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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 Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 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 τον καθορισμό χρόνου και τιμήματος παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης 

περιπτέρου. 

2. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος αναπροσαρμογής τιμών της εταιρείας KORINTHIAN PALACE 

CATERING A.E όσον αφορά τις υπ’ αριθμ.:13116/15-7-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010942806) και 13121/15-7-

2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010943064) συμβάσεις 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης και 

χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» και 

με Κωδικό ΟΠΣ 5001452 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» καθώς και την 

εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των  σχεδίων της 

τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας 

«Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση Πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς». 



5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας 

«Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση Πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες (έτους 

2019)». 

6. Λήψη απόφασης για έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης οικονομικής επιχορήγησης στον Α.Γ.Σ. Μαχητών 

Τεχνών Διομήδης ποσού 910,00 ευρώ. 
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                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 


