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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 30 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 ψήφιση της 3ης ναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου ορυδαλλού», οικονομικού έτους 2021.
2. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση δαπάνης για την: Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων από το χώρο
των 115 στρεμμάτων», συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου

.Π. . 24.800,00€.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου νακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π. .Τ.Μ.Ν.Ε.
του έργου : «Τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων συγκράτησης επικίνδυνων και απότομων πρανών
(έτους 2020)».
4. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης µε τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΊ
ΔΙ ΤΥΟΥ ΓΩΝΙΩΝ Ν

Υ ΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΥΔ ΛΛΟΥ», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 14

«Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος- Προαγωγή της ποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και

ειφόρος

νάπτυξη», ο οποίος

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση η μη 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
« ατασκευή

λειστού

Γυμναστηρίου

προϋπολογισμού 8.389.840,00 ευρώ.

–

ολυμβητηρίου

και

δύο

Γηπέδων

ντισφαίρισης»,

6. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
7. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών.
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