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ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

«

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για
λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 04 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 «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€.
2. 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».
3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης που αφορά τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων
υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠΟ (ΣΑΕ
055) ποσού 7.475,25€ και κατανομή της.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του Οργανισμού Άθλησης και
Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού, ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€).
5. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
(Σ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ”’ στην πρόσκληση με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
(Σ.Α.Π.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 του Πράσινου Ταμείου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΣΑΠ-2022), προϋπολογισμού

74.400,00 ευρώ συμπεριλ. Φ.Π.Α., για την δέσμευση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την
εγγραφή της ενταγμένης δράσης σε κωδικό, εφ΄ όσον αυτή εγκριθεί και για την κάλυψη του επιπλέον
ποσού από ίδιους πόρους, σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της πρότασης είναι μεγαλύτερος του
ανώτατου ποσού χρηματοδότησης.
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