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Αθήνα, 13/2/2023  

Αρ. Πρωτ.: 101 
 

 

                                                                                           Προς:  τα  μέλη του Δ.Σ  της Π.Ε.Δ.Α. 

                                                                                  τα μέλη του Ε.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  2/2023  

 

Σας καλούμε την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00 σε δια ζώσης και με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Π.Ε.Δ.Α., με θέματα  ημερησίας 

διάταξης: 

 

 

«Ενημέρωση Προέδρου».  
 

1. «Eπικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της από 24/01/2023 συνεδρίασης».  (1) 
 

2. «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023». (2) 
 

3. «Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2023». (3) 
 

4. «Α) Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Π.Ε.Δ.Α. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. για 

την Επιστημονική και Διοικητική Υποστήριξη των 15 Θεματικών Επιτροπών της Π.Ε.Δ.Α. 

  Β)  Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης. 

  Γ) Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης». (4) 
  

5. «Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ειδικό Συνεργάτη του 

Προέδρου της Π.Ε.Δ.Α. (Ν. 3274/2004, Άρθρο 31)».  (5) 
 

6. «Κανονιστική πράξη αντιστοίχισης υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των υπαλλήλων της 

Π.Ε.Δ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022». (6) 
 

7. «Έγκριση θέσεων προσωπικού της Π.Ε.Δ.Α. με την κινητικότητα». (7) 
 

8. «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2023». (8) 
 

9. «Αποδέσμευση ποσού 12.871,20 € από τον κωδικό 00.6142.0013 «Ηχογράφηση και έκδοση 

πρακτικών συνεδριάσεων», λόγω λήξης διάρκειας σύμβασης». (9) 
 

10. «Έγκριση του υπ΄αριθμ. 97/13-2-2023 τεκμηριωμένου αιτήματος για ανάθεση υπηρεσιών 

ηχογράφησης και μαγνητοφώνησης πρακτικών και λοιπών συναφών εργασιών της Π.Ε.Δ.Α και 

έκδοση αντίστοιχης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ)». (10) 
 

11. «Έγκριση του υπ΄αριθμ. 98/13-2-2023  τεκμηριωμένου αιτήματος για ανάθεση υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης τηλε-διασκέψεων και έκδοση αντίστοιχης απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)». (11) 
 

12. «Έγκριση του υπ΄αριθμ. 99/13-2-2023  τεκμηριωμένου αιτήματος για ανάθεση υπηρεσιών 

γενικού καθαρισμού του κτηρίου της Π.Ε.Δ.Α.». (12) 
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13. «Έγκριση του υπ΄αριθμ. 100/13-2-2023  τεκμηριωμένου αιτήματος για συνδιοργάνωση 

εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ.Α. με την Ένωση Δημάρχων Αττικής (ΕΝ.Δ.Α.)». (13) 

 

 

Σε περίπτωση συμμετοχής σας μέσω τηλεδιάσκεψης, θα σας σταλεί νωρίτερα το σχετικό 

link σύνδεσης. 

 

Πριν την έναρξη των εργασιών του Δ.Σ. θα γίνει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

 

 

                                           

 

 

                                                                  Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

       Δήμαρχος Γαλατσίου 

        

         Η Διευθύντρια της Π.Ε.Δ.Α. 

 

             ΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ                
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