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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 28 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 του από 19-07-2021, 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού και για 

την κατακύρωση του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά 

 τίρια του Δήμου  ορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 939.000,00€. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμ.: 3/2021 Πρακτικού  ποσφράγισης Δικαιολογητικών 

 ατακύρωσης 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 απόφασης για κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη με δημοπρασία μίσθωση χώρου για 

στέγαση των αναγκών των  οινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου  ορυδαλλού. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης ή μη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «Γενικές 

παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του 

Δήμου  ορυδαλλού». 

 

 

  



5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή (ή μη) αίτησης εξώδικης - συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς. 
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