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

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 3ης/6/2020,
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

94

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ πξόζιεςε νθηώ
(8) αηόκσλ, κε ζύκβαζε Η.Γ.Ο.Υ., γηα ηα έλαληη
Πξνγξάκκαηα, πεξηόδνπ 2020-2021.

Δγθξίλεηαη

95

Kαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ αλάθιεζε
ησλ απνθάζεώλ ηεο θαη ηελ εθ λένπ θαηάξηηζε
ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο
έλαληη κειέηεο.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Πξόζιεςε Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε
ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε
σξηαία αληηκηζζία, γηα ηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο
γηα Όινπο (ΠΑγΟ), πεξηόδνπ 2020-2021.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Αλάθιεζε ησλ ππ’ αξηζ. 11/2020 θαη 41/2020
απνθάζεσλ Ο.Δ. θαη εθ λένπ θαηάξηηζε ησλ όξσλ
δεκνπξάηεζεο
εθπόλεζεο

γηα
ηεο

«Πξνπαξαζθεπαζηηθέο

ηελ

επηινγή

κειέηεο

κε

ελέξγεηεο

αλαδόρνπ
ηίηιν:
σξίκαλζεο

(Βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε πξώελ ηξαηησηηθνύ
Δξγνζηαζίνπ ζηε Γ.Δ. Λέαο Υαιθεδόλαο)» (Α.Κ.:
129/2019), πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 421.606,05 €
(κε Φ.Π.Α.).
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

2.

Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο
ηξηώλ (3) κελώλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ
αλαγθώλ θαζαξηόηεηαο, ζην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ
COVID-19.

Δγθξίλεηαη

96

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

3.

Έγθξηζε 4εο παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ «πληήξεζε νδνπνηίαο δεκνηηθώλ νδώλ
Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Υ.» (Α.Κ. 114/18).

Δγθξίλεηαη

97

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη 4ε παξάηαζε
ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έλαληη έξγνπ κέρξη
30/6/2020.

4.

Απνδνρή δσξεάο α) εηδώλ από ηελ κε
θεξδνζθνπηθή
νξγάλσζε
«ΟΙΟΗ
ΚΑΕΗ
ΚΠΟΡΟΤΚΔ» γηα ηε δηάζεζή ηνπο ζε εππαζείο
νκάδεο
ιόγσ COVID-19 θαη β) 10 εηδηθώλ
πξνζηαηεπηηθώλ πξνζσπίδσλ από ηελ Reciget
ΘνηλΔπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο
Γ/λζεο Θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ.
Άζθεζε ή κε πξνζθπγήο θαηά ηεο αξηζ. 1010/20
εηζαγγειηθήο δηάηαμεο ηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ
Αζελώλ πνπ αθνξά αζθεζείζα κήλπζε ηνπ Γήκνπ
θαηά ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο-Οξηζκόο πιεξεμνπζίνπ
δηθεγόξνπ.

Δγθξίλεηαη
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Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή
δσξεάο ησλ έλαληη εηδώλ.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ άζθεζε
πξνζθπγήο γηα ηελ έλαληη ππόζεζε θαη παξέρεη
πιεξεμνπζηόηεηα ζην δηθεγνξηθό γξαθείν
Γ.Κνπδάθε & πλεξγάηεο γηα ηνλ ρεηξηζκό ηεο
ππόζεζεο.

Δγθξίλεηαη

100

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ κε άζθεζε έθεζεο
θαηά ηεο έλαληη δηθαζηηθήο απόθαζεο, θξίλνληαο
όηη απηή δελ ζα επδνθηκήζεη.

Δγθξίλεηαη

101

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. παξέρεη ηελ
πιεξεμνπζηόηεηα ζηνπο δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ
γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

Δγθξίλεηαη

102

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγόξνπο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

5.

6.

7.

8.

Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά πξνο ππ’ αξηζ.
1365/2020
απόθαζεο
ηνπ
Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (πξνζθπγή Γήκνπ θαηά
ΔΦΘΑ γηα νθεηιέο πξνο ην ΗΘΑ).
Παξνρή πιεξεμνπζηόηεηαο ζηηο δηθεγόξνπο ηνπ
Γήκνπ γηα παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο ελώπηνλ
ηνπ 2νπ ηαθηηθνύ αλαθξηηή Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ
γηα ππόζεζε εκπξεζκνύ νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ ζηηο
19/11/2019.
Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό
Πξσηνδηθείν
Αζελώλ
(ππόζεζε
πξνζθπγήο
Δβειίλαο Εήθνπ θαηά Γήκνπ γηα βεβαίσζε ηέινπο
ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ γηα ηελ Πξσηνκαγηά
έηνπο 2011).

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
103

Περίληψη

9.

Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό
Πξσηνδηθείν
Αζελώλ
(ππόζεζε
πξνζθπγήο
Καθηαβί Κνράκαλη θαηά Γήκνπ γηα βεβαίσζε
ηέινπο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ γηα ηελ
Πξσηνκαγηά έηνπο 2011).

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγόξνπο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

10.

Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό
Πξσηνδηθείν
Αζελώλ
(ππόζεζε
πξνζθπγήο
Κπίγθιαξπ Αξάο θαηά Γήκνπ γηα βεβαίσζε ηέινπο
ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ γηα ηελ Πξσηνκαγηά
έηνπο 2011).

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγόξνπο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

11.

Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό
Πξσηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε πξνζθπγήο Ησάλλε
Παλαγησηόπνπινπ θαηά Γήκνπ γηα βεβαίσζε
ηέινπο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ γηα ηελ
Πξσηνκαγηά έηνπο 2011).

Δγθξίλεηαη

105

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγόξνπο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

Λέα Φηιαδέιθεηα 3/6/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

