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 « Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η » 

 

 Σαο θαινχκε λα ζπκκεηέρεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κέζσ Σηλεδιάζκεψης, γηα 

ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Υγείαο, ηελ Σεηάρηη 01 επηεμβρίοσ 2021 θαη ψξα 13:00, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/18 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/19, κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 

ηεο απφ 11.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α ́/11.03.2020) «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ», κε ηηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. πξση.: 18318/13.03.2020 εγθπθιίνπ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ: 9ΛΠΦ46ΜΤΛ6-1ΑΔ), κε ηηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. πξση.: 

20930/31.03.2020 (ΑΓΑ:6ΨΠΥ46ΜΤΛ6-50Χ) εγθπθιίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε ηελ ΚΥΑ 

Γ1α/ΓΠ.νηθ. 29114/2020 (ΦΔΚ 1780/Β/10.05.2020), πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα ιάβνπκε 

απφθαζε γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

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

 

1. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 

ηνπ  Γήκνπ Κνξπδαιινχ (Κ.Δ.Γ.ΚΟ.). 

2. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή ηνπ «Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο» ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 

ηνπ  Γήκνπ Κνξπδαιινχ (Κ.Δ.Γ.ΚΟ.)  θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Ν.4635/2019. 

3. Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ή κε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ζχλαςε 1εο 

Σπκπιεξσκαηηθήο Σχκβαζεο Δξγαζηψλ ζπλνιηθήο δαπάλεο 4.073,78 €, ηνπ έξγνπ: «Σπληήξεζε, επηζθεπή 

θαη επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο απηφκαηεο άξδεπζεο ζε ρψξνπο πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ». 

4. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε 2εο παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

«Σπληήξεζε, επηζθεπή θαη επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο απηφκαηεο άξδεπζεο ζε ρψξνπο πξαζίλνπ ηνπ 

Γήκνπ».  

5. Λήςε απφθαζεο δηαγξαθήο νθεηιψλ. 

 

 

 

 

 

 

  



6. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ δηαγξαθή ρξεψλ δηαθφξσλ νθεηιεηψλ απφ βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο (αξ. 

πξση.:13537/06-08-2021). 

7. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ δηαγξαθή ρξεψλ δηαθφξσλ νθεηιεηψλ απφ βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο (αξ. 

πξση.:13653/11-08-2021) 

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

πξση.:13991/18-08-2021). 

9. Λήςε απφθαζεο γηα δηαγξαθή πξνζαπμήζεσλ.  
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