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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 06 Οκτωβρίου 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 τον προέλεγχο Ισολογισμού και των  ποτελεσμάτων Χρήσης του Οικονομικού Έτους 

2020 του Δήμου  ορυδαλλού. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης ή μη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου 

« νακατασκευή – συντήρηση και αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα 

σημεία του Δήμου (έτους 2020)». 

3. 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 

φυσικού αερίου  για τα έτη 2022 & 2023», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.785,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου  .Π. .), πλέον προαίρεσης ποσού 3.617,25€ (συμπεριλαμβανομένου  .Π. .), 

σύνολο 48.402,25€. 

4. 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 

πληροφοριακού Συστήματος για το έργο: Το 2021 ως πυλώνας προαγωγής των  νθρωπίνων 

Δικαιωμάτων», συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου  .Π. . 250.480,00€. 

 

 

  



5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αρ. 33/2021 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης-

επισκευής στο υπαίθριο θέατρο "Θ Ν ΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ"». 

6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και  ξιολόγησης 

 ποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

για την: «Προμήθεια φωτιστικών LED για την εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο  ορυδαλλού», με 

κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 

7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για τον ηλεκτρονικού 

διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την: «Προμήθεια φωτιστικών 

LED για την εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο  ορυδαλλού», με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για :  Προμήθειες για την «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού 

Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης στο Δήμο Κορυδαλλού», με κριτήριο κατακύρωσης, την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για  τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για : Προμήθειες για τη «Βελτίωση 

– Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης στο 

Δήμο  ορυδαλλού», με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

10. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και  ξιολόγησης 

 ποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

για την: «Προμήθεια πληροφορικού Συστήματος για το έργο : Το 2021 ως πυλώνας προαγωγής των 

 νθρωπίνων Δικαιωμάτων», με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

11. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την: «Προμήθεια πληροφορικού 

Συστήματος για το έργο : Το 2021 ως πυλώνας προαγωγής των  νθρωπίνων Δικαιωμάτων», με κριτήριο 

κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής. 

12. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών. 

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

 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 


