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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 22 Δεκεμβρίου 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 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021 Δήμου Κορυδαλλού. 

2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. 338/2021 απόφασης της Οικ. Επιτροπής, περί «Λήψη 

απόφασης για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, με δικαίωμα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 

Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», 

έτους 2021 – 2022». 

3. Λήψη απόφασης για την μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της με αρ. πρωτ.: 11714/12-07-2021 Σύμβασης 

(ΑΔΑΜ 21SYMV008902530), από 11-01-2022 σε 11-04-2022, που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, 

κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για 

την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κορυδαλλού. 

 

 

  



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

διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού άνω του 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. 

5. Λήψη απόφασης για την Ανάκληση της υπ. αριθμ. 372/24-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

που αφορούσε τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την υπηρεσία «Εξειδίκευση 

κοινωνικής ένταξης του Δήμου Κορυδαλλού στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027» και λήψη νέας. 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)», προϋπολογισμού 4.590.000,00€ ( με Φ.Π.Α.). 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 

μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής δαπάνης 148.482,42 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

8. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

9. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών. 

 

 

 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 


