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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 2 Δεκεμβρίου 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 έγκριση του υπ΄ αριθμ.: 3/2020 Πρακτικού

ποσφράγισης Δικαιολογητικών

ατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: « σφάλιστρα μεταφορικών
μέσων & ακίνητης περιουσίας του δήμου ορυδαλλού για τα έτη 2021 & 2022».
2.

Λήψη απόφασης για την διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την
ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες τοποθέτησης προκατασκευασμένων αιθουσών για τη λειτουργία της
δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.000,00 Ευρώ.

3.

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Επείγουσες
επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2020)», που εμπίπτει στις διαδικασίες
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

4.

Λήψη απόφασης για την: α)την έγκριση τευχών δημοπράτησης της αρ. 39/2020 μελέτης, β)την διεξαγωγή και
τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ)την έγκριση των όρων του διαγωνισμού - σύνταξη Διακήρυξης, για
την εκτέλεση του έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2020)»,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.000,00€.

5.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια φορητών
υπολογιστών και tablets, για την εξ αποστάσεως εργασία λόγω covid -19 και ανάδειξη της εταιρείας
GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙ

ΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕ ΩΝΩΝ & ΣΥΣ ΕΥΩΝ ΟΡΓ ΝΩΣΕΩΣ ΓΡ

ΕΙΩΝ

.Ε που κατατέθηκε

στο πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32
παρ.2β/γ Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019,
ως αναδόχου της προμήθειας φορητών υπολογιστών και tablets, για την εξ αποστάσεως εργασία λόγω covid 19.
6.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροφίμων
για το κοινωνικό μαγειρείο και ανάδειξη της εταιρείας
ΕΤ ΙΡΕΙ

Γ ΘΗΣ FOOD 3H ΓΕΝΙ

ΙΔΙΩΤΙ Η

Ε

Λ ΙΟΥΧΙ Η

με δ.τ GREEK BAKERS, που κατατέθηκε στο πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ.2β/γ Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019, ως αναδόχου της προμήθειας τροφίμων για το
κοινωνικό μαγειρείο.
7.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την αμοιβή για
διαγνωστικές εξετάσεις κορωνοϊού λόγω covid-19 και ανάδειξη της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙ Ο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΣΤΕΡ
που κατατέθηκε στο πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
του άρθρου 32 παρ.2β/γ Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του
Ν. 4605/2019, ως αναδόχου της υπηρεσίας για την αμοιβή για διαγνωστικές εξετάσεις κορωνοϊού λόγω covid19.

8.

Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ.
21027).

9.

Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ.
21028).

10. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών.
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