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ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

«

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,

λόγω

περιορισμένων χρονικών προθεσμιών των θεμάτων, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης
της Δημόσιας Υγείας, την ΠΕΜΠΤΗ 27 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 : 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 τα παρακάτω θέματα:
(Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.)
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του υποέργου 1 με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Γωνιών

νακύκλωσης του Δήμου

ορυδαλλού», προϋπολογισμού 3.720.000,00 ευρώ συμπερ.

Π ,

που πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση 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».
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του υποέργου 2 με τίτλο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης και
δημοσιότητας», προϋπολογισμού 173.600,00 ευρώ συμπερ.
χρηματοδότηση στην πρόσκληση

Τ04 του προγράμματος

Π , που πρόκειται να υποβληθεί για

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».
3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και

ξιολόγησης Προσφορών

του νοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του προγράμματος
«Προμήθεια

πορριμματοφόρων και λοιπών Οχημάτων

νακυκλώσιμων Υλικών» του Δήμου ορυδαλλού.

ιλόδημος ΙΙ για την:

ποκομιδής και Μεταφοράς

πορριμμάτων και

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
καυσίμων, λιπαντικών και φυσικού αερίου για τα έτη 2022 & 2023» συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης

1.011.882,46€

(συμπεριλαμβανομένου

(συμπεριλαμβανομένου

.Π. .),

πλέον

προαίρεσης

ποσού

76.149,56€

.Π. .), σύνολο 1.088.032,02€.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ

