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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 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13.00, 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 64 του Υπουργείου Εσωτερικών  (Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/186/οικ.19888/19.10.2021, (ΑΔΑ: 64ΥΦ46ΜΤΛ6-ΥΝ7), 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 Προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού οικονομικού έτους 2022. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Κορυδαλλού 

οικονομικού έτους 2022. 

3. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: 

«Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού», οικονομικού έτους 2021. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμ.: 03/8.12.2021 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πληροφοριακού συστήματος για το 

έργο: Το 2021 ως πυλώνας προαγωγής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», συνολικής δαπάνης: 250.480,00€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

5. Λήψη απόφασης για: α) την διεξαγωγή και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και β) την έγκριση των 

όρων του διαγωνισμού - σύνταξη Διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος 

χώρου πέριξ Δημαρχιακού Μεγάρου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 950.000,00€. 

 

 

  



6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 5ης 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 υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση και κλιματική προσαρμογή 

του Δήμου Κορυδαλλού στη κλιματική αλλαγή με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» 

προϋπολογισμού 60.000 ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου 

“European City Facility” του προγράμματος Horizon 2020 Research and Innovation Programme (No 

864212)  και για την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης και συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. 

9. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων. 
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