ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΓΖΚΟ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΧΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (δηά ηειεδηάζθεςεο) πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 29ης/4/2020,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Λ. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

72

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηεο
έλαληη ρξεκαηηθήο δσξεάο-πξνζθνξάο.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Απνδνρή ρξεκαηηθήο δσξεάο-πξνζθνξάο εκίζεσο
αληηκηζζίαο αηξεηώλ πξνο ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ
δνκώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.

2.

Έγθξηζε απόθαζεο Γεκάξρνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ζύκβαζεο πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ θιπ. έηνπο 2020 –
Γηάζεζε ηξνθίκσλ από Π.. γηα ηελ ζίηηζε
θνηλσληθά σθεινύκελσλ πνπ εμππεξεηνύληαη από
ην Γήκν.

Δγθξίλεηαη

73

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απόθαζε
Γεκάξρνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο έλαληη
ζύκβαζεο σο πξνο ηνλ ζθνπό απηήο.

3.

Έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ
Γ/λζεο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ γηα ιόγνπο
ππξνπξνζηαζίαο.

Δγθξίλεηαη

74

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο
ησλ έλαληη ππεξεζηώλ θαη ηελ αλάζεζε απηώλ ζε
ηδηώηεο ιόγσ αδπλακίαο εθηέιεζεο απηώλ κε ίδηα
κέζα.

Δγθξίλεηαη

75

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ Ηζνινγηζκό,
ηελ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ θαη ηα απνηειέζκαηα
Χξήζεο 2017 ηνπ Λ.Π. κεηά ηελ ελεκέξσζε ησλ
νξθσηώλ ειεγθηώλ.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Έγθξηζε
Ηζνινγηζκνύ-Έθζεζεο
ΠεπξαγκέλσλΑπνηειεζκάησλ Χξήζεο 2017 ηεο Θνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ- Δλεκέξσζε επί ησλ
απνηειεζκάησλ νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ ησλ νξθσηώλ
ειεγθηώλ.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
76

Περίληψη

2.

Έγθξηζε
Ηζνινγηζκνύ-Έθζεζεο
ΠεπξαγκέλσλΑπνηειεζκάησλ Χξήζεο 2018 ηεο Θνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ- Δλεκέξσζε επί ησλ
απνηειεζκάησλ νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ ησλ νξθσηώλ
ειεγθηώλ.

3.

Έγθξηζε απνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ 2εο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νηθ. έηνπο 2019.

Δγθξίλεηαη

77

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ απνινγηζκό
εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ Λ.Π. νηθ. έηνπο 2019.

4.

Έγθξηζε
πξαθηηθνύ
δηελέξγεηαο-αμηνιόγεζεο
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
πξνκήζεηα κε
ηίηιν:
«Πξνκήζεηα
γξαθηθήο
ύιεο,
κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, επνπηηθνύ πιηθνύ
Παηδηθώλ ηαζκώλ θαη θσηνηππηθνύ πιηθνύ» (Α.Κ.
32/2020) θαη αλάδεημε πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ.

Δγθξίλεηαη

78

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
δηελέξγεηαο-αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο
έλαληη πξνκήζεηαο θαη πξνβαίλεη ζηελ αλά νκάδα
αλάδεημε ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ.

5.

Έγθξηζε 3εο παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ «πληήξεζε νδνπνηίαο δεκνηηθώλ νδώλ
Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Χ.» (Α.Κ. 114/18).
Ιήςε απόθαζεο γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ
θαηά ηε ζπδήηεζε αγσγώλ ησλ δηθεγόξσλ ηνπ θ.θ.
Ε.Γξόζνπ θαη Κ.Παπαδεκεηξίνπ ζην Δηξελνδηθείν
Λ.Ησλίαο (δηαδηθαζία πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ).

Δγθξίλεηαη

79

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη 3ε παξάηαζε ρξόλνπ
πεξαίσζεο ηνπ έλαληη έξγνπ κέρξη 22/6/2020.

Δγθξίλεηαη

80

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. νξίδεη ηνπο δηθεγόξνπο
ηνπ
Γήκνπ
γηα
ηελ
θαηά
πεξίπησζε
εθπξνζώπεζε απηνύ ζηηο έλαληη ππνζέζεηο.

Έθδνζε ΧΔΠ γηα επηζθεπή ξνινγηνύ παξνπζίαο
πξνζσπηθνύ ηεο Γ/λζεο Θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ
θαη νξηζκόο ππνιόγνπ ππαιιήινπ.

Δγθξίλεηαη

81

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ έλαληη
ΧΔΠ θαη νξίδεη ηελ ππόινγν ππάιιειν.

6.

7.

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ Ηζνινγηζκό,
ηελ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ θαη ηα απνηειέζκαηα
Χξήζεο 2018 ηνπ Λ.Π. κεηά ηελ ελεκέξσζε ησλ
νξθσηώλ ειεγθηώλ.

Λέα Φηιαδέιθεηα 29/4/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

