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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 Μ. Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 10.30 π.μ., 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 της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 

Εσόδων – Εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2022. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και καθορισμός προσόντων αυτού, στο 

πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022 / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από 

επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των υπ΄ αριθμ.: 1 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

- Τεχνικών Προσφορών και του υπ’ αριθμ.: 2 Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών καθώς & 

Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη και του υπ΄ αριθμ.: 3 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ανοικτού  ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους - 

ποιότητας για την: «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος για το έργο: Το 2021 ως πυλώνας προαγωγής 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄αριθμ.: 04/2022 Πρακτικού Επαναξιολόγησης προσφορών του 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την: «Προμήθεια τροφίμων και την προμήθεια 

γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για τα έτη 2022 (Β-Γ-Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ) & 2023». 

 

 

  



5. Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη μίσθωση με ανοικτή πλειοδοτική 

δημοπρασία, φανερή και προφορική, Ακίνητου Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Αναψυκτήριο), το οποίο 

βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πλαταιών και Πελοποννήσου, πλησίον του ανοικτού θεάτρου «Θανάσης 

Βέγγος». 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου – Κολυμβητηρίου και δύο Γηπέδων Αντισφαίρισης», προϋπολογισμού 

8.389.840,00 ευρώ. 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Εργασίες συντήρησης και επισκευής στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής 

δαπάνης 942.392,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

8. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατ’ αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

 

 

 

 

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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