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Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος (μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου), που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27
Ιανουαρίου 2021, με ώρα έναρξης 10:00΄ και ώρα λήξης 13:00΄, σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07- 2018),
β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76
Α΄/3-4-2020),
γ) το με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, με θέμα: «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,
δ)την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 40, Α.Π.: 20930/31-03-2020
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των
Δήμων» και
ε) την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 163, Α.Π.: 33282/29-05-2020
(ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων των δήμων»,
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
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ΘΕΜΑ 1 : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Δωρίδος» (Αρ. μελέτης 1/2021),
προϋπολογισμού 245.055,00 € και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της
προμήθειας.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Δωρίδας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 στον άξονα προτεραιότητας 1
(Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας».
ο

ΘΕΜΑ 3 : Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών έργων, για
έργα προϋπολογισμού μέχρι 60.000€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι Συνοπτικοί Διαγωνισμοί.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ
στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας».
ο

ΘΕΜΑ 5 : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αθλητικών
εγκαταστάσεων στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου».

ο

ΘΕΜΑ 6 : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αθλητικών
εγκαταστάσεων εντός προαυλίου χώρου σχολικού συγκροτήματος Λιδωρικίου».
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