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ΠΡΟΚΛΗΗ
Πξνο
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
αο παξαθαινύκε όπσο ζπκκεηάζρεηε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.
3852/10, όπσο ηζρύεη, θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-32020) θαζώο θαη ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο
από ηνλ θνξσλντό, ηελ 14η ηνπ κελόο Απριλίου 2020, εκέξα M.Σρίτη θαη ώξεο 10-11
π.μ., ζε δηά πεξηθνξάο ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ζπδήηεζε θαη
ιήςε απόθαζεο ζηα θαησηέξσ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνύ (ειέγρνπ επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ) αλνηθηνύ
δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Έξγα αληηζνξπβηθήο πξνζηαζίαο ζηε Νέα ΦηιαδέιθεηαΝέα Υαιθεδόλα» (Α.Μ. 113/2018).
2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο & εππξεπηζκνύ Γήκνπ
Ν.Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη Κνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο» (Α.Μ. 110/19) θαη αλάδεημε νξηζηηθώλ κεηνδνηώλ.
3. Δμεηδίθεπζε πηζηώζεσλ γηα ηελ παξνρή έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ζηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ.
4. Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ (ππόζεζε αγσγήο
εηαηξείαο GREEN & SPACE ΔΠΔ θαηά ηνπ Γήκνπ γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 2νπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ν.
ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ»).
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5. Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ γηα ηελ άζθεζε-θαηάζεζε δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο
(άιισο αίηεζεο ζεξαπείαο) πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηελ άζθεζε-θαηάζεζε
πξνζθπγήο ζηα ηαθηηθά Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα (κεηά ηπρόλ απνξξηπηηθή απόθαζε
επί ηεο πξνζθπγήο ή ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο) θαηά ηεο αξηζ. πξση.
182936/05.03.2020 απόθαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο - Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πεξί επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ζην Γήκν γηα παξαβάζεηο
ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζην ρώξν ηνπ πξώελ Πάξθνπ Κπθινθνξηαθήο
Αγσγήο.


Δπηζεκαίλεηαη όηη βάζεη ηνπ άξζξνπ 43 ηεο από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 75, η. Α΄) γηα ηελ
δηεμαγσγή δηά πεξηθνξάο πλεδξίαζεο κέρξη 31/5/2020 απαηηείηαη πιένλ ζπκκεηνρή ηνπ ½
ησλ κειώλ ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ.



Παξαθαινύληαη ηα κέιε ηεο Ο.Δ. όπσο γλσζηνπνηήζνπλ είηε ηειεθσληθά είηε ζην e-mail
epitropes@neafiladelfeia.gr αλ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηεμαγσγή ηεο
πλεδξίαζεο δηά πεξηθνξάο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ηελ ςήθν θαζώο θαη ηπρόλ
απόςεηο ηνπο επί ησλ ζεκάησλ ηεο Η.Γ. πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζνύλ κε αθξίβεηα νη
ζρεηηθέο απνθάζεηο.



Η παξνύζα πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

