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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 Τρίτη 22 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 της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την εκτέλεση της προμήθειας της
ομάδας Β’ του υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού» (ειδών σκίασης, κλιματιστικών, φωτιστικών σωμάτων,
εξοπλισμού ρολών & θυρών, επίπλων και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας & καταγραφής)
της πράξης: «Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες Δήμου
ορυδαλλού» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΤΤ068 του Επιχειρησιακού Προγράμματος « ΤΤΙ Η 2014-2020»
ΞΟΝ Σ ΠΡΟΤΕΡ ΙΟΤΗΤ Σ 10,

Ν ΠΤΥΞΗ -

Ν Β ΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΓΕΙ Σ».
2.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή υπογραφής νέας Προγραμματικής Σύμβασης Εξυπηρέτησης του Δήμου από
το ΣΜ Σχιστού.

3.

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων,
σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα

μΕ » προϋπολογισμού 1.500.000,00€ συμπερ.

Π

στην Πρόσκληση

Τ10 του προγράμματος

νάπτυξης και

λληλεγγύης για την Τοπική

στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και

υτοδιοίκηση « ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

θλητισμός 2021», για την αποδοχή των

όρων της Πρόσκλησης και συμμετοχής στο Πρόγραμμα και για την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών
πόρων από τον προϋπολογισμό του Δήμου στην περίπτωση καταβολής ιδίων πόρων.
4.

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Το 2021 ως πυλώνας προαγωγής των
Δικαιωμάτων» προϋπολογισμού 458.800,00 ευρώ συμπερ.

Π

στην πρόσκληση

νθρωπίνων

Τ14 του προγράμματος

νάπτυξης και λληλεγγύης για την Τοπική υτοδιοίκηση « ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας:
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και θλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», για την αποδοχή
των όρων της Πρόσκλησης και συμμετοχής στο Πρόγραμμα και για την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών
πόρων από τον προϋπολογισμό του Δήμου στην περίπτωση καταβολής ιδίων πόρων.
5.

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου
ΕΞΩΤΕΡΙ ΩΝ ΔΙ

Λ ΔΩΣΕΩΝ

νακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «

ΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ

Τ Σ ΕΥΗ

ΠΟΧΕΤΕΥΤΙ Ο ΔΙ ΤΥΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – Σ24.
6.

Λήψη απόφασης για την έγκριση 4ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου « ατασκευή
κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό της οδού Ποταμού».

7.

Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «Γενικές
επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (έτους 2019)».

8.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δεύτερης παράτασης και ορισμός 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.
9.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής

ποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ

και με α/α συστήματος #93837# του έργου: «Μονώσεις στα σχολικά κτίρια (έτους 2020)», συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 150.000,00 Ευρώ.
10. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για το
Υπο-έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « ΤΤΙ Η 2014–2020» ΕΥΡΩΠ Ϊ ΟΥ Τ ΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΡΕΙ

ΗΣ

Ν ΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠ ) με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις
οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο ορυδαλλού».
11. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και ξιολόγησης ποτελεσμάτων του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων».
12. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την «Προμήθεια εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για
την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου ορυδαλλού».
13. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση
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εξοπλισμού παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων».
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή ( ρ. Πρωτ. 22232).
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή ( ρ. Πρωτ. 22484).
16. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
17. Λήψη απόφασης για την απόκτηση προσωρινών προσωπικών κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες MyTEE της
ΤΠ/ΤΕΕ για την μόνιμο υπάλληλο Ζαφειρία

ποστολάκη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ
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