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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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 25 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., 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 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου ορυδαλλού», οικονομικού έτους 2021».
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια
γρήγορου τεστ (rapid test) αντιγόνου για την πραγματοποίηση εξέτασης για την ανίχνευση του ιού covid19) και ανάδειξη της εταιρείας ASTRA SAFETY & PROTECTION.IKE 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
Προμήθεια γρήγορου τεστ (rapid test) αντιγόνου για την πραγματοποίηση εξέτασης για την ανίχνευση του
ιού covid-19).
3. 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 άνω των ορίων με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση
κόστους - ποιότητας για την: «Προμήθεια «Οχήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου
πράξης «ΔΡ ΣΕΙΣ ΓΙ

ΤΗΝ ΔΙ ΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟ ΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ορυδαλλού της

ΟΡΥΔ ΛΛΟΥ», μέσω του

προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και

ειφόρος

νάπτυξη»,

Άξονας προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος – Προαγωγή της ποδοτικής Χρήσης
των Πόρων (ΤΣ)».
4. Λήψη απόφασης για: α) έγκριση τευχών μελέτης β) την διεξαγωγή και τον καθορισμό του τρόπου
ανάθεσης και γ) την έγκριση των όρων του διαγωνισμού και σύνταξη Διακήρυξης για την «προμήθεια
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
υλικών», συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου

.Π. . 660.000,00€.

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες του υποέργου 1 με τίτλο:
‘’Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών
στην Πρόσκληση

νακύκλωσης του Δήμου
νακύκλωσης του Δήμου

Τ04 του προγράμματος

ορυδαλλού‘’ του έργου με τίτλο: ’’
ορυδαλλού‘’ που πρόκειται να υποβληθεί

νάπτυξης και

λληλεγγύης για την Τοπική

υτοδιοίκηση

« ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
6. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Γωνιών νακύκλωσης
του Δήμου

ορυδαλλού», προϋπολογισμού 3.893.600,00 ευρώ συμπερ.

Π , στην πρόσκληση

Τ04

του προγράμματος νάπτυξης και λληλεγγύης για την Τοπική υτοδιοίκηση « ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον
άξονα προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒ ΛΛΟΝ» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές νακύκλωσης
και Σταθμοί Μεταφόρτωσης πορριμμάτων», 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.
7. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Δράσεις για τον αντισεισμικό έλεγχο των
υποδομών πρωτοβάθμιας

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (προσεισμικός

ορυδαλλού» προϋπολογισμού 80.600,00 ευρώ συμπερ.
νάπτυξης και

λληλεγγύης για την Τοπική

έλεγχος) του Δήμου

Π στην πρόσκληση Τ11 του προγράμματος

υτοδιοίκηση « ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα

προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»
με τίτλο: ’’Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)’’, 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.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του υποέργου 2 με τίτλο: «Σειρά έξυπνων εφαρμογών για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα του Δήμου
ορυδαλλού» προϋπολογισμού 1.150.000,00 ευρώ συμπερ.

Π , του έργου με τίτλο «Παροχή νέων

υπηρεσιών έξυπνων εφαρμογών Smart Cities, για το πολίτη, την επιχείρηση και το Δήμο του
ορυδαλλού», προϋπολογισμού 2.461.400,00 ευρώ συμπερ.
χρηματοδότηση στην πρόσκληση

Τ08 του προγράμματος

Π , που πρόκειται να υποβληθεί για

νάπτυξης και

λληλεγγύης για την Τοπική

υτοδιοίκηση « ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση».
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του υποέργου 1 με τίτλο: «Έξυπνη πλατφόρμα κεντρικής
διαχείρισης ζητημάτων πολιτικής προστασίας, κινητικότητας, υγείας και διαχείρισης απορριμμάτων του
Δήμου ορυδαλλού» προϋπολογισμού 992.000,00 ευρώ συμπερ.

Π , του έργου με τίτλο «Παροχή νέων

υπηρεσιών έξυπνων εφαρμογών Smart Cities, για το πολίτη, την επιχείρηση και το Δήμο του
ορυδαλλού», προϋπολογισμού 2.461.400,00 ευρώ συμπερ.
χρηματοδότηση στην πρόσκληση

Τ08 του προγράμματος

Π , που πρόκειται να υποβληθεί για

νάπτυξης και

λληλεγγύης για την Τοπική

υτοδιοίκηση « ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση».
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.

11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για την πραγματοποίηση αγοράς δύο (2) άνθινων στεφανιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ

