ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Κορσδαλλός

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

: 12/02/2021

Αριθμ. Πρωη. : 2521

ΔΗΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΡΟ: Σα μέλη ηης Οικονομικής Επιηροπής

«

ΠΡΟΚΛΗΗ»

Σαο θαινχκε λα ζπκκεηέρεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κέζσ Σηλεδιάζκεψης, γηα
ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Υγείαο, ηελ Σεηάρηη 17 Φεβροσαρίοσ 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:

(Σε πεξίπησζε απνπζία ζαο, παξαθαινχκε εηδνπνηήζηε ην αλαπιεξσκαηηθφ ζαο κέινο.)

1. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ Τξνπνπνίεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (ΟΠΓ) ηνπ Γήκνπ
Κνξπδαιινχ, Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2021.
2. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ, κε δηάξθεηα ζχκβαζεο νθηψ (8) κελψλ, γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ COVID 19, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 175 Ν. 4764/2020 θαη
ηνπ αξηζκ. 9755/08.02.2021 εγγξάθνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ».
3. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 2νπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ, γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ:
«Αλαθαηαζθεπή – ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε θζνξψλ πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ ζε δηάθνξα
ζεκεία ηνπ Γήκνπ (έηνπο 2020)».
4. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε δεχηεξεο παξάηαζεο Ηιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ κέζσ
ΔΣΗΓΗΣ θαη κε α/α ζπζηήκαηνο #95069# ηνπ έξγνπ: «Γεληθέο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο Σρνιηθψλ
Κηηξίσλ (έηνπο 2020)», ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 150.000,00 Δπξψ.
5. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε πέκπηεο παξάηαζεο Ηιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ κέζσ
ΔΣΗΓΗΣ θαη κε α/α ζπζηήκαηνο #93331# ηνπ έξγνπ: «Παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο ζε Γεκνηηθά Κηίξηα ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ», ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο
939.000,00 Δπξψ.

6. Λήςε απφθαζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ γηα
ηε Πξνκήζεηα Διαζηηθψλ γηα ην έηνο 2021, βάζεη ηνπ Ν. 4412/2016»
7. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ: α) έγθξηζε ηεπρψλ κειέηεο β) δηεμαγσγή θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ
αλάζεζεο θαη γ) έγθξηζε ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζχληαμε Γηαθήξπμεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο:
«Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ» ζπλνιηθήο αμίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 35.000,00€.
8. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ
γηα ηε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζην Γήκν Κνξπδαιινχ γηα ηελ Δθπφλεζε Σρεδίνπ Φφξηηζεο
Ηιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (Σ.Φ.Η.Ο.)γηα ην έηνο 2021, βάζεη ηνπ Ν. 4412/2016».
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