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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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 09 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13.30, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 643 του Υπουργείου
Εσωτερικών, Α.Π.: 69472/24.09.2021, (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις της
ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 72 του Υπουργείου Εσωτερικών (Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17.01.2022, (ΑΔΑ: 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ), 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 ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού», οικονομικού έτους 2022.
2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για
τον Εξοπλισμό συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Κορυδαλλού «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ».
3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για
τη Προμήθεια Ειδών Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής για τα έτη 2022 (Γ-Δ τριμήνου) & 2023.
4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης - Αξιολόγησης Ενστάσεων για τις Δημόσιες
Συμβάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού για το έτος 2022.
5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Πολυετών
Προμηθειών των Διευθύνσεων του Δήμου για τα έτη 2022 & 2023.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του με αριθμ. πρωτ.: 1830/2022 Πρακτικού Αποσφράγισης απόρριψης
προσφορών λόγω μη προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής του Ανοικτού Διαγωνισμού «Άνω των ορίων» για:
Προμήθειες για την «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των
Υποδομών Εκπαίδευσης στο Δήμο Κορυδαλλού».
7. 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 με
τίτλο: Εξοπλισμός συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Κορυδαλλού της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 40.300,00€.

8. Λήψη απόφασης για: α) την διεξαγωγή και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και β) την έγκριση των
όρων του διαγωνισμού - σύνταξη Διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή
σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
1.500.000,00€.
9. Λήψη απόφασης για την: α) διεξαγωγή και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και β) την έγκριση των
όρων του διαγωνισμού - σύνταξη Διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση και διαμόρφωση
πρόσβασης για ΑΜΕΑ πεζοδρομίων οδών Καραολή Δημητρίου και Μπουμπουλίνας στο Δήμο Κορυδαλλού»,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.390.000,00€.
10. Λήψη απόφασης για την μερική ανάκληση της αρ. 400/2021 απόφαση Ο.Ε. ως προς το μέρος β. (έγκριση
των όρων του διαγωνισμού – σύνταξη διακήρυξης) και λήψη νέας για έγκριση νέων όρων του διαγωνισμού
και σύνταξη διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πέριξ Δημαρχιακού
Μεγάρου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 950.000,00€.
11. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του
έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές
μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού».
12. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Γενικές
παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Βρεφικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του
Δήμου Κορυδαλλού».
13. Λήψη απόφασης για την Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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