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ΠΡΟΚΛΗΗ
Πξνο
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
KOIN.: Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο
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. 43 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ηελ 26η ηνπ κελόο Μαΐου 2021,
εκέξα Σετάρτη θαη ώξα 9.30 π.μ., ζε δηά ηειεδηάζθεςεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο epresence.gov.gr, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ πνπ θπξώζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020, ηεο αξηζ. 43 θαζώο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ ζρεηηθώλ
εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο
πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ) ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα θαησηέξσ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Έγθξηζε 3νπ Πξαθηηθνύ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ) αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο: «Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο σξίκαλζεο (Βειηίσζε
θαη αμηνπνίεζε πξώελ ηξαηησηηθνύ Δξγνζηαζίνπ ζηε Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδόλαο)»
(Α.Μ. 129/2019).
2. Καηαθύξσζε ζύκβαζεο ηεο κειέηεο: «ΜΔΛΔΣΗ ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΚΣΙΡΙΧΝ
ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟΤ» (Α.Μ. 92/20)
(επαλεηζάγεηαη κεηά ηε δηόξζσζε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ).
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3. Οξζή Δπαλάιεςε ηεο αξηζ. 18/2021 απόθαζεο Ο.Δ. πεξί έγθξηζεο ππνβνιήο
πξόηαζεο ζηελ Πξόζθιεζε ΑΣ04 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο
ηνπ ΤΠ.Δ. ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ» κε ηίηιν «Υσξηζηή
πιινγή Βηναπνβιήησλ, Γσληέο Αλαθύθισζεο θαη ηαζκνί Μεηαθόξησζεο
Απνξξηκκάησλ».
4. Απνδνρή ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηεο πξάμεο «Φεθηαθέο
Τπεξεζίεο Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο» ζηελ Πξόζθιεζε ΑΣ08
ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα
ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: «Φεθηαθή ύγθιηζε».
5. Απνδνρή ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηεο πξάμεο

«Γξάζεηο

Ηιεθηξνθίλεζεο ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο»

ζηελ

Πξόζθιεζε ΑΣ – 12 ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ» ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ
: «Πεξηβάιινλ».
6. Απνδνρή ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηεο πξάμεο «Φεθηαθέο
δξάζεηο θαη εθαξκνγέο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο γηα
ηελ επέηεην ηνπ 1821» ζηελ Πξόζθιεζε ΑΣ – 14 ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
«ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ : «Παηδεία, Πνιηηηζκόο, Σνπξηζκόο θαη Αζιεηηζκόο».

7. Έγθξηζε πξαθηηθώλ επηηξνπώλ δηεξεύλεζεο ηηκώλ ζην πιαίζην ππνβνιήο
πξνηάζεσλ ζην αλαπηπμηαθό πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ» ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ:


Πξαθηηθό δηαπίζησζεο ηηκώλ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο» ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο
ΑΣ – 08 ηνπ Πξνγξάκκαηνο “Αληώλεο Σξίηζεο”.



Πξαθηηθό

δηαπίζησζεο

ηηκώλ

γηα

ηελ

ππεξεζία

κε

ηίηιν

«Γξάζεηο

Ηιεθηξνθίλεζεο ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» ζην
πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο ΑΣ – 12 ηνπ Πξνγξάκκαηνο “Αληώλεο Σξίηζεο”.


Πξαθηηθό δηαπίζησζεο ηηκώλ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «Φεθηαθέο δξάζεηο
θαη εθαξκνγέο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο γηα ηελ
επέηεην ηνπ 1821» ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο ΑΣ – 14 ηνπ Πξνγξάκκαηνο
“Αληώλεο Σξίηζεο”.
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8. Έγθξηζε όξσλ κειέηεο Α.Μ. 66/2021 θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηε ζύκβαζε κε ηίηιν: «Δξγαζίεο θπηνηερληθήο-αξδεπηηθήο
αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πξαζίλνπ».
9. Έγθξηζε όξσλ κειέηεο Α.Μ. 59/2021 θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο δηεζλνύο
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ (άλσ ησλ νξίσλ) γηα ηε ζύκβαζε κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα
εμνπιηζκνύ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή θαη ηελ αλαθύθισζε».
10. Έγθξηζε δήισζεο παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ ηνπ Γ΄
Μνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ ζηηο 30-06-2021 πξνο ππνζηήξημε ηνπ
θαηεγνξεηεξίνπ γηα απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε από ηελ θινπή ηνπ κε
αξηζ. θπθι. ΟΑΚ 619 δηθύθινπ.
11. Απόδνζε Υ.Δ. πξνπιεξσκήο 4.500,00 € γηα ηελ πξνκήζεηα εηδηθώλ θαξηώλ θαη Υ.Δ.
πξνπιεξσκήο 57,31 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο εηήζηνπ ελνηθίνπ ηεο ζπξίδαο ηνπ
Γήκνπ ζηα ΔΛ.ΣΑ. θαη απαιιαγή ππνιόγνπ ππαιιήινπ.



Η παξνύζα πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

