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                    ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής       

   

 

 « Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η » 

 

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για 

λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13.00, σύμφωνα με 

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 643 του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Α.Π.: 69472/24.09.2021, (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 64 του Υπουργείου Εσωτερικών  (Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/186/οικ.19888/19.10.2021, (ΑΔΑ: 64ΥΦ46ΜΤΛ6-ΥΝ7), προκειμένου 

να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα: 

 

(Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.) 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β’ εξαμήνου έτους 2020. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του Δήμου Κορυδαλλού (Κ.Ε.Δ.ΚΟ.). 

3. Λήψη απόφασης για την α) έγκριση των τευχών της αρ. 25/2021 μελέτης της Δ.Τ.Υ. και β) την διεξαγωγή 

και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: «Τοποθέτηση προστατευτικών 

πλεγμάτων συγκράτησης επικίνδυνων και απότομων πρανών (2021)», συνολικής προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 47.500,00€. 

4. Λήψη απόφασης για την α) έγκριση των τευχών της αρ. 36/2021 μελέτης της Δ.Τ.Υ. και β) την διεξαγωγή 

και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση καθιστικού χώρου επί 

της Πλατείας Παγκόσμιας Ειρήνης» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.000,00€. 

5. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : 

«Ανακατασκευή - συντήρηση και αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία 

του Δήμου (έτους 2020)». 

6. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε τρίτο της υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή της υπάρχουσας 

αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου του Δήμου”. 

 

 

  



7. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε τρίτο για τις: «Εργασίες καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών 

ακάλυπτων χώρων», συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24.800,00€. 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. 

9. Λήψη απόφασης για την διαγραφή Χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 
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