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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 Τρίτη 20 Ιουλίου 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 της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού
Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου έτους 2021.
2. Λήψη απόφασης για την διεκδίκηση αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από τον ΕΔΣΝ και παροχή
εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο

ορυδαλλού προκειμένου να συντάξει σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος Εξωτερικού Δικηγόρου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου το οποίο θα
δοθεί προς έγκριση σε επόμενη συνεδρίαση του Οργάνου.
3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της απόφασης ένταξης του Δήμου

ορυδαλλού στο πρόγραμμα του

Ο ΕΔ για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και
οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤ .
4. Λήψη απόφασης για την προτεραιοποίηση των υποβληθεισών προτάσεων έργου του Δήμου ορυδαλλού
στο πρόγραμμα . ΤΡΙΤΣΗΣ της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ..
5. 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:

«Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού (2021) & Προμήθεια Βραχιόνων και φωτιστικών
σωμάτων (2021)», συνολικής δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου

.Π. 24%.

6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και

ξιολόγησης Προσφορών

του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού (2021) &
Προμήθεια Βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων (2021)» του Δήμου ορυδαλλού.
7. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
8. Λήψη απόφασης για την διαγραφή - συμψηφισμό χρεών διαφόρων οφειλετών.
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