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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 Τρίτη 30 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 ψήφιση της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021 Δήμου Κορυδαλλού. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμ.: 03/26.11.2021 Πρακτικού Αποσφράγισης 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών 

επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για τα έτη 2021,2022 & 2023» συνολικής 

δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% : 825.000,00€. 

3. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη, πρότασης περί τοπικής τροποποίηση της αρ. 15/2019-Ε18/2020 

Μελέτης του έργου : «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας». 

4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για 

κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων [Δήμου Κορυδαλλού, 1η, 2η, 3η, 

μηνιαία κατανομή έτους 2021] ποσού 148.912,50€ και κατανομή τους. 

 

 

  



5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για 

κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων [Δήμου Κορυδαλλού, 4η, 5η, 6η 

μηνιαία κατανομή έτους 2021] ποσού 148.912,50€ και κατανομή τους. 

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή υπολοίπου ποσού εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 

2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων [Δήμου Κορυδαλλού, 7η, 

8η,9η,10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 202] ποσού 297.825,00€ και κατανομή τους. 

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για 

κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων [Δήμου Κορυδαλλού, 7η, 8η, 9η, 

μηνιαία κατανομή έτους 2021] ποσού 148.912,50€ και κατανομή τους. 

8. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή 

τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού. 

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

 

 

 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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