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ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου (Γρηγ. Λαμπράκη 240) την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 και ώρα 13.30, 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 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022 Δήμου Κορυδαλλού.
2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αριθμού ατόμων και ειδικοτήτων, για την πρόσληψη προσωπικού, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας), μετά την έγκριση πρόσληψής
του από την Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.
3. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης µε τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», προϋπολογισμού 1.770.000,00 ευρώ
συμπερ. ΦΠΑ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03Σ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες της μελέτης του
υποέργου 1 με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», της
πρότασης πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» που
πρόκειται να υποβληθεί στην πρόσκληση με κωδικό 08_ ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
03Σ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΝΟΤΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).
5. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας ανοικτού και προφορικού
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: «Περισυλλογή, αποθήκευση και εκποίηση οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ.
(Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) έτους 2022.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «Γενικές
επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (έτους 2020)».
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 10ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ
ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)», προϋπολογισμού 4.590.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
8. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :
«Ανακατασκευή - συντήρηση και αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα
σημεία του Δήμου (έτους 2021)».
9. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Εργασίες συντήρησης και επισκευής στους αθλητικούς χώρους του Δήμου
Κορυδαλλού».
10. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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