ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΖΚΝΠ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΓΟΑΦΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (δηεμαρζείζα κέζσ ηειεδηάζθεςεο) Ππλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
29ης/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

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δηζήγεζε πξνο ην Γ.Π. ηεο 8εο αλακόξθσζεο
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020».

Δγθξίλεηαη
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Νκόθσλα ε Ν.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.Π. γηα ηελ
έλαληη αλακόξθσζε.

Ρξνπνπνίεζε-παξάηαζε ζύκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο
κε ηίηιν «Δγθαηάζηαζε θαη πξνκήζεηα αζύξκαηνπ
δηθηύνπ WiFi4EUπνζνύ 14.999,99 € κε ΦΞΑ 24%
γηα ην έηνο 2020
Έγθξηζε
νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο-πιεξσκήο
επηδόκαηνο πξόλνηαο θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο

Δγθξίλεηαη
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Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζεπαξάηαζε ζύκβαζεο ηεο έλαληη πξνκήζεηαο
κέρξη 31/1/2021.

Δγθξίλεηαη
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Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ έλαληη νηθνλνκηθή
ελίζρπζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ξγο ζρεηηθήο
πίζησζεο.

Δγθξίλεηαη
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Νκόθσλα ε Ν.Δ. ζπγθξνηεί ηελ επηηξνπή
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη κειέηεο.

Δγθξίλεηαη
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Νκόθσλα ε Ν.Δ. πξνβαίλεη ζηελ κεξηθή
ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 267/2020 απόθαζήο ηεο
σο πξνο ηε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο έλαληη
κειέηεο

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.
2.

3.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

Ππγθξόηεζε
Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Κειέηε
ζηαηηθήο
επάξθεηαο
θηηξίσλ
θαη
πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζε
δεκνηηθνύ
θνηκεηεξίνπ», Α.Κ. 92/2020.
Κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 267/2020
απόθαζεο Ν.Δ. σο πξνο ηε 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 Σαιθεδόλαο (Α
ΦΑΠΖ –ΚΔΙΔΡΖ)», Α.Κ.:123/2020.

Α/Α
3.

σζητηθέντα Θέματα
A.Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο κε
Α.Κ.123/2019 κειέηεο ηνπ έξγνπ: «Θαηαζθεπή
ξακπώλ θαη ρώξσλ πγηεηλήο ΑκεΑ ζε ζρνιηθέο
κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο- Λέαο
Σαιθεδόλαο» Β. Θαηάξηηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο
ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη Γ. Ππγθξόηεζε Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ.

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
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Περίληψη
Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηηο Ρ.Ξ. ηεο
Α.Κ.123/2019 κειέηεο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο
δεκνπξάηεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη Γ. ζπγθξνηεί
ηελ επηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ηνπ
έλαληη έξγνπ.

4.

Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε & άξζε επηθηλδπλόηεηαο
νδηθνύ δηθηύνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδόλαο» (Α.Κ. 130/2020) θαη αλάδεημε
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ.

Δγθξίλεηαη
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Νκόθσλα ε Ν.Δ. ην απνηέιεζκα δηαγσληζκνύ
ηνπ έλαληη έξγνπ θαη πξνβαίλεη ζηελ αλάδεημε σο
πξνζσξηλνύ κεηνδόηε απηνύ ηεο εηαηξείαο
ΓΝΚΗΘΖ ΑΘΖΛΩΛ Α.Ρ.Δ. κε εληαίν πνζνζηό
έθπησζεο 37,00%.

5.

Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
ηνπ έξγνπ: «ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΡΔΠΡΟΑΚΚΔΛΩΛ
ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΛΔΩΛ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΩΛ ΓΖΚΝ
ΛΔΑΠ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΛΔΑΠ
ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ»
(Α.Κ.:117/2020)
θαη
αλάδεημε
πξνζσξηλνύ
αλαδόρνπ.

Δγθξίλεηαη
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Νκόθσλα ε Ν.Δ. ην απνηέιεζκα δηαγσληζκνύ
ηνπ έλαληη έξγνπ θαη πξνβαίλεη ζηελ αλάδεημε σο
πξνζσξηλνύ κεηνδόηε απηνύ ηεο εηαηξείαο
ΘΟΗΑΘΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. κε εληαίν
πνζνζηό έθπησζεο 56,00%.

6.

Έγθξηζε πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν :
«Ξξνκήζεηα Ιηπαληηθώλ γηα ην Α’ Ρξίκελν 2021»
(ΑΚ 133/2020) θαη θήξπμε αλαδόρνπ.

Δγθξίλεηαη
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Νκόθσλα
ε Ν.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό νηθ.
πξνζθνξώλ γηα ηελ έλαληη πξνκήζεηα θαη ηελ
θήξπμε
ηεο
εηαηξείαο
ΘΑΟΑΞΝΠΡΝΙΑΘΖΠ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ σο αλαδόρνπ απηήο.

7.

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

Δγθξίλεηαη
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Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ απαιιαγή-κείσζε
ζε πνζνζηό 40% ησλ έλαληη κηζζσκάησλ θαη
ηελ δηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ πνζώλ.

8.

Έγθξηζε πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ γηα
ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ ΓΗΑ
ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖ ΡΖΠ ΓΗΑΠΞΝΟΑΠ ΡΝ COVID19
(Πηνιώλ-Ξξνζηαηεπηηθώλ
ζηνιώλΘεξκνκέηξσλ-Δπηηνίρησλ
ζεξκνκέηξσλΞξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ παπνπηζηώλ) γηα ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδόλαο», Α.Κ. 132/2020.

Δγθξίλεηαη
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Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
απνζθξάγηζεο νηθ. πξνζθνξώλ γηα ηελ έλαληη
πξνκήζεηα θαη ηελ θήξπμε ησλ αλά νκάδα
αλαδόρσλ απηήο.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
308

9.

Έγθξηζε 4εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηεο
Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2020, βάζεη ηεο αξηζ. 253/2020 απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ ηεο Ππκβνπιίνπ.

10.

Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο Πρνιηθώλ
Δπηηξνπώλ Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθώλ
πηζηώζεσλ.

Δγθξίλεηαη
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11.

Απόδνζε παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ νηθ.

Δγθξίλεηαη
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έηνπο 2020 θαη απαιιαγή ππνιόγνπ ππαιιήινπ.
12.

Απόδνζε ινγαξηαζκνύ Σ.Δ. πξνπιεξσκήο γηα ηελ
αγνξά γξακκαηνζήκσλ νκαδηθώλ επηζηνιώλ θαη
απαιιαγή ππνιόγνπ ππαιιήινπ.

Δγθξίλεηαη
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13.

Αλάθιεζε ηεο αξηζ. 155/2020 απόθαζεο Ν.Δ. πεξί

Δγθξίλεηαη
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άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζ. 11/2020
απόθαζεο Δηξελνδηθείνπ Λ.Ησλίαο (ππόζεζε αγσγήο
Αηθ. Αβξακίθνπ θιπ. θαηά Γήκνπ γηα επηδόκαηα
εηώλ 2017-2018).

Περίληψη
Νκόθσλα ε Ν.Δ.
αλακόξθσζε ηνπ Λ.Ξ.

εγθξίλεη

ηελ

έλαληη

Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ έθηαθηε
επηρνξήγεζε κόλν ηεο 1εο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο,
κόλν γηα κέξνο ηνπ αηηνύκελνπ πνζνύ θαη ηελ
εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο.
Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ απόδνζε
ινγαξηαζκνύ ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο έηνπο
2020 θαη ηελ απαιιαγή ηεο ππνιόγνπ
ππαιιήινπ.
Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ απόδνζε
ινγαξηαζκνύ ηνπ έλαληη ΣΔΞ θαη ηελ απαιιαγή
ηεο ππνιόγνπ ππαιιήινπ.
Θαηά πιεηνςεθία ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ αλάθιεζε
ηεο αξηζ. 155/2020 απόθαζήο ηεο, ηε κε
άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο έλαληη
δηθαζηηθήο απόθαζεο θαη ηελ θαηαβνιή ζηνπο
δηθαηνύρνπο ησλ επηδηθαζζέλησλ πνζώλ, ρσξίο
ηόθνπο, ζε δόζεηο θαη ζε βάζνο 18κήλνπ.

Λέα Φηιαδέιθεηα 29/12/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

