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ΠΡΟΚΛΗΗ
Πξνο
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
KOIN.: Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο
αο παξαθαινχκε φπσο ζπκκεηάζρεηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.
3852/10, φπσο ηζρχεη, θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-32020) θαζψο θαη ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ηελ 17η ηνπ κελφο Μαρτίου 2021,
εκέξα Σετάρτη 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 ΠΝΠ πνπ θπξψζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020, ηεο αξηζ. 32 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. Έγθξηζε 2νπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο: «Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο
σξίκαλζεο (Βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε πξψελ ηξαηησηηθνχ Δξγνζηαζίνπ ζηε Γ.Δ. Νέαο
Υαιθεδφλαο)» (Α.Μ. 129/2019).
2. Έγθξηζε α) ππνβνιήο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο κε ηίηιν «πληήξεζε
δεκνηηθψλ αλνηθηψλ αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο» πξνυπνινγηζκνχ 450.165,87 € (ζπκ/λνπ Φ.Π.Α.
24%) ζην Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε «Αληψλεο Σξίηζεο», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Παηδεία, Πνιηηηζκφο,
Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο», β) απνδνρήο φξσλ ηεο κε Κσδηθφ AT10 ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο, γ) δέζκεπζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ θαη δ)
εμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.
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3. Α. Έγθξηζε πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε
ηίηιν: "Πξνκήζεηα ακφιπβδεο βελδίλεο γηα ην δίκελν Απξηιίνπ-Μαΐνπ 2021" (ΑΜ 13/21)
θαη θήξπμε αλαδφρνπ.
Β. Έγθξηζε πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε
ηίηιν: "Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ην Α' πεληάκελν 2021" (ΑΜ 25/21) θαη
θήξπμε αλαδφρνπ.
4. Έγθξηζε πνιπεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ Γήκνπ γηα ηα έηε 2022-2025.
5. Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο
Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ.
6. Πξνγξακκαηηζκφο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ
ΚΑΠ γηα ην έηνο 2021.
7. Πξνγξακκαηηζκφο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ
έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ απφ ηνπο σθεινχκελνπο γηα ην
έηνο 2021.



Η παξνχζα πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

