ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (δηεμαρζείζα κέζσ ηειεδηάζθεςεο) πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο
13ης/1/2021, 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
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1.

2.

3.

4.

Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ &
αμηνιόγεζεο
δηθαηνινγεηηθώλ
–
ηερληθώλ
πξνζθνξώλ
ηνπ
αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Μέζα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ θαη κέηξα
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» (ΑΜ. 112 /2020).
Έγθξηζε αλάζεζεο ζηελ δηθεγνξηθή εηαηξεία
«Επάγγεινο
Χαηδεγηαλλάθεο»
ηεο
κειέηεο,
παξάζηαζεο θαη ζύληαμεο ππνκλήκαηνο γηα ηε
ζπδήηεζε ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο
αίηεζεο αθύξσζεο ηνπ Δήκνπ θαηά ηνπ ππ’ αξηζκ.
1657/63205/20.07.2018 εγγξάθνπ ηνπ Δαζάξρε
Αζελώλ.
Έγθξηζε απαιιαγήο - κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο
θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθώλ κηζζσκάησλ
κελόο Δεθεκβξίνπ 2020 δεκνηηθώλ αθηλήησλ θαη
ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ.
πγθξόηεζε
εηήζηαο
δηκεινύο
επηηξνπήο
ππαιιήισλ γηα ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθώλ
θιεξώζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο Κιεξώζεσλ
γηα Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Μειεηώλ θαη
παξνρήο
ηερληθώλ
θαη
ινηπώλ
ζπλαθώλ
επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ (Κ.Η..Κ.).

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Εγθξίλεηαη

1

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
δηελέξγεηαο & αμηνιόγεζεο δηθαηνινγεηηθώλ –
ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο
έλαληη πξνκήζεηαο.

Αλαβάιιεηαη

2

Οκόθσλα ε Ο.Ε. αλαβάιιεη ηε ιήςε απόθαζεο
επί ηνπ ζέκαηνο κέρξη λα εθπνλεζεί ε λέα
δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ Άιζνπο Ν.Φ..

Εγθξίλεηαη

3

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ απαιιαγή-κείσζε
ηεο θαηαβνιήο πνζνζηνύ 40% ησλ έλαληη
κηζζσκάησλ γηα ην κήλα Δεθέκβξην 2020.

Εγθξίλεηαη

4

Οκόθσλα ε Ο.Ε. ζπγθξνηεί ηελ έλαληη επηηξνπή
γηα ην έηνο 2021.

Α/Α
5.

σζητηθέντα Θέματα
Έγθξηζε

αξηζ.

650/2020

απόθαζεο

Δεκάξρνπ

(άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10) πεξί έγθξηζεο 5

Ληυθείσα
Απόυαση
Εγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
5

Εγθξίλεηαη

6

εο

αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ΠΠΙΕΔ νηθ. έηνπο

Περίληψη
Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έλαληη απόθαζε
Δεκάξρνπ, ιεθζείζα ιόγσ θαηεπείγνληνο θαη
πξνο απνηξνπή δεκίαο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ
Δήκνπ.

2020, βάζεη ηεο αξηζ. 28/2020 απόθαζεο ηνπ
Δηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ.
6.

Έγθξηζε αξηζ. 1/2021 απόθαζεο Δεκάξρνπ (άξζξν
58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10) πεξί νξηζκνύ ππνιόγνπ
θαη

έθδνζεο

ΧΕΠ

γηα

αγνξά

γξακκαηνζήκσλ

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έλαληη απόθαζε
Δεκάξρνπ, ιεθζείζα ιόγσ θαηεπείγνληνο θαη
πξνο απνηξνπή δεκίαο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ
Δήκνπ.

νκαδηθώλ επηζηνιώλ Δήκνπ.

Νέα Φηιαδέιθεηα 13/1/2021
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

