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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

«

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρηγ. Λαμπράκη 240) στις
11 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση για τα
ακόλουθα θέματα:
(Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.)
1.

Λήψη απόφασης για την Ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας &
αντισηπτικών για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού covid-19, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από

το

άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 αξίας 22.100,00€ με το ΦΠΑ.
2.

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 του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής – καθαριότητας και
ευπρεπισμού, υγρού πλυσίματος οχημάτων, κάδων καθώς και σάκων απορριμμάτων» έτους 2020.

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 της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την εκτέλεση
της προμήθειας της ομάδας Β’ του υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού» (ειδών σκίασης, κλιματιστικών,
φωτιστικών σωμάτων, εξοπλισμού ρολών & θυρών, επίπλων και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
ασφαλείας & καταγραφής) της πράξης: «Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται

κοινωνικές υπηρεσίες Δήμου Κορυδαλλού» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤΤ068

του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ».
4.

Λήψη απόφασης για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Αρείου Πάγου υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου και κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικαί Μεταφοραί Π.Σιαμπλής ΑΕ» και
ορισμός πληρεξουσίου/ων δικηγόρων για την εκπροσώπηση του Δήμου Κορυδαλλού.

5.

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες τεχνικής φύσεως με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της εργασίας δεν υπερβαίνει τις 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α).

6.

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας «Υπηρεσίες
υποστήριξης για την έκδοση Πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες και βρεφονηπιακούς
σταθμούς».

7.

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας «Υπηρεσίες
υποστήριξης για την έκδοση Πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες έτους 2019».

8.

Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση
Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας
στο Δήμο Κορυδαλλού.

9.

Λήψη απόφασης για την Απαλλαγή από τον Ορισμό Υπολόγου λόγω μη έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής
για αντιμετώπιση δαπάνης υποβολής αιτημάτων στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για τοποθέτηση επτά (7) νέων
παροχών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 441,84€».

10.

Λήψη απόφασης για την απάντηση στο αίτημα του κου Ευάγγελου Γεωργιάδη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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