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 4ης/3/2020,
ζχκθσλα 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
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Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ
έλαληη ΥΔΠ θαη νξίδεη ηνλ ππφινγν ππάιιειν ηνπ
Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα
ηηο εκεξνκελίεο ηνπ έλαληη ενξηαζκνχ, ηα ηέιε
ρξήζεο πεδνδξνκίνπ θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ
εππαζψλ νκάδσλ καδί κε ηα ζρεηηθά
πξνζθνκηζηέα δηθαηνινγεηηθά.

Δγθξίλεηαη
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Οκφθσλα ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ζπληειεζηή ησλ έλαληη ηειψλ.

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πξνπιεξσκήο επ’
νλφκαηη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Νηηνχδε
ππξίδσλ, γηα ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ ηδίνπ θαη
ηεο ππαιιήινπ Λεβεληάθε Μαξίαο ζην Βέιεο,
Βφξεηα Μαθεδνλία γηα ην δηαθξαηηθφ έξγν BAS
(Benefit-As-You-Save)
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

Δηζήγεζε ζην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκφ α)
εκεξνκεληψλ δηεμαγσγήο ηνπ ενξηαζκνχ ηεο
Πξσηνκαγηάο 2020,
β) ησλ
ηειψλ ρξήζεο
πεδνδξνκίνπ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Πξσηνκαγηάο
2020 θαη γ) ησλ θαηεγνξηψλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ
θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ ψζηε λα δηθαηνχληαη έθπησζε ζηα
αλσηέξσ ηέιε.
Δηζήγεζε ζην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζπληειεζηή
θαηεγνξίαο Γ΄ ηειψλ δηαθήκηζεο έηνπο 2020 θαη
εθεμήο.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
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Περίληψη

3.

Έγθξηζε 1εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2020.

4.

Έγθξηζε παξάηαζεο ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ :
«Δπηζθεπή –ζπληήξεζε αχιεησλ ρψξσλ ζρνιηθψλ
θηηξίσλ
Γήκνπ
Νέαο
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο
Υαιθεδφλαο» (Α.Μ.: 95/2018).

Δγθξίλεηαη
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Οκφθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη 5κελε παξάηαζε
ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έλαληη έξγνπ.

5.

Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 277/2019 απφθαζεο Γ..
σο πξνο ην α΄ζθέινο απηήο πνπ αθνξά ηελ
ζπγθξφηεζε
επηηξνπψλ
παξαιαβήο
θαη
παξαθνινχζεζεο
πξνκεζεηψλ,
ππεξεζηψλ,
κεηαθνξψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έηνπο 2020,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.

Δγθξίλεηαη
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Οκφθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
έλαληη απφθαζεο Γ.. ζε φ,ηη αθνξά ηηο
αξκνδηφηεηεο ησλ έλαληη επηηξνπψλ.

6.

πγθξφηεζε α) επηηξνπψλ δηελέξγεηαο θαη
αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ- ππεξεζηψλ
έηνπο 2020 θαη β) επηηξνπήο γλσκνδφηεζεο θαη
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έηνπο 2020,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16.

Δγθξίλεηαη
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Οκφθσλα ε Ο.Δ. ζπγθξνηεί ηηο έλαληη επηηξνπέο
έηνπο 2020.

7.

Απεπζείαο αλάζεζε ηνπ είδνπο «Αληηζεπηηθφ ρεξηψλ
500 ml» ηεο ΟΜΑΓΑ Α’ – ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ηεο
«Πξνκήζεηαο
εηδψλ
θαζαξηφηεηαο θαη
εππξεπηζκνχ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο- Νέαο
Υαιθεδφλαο, ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο
2020» (Α.Μ.110/2019).

Δγθξίλεηαη
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Οκφθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε
ηνπ έλαληη είδνπο ζηελ εηαηξεία «ΚΟΤΡΙΑ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ»
γηα
θαηεπείγνληεο
ιφγνπο
πξνζηαζίαο απφ ηελ δηάδνζε ηνπ θνξσλντνχ.

8.

Απνδνρή πνζνχ 82.940,00 επξψ Α’ δφζεο 2020
επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γελ. Γ/ζε
Οηθνλνκηθψλ Σνπ. Απη/ζεο
γηα θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαηαλνκή
πνζνχ 82.815,59 επξψ Α’ δφζεο 2020, βάζεη ηεο
αξηζ. 1/2020 απφθαζεο –εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ.

Δγθξίλεηαη
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Οκφθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηνπ
έλαληη πνζνχ, ηελ θαηαλνκή απηνχ ζηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ
ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ.

Οκφθσλα ε Ο.Δ.
αλακφξθσζε ηνπ Ν.Π.

εγθξίλεη

ηελ

έλαληη

Νέα Φηιαδέιθεηα 4/3/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

