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

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 7ης/12/2021, 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

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

298

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ κε επηβνιή
πξνζαπμήζεσλ ζηνπο έλαληη θαηαιόγνπο ιόγσ
ηεο θαζπζηέξεζεο απνζηνιήο ησλ ζρεηηθώλ
εηδνπνηεηεξίσλ ζηνπο νθεηιέηεο.

Δγθξίλεηαη

299

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ έλαληη εμώδηθν
ζπκβηβαζκό θαη ηελ θαηαβνιή πνζνύ 4.100,00 €
ζηνλ αηηνύληα.

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Έγθξηζε
κε
επηβνιήο
πξνζαπμήζεσλ
ζε
ρξεκαηηθνύο
θαηαιόγνπο
Γήκνπ
ιόγσ
θαζπζηεξεκέλεο
απνζηνιήο
ησλ
ζρεηηθώλ
εηδνπνηεηεξίσλ πξνο ηνπο νθεηιέηεο.
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Έγθξηζε ή κε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ κεηαμύ ηνπ
Γήκνπ θαη ηνπ θ. Φ.Βάγηα γηα πξόθιεζε δεκηώλ ζε
όρεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ από πηώζε δέλδξνπ (ΔΞ
ΑΝΑΒΟΛΗ).

2.

Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 7ε
αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2021.

Δγθξίλεηαη

300

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ ππνβνιή
εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ έλαληη αλακόξθσζε.

3.

Δηζήγεζε ζην Γ.. γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκό ηειώλ
ρξήζεο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ θνηλόρξεζησλ
ρώξσλ έηνπο 2022.

Δγθξίλεηαη

301

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα ηνλ
θαζνξηζκό ησλ έλαληη ηειώλ.

4.

Δηζήγεζε ζην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκό ζπληειεζηώλ
ηειώλ δηαθήκηζεο έηνπο 2022 θαη εθεμήο.

Δγθξίλεηαη

302

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα ηνλ
θαζνξηζκό ησλ έλαληη ηειώλ.

Α/Α
5.

6.

σζητηθέντα Θέματα
Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν (2)
κελώλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ
επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ηνπ Σκήκαηνο
Κνηκεηεξίνπ.
Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο
Πξνγξακκαηηθήο
ππεξεζίαο

ύκβαζεο

«ΜΔΛΔΣΗ

ΣΟΤ

γηα

ηελ

ΔΡΓΟΤ

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
303

Δγθξίλεηαη

304

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ ζύλαςε θαη
ηνπο
όξνπο
ηνπ
ζρεδίνπ
ηεο
έλαληη
πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, ηελ εμνπζηνδόηεζε
ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ηνλ
νξηζκό ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ
Δπηηξνπή.

Δγθξίλεηαη

305

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηε κειέηε θαη ηα Σ.Γ.
ηνπ έλαληη έξγνπ, ηελ ππνβνιή πξόηαζεο
ρξεκαηνδόηεζεο, ηελ απνδνρή ησλ όξσλ
ρξεκαηνδόηεζεο, ηελ δέζκεπζε ηνπ Γήκνπ γηα
θάιπςε ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνύ θαη ηελ
εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ.

παξνρή

‘ΔΠΙΚΔΤΗ

ΓΔΦΤΡΑ Α/Γ ΟΓΟΤ ΒΡΤΟΤΛΩΝ ΔΠΙ ΣΗ Δ.Ο.
ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝΝΔΑ

ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ’»-Δμνπζηνδόηεζε

Περίληψη
Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ πξόζιεςε ηνπ
έλαληη πξνζσπηθνύ.

ηνπ

Γεκάξρνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο-Ν. Υαιθεδόλαο γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο.-Οξηζκόο
εθπξνζώπνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ Κνηλή
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο
Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο.
7.

α. Έγθξηζε ηεο Μειέηεο θαη ησλ Σεπρώλ
Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπιαζε
δηθηύνπ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο» Α.Μ. 181/2021
β. Έγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο
ηνπ έξγνπ ζην Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα
«Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ιζνδπγίνπ» γηα ην έηνο
2021, , ν νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξάζηλν
Σακείν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο
γ. Έγθξηζε απνδνρήο ησλ όξσλ ρξεκαηνδόηεζεο,
ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζην Παξάξηεκα
ύκθσλν Απνδνρήο Όξσλ Υξεκαηνδόηεζεο
(ΑΠΟ) δ. Έγθξηζε δέζκεπζεο γηα ηελ θάιπςε από
ηδίνπο πόξνπο ή άιιε πεγή ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ
ππεξβάιινληνο πνζνύ θαη ε. Δμνπζηνδόηεζε ηνπ
Γεκάξρνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.

Α/Α
8.

σζητηθέντα Θέματα
Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαηάξηηζε
όξσλ

δηαθήξπμεο

αλνηθηνύ

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
306

Απνξξίπηεηαη

307

Δγθξίλεηαη

308

ειεθηξνληθνύ

κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε
ηίηιν

:«

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ

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

ΓΙΑΣΡΟΦΗ &

ΠΡΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗ, ΠΟΤ ΘΑ ΥΟΡΗΓΗΘΟΤΝ ΜΔΩ
ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΩΝ

Δ

ΑΠΟΡΟΤ

&

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΑΓΤΝΑΜΟΤ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ

ΣΟΤ

ΓΗΜΟΤ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ,

ΚΑΙ
ΓΗΜΟΣΔ

ΣΗ
&

ΚΑΣΟΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ, & ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ
2022» (ΑΜ 169/2021).
9.

10.

Έγθξηζε επηρνξήγεζεο πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ
«Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνπνπιηηώλ»
θαη
εμεηδίθεπζε
ζρεηηθήο
πίζησζεο
(2ε
επαλεηζαγσγή).
Έγθξηζε ή κε επηρνξήγεζεο ηνπ αζιεηηθνύ
ζσκαηείνπ «Α.Ο. Πξόνδνο Υαιθεδνληθόο» θαη
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.

Οκόθσλα ε Ο.Δ. απνξξίπηεη εθ λένπ ην αίηεκα
ηνπ ζπιιόγνπ, σο κε λόκηκν, θαη εγθξίλεη ηε
ζπλδξνκή ηεο Κνηλ. Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζην
δήηεκα.
Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
έλαληη ζσκαηείνπ κε ην πνζό ησλ 3.000,00 € θαη
ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο.
Νέα Φηιαδέιθεηα 7/12/2021
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

