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                    ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής       

   

 

 « Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η » 

 

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω 

περιορισμένων χρονικών προθεσμιών των θεμάτων, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για λόγους 

διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 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 έγκριση του σχεδίου μερικής τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου  ορυδαλλού. 

2. Λήψη απόφασης για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την ανάθεση σε δικηγόρο / 

δικηγορική εταιρεία την αναζήτηση και διεκδίκηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών στον ειδικό 

διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νόμου  ττικής (Ε.Δ.Σ.Ν. .). 

3. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών 

μετακίνησης Δημοτικής  ντιπροσωπείας στον αδελφοποιημένο Δήμο  γίου Δομετίου  ύπρου, από 

29.09.2021 έως 03.10.2021. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για 

αντιμετώπιση δαπάνης μετακίνησης, ύψους χιλίων τετρακοσίων εικοσιτριών και δεκαπέντε λεπτών 

(1,423,15€) της Δημοτικής  ντιπροσωπείας στον αδελφοποιημένο Δήμο  γίου Δομετίου  ύπρου, από 29-

09-2021 έως 03-10-2021. 
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