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«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 07 Δεκεμβρίου 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 έγκριση των υπ΄ αριθμ.πρωτ.: 19146/2022, 20252/2022 και 21545/2022 

Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, Οικονομικών 

προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω 

των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υπηρεσία: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας 

(Σ.Α.Π)  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ». 

2. 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 τη: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, 

Προμήθεια βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων, Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα σχολικά κτίρια 

& προμήθεια εορταστικού ηλεκτροφωτισμού έτους (2023-2024)» του Δήμου Κορυδαλλού, συνολικής 

δαπάνης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 237.000,00€. 

3. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε. και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Εργασίες 

συντήρησης και επισκευής στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Κορυδαλλού». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης παράτασης ή μη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου 

«Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή. 



6. Λήψη απόφασης για την εκχώρηση απαίτησης του Δήμου Κορυδαλλού (είσπραξη αποζημίωσης) προς το 

«Συνεργείο Αυτοκίνητων «ΔΑΝΙΗΛ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον  

ΔΑΝΙΗΛ  ΕΥΑΓΓΕΛΟ. 

7. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (Αρ. 

Πρωτ. 21361/29.11.2022). 

8. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (Αρ. 

Πρωτ. 21363/29.11.2022). 

9. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (Αρ. 

Πρωτ. 21364/29.11.2022). 
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