ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΓΖΚΟ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΧΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (δηεμαρζείζα κέζσ ηειεδηάζθεςεο) πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
7ης/12/2020, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Λ. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα
ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1.

2.

1.

Έγθξηζε ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηνλ
Δ.Γ..Λ.Α. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βηναπνβιήησλ ηνπ
Γήκνπ.
Έγθξηζε ρνξήγεζεο έθηαθηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο ζε απόξνπο θαη νηθνλνκηθά αδύλακνπο
θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ.
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Γηακόξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γεκ. πκβνύιην
γηα
ηνλ
θαζνξηζκό
ζπληειεζηώλ
ηειώλ
Θαζαξηόηεηαο θαη Φσηηζκνύ σο θαη Γεκνηηθνύ
Φόξνπ έηνπο 2021.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

261

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην ζρέδην θαη ηε
ζύλαςε ηεο έλαληη ζύκβαζεο.

Δγθξίλεηαη

262

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε ηεο
έλαληη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο.

Δγθξίλεηαη

272

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα
ηα έλαληη ηέιε έηνπο 2021.

2.

Θαηάξηηζε πξνζρεδίνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη
Πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ-Δμόδσλ ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2021.

Δγθξίλεηαη

273

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. θαηαξηίδεη ην πξνζρέδην
ηνπ
Σερληθνύ
Πξνγξάκκαηνο
θαη
ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.

3.

Έγθξηζε απαιιαγήο - κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο
θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθώλ κηζζσκάησλ
κελώλ Οθησβξίνπ-Λνεκβξίνπ 2020 δεκνηηθώλ
αθηλήησλ θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ.

Δγθξίλεηαη

263

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έλαληη κείσζεαπαιιαγή γηα ηνπο κήλεο Οθηώβξην θαη Λνέκβξην
2020 θαη πξνβαίλεη ζηε δηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ
πνζώλ.

Α/Α
4.

5.

6.

σζητηθέντα Θέματα
Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή
θαηεζηξακκέλσλ θαη θαηαζθεπή λέσλ πεδνδξνκίσλ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Χαιθεδόλαο» κε
ζπλνπηηθό
δηαγσληζκό,
έγθξηζε
ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ ηεο Α.Κ. 117/2020, θαηάξηηζε όξσλ
ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ.
Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε &άξζε
επηθηλδπλόηεηαο νδηθνύ δηθηύνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Χαιθεδόλαο» κε ζπλνπηηθό
δηαγσληζκό, έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο
Α.Κ. 130/2020, θαηάξηηζε όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ
θαη
ζπγθξόηεζε
Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνύ.
Θαηάξηηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή
αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«Κειέηε
ζηαηηθήο
επάξθεηαο
θηηξίσλ
θαη
πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζε
δεκνηηθνύ
θνηκεηεξίνπ», Α.Κ.: 92/2020, πξνεθηηκώκελεο
ακνηβήο 98.704,70 € (κε Φ.Π.Α.).

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
264

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

265

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα
ηνπ έλαληη έξγνπ, ηηο Σ.Π. ηεο ζρεηηθήο κειέηεο,
θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη
ζπγθξνηεί ηελ Δ.Γ.Γ.

Δγθξίλεηαη

266

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο
δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ
εθπόλεζεο ηεο έλαληη κειέηεο.

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα
ηνπ έλαληη έξγνπ, ηηο Σ.Π. ηεο ζρεηηθήο κειέηεο,
θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη
ζπγθξνηεί ηελ Δ.Γ.Γ.

7.

Θαηάξηηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο θαη ζπγθξόηεζε
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: ««Κειέηε θαη
πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Χαιθεδόλαο (Α ΦΑΖ –ΚΔΙΔΣΖ)», Α.Κ.:123/2020,
πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 69.440,00 € (κε Φ.Π.Α.).

Δγθξίλεηαη

267

Οκόθσλα ε Ο.Δ. θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο
δεκνπξάηεζεο θαη ζπγθξνηεί ηελ Δ.Γ.Γ. γηα ηελ
επηινγή αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο έλαληη
κειέηεο.

8.

Έγθξηζε
πξσηνθόιινπ
πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή θηηξηαθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ» (Α.Κ. 101/14).

Δγθξίλεηαη

268

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξσηόθνιιν
πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έλαληη
έξγνπ.

9.

Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ησλ αξηζ.
47/2020 θαη 48/2020 απνθάζεσλ Δηξελνδηθείνπ
Λ. Ησλίαο (ππνζέζεηο αγσγώλ δηθεγόξσλ Γήκνπ
θ.θ. Κ.Παπαδεκεηξίνπ θαη Χ.Χήηνπ-Θηάκνπ γηα
πεξηνπζηαθέο δηαθνξέο).

Δγθξίλεηαη

269

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ κε άζθεζε
ελδίθσλ κέζσλ θαηά ησλ έλαληη δηθαζηηθώλ
απνθάζεσλ θαη νξίδεη ηηο δόζεηο γηα ηελ
πιεξσκή ησλ επηδηθαζζέλησλ πνζώλ.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

10.

Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ησλ αξηζ.
46/2020 θαη 54/2020 απνθάζεσλ Δηξελνδηθείνπ
Λ. Ησλίαο (ππνζέζεηο αγσγώλ δηθεγόξνπ Γήκνπ θ.
Ε.Γξόζνπ γηα πεξηνπζηαθέο δηαθνξέο).

11.

Απόδνζε ινγαξηαζκνύ ΧΔΠ γηα λέεο ζπλδέζεηο ζην
δίθηπν ρακειήο ηάζεο ηνπ Γήκνπ θαη απαιιαγή
ππνιόγνπ ππαιιήινπ.

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
270

Δγθξίλεηαη

271

Περίληψη
Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ κε άζθεζε
ελδίθσλ κέζσλ θαηά ησλ έλαληη δηθαζηηθώλ
απνθάζεσλ θαη νξίδεη ηηο δόζεηο γηα ηελ
πιεξσκή ησλ επηδηθαζζέλησλ πνζώλ.
Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απόδνζε
ινγαξηαζκνύ ηνπ έλαληη ΧΔΠ θαη ηελ απαιιαγή
ηνπ ππνιόγνπ ππαιιήινπ.
Λέα Φηιαδέιθεηα 7/12/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

