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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 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00 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 ψήφιση της 2η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022 του Δήμου Κορυδαλλού. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του Δήμου Κορυδαλλού (Κ.Ε.Δ.ΚΟ.). 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Στοχοθεσία) 

οικονομικού έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κορυδαλλού (Κ.Ε.Δ.ΚΟ.). 

4. Λήψη απόφασης για την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κορυδαλλού 

(Κ.Ε.Δ.ΚΟ.) από το δήμο. 

5. Λήψη απόφασης για την επιμήκυνση των συμβάσεων των ωφελούμενων του  Προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ. 55-

67 ετών, δυνάμει της 1ης Τροποποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο.11/2007 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) 

και των αριθμ. 76/2021 (ΑΔΑ: ΨΒ41ΩΛΩ-977) και 227/2021 (ΑΔΑ: 68Ε7ΩΛΩ-ΝΣΒ) αποφάσεων της Οικ. 

Επιτροπής, από 01.04.2022 έως 31.03.2023. 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 4ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου 

«Συντήρηση, επισκευή και επέκταση της υπάρχουσας αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου του 

Δήμου». 

 

 

  



7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 

μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής δαπάνης 148.482,42€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες του έργου που πρόκειται 

να υποβληθεί από τον Δήμο Κορυδαλλού στην Πρόσκληση του προγράμματος «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 

ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

«ΕΛΛΑΔΑ 2.0». 

9. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής και εξουσιοδότησης στους νομικούς συμβούλους του Δήμου για 

υποβολή αιτήματος παραλαβής δικαστικών αποφάσεων. 

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

11. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου (έφεσης) κατά δικαστικών  αποφάσεων. 

12. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση του ιδιώτη κ. Κωνσταντίνου Λαζαρίδη, από πτώση δέντρου σε Ι.Χ. 

αυτοκίνητο, με το ποσό των χιλίων ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (1.093,72€). 

13. Λήψη απόφασης για την διαγραφή Χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

 
 

 
 

 
 

 

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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