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ΠΡΟ: Σα μέλη ηης Οικονομικής Επιηροπής

«ΠΡΟΚΛΗΗ»
αρ καλοωμε να ζςμμεηέσεηε ζε ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, μέζυ Σηλεδιάζκεψης, για
λψγοςρ διαζθάλιζηρ ηηρ Γημψζιαρ Τγείαρ, ηην Δεσηέρα 29 Ασγούζηοσ 2022 και ϊπα 13.00, ζωμθυνα με
ηο άρθρο 75 ηοσ Ν. 3852/10 ψπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσωει, καθϊρ και ηο άπθπο 78 ηος Ν. 4954/22
πος αθοπά ηη λήτη αποθάζευν ζςλλογικϊν οπγάνυν Ο.Σ.Α. α’ και β’ βαθμοω και διοικηηικϊν ζςμβοςλίυν
εποπηεςψμενυν νομικϊν ηοςρ πποζϊπυν καηά ηο διάζηημα ιζσωορ ηυν μέηπυν αποθςγήρ ηηρ διάδοζηρ ηος
κοπυνοφοω COVID-19 και να λάβοςμε απψθαζη για ηα παπακάηυ θέμαηα:
(ε περίπηωζη αποσζία ζας, παρακαλούμε ειδοποιήζηε ηο αναπληρωμαηικό ζας μέλος.)
1. Λήτη απψθαζηρ για ηην τήθιζη ηηρ 6ηρ Αναμψπθυζηρ πποχπολογιζμοω ηος Ν.Π.Γ.Γ. με ηην επυνςμία:
«Οπγανιζμψρ Άθληζηρ & Πολιηιζμοω Γήμος Κοπςδαλλοω», οικονομικοω έηοςρ 2022.
2. Λήτη απψθαζηρ για ηην επιμήκςνζη ηυν ζςμβάζευν ηυν υθελοωμενυν ηος Ππογπάμμαηορ Ο.Α.Δ.Γ.
55-67 εηϊν, δςνάμει ηηρ 1ηρ Σποποποίηζηρ (απιθμ. ππυη. 42119/15.07.2020) ηηρ Γημψζιαρ Ππψζκληζηρ
Νο.11/2007 (ΑΓΑ: 62ΦΗ4691Χ2-Γ52) και ηηρ ςπ’ απιθμ. 227/2021 (ΑΓΑ: 68E7ΧΛΧ-ΝΒ) απψθαζηρ ηηρ
Οικ. Δπιηποπήρ, απψ 01.09.2022 έυρ 31.08.2023.
3. Λήτη απψθαζηρ για ηην ζωμβαζη «Hercules Rapidand Resilient Crisis Response Mission-CRM/Ηπακλήρ
Αποζηολή ηασείαρ και ανθεκηικήρ ανηιμεηϊπιζηρ κπίζευν - R2CRM».
4. Λήτη απψθαζηρ: α)για ηην αποδοσή ηυν ψπυν ηος εγκεκπιμένος επενδςηικοω δανείος απψ ηο Σ.Π. και
Γανείυν, για ηο ενηαγμένο ζηο Διδικψ Αναπηςξιακψ Ππψγπαμμα «Ανηϊνηρ Σπίηζηρ» έπγο: Ππομήθεια και
εγκαηάζηαζη ζςζηημάηυν ςπψγειαρ αποθήκεςζηρ για ηη δημιοςπγία γυνιϊν ανακωκλυζηρ ηος Γήμος
Κοπςδαλλοω 2.175.580,00€ ζςμπεπιλ. ΦΠΑ, και β) ηην εξοςζιοδψηηζη ηος νψμιμος εκπποζϊπος για ηην
ςπογπαθή ηος δανειζηικοω ζςμβολαίος».
5. Λήτη απψθαζηρ για: α) ηην αποδοσή ηυν ψπυν ηηρ ππψζκληζηρ με κυδικψ 14.6i.26.2-4.12 ΣΟΤ Δ. Π.
ΤΜΔΠΔΡΑΑ, β) ηην ςποβολή ππψηαζηρ σπημαηοδψηηζηρ ηηρ ππάξηρ µε ηίηλο: ΠΙΛΟΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΥΧΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΑΣΙΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ- «ΠΛΗΡΧΝΧ ΟΟ ΠΔΣΑΧ» ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ πποςπολογιζμοω 577.150,00 εςπϊ πλέον ΦΠΑ 24% και γ) ηην εξοςζιοδψηηζη
ηος Γημάπσος για ηην ςπογπαθή ψλυν ηυν απαιηοωμενυν εγγπάθυν ηηρ ππψηαζηρ ζωμθυνα με ηοςρ
ψποςρ ηηρ ππψζκληζηρ.
6. Λήτη απψθαζηρ για ηην έγκπιζη ηυν ππακηικϊν ηηρ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΙΜΧΝ για ηην ζωνηαξη
ηυν μελεηϊν ηυν ηπιϊν ςποέπγυν ηηρ ππάξηρ µε ηίηλο: ΠΙΛΟΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ
ΥΧΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΑΣΙΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ- «ΠΛΗΡΧΝΧ ΟΟ ΠΔΣΑΧ» ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ,
πος ππψκειηαι να ςποβληθεί ζηην ππψζκληζη με κυδικψ 14.6i.26.2-4.12 ΣΟΤ Δ.Π.ΤΜΔΠΔΡΑΑ.

7. Λήτη απψθαζηρ για ηην έγκπιζη ηυν μελεηϊν ηυν ηπιϊν ςποέπγυν ηηρ ππάξηρ µε ηίηλο: «ΠΙΛΟΣΙΚΔ
ΓΡΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΥΧΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΑΣΙΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ - «ΠΛΗΡΧΝΧ ΟΟ ΠΔΣΑΧ»
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ πος ππψκειηαι να ςποβληθεί ζηην ππψζκληζη με κυδικψ 14.6i.26.2-4.12
ΣΟΤ Δ. Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ.
8. Λήτη απψθαζηρ για ηην αποδοσή ποζοω εζψδυν απψ Κενηπικοωρ Αςηοηελείρ Πψποςρ έηοςρ 2022, για
κάλςτη δαπανϊν εκηέλεζηρ έπγυν και επενδςηικϊν δπαζηηπιοηήηυν [Γήμος Κοπςδαλλοω, 1η, 2η, 3η,
μηνιαία καηανομή έηοςρ 2022] ποζοω 148.912,50€ και καηανομή ηοςρ.
9. Λήτη απψθαζηρ πεπί αποδοσήρ ηηρ δήλυζηρ επιμήκςνζηρ ηος σπονοδιαγπάμμαηορ εκηέλεζηρ ηος έπγος
«Καηαζκεςή παμπϊν και σϊπυν ςγιεινήρ για ηην ππψζβαζη και ηην εξςπηπέηηζη ΑΜΔΑ ζε ζσολικέρ
μονάδερ ηος Γήμος Κοπςδαλλοω», ζςνολικήρ δαπάνηρ 148.482,42 € (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24%).
10. Λήτη απψθαζηρ για ηην αποδοσή ηηρ δήλυζηρ επιμήκςνζηρ ηος σπονοδιαγπάμμαηορ εκηέλεζηρ ηος
έπγος «Καηαζκεςή κλειζηοω γςμναζηηπίος – κολςμβηηηπίος και δςο γηπέδυν ανηιζθαίπιζηρ»,
πποχπολογιζμοω 8.389.840,00 € (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24%).
11. Λήτη απψθαζηρ για έγκπιζη ή μη ηος 1ος Ανακεθαλαιυηικοω Πίνακα Δπγαζιϊν ηος έπγος: «Αναβιβαζμψρ
– Καηαβιβαζμψρ Φπεαηίυν Ο.Κ.Χ.».
12. Λήτη απψθαζηρ για έγκπιζη ή μη ηος 1ος Ανακεθαλαιυηικοω Πίνακα Δπγαζιϊν ηος έπγος:
«Σοποθέηηζη πποζηαηεςηικϊν πλεγμάηυν ζςγκπάηηζηρ επικίνδςνυν και απψηομυν ππανϊν (έηοςρ
2021)».
13. Γιαγπαθή Υπεϊν διαθψπυν οθειλεηϊν απψ βεβαιυηικοωρ καηαλψγοςρ.
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