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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 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.00 μ, 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 ή μη του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση 

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 κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη με δημοπρασία μίσθωσης 

αποθηκευτικού χώρου των σχολείων (16ο Δ.Σ., 17ο Ν/Γ, 13ο Ν/Γ, 18ο Δ.Σ. & 22ο Ν/Γ). 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της δράσης «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης 

ενδυμάτων και υποδημάτων». 

4. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων στο Δήμο μας, για το διδακτικό έτος 2022-

2023. 

5. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης με τίτλο : «Δαπάνες για την εξασφάλιση μέσων 

προστασίας άμαχου πληθυσμού», συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 7.254,00€. 

6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την «Προμήθεια 

εξοπλισμού πυροπροστασίας και τοποθέτησης στα Σχολικά κτίρια του Δήμου στα πλαίσια του 

 

 

  



Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές 

μονάδες της χώρας. 

7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για 

την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Κορυδαλλού. 

8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσίας για την 

εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Κορυδαλλού. 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. 

10. Λήψη απόφασης για την διαγραφή προστίμου. 

11. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων λόγω λανθασμένης διεύθυνσης. 
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                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 


