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
3ης/3/2021, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Ν. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10
Α/Α
1.

2.

σζητηθέντα Θέματα
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ., 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη 1εο
πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο («ήζζνλνο αμίαο»
ηξνπνπνίεζε ) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤΝΣΩΝ
ΒΡΔΦΙΚΩΝ,
ΠΑΙΓΙΚΩΝ,
ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΝΔΑ
ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» (Α.Μ.:
22/2019).
Έγθξηζε εθ λένπ κεηάζεζεο ηεο εκεξνκελίαο
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ
αθνξά ζην έξγν κε ηίηιν «Καηαζθεπή ξακπώλ θαη
ρώξσλ πγηεηλήο ΑΜΔΑ» (ΑΜ: 123/2019).

3.

Έγθξηζε απαιιαγήο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο
ηνπ ζπλνιηθνύ κηζζώκαηνο κελόο Ιαλνπαξίνπ 2021
δεκνηηθώλ αθηλήησλ, ζύκθσλα κε ην Ν.4772/2021
(ΦΔΚ 17α/05.02.2011) θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ
πξνζαπμήζεσλ
απηνύ
θαη
δηαγξαθή
ησλ
αληίζηνηρσλ πνζώλ.

4.

Άζθεζε ή κε ηνπ έλδηθνπ κέζνπ ηεο εθέζεσο θαηά
ηεο αξηζ. 17762/2021 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (ππόζεζε αγσγήο ΓΔΓΓΗΔ
Α.Δ. θαηά Γήκνπ).

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

44

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ 1ν Α.Π.Δ., ην 1ν
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη ηελ ζύλαςε ηεο 1εο ..Δ. ηνπ
έλαληη έξγνπ.

Δγθξίλεηαη

45

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ εθ λένπ κεηάζεζε
ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ ηνπ
έλαληη έξγνπ γηα ηηο 16/3/2021.

Δγθξίλεηαη

46

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απαιιαγή από ηελ
ππνρξέσζε
θαηαβνιήο
ηνπ
ζπλνιηθνύ
κηζζώκαηνο ησλ έλαληη αθηλήησλ θαη ηε
δηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ πνζώλ.

Δγθξίλεηαη

47

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ κε άζθεζε έθεζεο
εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε
ιόγσ ηνπ κηθξνύ ύςνπο ηνπ επηδηθαζζέληνο
πνζνύ.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
48

Περίληψη

5.

Παξνρή λνκηθήο ζηήξημεο ζηνλ ηέσο Γήκαξρν θ. Αξ.
Βαζηιόπνπιν ελώπηνλ: α) ηνπ Γ΄ Μνλνκεινύο
Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο
26εο-03-2021 θαη β) ηνπ Η΄ Μνλνκεινύο
Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο
29εο-09-2021 ζε πνηληθέο ππνζέζεηο.

6.

Απνδνρή πνζνύ 82.940,00επξώ Α’ δόζεο 2021
επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γελ. Γ/ζε
Οηθνλνκηθώλ Σνπ. Απη/ζεο
γηα θάιπςε
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαηαλνκή
πνζνύ 82.815,59 επξώ Α’ δόζεο 2021, βάζεη ηεο
αξηζ. 1/2021 απόθαζεο –εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ.
Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο 1 ε ο θαη 2 εο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε
ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ.

Δγθξίλεηαη

49

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

Δγθξίλεηαη

50

Οκόθσλα ή θαηά πιεηνςεθία θαηά πεξίπησζε ε
Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ησλ Ν.Π.
θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ.

8.

Οξηζκόο
δηαρεηξηζηώλ
ινγαξηαζκνύο ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

51

Οκόθσλα ε Ο.Δ. νξίδεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ
Γήκνπ σο δηαρεηξηζηέο ησλ έλαληη ινγαξηαζκώλ.

9.

Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

52

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ δηαγξαθή ησλ
έλαληη ρξεώλ.

7.

ζηνπο

ηξαπεδηθνύο

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ λνκηθή ζηήξημε ηνπ
αηξεηνύ ζηηο έλαληη πνηληθέο ππνζέζεηο.

Νέα Φηιαδέιθεηα 3/3/2021
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

