
        

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
Κορυδαλλός    : 13/11/2020 

 

Αριθμ. Πρωτ.  : 20056 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  

                       ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής       

   

 

« Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η » 

 

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και του 

άρθρου 3 του Ν.4623/19 που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρηγ. Λαμπράκη 240) στις 

18 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση για τα 

ακόλουθα θέματα: 

(Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.) 

1.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ως προς την κατανομή της αρ. 93/17.06.2020 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου επιχορήγησης ποσού 547.900,00€ για τον Δήμο Κορυδαλλού από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ». 

2.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για κάλυψη 

δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων [Δήμου Κορυδαλλού, 4η, 5η, 6η, μηνιαία 

κατανομή έτους 2020] ποσού 148.912,50€ και κατανομή τους. 

3.  Λήψη απόφασης για την τροποποίησης της αριθμ. 230/23.10.2020 απόφασής μας, περί «Λήψη απόφασης για 

την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη 

κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών/δομών του Δήμου μας, δυνάμει του 

άρθρου εικοστού τέταρτου παρ. 2 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64)». 

4.  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και 1ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Ανακατασκευή οδών 

με αντιολισθηρά οδοστρώματα (έτους 2019)». 

5.  Λήψη απόφασης για: α) Την συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια φορητών 

υπολογιστών και tablets, για την κάλυψη των αναγκών της Σχολικής Κοινότητας» για την παροχή εξ 

ασύγχρονης εκπαίδευσης λόγω covid -19, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016, β) Την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ.: 22/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
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του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών & γ) Την έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ΄ και του άρθρου 32Α περίπτωση β΄ 

του Ν. 4412/2016 λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την «Προμήθεια φορητών υπολογιστών και 

tablets, για την κάλυψη των αναγκών της Σχολικής Κοινότητας» για την παροχή εξ ασύγχρονης εκπαίδευσης 

λόγω covid -19. 

6.  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 εκτέλεση της : «Προμήθεια 

γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, εποπτικού υλικού φωτοαντιγραφικού-εκτυπωτικού χαρτιού καθώς & 

προμήθεια φακέλων» συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 49.700,00€. 

7.  Λήψη απόφασης για: α) έγκριση τευχών δημοπράτησης β)καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ) την έγκριση 

των όρων του διαγωνισμού και σύνταξη Διακήρυξης για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες επισκευής 

οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών (έτους 2020)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

30.000,00ευρώ. 

8.  Λήψη απόφασης για  την : α)την έγκριση τευχών δημοπράτησηs της αρ. 48/2020 μελέτης, β)την διεξαγωγή 

και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ)την έγκριση των όρων του διαγωνισμού - σύνταξη Διακήρυξης, 

για την εκτέλεση του έργου: «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων (έτους 2020)», συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 150.000,00€. 

9.  Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Γενικές επισκευές και 

συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων (έτους 2020)», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων 

έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016. 

10.  Λήψη απόφασης για την διαγραφή Χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

11.  Λήψη απόφασης για την έγκριση αναδρομικής καταβολής επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για 

1 υπάλληλο ΙΔΑΧ για την περίοδο 01/12/2019 έως 30/04/2020 και από 13/06/2020 έως 31/08/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 

 
 

 


