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                       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 Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2021 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 έγκριση του 2ο Πρακτικού διαγωνισμού, για την κατακύρωση του έργου: 

«Τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων συγκράτησης επικινδύνων και αποτόμων πρανών (έτους 

2020)». 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των υπ΄ αριθμ.: 1 Πρακτικού  ποσφράγισης Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και του υπ’ αριθμ.: 2 Πρακτικού  ποσφράγισης Οικονομικών 

Προσφορών καθώς &  νάδειξης Προσωρινού Μειοδότη 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: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, 

για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του 

δήμου  ορυδαλλού», του προγράμματος  ιλόδημος ΙΙ της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 

μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας». 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 25ης /01/2021 Πρακτικού Ι ηλεκτρονικής αποσφράγισης - 

αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 

 

 

  



διαγωνισμού μέσω Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ του έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του 

Δήμου (έτους 2020)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.000,00€. 

4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού για τα έργα με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει τις 60.000,00 ευρώ (χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο 

του  .Π. .), για το έτος 2021. 

5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Τεχνικής φύσεως, για το έτος 

2021. 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση τέταρτης 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. 

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

ΕΣΗΔΗΣ και με α/α συστήματος #95069# του έργου: «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών 

 τιρίων (έτους 2020)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 150.000,00 Ευρώ. 

8. Λήψη απόφασης για την  ποδοχή δωρεάς του Τραπεζικού Ιδρύματος της EUROBANK. 

9. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων. 

 

          

 

 

 

 

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 


