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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 Δευτέρα 12 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 του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου 

Κορυδαλλού οικονομικού έτους 2023. 

2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022 Δήμου Κορυδαλλού. 

3. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της προμελέτης του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Εμπορικού κέντρου 

του Δήμου Κορυδαλλού» (ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ), συνολικής δαπάνης 8.400.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%). 

4. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την σύναψης Δημόσιας 

σύμβασης έργου με αξιολόγηση μελέτης του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης 

αστικής ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Εμπορικού κέντρου του Δήμου 

Κορυδαλλού» (ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) συνολικού προϋπολογισμού 8.400.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%), που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων 

έργων της περίπτωσης β της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016. 

5. Λήψη απόφασης για  την : α) διεξαγωγή και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και β) την έγκριση των 

όρων του διαγωνισμού - σύνταξη Διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Παρεμβάσεις βιώσιμης και 
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ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Εμπορικού κέντρου 

του Δήμου Κορυδαλλού» (ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ), συνολικής δαπάνης 8.400.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%). 

6. Λήψη απόφασης για αποδοχή της δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου 

«Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας». 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 

μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής δαπάνης 148.482,42 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
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