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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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 22 Ιουνίου 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 ή μη του από 01.06.2022 «Πρακτικού Ι» Ηλεκτρονικής αποσφράγισης αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
μέσω Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ (α/α #188728#) του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων &
αύλειων

χώρων

Δήμου

Κορυδαλλού»,

συνολικής

εκτιμώμενης

αξίας

1.500.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
2. Λήψη απόφασης για την α) έγκριση των τευχών της αρ. 18/2022 μελέτης της Δ.Τ.Υ. και β) την
διεξαγωγή και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες
διαμόρφωσης για τη λειτουργία Δημοτικού Ωδείου στο πολιτιστικό κέντρο Κορυδαλλού»
συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€.
3. Λήψη απόφασης για την α) έγκριση των τευχών της αρ. 9/2022 μελέτης της Δ.Τ.Υ. και β) την διεξαγωγή
και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών
διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του
Δήμου Σ25», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 35.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη βελτιωμένης στατικής μελέτης μεταλλικής στέγης για την εκτέλεση
του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου – Κολυμβητηρίου και δύο Γηπέδων
Αντισφαίρισης».

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κορυδαλλού».
6. Λήψη απόφασης για έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για συμμετοχή αθλήτριας της πόλης μας στους
Αγώνες Πρωταθλήματος Mediterranean open Championship Bologna 23-26/6/2022, με το ποσό των
πεντακοσίων ευρώ (500,00€).
7. Λήψη απόφασης για έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης του Α.Γ.Σ. Μαχητικών Τεχνών «Διομήδης», για το
ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€).
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