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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 Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 και ώρα 13.30, σύμφωνα με το 

άρθρο 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις εγκυκλίους του Υπουργείου 

Εσωτερικών που αφορούν μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού 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 του υπ΄αριθμ.: 05/2022 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών 

κατακύρωσης  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», για  τις ομάδες Γ’ (είδη κρεοπωλείου)  και Ε΄ (είδη παντοπωλείου). 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του «Πρακτικού Ι» Ηλεκτρονικής αποσφράγισης - αξιολόγησης 

προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω 

Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ (α/α 186177) του έργου: «Ανάπλαση και διαμόρφωση πρόσβασης για ΑΜΕΑ πεζοδρομίων οδών 

Καραολή Δημητρίου και Μπουμπουλίνας στο Δήμο Κορυδαλλού», συνολικής δαπάνης: 1.390.000,00€. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του «Πρακτικού Ι» Ηλεκτρονικής αποσφράγισης - αξιολόγησης 

προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω 

Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ (α/α #185472#) του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πέριξ Δημαρχιακού Μεγάρου», 

συνολικής δαπάνης: 950.000,00€. 

4. Λήψη απόφασης για την: α) έγκριση του υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 7954/06.05.2022 (1) Πρακτικού Αποσφράγισης 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και του υπ’ αριθμ. Πρωτ.:7955/06.05.2022 (2) 

Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών καθώς & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη του  

ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την : 

 

 

  



Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού, Προμήθεια Βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων, 

Προμήθεια λαμπιόνιων και λοιπών ειδών για το Εορταστικό Ηλεκτροφωτισμό & Προμήθεια ηλεκτρολογικού 

για τα σχολικά κτίρια  για έκτακτες ανάγκες. 

5. Λήψη απόφασης για Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, για 

την προμήθεια με τίτλο: Εξοπλισμός συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Κορυδαλλού της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ». 

6. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση δαπάνης για την: Προμήθεια Στεφανιών, συνθέσεων, ανθοδεσμών και 

ανθέων», συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 4.500,00€. 

7. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση της μελέτης του έργου: «Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης 

αναβάθμισης με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής σε αστικές περιοχές του Δήμου 

Κορυδαλλού». 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση Παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «Έργα 

Αντιπλημμυρικής Προστασίας».  

9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για 

το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.. 

10. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσίας για το 

«Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.. 

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

12. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

 

 

 
                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 


