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

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
22ας/6/2020, 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

127

Οκφθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηε κειέηε ηεο έλαληη
πξνκήζεηαο,
ηελ
ππνβνιή
πξφηαζεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο, ηελ απνδνρή φξσλ
ηεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, ηελ
δέζκεπζε γηα θάιπςε ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ
θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ.

Τπνβνιή έθζεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηελ θαηάζηαζε
εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην Β΄ ηξίκελν
έηνπο 2019, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
72 παξ.1β ηνπ Ν. 3852/10.
Τπνβνιή έθζεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηελ θαηάζηαζε
εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν
έηνπο 2019, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
72 παξ.1β ηνπ Ν. 3852/10.

Δγθξίλεηαη

128

Kαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ ππνβνιή
έθζεζεο θαηάζηαζεο εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ Γήκνπ
γηα ην έλαληη ηξίκελν ζην Γ...

Δγθξίλεηαη

129

Kαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ ππνβνιή
έθζεζεο θαηάζηαζεο εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ Γήκνπ
γηα ην έλαληη ηξίκελν ζην Γ...

Τπνβνιή έθζεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηελ θαηάζηαζε
εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν
έηνπο 2019, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
72 παξ.1β ηνπ Ν. 3852/10.

Δγθξίλεηαη
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Kαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ ππνβνιή
έθζεζεο θαηάζηαζεο εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ Γήκνπ
γηα ην έλαληη ηξίκελν ζην Γ...

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο
πξνκήζεηαο κε ηίηιν “Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθήο
ραξάο παίδσλ θαη ρψξσλ άζιεζεο γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Γήκνπ” (A.M. 79/2020), ππνβνιήο πξφηαζεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο, απνδνρήο φξσλ ηεο
πξφζθιεζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, δέζκεπζεο γηα
θάιπςε ππεξβάιινληνο πνζνχ θαη εμνπζηνδφηεζε
Γεκάξρνπ.
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

3.

Α/Α
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Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
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Περίληψη

4.

Τπνβνιή έθζεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηελ θαηάζηαζε
εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην Α΄ ηξίκελν
έηνπο 2020, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
72 παξ.1β ηνπ Ν. 3852/10.

Kαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ ππνβνιή
έθζεζεο θαηάζηαζεο εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ Γήκνπ
γηα ην έλαληη ηξίκελν ζην Γ...

5.

Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 2ε
αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2020.

Δγθξίλεηαη

132

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα
ηελ έλαληη αλακφξθσζε.

6.

Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 2ε
Αλακφξθσζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο
(Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020.

Δγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα
ηελ έλαληη αλακφξθσζε.

7.

Καζνξηζκφο
έθπησζεο
γηα
ηελ
αλάπηπμε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ
Γήκνπ
απφ
θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19.

Δγθξίλεηαη
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Οκφθσλα ε Ο.Δ. θαζνξίδεη ηελ έλαληη έθπησζε
ζε πνζνζηφ 50%.

8.

Έγθξηζε πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο,
κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, επνπηηθνχ πιηθνχ
Παηδηθψλ ηαζκψλ θαη θσηνηππηθνχ πιηθνχ» (Α.Μ.
32/2020) θαη αλάδεημε νξηζηηθψλ κεηνδνηψλ.

Δγθξίλεηαη
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Οκφθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθφ
θαηαθχξσζεο ηεο έλαληη πξνκήζεηαο θαη
πξνβαίλεη ζηελ αλά νκάδα αλάδεημε ησλ
νξηζηηθψλ κεηνδνηψλ.

9.

Έγθξηζε πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε ειαζηηθψλ γηα ηα
νρήκαηα ηνπ Γήκνπ» (Α.Μ. 108/2019) θαη αλάδεημε
νξηζηηθνχ κεηνδφηε.

Δγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθφ
θαηαθχξσζεο ηεο έλαληη πξνκήζεηαο θαη
πξνβαίλεη ζηελ αλάδεημε ηνπ νξηζηηθνχ κεηνδφηε.

10.

Πξνγξακκαηηζκφο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο
έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ έζνδα πνπ
πξνέξρνληαη ζε πνζνζηφ 70% ηνπιάρηζηνλ απφ
ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ (δηδάθηξσλ) απφ ηνπο
σθεινχκελνπο γηα ην έηνο 2020.

Δγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ έλαληη ζπκβάζεσλ έξγνπ.

Α/Α

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη
Νέα Φηιαδέιθεηα 23/6/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

