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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 21 Απριλίου 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 περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού οικονομικού έτους 2020.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης εφαρμογής του έργου : « νάπλαση περιβάλλοντος χώρου πέριξ
Δημαρχιακού Μεγάρου».
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση 5ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου
« ατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό της οδού Ποταμού».
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας
«Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση Πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες και
βρεφονηπιακούς σταθμούς».
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας
«Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση Πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες (έτους
2019)».
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 αυσίμων, Λιπαντικών και
221 του Ν. 4412/2016.

υσικού ερίου για τα έτη 2022 & 2023», σύμφωνα με το άρθρο

7. 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 τροφίμων & προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του δήμου για τα έτη 2022 & 2023»,
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσίας για τη
«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Δήμου

ορυδαλλού για την Εκπόνηση Σχεδίου

όρτισης

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ. .Η.Ο.)» για το έτος 2021, βάσει του Ν.4412/2016.
9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για την πραγματοποίηση αγοράς δύο (2) άνθινων στεφανιών. ( ρ.
πρωτ. 6254/16.04.2021)
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