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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, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για
λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 13.30, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 που
αφορά τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα::

(Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.)

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού
Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου έτους 2022.
2. Λήψη απόφασης για την: α) έγκριση του υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 13064/13.07.2022 (1) Πρακτικού
Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και του υπ’ αριθμ. Πρωτ.:
13065/14.07.2022 (2) Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών καθώς & Ανάδειξης
Προσωρινού Μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την: «Προμήθεια φωτιστικών LED για την εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Κορυδαλλού».
3. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου: «Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης,
αναβάθμισης με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής σε αστικές περιοχές του Δήμου
Κορυδαλλού».
4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε τρίτο της υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή της υπάρχουσας
αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου του Δήμου” έτους 2022».
5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης του έργου 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.,

και

για

την

εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 7ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«Κατασκευή

Κλειστού

Γυμναστηρίου

–

Κολυμβητηρίου

και

δύο

Γηπέδων

Αντισφαίρισης»,

προϋπολογισμού 8.389.840,00 ευρώ.
7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς υλικών και εργασιών συνολικού ποσού 28.192€ πλέον
Φ.Π.Α, από τον Κοινωφελή Οργανισμό της Κοινωνίας των Πολιτών «Οργάνωση Γη» με την στήριξη και
οικονομική ενίσχυση της εταιρείας «Procter b& Gamble Hellas» για: α) τη διαμόρφωση στη συμβολή των
οδών ΙΑΣΟΝΟΣ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ στο Δήμο Κορυδαλλού σε Πάρκο Τσέπης β) την ανάληψη της
συντήρησης του έργου μετά την παράδοσή του στον Δήµο και τους κατοίκους του τον Σεπτέμβριο 2022,
για επιπλέον τρεις µήνες (Σεπτέμβριος 2022 - Νοέμβριος 2022), γ) την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης,
ενημέρωσης & συμμετοχής των Δημοτών.
8. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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