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ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) που
θα γίνει στο Δημαρχείο (Γρηγ. Λαμπράκη 240, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για λόγους
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13.00, 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 ψήφιση της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022 Δήμου Κορυδαλλού.
2. Λήψη απόφασης για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης, έτους 2023,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση
του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πέριξ Δημαρχιακού Μεγάρου», συνολικής δαπάνης:
950.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄αριθμ.: 08/2022 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την: «Προμήθεια τροφίμων
και την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για τα έτη 2022 (Β-Γ-Δ
ΤΡΙΜΗΝΟΥ) & 2023», για την ομάδα Β’ (κατεψυγμένα είδη).
5. Λήψη απόφασης για: α) έγκριση τευχών μελέτης β) την διεξαγωγή και τον καθορισμό του τρόπου
ανάθεσης και γ) την έγκριση των όρων της Διακήρυξης για την: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», συνολικής δαπάνης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
74.400,00€.

6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσίας για:
Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.
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