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ΠΡΟΚΛΗΗ
Πξνο
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
αο παξαθαινύκε όπσο πξνζέιζεηε, 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. ηελ 9η ηνπ κελόο επτεμβρίου
2020, εκέξα Σετάρτη θαη ώξα 9.30 π.μ., ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-3νο
όξνθνο-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ
κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ) ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα θαησηέξσ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνύ πνπ έρεη πξνζιεθζεί κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ
αλαγθώλ θαζαξηόηεηαο, ζην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19.
2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα «Γξαθηθήο ύιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ,
επνπηηθνύ πιηθνύ παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη θσηνηππηθνύ πιηθνύ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο γηα ην έηνο 2020 (ΑΜ. 32/2020) θαη
αλάδεημε νξηζηηθνύ αλαδόρνπ σο πξνο ηελ νκάδα Γ΄.
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3. Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
ππεξεζία κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε πδάηηλνπ όγθνπ Λίκλεο» (Α.Μ. 83/2020).
4. Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα
ηελ «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ θαη ινηπώλ πιηθώλ γηα ην έηνο 2020» (Α.Μ.
104/2020).
5. Έγθξηζε απαιιαγήο - κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθώλ
κηζζσκάησλ κελώλ Μαξηίνπ έσο θαη Απγνύζηνπ 2020 θαη ησλ ζρεηηθώλ
πξνζαπμήζεσλ δεκνηηθώλ αθηλήησλ.
6. Έγθξηζε λνκηθήο ζηήξημεο ηέσο Γεκάξρνπ θαη λπλ Γεκ. πκβνύινπ θ. Αξ.
Βαζηιόπνπινπ (άξζξν 51 ηνπ Ν. 3979/11) ζηηο 25/11/2020 ζην Μνλνκειέο
Πιεκκειεηνδηθείν Αζελώλ γηα καηαίσζε ζθξάγηζεο ππαίζξηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο
ζην Ο.Σ. 11-Νέα Υαιθεδόλα.
7. Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ησλ εηαηξεηώλ ΙΝΣΡΑΚΑΣ θαη ΓΔΓΓΗΔ γηα ηα
δέλδξα ηα νπνία ππέζηεζαλ θζνξέο ή απνκαθξύλζεθαλ ιόγσ ησλ εξγαζηώλ πνπ
εθηεινύληαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Λπθνύξγνπ-Ν.Φ., από ην ύςνο ηεο νδνύ
Υαλίσλ έσο θαη ην ύςνο ηεο νδνύ Μαξαζώλνο.



Η παξνύζα πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
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