ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (δηεμαρζείζα κέζσ ηειεδηάζθεςεο) πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
16ης/12/2020, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Ν. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα
ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Απνδνρή πνζνύ 82.940,00 επξώ Γ’ δόζεο 2020
επηρνξήγεζεο ΤΠ.Δ. γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ
δαπαλώλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ, βάζεη
ηεο αξηζ. 9/2020 απόθαζεο –εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ

1.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ
ΠΠΙΔΓ νηθ. έηνπο 2021, βάζεη ηεο αξηζ. 25/2020
απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

281

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηνπ
έλαληη πνζνύ, ηελ θαηαλνκή απηνύ θαη ηελ
εμεηδίθεπζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ.

Δγθξίλεηαη

282

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ν.Π. νηθ. έηνπο 2021.

ηνλ

2.

Έγθξηζε Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη
πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ηεο Κνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021, βάζεη ηεο
αξηζ. 233/2020 ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
ηεο πκβνπιίνπ.

Δγθξίλεηαη

283

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην Δ.Π.Γ. θαη
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ν.Π. νηθ. έηνπο 2021.

3.

Καηαθύξσζε ζύκβαζεο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ
έξγνπ: «ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ (1.
Κ.Υ.
ΣΟΤΡΑΛΙ,
2.
ΠΛ.
ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ)»
(Α.Μ.:90/2018),
(αλνηθηή
δηαδηθαζία
κέζσ
Δ..Η.Γ.Η..)

Δγθξίλεηαη

284

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ θαηαθύξσζε
ζύκβαζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έλαληη έξγνπ
ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «Μ. ΣΑΟΤΛΗ & ΙΑ
Ο.Δ.» κε πνζνζηό κέζεο έθπησζεο 44,00%.

4.

Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο Υάξηαο δηθαησκάησλ ησλ αζηέγσλ
ηεο FEANTSA.

Δγθξίλεηαη

285

Καηά πιεηνςεθία
ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνλ
Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Υάξηαο.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

5.

Έγθξηζε πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ
κε ηίηιν «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ θαη ινηπώλ
πιηθώλ γηα ην έηνο 2020» (ΑΜ.104/2020) θαη
αλάδεημε νξηζηηθώλ αλαδόρσλ.

6.

Έγθξηζε ελεξγνπνίεζεο Α) 3κελεο παξάηαζεο από

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
286

Δγθξίλεηαη

287

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ ελεξγνπνίεζε
3κελεο παξάηαζεο θαη δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο
γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ έλαληη
πξνκήζεηα.

ηελ εμάληιεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ (γηα
ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/1/2021

έσο θαη

Περίληψη
Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη
πξνκήζεηαο θαη πξνβαίλεη ζηελ αλά νκάδα
αλάδεημε ησλ νξηζηηθώλ αλαδόρσλ απηήο.

31/3/2021) θαη Β) δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο πνζνύ
17.233,18 € γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ
«Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, αλαισζίκσλ εηδώλ θαη
παξνρή γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ν.Φ. – Ν.Υ. θαη ησλ
λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ γηα ην έηνο 2020» (ΑΜ:
45/2019).
7.

Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά Γ.Ρεγόπνπινπ θιπ. θαη
θαηά ηεο αξηζ. 1193/19 απόθαζεο Μνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.

Δγθξίλεηαη

288

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ άζθεζε έθεζεο γηα
ηελ έλαληη ππόζεζε.

8.

Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

289

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ δηαγξαθή ησλ
έλαληη ρξεώλ.
Νέα Φηιαδέιθεηα 16/12/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

