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
19ης/5/2021, 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
Απνδνρή δσξεάο (άλεπ αληαιιάγκαηνο) ζην Γήκν
από ηελ Α.Δ.Κ. ηξηώλ (3) κειεηώλ (νδνπνηίαο,
ζηαηηθήο θαη Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ) ηνπ έξγνπ ηεο
νδνύ Υξ.κύξλεο, ζπλνδνύ θαη ζπκπιεξσκαηηθνύ
έξγνπ ηεο ππνγεηνπνίεζεο ηεο νδνύ Παηξηάξρνπ
Κσλζηαληίλνπ πνπ ήδε εθηειείηαη.
Έγθξηζε ηζνινγηζκώλ ΠΠΙΔΓ νηθ. εηώλ 2016-2019,
βάζεη

ησλ

αξηζ.

10-13/2021

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

125

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή
ηεο άλεπ αληαιιάγκαηνο δσξεάο ησλ έλαληη
κειεηώλ.

Δγθξίλεηαη

124

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνπο έλαληη
ηζνινγηζκνύο ηνπ Ν.Π..

Δγθξίλεηαη

126

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα ηνπ

αληίζηνηρσλ

απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ.

3.

Έγθξηζε

δηελέξγεηαο

ηνπ

έξγνπ

«Δπέθηαζε

Κεληξηθώλ αγσγώλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ»
ζπλνπηηθό

δηαγσληζκό,

έξγνπ

κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό, ηηο Σ.Π. ηεο

ηερληθώλ

Α.Μ. 71/2021, ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηνπ

πξνδηαγξαθώλ ηεο Α.Μ. 71/2021, θαηάξηηζε όξσλ

δηαγσληζκνύ θαη ηελ ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο

ηνπ

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ.

δηαγσληζκνύ

θαη

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ.

έγθξηζε

κε

ζπγθξόηεζε

Δπηηξνπήο

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
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Περίληψη

4.

Έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 198/2021 απόθαζεο
αληηδεκάξρνπ θαη ηνπ ππ’αξ 9096/12-5-2021
πξαθηηθνύ
απνζθξάγηζεο
ηεο
επηηξνπήο
αμηνιόγεζεο & γλσκνδόηεζεο επί ζπκβάζεσλ πνπ
αθνξνύλ έθηαθηα & απξόβιεπηα γεγνλόηα πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε
πξνεγνύκελε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε (Άξζξν 33 Ν.4412/2016) γηα ηελ
πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΗ
ΟΥΗΜΑΣΩΝ
(ΣΡΙΜΗΝΟ
ΜΑΪΟΑΤΓΟΤΣΟ 2021) ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ
ΑΠΟ 18/5/2021 ΔΩ 18/8/2021» (ΑΜ 75/2021).

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό ηεο
επηηξνπήο θαη ηε ζρεηηθή απόθαζε Αλη/ρνπ γηα
ηελ αλάζεζε ηεο έλαληη πξνκήζεηαο, ιόγσ ηνπ
θαηεπείγνληνο ηεο ππόζεζεο.

5.

Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαηάξηηζε
όξσλ
δηαθήξπμεο
αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ θαη
ινηπώλ
πιηθώλ
γηα
ηα
έηε
2021-2022»
(Α.Μ.9/2021).

Δγθξίλεηαη

128

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηηο Σ.Π. θαη ηελ
θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ έλαληη πξνκήζεηα.

6.

Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαηάξηηζε
όξσλ
δηαθήξπμεο
αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο
θαη πξώηεο αλάγθεο πνπ ζα ρνξεγεζνύλ κέζσ
δηαηαθηηθώλ ζε απόξνπο θαη νηθνλνκηθά αδύλακνπο
σθεινύκελνπο ησλ Κνηλσληθώλ Παληνπσιείσλ ηνπ
Γήκνπ θαη ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο, δεκόηεο
θαη θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ, δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο»
(Α.Μ. 61/2021).

Δγθξίλεηαη

129

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηηο Σ.Π. θαη ηελ
θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ έλαληη πξνκήζεηα.

7.

Έγθξηζε απαιιαγήο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο
ηνπ ζπλνιηθνύ κηζζώκαηνο ή ηνπ 40% απηνύ ζε
πιεηηόκελεο ιόγσ ηεο παλδεκίαο επηρεηξήζεηο γηα
ην κήλα Απξίιην 2021, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ
πξνζαπμήζεσλ, θαη δηαγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ
πνζώλ.

Δγθξίλεηαη

130

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απαιιαγή ηεο
ππνρξέσζεο
θαηαβνιήο
ηνπ
ζπλνιηθνύ
κηζζώκαηνο ή ηνπ 40% απηνύ ζηηο πιεηηόκελεο
ιόγσ ηεο παλδεκίαο επηρεηξήζεηο γηα ηνλ κήλα
Απξίιην 2021.

Α/Α
8.

σζητηθέντα Θέματα
Απνδνρή πνζνύ 82.940,00 επξώ Β’ δόζεο 2021
επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ γηα
θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Γήκνπ, θαηαλνκή πνζνύ 82.815,59 επξώ Β’ δόζεο
2021 θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ, βάζεη
ηεο αξηζ. 2/2021 απόθαζεο –εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ.

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
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Περίληψη
Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή
ηνπ πνζνύ, ηελ θαηαλνκή απηνύ θαη ηελ
εμεηδίθεπζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ.

Νέα Φηιαδέιθεηα 19/5/2021
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

