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                    ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής       

   

  

« Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η » 

 

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για 

λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τρίτη 05 Απριλίου 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: α) έγκριση τευχών μελέτης β) την διεξαγωγή και τον καθορισμό του τρόπου 

ανάθεσης και γ) την έγκριση των όρων του διαγωνισμού και σύνταξη Διακήρυξης με νέους όρους για την 

προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», συνολικής αξίας 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 440.000,00€. 

2. 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 : Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας και τοποθέτησης στα Σχολικά κτίρια του Δήμου στα πλαίσια 

του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

στις σχολικές μονάδες της χώρας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 351.576,00€. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια ειδών 

αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής μηνών Απριλίου – Ιουνίου του έτους  2022  – ΟΜΑΔΑ Α (υποομάδες Α3 & 

Α4) και ανάδειξη της εταιρείας ΑΓΑΘΗΣ FOOD 3Η ΓΕΝΙΑ ΙΚΕ «GREEK BAKERS» ως αναδόχου για την  

Προμήθεια ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής μηνών Απριλίου – Ιουνίου του έτους 2022 – ΟΜΑΔΑ Α 

(υποομάδες Α3 & Α4) που διενεργήθηκε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση της παρ.2γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια 

κατεψυγμένων ειδών μηνών Απριλίου – Ιουλίου του έτους 2022 – ΟΜΑΔΑ Β (υποομάδες Β.3 & Β.4)» και 

ανάδειξη του κου Γαλαίου Δημήτριου ως αναδόχου για την «Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών μηνών 

Απριλίου – Ιουλίου του έτους 2022 – ΟΜΑΔΑ Β (υποομάδες Β.3 & Β.4)» που διενεργήθηκε με την 

 

 

  



διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2γ του άρθρου 32 του 

ν.4412/2016. 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια 

ειδών παντοπωλείου μηνών Απριλίου – Ιουλίου του έτους 2022 – ΟΜΑΔΑ Ε (υποομάδες Ε.6, Ε.7, Ε.8, Ε.9, 

Ε.10 & Ε.11)» και ανάδειξη της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε ως 

αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου μηνών Απριλίου – Ιουλίου του έτους 2022 – ΟΜΑΔΑ Ε 

(υποομάδες Ε.6, Ε.7, Ε.8, Ε.9, Ε.10 & Ε.11)» που διενεργήθηκε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016. 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια 

γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μηνών Απριλίου – Ιουλίου του έτους 2022 – ΟΜΑΔΑ 

Ζ (υποομάδα Ζ2)» και ανάδειξη της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε ως 

αναδόχου για την «Προμήθεια γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μηνών Απριλίου – 

Ιουλίου του έτους 2022 – ΟΜΑΔΑ Ζ (υποομάδα Ζ2)» που διενεργήθηκε με την διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016. 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια 

ειδών κρεοπωλείου μηνών Απριλίου – Ιουλίου του έτους 2022 – ΟΜΑΔΑ Γ (υποομάδες  Γ.4, Γ.5, Γ.6 & Γ.7»  

και ανάδειξη της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε ως αναδόχου για την  

«Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου μηνών Απριλίου – Ιουλίου του έτους  2022 – ΟΜΑΔΑ Γ (υποομάδες Γ.4, 

Γ.5, Γ.6 & Γ.7)» που διενεργήθηκε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

της παρ.2γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016. 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης εκτέλεσης του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε Σχολικές μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού 2022», συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.031.195,49€. 

9. Λήψη απόφασης για καταρχήν έγκριση της μελέτης: «Ανακατασκευή και αναβάθμιση επέκτασης οδού 

Αθανασίου Διάκου έως θέση Πυροβολεία Δήμου Κορυδαλλού». 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του τρίτου υποέργου με τίτλο: «Ανάδειξη ταυτότητας 

εμπορικής περιοχής και υπηρεσίες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης» της πρότασης έργου του Δήμου 

Κορυδαλλού στην πρόσκληση του ΥΠΕΝ για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του δεύτερου υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας» της πρότασης έργου του Δήμου 

Κορυδαλλού  στην πρόσκληση του ΥΠΕΝ για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

12. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του 

έργου : «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας». 

13. Λήψη απόφασης για παραγραφή οφειλών λόγω παρέλευσης 20ετίας. 

 

 
 

 

 
 

 
                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 


