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

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ) πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
31ης/8/2020, 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
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1.

Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, κε ζύκβαζε δηάξθεηαο νθηώ (8)
κελώλ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ
ραξαθηήξα
ηεο
Γηεύζπλζεο
Καζαξηόηεηαο,
Αλαθύθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ πξόζιεςε ηνπ
έλαληη πξνζσπηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα δέθα (10)
αηόκσλ.

2.

Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη έγθξηζε ζύλαςεο 1εο ..Δ.
ηνπ έξγνπ «πληήξεζε νδνπνηίαο δεκνηηθώλ νδώλ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο»
(Α.Μ.: 114/2018).

Δγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ 1ν Α.Π.Δ.
θαη ηελ ζύλαςε ηεο 1εο ..Δ. ηνπ έλαληη έξγνπ.

3.

Απνδνρή επηρνξήγεζεο από ην ΤΠ.Δ. θαη έγθξηζε
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε
γηα ηελ «Πξνκήζεηα καζθώλ γηα ηνπο καζεηέο θαη
ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνζηαζία από ηελ παλδεκία
ηνπ θνξσλντνύ».

Δγθξίλεηαη ην
α΄ζθέινο θαη
απνζύξεηαη ην
β΄ζθέινο.
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηεο
επηρνξήγεζεο ελώ ην β΄ζθέινο απνζύξεηαη
δεδνκέλνπ όηη ε δηαδηθαζία ηεο ελ ζέκαηη
πξνκήζεηαο ζα δηελεξγεζεί από ηελ ΚΔΓΔ.

4.

Απόδνζε ΥΔ πξνπιεξσκήο 5.000,00 € γηα ηελ
πξνκήζεηα
εηδηθώλ
θαξηώλ
πξνπιεξσκήο
ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ, απαιιαγή ηεο ππνιόγνπ
ππαιιήινπ, έθδνζε λένπ Υ.Δ. πξνπιεξσκήο γηα
ηνλ ίδην ζθνπό θαη νξηζκόο ππνιόγνπ.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απόδνζε ηνπ
έλαληη ΥΔΠ, ηελ απαιιαγή ηεο ππνιόγνπ, ηελ
έθδνζε λένπ ΥΔΠ γηα ηνλ ίδην ζθνπό ηαη ηνλ
νξηζκό ηεο ηδίαο ππαιιήινπ σο ππνιόγνπ.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
179

Περίληψη

5.

Έγθξηζε λνκηθήο ζηήξημεο Γεκ. πκβνύινπ θαη
πξώελ Αληηδεκάξρνπ Σ.Τ. θ. Ν.Αλαληάδε (άξζξν 51
ηνπ Ν. 3979/11) ζηα πιαίζηα δηελεξγνύκελεο
πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο.

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ λνκηθή ζηήξημε ηνπ
αηξεηνύ ζηελ έλαληη δηαδηθαζία.

6.

Έγθξηζε παξάζηαζεο ησλ δηθεγόξσλ ηνπ Γήκνπ
ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε
αγσγήο Δι.Βιαρνπνύινπ θιπ. θαηά ηνπ Γήκνπ δηαδηθαζία εξγαηηθώλ-πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ).

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ παξάζηαζε ησλ
δηθεγόξσλ
ηνπ
Γήκνπ
ζην
Μνλνκειέο
Πξσηνδηθείν Αζελώλ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

7.

Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 5444/2020
απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ
(ππόζεζε αγσγήο S.Steiner θιπ. θαηά Διι.
Γεκνζίνπ θαη Γήκνπ).

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ άζθεζε έθεζεο εθ
κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

Νέα Φηιαδέιθεηα 31/8/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

