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 17ης/4/2019,
ζχκθσλα 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.

Εμνπζηνδφηεζε ησλ δηθεγφξσλ ηνπ Δήκνπ ζην
Ειεγθηηθφ πλέδξην (ππφζεζε πξνιεπηηθνχ
ειέγρνπ ζχκβαζεο γηα έξγα αληηζνξπβηθήο
πξνζηαζίαο)

Εγθξίλεηαη

68

Οκφθσλα ε Ο.Ε. εμνπζηνδνηεί ηνπο
δηθεγφξνπο ηνπ Δήκνπ γηα ηελ έλαληη
ππφζεζε.

2.

Έθδνζε Υ.Ε.Π. γηα λέα ζχλδεζε ζην δίθηπν
δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο θαη νξηζκφο ππνιφγνπ
ππαιιήινπ

Εγθξίλεηαη

69

Οκφθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ
έλαληη ΥΕΠ θαη νξίδεη ηνλ ππφινγν ππάιιειν.

3.

Έγθξηζε 3νπ Πξαθηηθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ
ηνπ έξγνπ “Επηζθεπή-ζπληήξεζε αχιεησλ
ρψξσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ Δήκνπ Ν.Φ.-Ν.Υ.”
(Α.Μ. 95/2018)

Εγθξίλεηαη

70

Οκφθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ην 3ν Πξαθηηθφ ηνπ
έλαληη έξγνπ.

Εγθξίλεηαη

71

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. ππνβάιιεη ηελ
έλαληη εηζήγεζε ζην Δ...

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Δ.. γηα ηελ 2ε
αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ νηθ.
έηνπο 2019.

Α/Α

2.

3.

4.

5.

6.

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Καηαθχξσζε ζχκβαζεο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ
ηνπ
έξγνπ:
«ΤΝΣΗΡΗΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΤ
ΝΕΑ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΝΕΑ ΥΑΛΚΗΔΟΝΑ» (Α.Μ.
114/2018).

Εγθξίλεηαη

72

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. θαηαθπξψλεη ηε
ζχκβαζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έλαληη έξγνπ.

Έγθξηζε πξαθηηθψλ δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο
αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ "
Πξνκήζεηα θνληέτλεξ/θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη
πιηθνχ πξνψζεζεο ηεο αλαθχθισζεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ δηαθξαηηθνχ έξγνπ benefit as
you save (bas)" θαη αλάδεημε πξνζσξηλψλ
κεηνδνηψλ.
Έγθξηζε 2νπ Πξαθηηθνχ (αμηνιφγεζεο νηθ.
πξνζθνξψλ) δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ
γηα
ηελ
«Πξνκήζεηα
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Δήκνπ»
(Α.Μ.
115/18)
θαη
αλάδεημε
πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ.
Έγθξηζε κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ
δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πξφζβαζεο Α.Μ.Ε.Α.».

Εγθξίλεηαη

73

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηα έλαληη
πξαθηηθά θαη θεξχηηεη ηνπο πξνζσξηλνχο
κεηνδφηεο ηνπ δηαγσληζκνχ.

Εγθξίλεηαη

74

Οκφθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ην έλαληη πξαθηηθφ
θαη θεξχηηεη ηνπο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο
ηνπ δηαγσληζκνχ.

Εγθξίλεηαη

75

Οκφθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηε κειέηε θαη
θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηαγσληζκνχ ηεο
έλαληη πξνκήζεηαο.

Τπνβνιή θαηαζηάζεσλ εζφδσλ-εμφδσλ κελψλ
Ινπιίνπ-Δεθεκβξίνπ έηνπο 2018.

Εγθξίλεηαη

76

Οκφθσλα ε
θαηαζηάζεηο.

Ο.Ε.

εγθξίλεη

ηηο

έλαληη

Νέα Φηιαδέιθεηα 17/4/2019
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

