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«

ΠΡΟΚΛΗΗ»

Σαο θαινύκε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/18 θαη ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19 πνπ ζα γίλεη ζην Δεκαξρείν (Γρηγ. Λαμπράκη 240, ζηον 2ο όροθο, αίθοσζα αρ.
207) ζηηο 11 Δεκεμβρίοσ, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 13:00, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα ιάβνπκε
απόθαζε γηα ηα αθόινπζα ζέκαηα:
(ε περίπηωζη αποσζία ζας, παρακαλούμε ειδοποιήζηε ηο αναπληρωμαηικό ζας μέλος.)
1.

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ςήθηζε ηεο 5εο Αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. κε ηελ επσλπκία:
«Οξγαληζκόο Άζιεζεο & Πνιηηηζκνύ Δήκνπ Κνξπδαιινύ», νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019.

2.

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πξόζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ, κε δηάξθεηα ζύκβαζεο δύν (2) κελώλ, γηα ηελ
θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ησλ ζπλεξγείσλ θαζαξηόηεηαο εζσηεξηθώλ ρώξσλ ηνπ
Δήκνπ καο.

3.

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ΄ αξηζκ.: 03/06.12.2019 Πξαθηηθνύ Απνζθξάγηζεο Δηθαηνινγεηηθώλ
Καηαθύξσζεο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ, Δεκόζηνπ Δηαγσληζκνύ κε αλνηθηή δηαδηθαζία κέζσ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ γηα ηελ:
«Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηνπ δήκνπ γηα ηα έηε
2020 & 2021», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ: 809.352,11€ (Οθηαθνζίσλ ελλέα ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα
δύν επξώ θαη έληεθα ιεπηώλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α».

4.

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο κε αξ. πξση.: 10619/04.06.2018
ζύκβαζεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηα έηε 2018 & 2019, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 132 θαη 206
ηνπ λ. 4412/2016, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 132 θαη 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κέρξη ηε ζύλαςε ηεο λέαο
ζύκβαζεο γηα ηα έηε 2020 & 2021.

5.

Σπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζηνπο Αζιεηηθνύο
ρώξνπο ηνπ Δήκνπ Κνξπδαιινύ», πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ ηεο
πεξίπησζεο β΄ ηεο παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Ν.4412/2016.

6.

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ δηαγξαθή ρξεώλ δηαθόξσλ νθεηιεηώλ από βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο.

7.

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ αλαπιήξσζε ελόο (1) δηνξηζηένπ, θαηεγνξίαο Δ.Ε .Οδεγώλ Απηνθηλήησλ
(Απνξξηκαηνθόξσλ), βάζεη ηεο αξηζκ. 1/592Μ/2007 πξνθήξπμεο ηνπ Δήκνπ καο ιόγσ παξαίηεζεο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ

2

