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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 6η ηνπ κελφο Απριλίου 2021,
εκέξα Σρίτη 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. 35 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. Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 1ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθ. έηνπο 2021 (επαλεηζαγσγή).
2. Έγθξηζε 1εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ΠΠΙΔΓ νηθ. έηνπο 2021, βάζεη ηεο αξηζ.
5/2021 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ (επαλεηζαγσγή).
3. Έγθξηζε 2εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021, βάζεη ηεο αξηζ. 65/2021 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο
πκβνπιίνπ.
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4. Πξνγξακκαηηζκφο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο
απφ έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ απφ ηνπο σθεινχκελνπο
γηα ην έηνο 2021 (επαλεηζαγσγή).
5. A.Απνδνρή ησλ φξσλ ηεο κε Α.Π.: 14577/24–07-2020 Πξφζθιεζεο κε θσδηθφ ΑΣ09
γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη
Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο «Πνιηηηθή Πξνζηαζία-Πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο-Σερληθή
Βνήζεηα» κε ηίηιν: «Ωξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο» B.Τπνβνιή πξφηαζεο γηα έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο
«Γξάζεηο θαη έξγα γηα ηελ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ θπθινθνξίαο θαη δεκηνπξγία
λέσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο» ζην
αλσηέξσ Πξφγξακκα, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 916.055,69 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α.
24%). Γ.Έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο κειεηψλ θαη ηεθκεξίσζε αδπλακίαο ηεο Γηεχζπλζεο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθπφλεζή ηνπο ζην πιαίζην ππνβνιήο ηεο
αλσηέξσ πξφηαζεο Γ.Έγθξηζε δέζκεπζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππεξβάιινληνο
πνζνχ θαη Δ. Δμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
6. Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο: «Μειέηε θαη
πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο- Νέαο Υαιθεδφλαο (Φάζε Α’ - Δθπφλεζε Μειεηψλ)» (Α.Μ.
123/2020).
7. Έγθξηζε
απνηειέζκαηνο
αλνηθ ηνχ
δηαγσληζκνχ
ηνπ
έξγνπ:
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΑκεΑ Δ ΥΟΛΙΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ»
(Α.Μ. 123/2019 ) (επαλεηζαγσγή).
8. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο : «Α.
Γηακφξθσζε θφκεο – θιάδεκα δέλδξσλ, Β. Αθαίξεζε μεξψλ θιάδσλ – δέλδξσλ
Άιζνπο» (Α.Μ.06/2019) (επαλεηζαγσγή).
9. Απφδνζε Υ.Δ.Π. πνζνχ 15.000,00 € γηα ηελ αγνξά γξακκαηνζήκσλ νκαδηθψλ
επηζηνιψλ θαη απαιιαγή ππνιφγνπ ππαιιήινπ(επαλεηζαγσγή).



Η παξνχζα πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

