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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 Τετάρτη 16 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 έγκριση του 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού και για την κατακύρωση
του έργου: «Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα Σχολικά κτίρια του
Δήμου ορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 484.990,19€.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των υπ΄ αριθμ.: 1 Πρακτικού

ποσφράγισης Δικαιολογητικών

Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και του υπ’ αριθμ.: 2 Πρακτικού
Προσφορών καθώς &

ποσφράγισης Οικονομικών

νάδειξης Προσωρινού Μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου

διαγωνισμού άνω 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 και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών και κοινόχρηστων
χώρων».
3. Λήψη αποφάσεως επί της από 28-05-2021 και με αριθμό πρωτ.8531/28-05-2021 αίτησης των έμμισθων
Νομικών Συμβούλων του Δήμου κ.κ. Πενταγιώτη ωνσταντίνου και αλαποθαράκου Γρηγορίου.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της με αρ. πρωτ. 4127/2021 Σύμβασης (που
τροποποίησε την υπ’ αριθμ.: 22066/2021 Σύμβαση) της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας

που αφορά κλάδεμα και διαμόρφωση ορισμένων δέντρων των δενδροστοιχιών της πόλης κλαδέματος ή
και κοπής ψηλών και επικίνδυνων δέντρων του Δήμου ορυδαλλού για το έτος 2020 -2021.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για την
πληρωμή των τελών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων του Δήμου ορυδαλλού.
6. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
7. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων.
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