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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 24 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 του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου 

Κορυδαλλού οικονομικού έτους 2022. 

2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών, για την 

κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου μας. 

3. Λήψη απόφασης για την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης και την επανάληψη ή μη 

διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων για την 

εγκατάσταση του 8ου Γυμνασίου Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00€. 

4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Κορυδαλλού στο Πρόγραμμα: «Κατασκευή, 

επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – 

Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 

(Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις». 

 

 

  



5. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τα έτη 2021 - 2022 για την διενέργεια 

διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού έως 1.000.000,00€, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016. 

6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την υπηρεσία 

«Εξειδίκευση κοινωνικής ένταξης του Δήμου Κορυδαλλού στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027». 

7. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών. 
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