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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

«

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για λόγους
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 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 : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ61 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 το ακόλουθο θέμα:
(Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.)
1.

Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 10ης ναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 Δήμου ορυδαλλού.

2.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από τους

εντρικούς

υτοτελείς Πόρους έτους

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ε ΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕ ΤΡΙ ΩΝ

2020, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ποσού 167.900,00€.
3.

ΟΧΗΜ ΤΩΝ ( Σ. .Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΥΔ ΛΛΟΥ» προϋπολογισμού 48.000 πλέον
Σ ΗΟ-2020 ΤΟΥ

ΞΟΝ

.Π. . στην πρόσκληση

ΠΡΟΤΕΡ ΙΟΤΗΤ Σ 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ. .Η.Ο.)» ΤΟΥ

ΧΡΗΜ ΤΟΔΟΤΙ ΟΥ ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΤΟΣ: «ΔΡ ΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒ ΛΛΟΝΤΙ ΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020» ΤΟΥ ΠΡ ΣΙΝΟΥ
Τ ΜΕΙΟΥ.
4.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμ.: 02/20.11.2020 Πρακτικού

ποσφράγισης Δικαιολογητικών

ατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία που αφορά: 1. « Λ ΔΕΜ
ΔΕΝΤΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και 2. « Λ ΔΕΜ Ή

Ι ΟΠΗ ΨΗΛΩΝ

ΔΗΜΟΥ» για το έτος 2020-2021, συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου

ΔΕΝΔΡΩΝ,

Ι ΕΠΙ ΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ

.Π. . 74.400,00€.

5.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμ.: 02/19.11.2020 Πρακτικού

ποσφράγισης Δικαιολογητικών

ατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την : «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών για
έκτακτες ανάγκες, προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες των Σχολικών κτιρίων, προμήθεια ειδών κιγκαλερίας
και ειδικών λουκέτων ασφαλείας και προμήθεια χρωμάτων οδοσήμανσης» έτους 2020», συνολικής αξίας
συμπεριλαμβανομένου
6.

.Π. . 53.000,00€.

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της αρ. 40/2020 τεχνικής μελέτης του έργου «Εργασίες τοποθέτησης
προκατασκευασμένων αιθουσών για τη λειτουργία της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης» συνολικής
δαπάνης 24.000,00 Ευρώ β) την επιλογή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, γ) τον καθορισμό των όρων συμμετοχής των υποψηφίων στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης και δ) την προεπιλογή τριών (3) τουλάχιστον κατάλληλων υποψηφίων.

7.

Λήψη απόφασης για: α) τη συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια τροφίμων για το
κοινωνικό μαγειρείο», σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 32A του ν. 4412/2016, β) την έγκριση των
τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθ. 9/2020 μελέτης της Διεύθυνσης

οινωνικών Υπηρεσιών και γ) την

προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 32 παρ.2γ και του άρθρο 32

περίπτωση β΄ του Ν. 4412/2016 λόγω εξαιρετικά επείγουσας

ανάγκης για την «Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό μαγειρείο».
8.

Λήψη απόφασης για: α) τη συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης για την « μοιβή για διαγνωστικές
εξετάσεις κορωνοϊού λόγω covid -19», σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 32A του ν. 4412/2016, β) την
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθμ.:29/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών

του

Τμήματος

Προμηθειών &

ποθήκης και γ) την προσφυγή στην διαδικασία της

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2γ και του
άρθρο 32

περίπτωση β΄ του Ν. 4412/2016 λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την « μοιβή για

διαγνωστικές εξετάσεις κορωνοϊού λόγω covid -19».
9.

Λήψη απόφασης για: α) τη συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια φορητών
υπολογιστών και tablets, για την εξ αποστάσεως εργασία λόγω covid -19», σύμφωνα με την περ. β του
άρθρου 32A του ν. 4412/2016, β) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθ. 22/2020 μελέτης
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νάπτυξης του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών και γ) την
προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 32 παρ.2γ και του άρθρο 32

περίπτωση β΄ του Ν. 4412/2016 λόγω εξαιρετικά επείγουσας

ανάγκης για την «Προμήθεια φορητών υπολογιστών και tablets, για την εξ αποστάσεως εργασία λόγω covid 19».
10. Λήψη απόφασης για: α) έγκριση τευχών δημοπράτησης β) καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ) την
έγκριση των όρων του διαγωνισμού και σύνταξη Διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Τοποθέτηση
προστατευτικών

πλεγμάτων

συγκράτησης

επικίνδυνων

και

απότομων

πρανών

(2020)»,

συνολικής

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.000,00 ευρώ.
11. Λήψη απόφασης για: α) έγκριση τευχών δημοπράτησης β) καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ) την
έγκριση των όρων του διαγωνισμού και σύνταξη Διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: « νακατασκευή –
συντήρηση και αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου (2020)»,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000,00 ευρώ.
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12. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση της αριθμ. 190/23.09.2020 απόφασής μας περί «Λήψη απόφασης για
την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με
την παρ. 2 άρθρο 39 του Ν. 4722/2020 ( ΄ 177)».
13. Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π. «ΟΡΓ ΝΙΣΜΟΣ

ΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΥΔ ΛΛΟΥ» ύψους 60.000,00€.
14. Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π. «ΟΡΓ ΝΙΣΜΟΣ

ΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΥΔ ΛΛΟΥ» ύψους 25.000,00€.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ
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