ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΙΝΑΚΑ
πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο 13ης/3/2019,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Ν. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Μεξηθή αλάθιεζε αξηζ. 27/2019 απόθαζεο Ο.Ε.
θαη νξηζκόο λένπ ππνιόγνπ ππαιιήινπ σο
δηαρεηξηζηή ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ
Δήκνπ νηθ. έηνπο 2019.
Δηακόξθσζε εηζήγεζεο ζην Δ.. γηα ηελ 1ε
αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθ.
έηνπο 2019 (επαλεηζαγσγή).

Εγθξίλεηαη

44

Οκόθσλα ε Ο.Ε. αλαθαιεί κεξηθώο ηελ
έλαληη απόθαζή ηεο θαη νξίδεη λέα ππόινγν
δηαρεηξίζηξηα ηνπ ινγαξηαζκνύ.

Εγθξίλεηαη

45

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. δηακνξθώλεη ηελ
έλαληη εηζήγεζε πξνο ην Δ...

2.

Αλακόξθσζε
Οινθιεξσκέλνπ
Πιαηζίνπ
Δξάζεο (Ο.Π.Δ.) ηνπ Δήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ
ηνπ Πξνζώπσλ έηνπο 2019 θαη ππνβνιή ηνπ
ζην Δεκ. πκβνύιην (επαλεηζαγσγή).

Εγθξίλεηαη

46

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. ππνβάιιεη ην
αλακνξθσκέλν Ο.Π.Δ. Δήκνπ θαη Ν.Π. έηνπο
2019 ζην Δ...

3.

πγθξόηεζε εηήζηαο δηκεινύο επηηξνπήο
ππαιιήισλ γηα ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθώλ
θιεξώζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ
Μεηξώνπ Μειώλ Επηηξνπώλ Δηαδηθαζηώλ
ύλαςεο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ,
Μειεηώλ θαη Παξνρήο Σερληθώλ θαη ινηπώλ
ζπλαθώλ
Επηζηεκνληθώλ
Τπεξεζηώλ
(Με.Μ.Ε.Δ.).

Εγθξίλεηαη

47

Οκόθσλα ε Ο.Ε. ζπγθξνηεί ηελ έλαληη
επηηξνπή γηα ην έηνο 2019.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1.

1.

Α/Α

4.

5.
6.

σζητηθέντα Θέματα

Έγθξηζε απόθαζεο Δεκάξρνπ (άξζξν 58 παξ.
2 ηνπ Ν. 3852/10) πεξί απεπζείαο αλάζεζεο,
ιόγσ θαηεπείγνληνο, ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ
θίλεζεο ζηνλ νξηζηηθό αλάδνρν ηνπ δηεζλνύο
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε βάζε ηελ Α.Ο.Ε.
11/2019 γηα ην κήλα Μάξηην έηνπο 2019.
Έθδνζε ΥΕΠ θαη νξηζκόο ππνιόγνπ γηα ηελ
αγνξά θαξηώλ πξνπιεξσκήο ηαρπδξνκηθώλ
ηειώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ.
Έθδνζε ΥΕΠ θαη νξηζκόο ππνιόγνπ γηα ηελ
κεηαθίλεζε ππαιιήισλ ζηα Σίξαλα ηεο
Αιβαλίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ζηα πιαίζηα ηνπ
δηαθξαηηθνύ έξγνπ BAS.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Εγθξίλεηαη

48

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη, ιόγσ ηνπ
θαηεπείγνληνο,
ηελ
έλαληη
απόθαζε
Δεκάξρνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο
πξνκήζεηαο γηα ην κήλα Μάξηην 2019.

Εγθξίλεηαη

49

Εγθξίλεηαη

50

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ
έλαληη ΥΕΠ θαη νξίδεη ηελ ππόινγν ππάιιειν
ηνπ Δήκνπ.
Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ
έλαληη ΥΕΠ θαη νξίδεη ηνλ ππόινγν ππάιιειν
ηνπ Δήκνπ.

Νέα Φηιαδέιθεηα 13/3/2019
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

