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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

Γ/νζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών
Σμήμα Τποζηήπιξηρ
Πολιηικών Οπγάνων

Νέα Φηιαδέιθεηα 1/11/2019
Αξηζ. Πξση.: 30276/4-11-2019

Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σασ. Γ/νζη: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 36/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 181/2019
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ
δαπάλε δηνξγάλσζεο ηνπ 6νπ Λατθνχ Αγψλα
Γξφκνπ ζε αλψκαιν έδαθνο».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 31 ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο
Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 29524/36/24-10-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε
ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε
θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
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ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο, Πξνεδξεχσλ, 2) Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 3)
Γξεηδειηάο Παληειήο 4) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 5) Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Παπαθψζηα Αλζή 3) Μπεξδέζεο
ππξίδσλ θαη 4) εξεηάθεο Νηθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα
θιεηεχζεθαλ. Ο ηειεπηαίνο είρε ελεκεξψζεη ζρεηηθά κέζσ e-mail ηνλ θ. Πξφεδξν
ηεο Ο.Δ.


Λφγσ απνπζίαο ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ο.Δ. θ. Ισάλλε Βνχξνπ,
πξνήδξεπζε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/18, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Ο.Δ.
θ. Ηιίαο Σάθαο.

Ο θ. Αληηπξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη εηζεγνχκελνο ην 7ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 29328/23-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκαηνο Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ: Έγκπιζη εξειδίκεςζηρ πίζηωζηρ για διοπγάνωζη ηος 6ος Λαϊκού
Αγώνα Γπόμος ζε ανώμαλο έδαθορ
Ο Γήκνο Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Υαιθεδφλαο ζηα πιαίζηα ησλ Αζιεηηθψλ - Δθδειψζεσλ
γηα ηελ πεξίνδν 2019-2020, πξνηίζεηαη λα δηνξγαλψζεη ηελ παξαθάησ εθδήισζε:
Σελ ΚΤΡΙΑΚΗ 15 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019 θαη ψξα 9:30 π.κ. , ηνλ 6ν Λατθφ Αγψλα
Γξφκνπ ζε αλψκαιν έδαθνο, αλεμαξηήηνπ θχινπ θαη ειηθίαο. Οη δηαδξνκέο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ αγψλα ζα πεξηιακβάλνπλ απνζηάζεηο: α) 1.000 m (γηα καζεηέο/ηεο
Γεκνηηθψλ θαη Γπκλαζίσλ ρνιείσλ). β) 5.000 m θαη 10.000 m (Άλδξεο & Γπλαίθεο
αλεμαξηήηνπ ειηθίαο) θαη ζα δηεμαρζνχλ εληφο ηνπ Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο. Οη φξνη
δηεμαγσγήο ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά, ζηελ επηθείκελε πξνθήξπμε πνπ ζα εθδνζεί.
Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ εθδειψζεσλ, ζα απαηηεζνχλ ηα παξαθάησ
πιηθά θαη κέζα, (φπσο αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη ζηελ ππ΄αξηζκ.
115/2019 Μειέηε:
1. Γαπάλεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ, ρπκψλ θαη θξνχησλ ελδεηθηηθνχ θφζηνπο 327,46 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.)
2. Γαπάλεο, γηα ηηο εγγξαθέο, ηνλ έιεγρν, ηελ ρξνλνκέηξεζε ησλ δηαδξνκψλ θαη ηελ
έθδνζε
ησλ
απνηειεζκάησλ,
ελδεηθηηθνχ
θφζηνπο
1.023
,00
€
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.)
3. Γαπάλεο γηα ηελ δηελέξγεηα εξγαζηψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα θάιπςε κε
Αζζελνθφξν θαη
ζπλνδεία Γηαηξνχ ελδεηθηηθνχ θφζηνπο 248 ,00 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.)
πλνιηθφ θφζηνο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ εθδήισζεο :
1.598,46 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ).
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Παξαθαιείηαη ινηπφλ ην ζψκα φπσο:
1. Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ
αζιεηηθήο
εθδήισζεο Κ.Α. 02.15.6472.002 κε ηίηιν
«Γαπάλεο Αζιεηηθψλ θαη
Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ» ζπλνιηθνχ πνζνχ
1.598,46 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. )

Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ
κειψλ

ηεο

Ο.Δ.,

θαηά

ηελ

νπνία

αληαιιάρηεθαλ

δηάθνξεο

απφςεηο

πνπ

θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 36/2019 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ.
Αληηπξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηπξνέδξνπ, ηελ αξηζ.
115/2019 ζρεηηθή κειέηε, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1ε ηνπ Ν.3852/10
(«Καιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην αξζ. 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη
κειέηεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο,
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Δγκπίνει ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ ελελήληα νθηψ επξψ θαη
ζαξάληα έμη ιεπηψλ (1.598,46 €) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6472.002 κε ηίηιν
«Γαπάλεο Αζιεηηθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδφλαο έηνπο 2019 γηα ηελ δαπάλε δηνξγάλσζεο ηεο
εθδήισζεο ηνπ 6νπ Λατθνχ Αγψλα Γξφκνπ ζε αλψκαιν έδαθνο ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 15
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019 θαη ψξα 9:30 π.κ.. Οη δηαδξνκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγψλα ζα
πεξηιακβάλνπλ απνζηάζεηο: α) 1.000 m (γηα καζεηέο/ηεο Γεκνηηθψλ θαη Γπκλαζίσλ
ρνιείσλ). β) 5.000 m θαη 10.000 m (Άλδξεο & Γπλαίθεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο) θαη ζα
δηεμαρζνχλ εληφο ηνπ Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο. Οη φξνη δηεμαγσγήο ζα πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά, ζηελ επηθείκελε πξνθήξπμε πνπ ζα εθδνζεί.
Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ εθδειψζεσλ, ζα απαηηεζνχλ ηα παξαθάησ
πιηθά θαη κέζα, (φπσο αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη ζηελ ππ΄αξηζκ. 115/2019 Μειέηε:
1. Γαπάλεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ, ρπκψλ θαη θξνχησλ ελδεηθηηθνχ θφζηνπο 327,46 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.)
2. Γαπάλεο, γηα ηηο εγγξαθέο, ηνλ έιεγρν, ηελ ρξνλνκέηξεζε ησλ δηαδξνκψλ θαη ηελ
έθδνζε
ησλ
απνηειεζκάησλ,
ελδεηθηηθνχ
θφζηνπο
1.023
,00
€
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.)
3. Γαπάλεο γηα ηελ δηελέξγεηα εξγαζηψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα θάιπςε κε
Αζζελνθφξν θαη
ζπλνδεία Γηαηξνχ ελδεηθηηθνχ θφζηνπο 248 ,00 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.)
πλνιηθφ θφζηνο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ εθδήισζεο : 1.598,46 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. ).
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 181/2019
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΣΑ ΜΔΛΗ

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ
ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΗΛΙΑ ΣΑΦΑ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία
Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Δληεηαικέλν Γεκ. χκβνπιν Αζιεηηζκνχ θ. π. Μπεξδέζε
Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Αζιεηηζκνχ
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. ρέζεσλ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

