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« ΠΡΟΚΛΗΗ »
αο θαινχκε λα ζπκκεηέρεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κέζσ Σηλεδιάζκεψης, γηα
ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Σεηάρηη 23 Μαρηίοσ 2022 θαη ψξα 13.30., ζχκθσλα κε ην
άρθρο 75 ηοσ Ν. 3852/10 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηεο ΔΓΚΤΚΛΙΟΤ 643 ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Α.Π.: 69472/24.09.2021, (Α.Γ.Α.: ΦΔ3846ΜΣΛ6-0Ρ5) αιιά θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ΔΓΚΤΚΛΙΟΤ 75 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Μέηξα θαη ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ), ΓΙΓΑΓ/Φ.69/202/νηθ.2684/21.02.2022, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα
ιάβνπκε απφθαζε γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
(ε περίπηωζη αποσζία ζας, παρακαλούμε ειδοποιήζηε ηο αναπληρωμαηικό ζας μέλος.)

1. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ ςήθηζε ηεο 2ε Αλακφξθσζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ
επσλπκία « Οξγαληζκφο Άζιεζεο & Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Κνξπδαιινχ», νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022.
2. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ « Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο» ηνπ Ν.Π.Γ.Γ
κε ηελ επσλπκία « Οξγαληζκφο Άζιεζεο & Πνιηηηζκνχ» νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, θαη΄
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4111/2013.
3. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ΄ αξηζκ. πξση. :5032/2022 Πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο
Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ
νξίσλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)γηα: Πξνκήζεηεο γηα ηελ «ΒειηίσζεΔθζπγρξνληζκφο-πκπιήξσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη ησλ Τπνδνκψλ Δθπαίδεπζεο
ζην Γήκν Κνξπδαιινχ.
4. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ: α) έγθξηζε ηνπ ππ΄ αξηζκ. Πξση.: 5030/18.03.2022 (1) Πξαθηηθνχ
Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο -Σερληθψλ Πξνζθνξψλ θαη ηνπ ππ’
αξηζκ.Πξση.:5031/18.03.2022 (2) Πξαθηηθνχ Απνζθξάγηζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαζψο
&Αλάδεημεο Πξνζσξηλνχ Μεηνδφηε ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ θάησ
ησλ νξίσλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)γηα ηνλ: Δμνπιηζκφ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ
Γήκνπ Κνξπδαιινχ ηεο πξάμεο «ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ».

5. Λήςε απφθαζεο γηα: α) ηελ δηεμαγσγή θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αλάζεζεο θαη β)ηελ
έγθξηζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ - ζχληαμε Γηαθήξπμεο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
«πληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ & αχιεησλ ρψξσλ Γήκνπ Κνξπδαιινχ», ζπλνιηθήο
πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 1.500.000,00€.
6. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ Αληηθαηάζηαζή ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ κε αλνηθηή δηαδηθαζία κέζσ Δ..Η.Γ.Η. γηα ηελ :
«πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
7. Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ή κε ηνπ 1 νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) θαη 1νπ
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ : «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο ηνπ

Γήκνπ Κνξπδαιινχ»

8. Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ή κε ηνπ 4νπ Α.Π.Δ. θαη ηνπ 4νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ ηνπ έξγνπ
«Καηαζθεπή θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ – θνιπκβεηεξίνπ θαη δπν γεπέδσλ αληηζθαίξηζεο».
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