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ΠΡΟΚΛΗΗ
Πξνο
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
KOIN.: Απηνηειέο Σκήκα Λνκηθήο Τπεξεζίαο
αο παξαθαινχκε φπσο ζπκκεηάζρεηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.
3852/10, φπσο ηζρχεη, θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-32020) θαζψο θαη ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ηελ 7η ηνπ κελφο Γεκεμβρίου 2020,
εκέξα Γευτέρα θαη ψξα 9.30 π.μ., ζε δηά ηειεδηάζθεςεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο epresence.gov.gr, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ πνπ θπξψζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 133 θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ
εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζηα θαησηέξσ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Γηακφξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γεκ. πκβνχιην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζπληειεζηψλ
ηειψλ Θαζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ σο θαη Γεκνηηθνχ Φφξνπ έηνπο 2021.
2. Θαηάξηηζε πξνζρεδίνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη Πξνυπνινγηζκνχ ΔζφδσλΔμφδσλ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.
3. Έγθξηζε απαιιαγήο - κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ
κηζζσκάησλ κελψλ Οθησβξίνπ-Λνεκβξίνπ 2020 δεκνηηθψλ αθηλήησλ θαη ησλ
ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ.
4. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή θαηεζηξακκέλσλ θαη θαηαζθεπή
λέσλ πεδνδξνκίσλ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο» κε ζπλνπηηθφ
δηαγσληζκφ, έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Α.Κ. 117/2020, θαηάξηηζε φξσλ
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.
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5. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε & άξζε επηθηλδπλφηεηαο νδηθνχ δηθηχνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο» κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, έγθξηζε
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Α.Κ. 130/2020, θαηάξηηζε φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.
6. Θαηάξηηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο
κε ηίηιν: «Κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο θηηξίσλ θαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε
δεκνηηθνχ θνηκεηεξίνπ», Α.Κ.: 92/2020, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 98.704,70 € (κε
Φ.Π.Α.).
7. Θαηάξηηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο θαη ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ
επηινγή αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: ««Κειέηε θαη πινπνίεζε
κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο
– Λέαο Υαιθεδφλαο (Α ΦΑΖ –ΚΔΙΔΣΖ)», Α.Κ.:123/2020, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο
69.440,00 € (κε Φ.Π.Α.).
8. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ» (Α.Κ. 101/14).
9. Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ησλ αξηζ. 47/2020 θαη 48/2020 απνθάζεσλ
Δηξελνδηθείνπ Λ. Ησλίαο (ππνζέζεηο αγσγψλ δηθεγφξσλ Γήκνπ θ.θ.
Κ.Παπαδεκεηξίνπ θαη Υ.Υήηνπ-Θηάκνπ γηα πεξηνπζηαθέο δηαθνξέο).
10. Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ησλ αξηζ. 46/2020 θαη 54/2020 απνθάζεσλ
Δηξελνδηθείνπ Λ. Ησλίαο (ππνζέζεηο αγσγψλ δηθεγφξνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξφζνπ γηα
πεξηνπζηαθέο δηαθνξέο).
11. Απφδνζε ινγαξηαζκνχ ΥΔΠ γηα λέεο ζπλδέζεηο ζην δίθηπν ρακειήο ηάζεο ηνπ
Γήκνπ θαη απαιιαγή ππνιφγνπ ππαιιήινπ.



Ζ παξνχζα πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
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