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                    ΠΡΟ: Σα μέλη ηης Οικονομικής Επιηροπής       

   

 «ΠΡΟΚΛΗΗ» 

 

 αο θαινχκε λα ζπκκεηέρεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κέζσ Σηλεδιάζκεψης, γηα 

ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Σεηάρηη 25 Μαΐοσ 2022 θαη ψξα 13.30, ζχκθσλα κε ην 

άρθρο 75 ηοσ Ν. 3852/10 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ πνπ αθνξνχλ κέηξα θαη ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ πξνθεηκέλνπ, λα ζπδεηήζνπκε θαη λα ιάβνπκε απφθαζε γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

(ε περίπηωζη αποσζία ζας, παρακαλούμε ειδοποιήζηε ηο αναπληρωμαηικό ζας μέλος.) 

 

1. Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ςήθηζε ηεο 5εο Αλακφξθσζεο Πξνυπνινγηζκνχ 2022 Γήκνπ Θνξπδαιινχ. 

2. Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ΄ αξηζκ.: 03/2022 Πξαθηηθνχ Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθψλ 

Θαηαθχξσζεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ  Γηαγσληζκνχ γηα ηελ : «Πξνκήζεηα αλαιψζηκνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, 

γηα ηελ πξνκήζεηα Βξαρηφλσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, γηα ηελ  πξνκήζεηα ιακπηφλησλ θαη ινηπψλ εηδψλ 

γηα ην Δνξηαζηηθφ Ζιεθηξνθσηηζκφ & γηα ηελ  πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ γηα ηα ζρνιηθά θηίξηα  γηα 

έθηαθηεο αλάγθεο».  

3. Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ «Πξαθηηθνχ Η» Ζιεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο - αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κέζσ 

Δ.Ζ.Γ.Ζ. (α/α 186177) ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε θαη δηακφξθσζε πξφζβαζεο γηα ΑΚΔΑ πεδνδξνκίσλ 

νδψλ Θαξανιή Γεκεηξίνπ θαη Κπνπκπνπιίλαο ζην Γήκν Θνξπδαιινχ», ζπλνιηθήο δαπάλεο: 

1.390.000,00€. 

4. Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο  κε ηίηιν «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΖ ΣΟΤ 

ΑΤΙΔΗΟΤ ΥΩΡΟΤ 10νπ Γ.. θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πέξημ απηνχ», ζηελ πξφζθιεζε κε ηίηιν:   

ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΟ ΗΟΕΤΓΗΟ-2021 ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, πξνυπνινγηζκνχ 290.000,00€ ζπκπεξηι.   

Φ.Π.Α., γηα ηελ δέζκεπζε γηα αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ εγγξαθή ηεο πξφηαζεο ζε 

θσδηθφ, εθ΄ φζνλ απηή εγθξηζεί θαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ επηπιένλ πνζνχ απφ ίδηνπο πφξνπο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

 

 

  



 

5. Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε έθδνζεο Δληάικαηνο Πξνπιεξσκήο θαη νξηζκφο ππνιφγνπ γηα 

αληηκεηψπηζε δαπάλεο κεηαθίλεζεο, χςνπο δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ € (2.500,00€) ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Γήκνπ Θνξπδαιινχ ζην 17ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο ηνπ ΠΑ.Τ.ΒΛ απφ 27.05.2022 έσο  θαη 29.05.2022. 

6. Ιήςε απφθαζεο γηα Κεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ  παξάδνζεο κε ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/2016, 

γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη 

κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ». 

7. Ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο  Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

αλαιψζηκνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, γηα ηελ  Πξνκήζεηα Βξαρηφλσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ,   γηα ηελ  

Πξνκήζεηα ιακπηφλησλ θαη ινηπψλ εηδψλ γηα ην Δνξηαζηηθφ Ζιεθηξνθσηηζκφ &  γηα ηελ  Πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνχ γηα ηα ζρνιηθά θηίξηα  γηα έθηαθηεο αλάγθεο» 

8. Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ή κε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηνπ 1νπ ΠΘΣΚΛΔ ηνπ 

έξγνπ : «Γεληθέο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ρνιηθψλ θηηξίσλ (έηνπο 2020)». 

9. Ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ή κε ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ : 

«πληήξεζε, επηζθεπή θαη επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο απηφκαηεο άξδεπζεο ζε ρψξνπο πξαζίλνπ ηνπ 

Γήκνπ». 
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