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ΠΡΟ: Σα μέλη ηης Οικονομικής Επιηροπής

«ΠΡΟΚΛΗΗ»

αο θαινύκε λα ζπκκεηέρεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κέζσ Σηλεδιάζκεψης, γηα
ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο, ηελ Σεηάρηη 15 Ιοσνίοσ 2022 θαη ώξα 13.30, ζύκθσλα κε ην
άρθρο 75 ηοσ Ν. 3852/10 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, θαζώο θαη ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ πνπ αθνξνύλ κέηξα θαη ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνύ πξνθεηκέλνπ, λα ζπδεηήζνπκε θαη λα ιάβνπκε απόθαζε γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:

(ε περίπηωζη αποσζία ζας, παρακαλούμε ειδοποιήζηε ηο αναπληρωμαηικό ζας μέλος.)
1. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ΄ αξηζκ. πξση.: 10632/2022 Πξαθηηθνύ Αμηνιόγεζεο
Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ
κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη
ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)γηα ηελ :«Πξνκήζεηα εηδώλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο γηα ηα έηε 2022
(Γ-Γ ΣΡΙΜΗΝΟΤ) & 2023».
2. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ππ΄ αξηζκ.: (1) ηνπ ππ΄ αξηζκ .Πξση.: 10629/10.06.2022
Πξαθηηθνύ Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο -Σερληθώλ Πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ βέιηηζηε ζρέζε θόζηνπο – πνηόηεηαο γηα ηελ:
«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ ή θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ», επηρνξεγείηαη από ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ
ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε κε αξ. πξση.: 68484/16.10.2020 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΓΗΜΩΝ
από ην πξόγξακκα «Φηιόδεκνο ΙΙ» ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ «H ηνπηθή αλάπηπμε θαη ε
πξνζηαζία πεξηβάιινληνο» ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνύ
εμνπιηζκνύ» θαηά 400.000,00 Δπξώ, θαη από ηδίνπο πόξνπο θαηά 40.000,00 Δπξώ».
3. Λήςε απόθαζεο: α) γηα ηελ απνδνρή ησλ όξσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνύ δαλείνπ από ην
Σ.Π. θαη Γαλείσλ, γηα ην εληαγκέλν ζην Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα «Αληώλεο Σξίηζεο» έξγν
«Παξεκβάζεηο βηώζηκεο θαη νινθιεξσκέλεο αζηηθήο αλάπηπμεο κε ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε θαη
αλαδσνγόλεζε ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ» (ζπλνιηθνύ πνζνύ 8.400.000,00€
ζπκπεξηι. ΦΠΑ), θαη β) ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
δαλεηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ.
4. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο απόθαζεο έληαμεο ηεο Πξάμεο «Βηώζηκε
κηθξνθηλεηηθόηεηα κέζσ ζπζηήκαηνο θνηλόρξεζησλ πνδειάησλ ζε Γήκνπο ηεο Υώξαο (Γήκνη
Μεηξνπνιηηηθώλ Κέληξσλ)» κε Κσδηθό ΟΠ 5161697 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Τπνδνκέο
Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020» θαη γηα ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ
Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ.

5. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ Τπνβνιή πλνπηηθώλ Αλαθεθαιαησηηθώλ Δθζέζεσλ.
6. Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο Τπεξεζίαο γηα ηελ
«Παξνρή Τπεξεζηώλ πκβνύινπ παξαθνινύζεζεο ησλ δξάζεσλ κηθξνθηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ
Κνξπδαιινύ.
7. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 06.06.2022 αίηεζεο ησλ έκκηζζσλ λνκηθώλ ζπκβνύισλ ηνπ Γήκνπ γηα
εμώδηθν ζπκβηβαζκό επί εθθξεκώλ απαηηήζεσλ ηνπο.
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