ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κορυδαλλός: 25-02-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 3308

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
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 02 Μαρτίου 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 75 του Υπουργείου Εσωτερικών (Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21.02.2022, 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 απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Άθλησης
και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού.
2. Λήψη απόφασης για την: α) έγκριση της μελέτης, β) την διεξαγωγή και τον τρόπο ανάθεσης εκτέλεσης του
έργου: «Αναβιβασμός – καταβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω.», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
10.000,00€.
3. Λήψη απόφασης για την: α) έγκριση του υπ΄αρίθμ. πρωτ.: 3165/2022 Πρακτικού Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και του υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 3170/2022 Πρακτικού
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών καθώς & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη του ανοικτού
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για: Προμήθειες για την
«Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών
Εκπαίδευσης στο Δήμο Κορυδαλλού.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση στατικής μελέτης μεταλλικής κατασκευής, για την εκτέλεση του έργου :
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ
ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)».

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κορυδαλλού» εξαιτίας των επιπτώσεων Covid-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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