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                    ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής       

   

  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 

 

 

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με 

τηλεδιάσκεψη) της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω περιορισμένων χρονικών προθεσμιών των θεμάτων,  

την Τετάρτη 16 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 την μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 240/19-7-2022 και ανάκληση της 266/16-8-

2022 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια φωτιστικών 

LED για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορυδαλλού» και έγκριση του Πρακτικού 4 της Επιτροπής. 

2. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών 

μετακίνησης ύψους εφτακοσίων δέκα έξι ευρώ (716,00€) της Δημοτικής Αντιπροσωπείας του Δήμου 

Κορυδαλλού στο Βόλο για το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), 

από 20.11.2022 ημέρα αναχώρησης έως και 23.11.2022 ημέρα επιστροφής, καθώς και λήψη απόφασης 

για την έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμό υπόλογου για αντιμετώπιση της δαπάνης 

μετακίνησης. 

3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών 

για τη «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προμήθεια βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων, προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τα σχολικά κτίρια & προμήθεια εορταστικού ηλεκτροφωτισμού έτους (2022-

2023-2024)» για το Δήμο Κορυδαλλού. 

 

 

  



4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού, προμήθεια βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων, προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού για τα σχολικά κτίρια & προμήθεια εορταστικού ηλεκτροφωτισμού έτους (2022-2023-2024)» για 

το Δήμο Κορυδαλλού. 

5. Λήψη απόφασης παραγραφής - διαγραφής οφειλών. 

 
 

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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