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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  

                       ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής       

   

 

« Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η » 

 

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για λόγους  

διασφάλισης της  Δημόσιας  Υγείας, την Τρίτη 08 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 : 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 το ακόλουθο θέμα: 

(Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.) 

1.  Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 6ης  ναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: 

«Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου  ορυδαλλού», οικονομικού έτους 2020. 

2.  Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός (1) ιατρού για τις ανάγκες του « έντρου Ημερήσιας  ροντίδας 

Ηλικιωμένων» δυνάμει της αριθμ.: 129/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

3.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμ.: 03/01.12.2020 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  .Π. . 53.000,00€. 

4.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 3.12.2020, 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού και για την 

κατακύρωση του έργου: « ατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση 

 ΜΕ  σε σχολικές μονάδες του Δήμου  ορυδαλλού» στην εταιρεία με την επωνυμία « ΩΝΣΤ ΝΤΙΝΟΣ 

ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙ  Ε.Ε.», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 297.450,00€. 
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5.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμ.: 03/03.12.2020 Πρακτικού  ποσφράγισης Δικαιολογητικών 

 ατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ειδών υγιεινής – καθαριότητας και 

ευπρεπισμού, υγρού πλυσίματος οχημάτων, κάδων καθώς και σάκων απορριμμάτων» έτους 2020, συνολικής 

δαπάνης 60.520,68€. 

6.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμ.: 02/ 03.12.2020 Πρακτικού  ποσφράγισης Δικαιολογητικών 

 ατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών του Δήμου, για το 

έργο " έντρο Ημερήσιας  ροντίδας Ηλικιωμένων”, για το έργο " έντρο  οινότητας" και για το πρόγραμμα 

Βοήθεια Στο Σπίτι» έτους 2020, συνολικής δαπάνης 39.500,00€. 

7.  Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 288/2020 απόφασης ως προς την έγκριση των όρων του 

διαγωνισμού και σύνταξη Διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες επισκευής οργάνων και λοιπού 

εξοπλισμού παιδικών χαρών (έτους 2020)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ και λήψη 

νέας. 

8.  Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 290/2020 απόφασης ως προς την έγκριση των όρων του 

διαγωνισμού - σύνταξη Διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις 

Σχολικών  τιρίων (έτους 2020)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 150.000,00€ και λήψη νέας. 

9.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής  ποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

και με α/α συστήματος #93331# του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

Δημοτικά  τίρια του Δήμου  ορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 939.000,00 Ευρώ. 

10.  Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Άμεσες 

αποκαταστάσεις βλαβών λόγω σεισμού σε Σχολικά και Δημοτικά κτίρια». 

11.  Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης 

 στικής  ινητικότητας Δήμου  ορυδαλλού» εξαιτίας των επιπτώσεων Covid-19. 
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