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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 09 Ιουνίου 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 σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου  ορυδαλλού με τον Ειδικό 

Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νόμου  ττικής και Δήμων της Περιφέρειας  ττικής (ΕΔΣΝ ) με αντικείμενο τις 

«Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της 

Περιφέρειας  ττικής. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας 

 ττικής και Δήμου  ορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: « Ν ΠΛ ΣΗ   Ι ΔΙ ΜΟΡ ΩΣΗ ΠΡΟΣΒ ΣΗΣ 

ΓΙ   ΜΕ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ   Ρ ΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   Ι ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝ Σ», συνολικής δαπάνης 

1.390.000,00 ευρώ. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτής (φανερής), 

προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση της εξής θέσεως περιπτέρου στο Δήμο 

 ορυδαλλού επί της οδού ΓΡ. Λ ΜΠΡ  Η 263 &  ΤΤ ΛΕΙ Σ. 

 

 

  



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμ.: 03/28.05.2021 Πρακτικού  ποσφράγισης Δικαιολογητικών 

 ατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στον Δήμο 

 ορυδαλλού για την Εκπόνηση Σχεδίου  όρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ. .Η.Ο)», συνολικής δαπάνης 

59.520,00€. 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της  έκθεσης τεκμηρίωσης σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης του 

υποέργου 2 με τίτλο: «Μελέτη ψηφιακής στρατηγικής Δήμου  ορυδαλλού 2021 – 2025 και ωρίμανση 

έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» του έργου με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης έργων για τον 

ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου  ορυδαλλού», που πρόκειται να υποβληθεί για 

χρηματοδότηση στην πρόσκληση  Τ09 του προγράμματος  νάπτυξης και  λληλεγγύης για την Τοπική 

 υτοδιοίκηση « ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία – Προστασία της 

Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση η μη 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

« ατασκευή Γυμναστηρίου –  ολυμβητηρίου και δύο Γηπέδων  ντισφαίρισης» προϋπολογισμού 

8.389.840,00 ευρώ.  

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. 

 

 

 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 


