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ΠΡ ΟΣΚ Λ ΗΣ Η ΜΕ ΛΩ Ν ΣΕ ΔΙ Α Π ΕΡ ΙΦ ΟΡ Α Σ ΣΥΝ Ε ΔΡ Ι ΑΣ Η 6 η έ τ ου ς 2 02 1
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου/ηλεκτρονικής φόρμας κατ’ εφαρμογή της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) που
κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020) την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00
έως 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί
των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1Ο ΘΕΜΑ

Η με αριθμ. πρωτ. 27308/30.12.2020 αίτησή του κ. Καραγιάννη Εμμανουήλ για αποζημίωση λόγω
επίθεσης αδέσποτου σκύλου

2O ΘΕΜΑ

Η με αριθμ. πρωτ. 2616-04/02/2021 αίτηση της εταιρίας EUROP ASSISTANCE SERVICE GREECE για
αποζημίωση και αποκατάσταση υλικών ζημιών στο υπ’ αριθμ. ΖΥΑ 8027 φορτηγό ιδιοκτησίας της
από πτώση δέντρου στις 14.12.2020 επί της οδού Θεμιστοκλέους αριθμ. 22 στον Άλιμο

3ο ΘΕΜΑ

Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Οκτάμηνης διάρκειας για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών

4ο ΘΕΜΑ

Έγκριση ή μη πρακτικών γνωμοδοτικής Επιτροπής κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για τη
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 25317/3-12-2020 διακήρυξη.

5ο ΘΕΜΑ

Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα ««Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για
την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και
περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του
πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

6ο ΘΕΜΑ

Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα ««Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ
ΠΟΛΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08
«Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα
πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

7Ο ΘΕΜΑ

Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της
Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων και
δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

8ο ΘΕΜΑ

Έγκριση ή μη Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για την
«Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 23525/10.11.2020 διακήρυξη

-
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