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 3ης/4/2019,
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

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1.

Καηαθύξσζε
πξαθηηθνύ
επαλαιεπηηθνύ
θαλεξνύ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Δεκνηηθνύ
Κνηκεηεξίνπ.

Εγθξίλεηαη

58

Οκόθσλα ε Ο.Ε. θαηαθπξώλεη ην πξαθηηθό
ηνπ έλαληη επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ ζηελ
πιεηνδόηξηα θ. Δήκεηξα Κνπξή, έλαληη
κεληαίνπ κηζζώκαηνο 7.500,00 €.

2.

Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 276/2018 απόθαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη θαζνξηζκόο
ηξόπνπ
θαηαζθεπήο
ηνπ
έξγνπ:
«Αλαθαηαζθεπή βειηίσζε αλνηθηώλ γεπέδσλ»
(A.M. 58/2019) κε απεπζείαο αλάζεζε

Εγθξίλεηαη

59

Οκόθσλα ε Ο.Ε. αλαθαιεί ηελ έλαληη
απόθαζή ηεο θαη θαζνξίδεη σε ηξόπν
αλάζεζεο ηνπ έλαληη έξγνπ ηελ απεπζείαο
αλάζεζε.

Εγθξίλεηαη

60

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα ηνπ
έλαληη έξγνπ, ηηο Σ.Π. ηεο ζρεηηθήο κειέηεο,
θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο θαη
ζπγθξνηεί
ηελ
Επηηξνπή
Δηελέξγεηαο
Δηαγσληζκνύ.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή
θαηεζηξακκέλσλ
θαη
θαηαζθεπή
λέσλ
πεδνδξνκίσλ Δήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδόλαο» κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό,
έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο Α.Μ.
34/2019, θαηάξηηζε όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη
ζπγθξόηεζε
Επηηξνπήο
Δηελέξγεηαο
Δηαγσληζκνύ.

Α/Α

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Αλάθιεζε ηεο αξηζ. 38/2019 απόθαζεο Οηθ.
Επηηξνπήο θαη παξαίηεζε από ηελ άζθεζε
ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζ. 4811/2018
απόθαζεο Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Αζελώλ
(ππόζεζε έθεζεο Δήκνπ θαηά Επ.Σζίπξα).

Εγθξίλεηαη

61

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. αλαθαιεί ηελ έλαληη
απόθαζή ηεο θαη παξαηηείηαη από ηελ
άζθεζε ησλ ελδίθσλ κέζσλ, ιόγσ ηνπ
επειζόληνο εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ
κεηαμύ ηνπ Δήκνπ θαη ηεο αληηδίθνπ.

3.

πγθξόηεζε εηήζηαο δηκεινύο επηηξνπήο
ππαιιήισλ γηα ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθώλ
θιεξώζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ
Κεληξηθνύ
Ηιεθηξνληθνύ
πζηήκαηνο
Κιεξώζεσλ γηα Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Μειεηώλ θαη Παξνρήο Σερληθώλ θαη ινηπώλ
ζπλαθώλ
Επηζηεκνληθώλ
Τπεξεζηώλ
(Κ.Η..Κ.).

Εγθξίλεηαη

62

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

4.

Απόδνζε ΥΕΠ γηα ηελ αγνξά θαξηώλ
πξνπιεξσκήο ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Δήκνπ, απαιιαγή ππνιόγνπ
ππαιιήινπ, έθδνζε λένπ ΥΕΠ γηα ηνλ ίδην
ζθνπό θαη νξηζκόο ππνιόγνπ ππαιιήινπ.

Εγθξίλεηαη

63

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ απόδνζε ηνπ
έλαληη ΥΕΠ, ηελ απαιιαγή ηεο ππνιόγνπ
ππαιιήινπ, ηελ έθδνζε λένπ ΥΕΠ γηα ηνλ
ίδην ζθνπό θαη ηνλ νξηζκό ηεο ππνιόγνπ
ππαιιήινπ.

2.

σζητηθέντα Θέματα

Νέα Φηιαδέιθεηα 3/4/2019
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

