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«ΠΡΟΚΛΗΗ» 

 

 Σαο θαινχκε λα ζπκκεηέρεηε ζε μεικηή ζσνεδρίαζη (δηα δψζεο θαη ηαπηφρξνλα κε ηειεδηάζθεςε) πνπ 

ζα γίλεη ζην Δεκαξρείν (Γρηγ. Λαμπράκη 240, αίθοσζα Δημοηικού σμβοσλίοσ), γηα ιφγνπο 

δηαζθάιηζεο ηεο Δεκφζηαο Υγείαο, ηελ Σρίηη 27 Δεκεμβρίοσ 2022 θαη ψξα 13.00, ζχκθσλα κε ην άρθρο 

75 ηοσ Ν. 3852/10 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ην άξζξν 78 ηνπ Ν. 4954/22 πνπ αθνξά 

ηε ιήςε απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ Ο.Τ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ θαη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ 

επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαηά ην δηάζηεκα ηζρχνο ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 θαη λα ιάβνπκε απφθαζε γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

(ε περίπηωζη αποσζία ζας, παρακαλούμε ειδοποιήζηε ηο αναπληρωμαηικό ζας μέλος.) 

1. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ Κνξπδαιινχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023. 

2. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Δξάζεο (Ο.Π.Δ) ηνπ Δήκνπ 

Κνξπδαιινχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023. 

3. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απαιιαγή ππφινγνπ πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 

4. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απφδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

5. Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ή κε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο Δεκνπξαζίαο γηα ηε 

Μίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ησλ ζρνιείσλ (16ν Δ.Σ., 17ν Ν/Γ, 

13ν/ Γ, 18ν Δ.Σ. & 22ν Ν/Γ) ηνπ Δήκνπ καο θαη αλάδεημε κεηνδφηε. 

6. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ θνπ Κφθθηλνπ Φαξάιακπνπ, απφ πξφθιεζε πιηθψλ δεκηψλ 

κεηά απφ εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο πξαζίλνπ, κε ην πνζφ ησλ ρηιίσλ εθαηφ επξψ (1.100€). 

7. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε 2εο παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

«Εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο ηνπ Δήκνπ Κνξπδαιινχ», ζπλνιηθήο 

δαπάλεο 942.392,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%). 

8. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ δηαγξαθή ρξεψλ δηαθφξσλ νθεηιεηψλ απφ βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΟΤΡΑΛΑ 


