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                       ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής       

   

 

 

 « Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η » 

 

  

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για 

λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00, σύμφωνα με 

το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( Ε  55/   /11.03.2020) « ατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του», με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.: 18318/13.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ( Δ : 

9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1 Ε), με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.: 20930/31.03.2020 ( Δ :6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με την  Υ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/2020 ( Ε  1780/Β/10.05.2020), 

προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα: 

 

(Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.) 
 

1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 6ης  ναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021 Δήμου  ορυδαλλού. 

2. Λήψη απόφασης για την υποβολή του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου  ορυδαλλού» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του 

Ν.4111/2013. 

3. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση του σταδίου  ΄  άσης της μελέτης «Εκπόνηση Σχεδίου 

Βιώσιμης  στικής  ινητικότητας Δήμου  ορυδαλλού». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αρ. 12/2021 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του έργου: « νακατασκευή – 

συντήρηση και αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου 

(έτους 2021)». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αρ. 26/2021 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του έργου: « νακαίνιση - επισκευή 

στο πολιτιστικό κέντρο "ΜΕΛΙΝ  ΜΕΡ ΟΥΡΗ"». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αρ. 30/2021 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης 

χώρων για την εγκατάσταση του 8ου Γυμνασίου  ορυδαλλού». 

 

 

  



7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. 

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή (ή μη) αίτησης - πρότασης εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς. 

 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 


