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

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο 25ης/5/2022, 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

Εγθξίλεηαη

118

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
ζπιιόγνπ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο, πνζνύ 4.900,00 €.

Εγθξίλεηαη

119

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηηο Σ.Π. θαη ηελ
πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο γηα ην έλαληη έξγν.

Εγθξίλεηαη

120

Εγθξίλεηαη

121

Εγθξίλεηαη

122

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ
δηνξγάλσζε
θαη
πινπνίεζε
ησλ
έλαληη
εθδειώζεσλ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο.
Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ κε άζθεζε
αλαίξεζεο γηα ηελ έλαληη ππόζεζε, θξίλνληαο,
ζύκθσλα θαη κε ηε γλώκε ηεο Ν.Τ., όηη δελ ζα
επδνθηκήζεη.
Οκόθσλα ε Ο.Ε. εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγόξνπο
ηνπ Δήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

ΘΕΜΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Έγθξηζε επηρνξήγεζεο αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ Ισληθόο
Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο.
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

3.

4.

Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ αξηζ. 69/2022
κειέηεο θαη δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ
«Καηαζθεπή θεληξηθώλ αγσγώλ απνρέηεπζεο
αθαζάξησλ» ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
50 ηνπ Ν. 4782/21 («Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε
απεπζείαο αλάζεζε»).
Έγθξηζε δηνξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο θαινθαηξηλώλ
εθδειώζεσλ ηνπ Δήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο.
Άζθεζε ή κε αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά e-ΕΦΚΑ θαη
ηεο αξηζ. 1622/21 απόθαζεο Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ
(ππόζεζε αλαγλώξηζεο ππεξεζίαο ζπληαμηνύρνπ
ππαιιήινπ Δήκνπ Ει.Σδήκα-Κνπξζάξε).
Εμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ ηνπ Δήκνπ ζην
Δηνηθεηηθό
Πξσηνδηθείν
Αζελώλ
(ππόζεζε
πξνζθπγήο Μ.Μεηζόπνπινπ θαηά Δήκνπ γηα
εγγξαθέο ζε ρξεκαηηθνύο θαη βεβαησηηθνύο
θαηαιόγνπο νθεηιεηώλ ΣΑΠ).

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Εγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
123

κελώλ

Απνζύξεηαη

-

7.

Εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
Φηινδστθνύ πιιόγνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο.

Εγθξίλεηαη

124

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο
έλαληη πίζησζεο.

8.

Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ Δήκνπ.

Εγθξίλεηαη

125

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

5.

Εμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ ηνπ Δήκνπ ζην
Δηνηθεηηθό
Πξσηνδηθείν
Αζελώλ
(ππόζεζε
πξνζθπγήο κε θεξδνζθνπηθνύ ζσκαηείνπ «Ιεξό
Γπλαηθείν Ηζπραζηήξην Παλαρξάληνπ» θαηά Δήκνπ
γηα εγγξαθέο ζε ρξεκαηηθνύο θαη βεβαησηηθνύο
θαηαιόγνπο νθεηιεηώλ ΣΑΠ).

6.

Τπνβνιή

θαηαζηάζεσλ

εζόδσλ-εμόδσλ

Περίληψη
Οκόθσλα ε Ο.Ε. εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγόξνπο
ηνπ Δήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

Σν ζέκα απνζύξεηαη

Ινπιίνπ 2020-Δεθεκβξίνπ 2020.

Νέα Φηιαδέιθεηα 25/5/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΑ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΩΣΗΡΙΟ ΚΟΚΟΛΕΣΟ

