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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 Παρασκευή 26 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 τα παρακάτω θέματα:

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

1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 2ης ναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021 Δήμου ορυδαλλού.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση τευχών της μελέτης του υποέργου 2 «ΟΧΗΜ Τ

ΔΙ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΒΙΟ ΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΥΔ ΛΛΟΥ» ΤΗΣ ΠΡ ΞΗΣ «ΔΡ ΣΕΙΣ ΓΙ ΤΗΝ ΔΙ ΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟ ΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΥΔ ΛΛΟΥ» (κωδικός ΟΠΣ 5050210 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ

2010-2020) συνολικής δαπάνης

533.200,00€.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 6ου νακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (6ου .Π.Ε.) της ρχικής
Σύμβασης και 3ου

.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Εργασίες επισκευών και

συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών συναφών υποδομών».
4. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου

νακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και σύναψη 1ης

Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών συνολικής δαπάνης 64.181,20€, του έργου: «Γενικές παρεμβάσεις
για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Βρεφικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου
ορυδαλλού».
5. Λήψη απόφασης για την παράταση της ημερομηνίας λήξης της με αρ. πρωτ. 22066/14-12-2020
Σύμβασης, από 31-03-2021 σε 30-04-2021, που αφορά την ανάθεση του

1.

λαδέματος δέντρων,

δενδροστοιχιών του Δήμου και του 2.

λαδέματος ή και κοπής ψηλών και επικίνδυνων δέντρων του

Δήμου, λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.
6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης που αφορά τον καθαρισμό και τη συντήρηση
φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της
ΕΥΔ ΠΟ (Σ Ε 0055) ποσού 7.475,25€ και κατανομή της.
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