ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΙΝΑΚΑ
πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 24ης/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

Δγθξίλεηαη

77

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ
ηνπ έλαληη έξγνπ θαη απνδέρεηαη ηελ δήισζε
παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε
έσο ηηο 15/7/2019.

Απνζύξεηαη

-

Δγθξίλεηαη

78

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην
απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έλαληη
έξγνπ ζηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε «ΠΑΜΔ
ΣΔΥΝΙΚΗ Ο.Δ. Ν. ΠΑΠΟΤΣΔ – Κ. ΜΔΓΓΟ
Ο.Δ» έλαληη εληαίνπ πνζνζηνύ έθπησζεο
43,00%.

Δγθξίλεηαη

79

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην έλαληη
πξαθηηθό θαη αλαθεξύζζεη νξηζηηθό κεηνδόηε
ηελ εηαηξεία ΑΝΚΔ ΔΠΔ.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1.

1.
2.

3.

Α) πλέρηζε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο Αλνηθηνύ
Γηαγσληζκνύ
ηνπ
έξγνπ:
“ΑΝΑΠΛΑΗ
ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΓΗΜΟΤ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ –
ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ”, (Α.Μ. 119/2015) Β) Απνδνρή
δήισζεο παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ Μεηνδόηε “ΑΛΚΣΗΡ ΑΚΣΔ”
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Λήςε δαλείνπ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε
ηνπ δεκνηηθνύ νδνθσηηζκνύ.
Έγθξηζε
απνηειέζκαηνο
ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή
θαηεζηξακκέλσλ
θαη
θαηαζθεπή
λέσλ
πεδνδξνκίσλ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδόλαο» (Α.Μ. 34/2019).
Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Γηάζεζε κε
επηθίλδπλσλ ζηέξεσλ ΑΔΚΚ ζε ζπιινγηθό
ζύζηεκα αλαθύθισζεο ΑΔΚΚ» (Α.Μ. 3/2019)
θαη θήξπμε νξηζηηθνύ αλαδόρνπ.

Σν ζέκα απνζύξεηαη.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

4.

Έγθξηζε κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ
δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
πξνκήζεηα
«Μίζζσζε
ιεσθνξείσλ
γηα
εθδξνκέο
από ηα Σκήκαηα Πνιηηηζκνύ –
Παηδείαο – Αζιεηηζκνύ -ΚΑΠΗ θαη κίζζσζεο
ιεσθνξείσλ γηα ηα ζαιάζζηα κπάληα απόξσλ
ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019».

Απνζύξεηαη

5.

Απόδνζε ΥΔΠ γηα ηελ κεηαθίλεζε ππαιιήισλ
ζηα Σίξαλα ηεο Αιβαλίαο πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηάζρνπλ
ζε
πξνγξακκαηηζκέλε
ζπλάληεζε ζηα πιαίζηα ηνπ δηαθξαηηθνύ έξγνπ
BAS θαη απαιιαγή ππνιόγνπ ππαιιήινπ.

Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

-

Σν ζέκα απνζύξεηαη θαη ζα επαλεηζαρζεί ζε
επόκελε πλεδξίαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

80

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απόδνζε ηνπ
έλαληη ΥΔΠ θαη ηελ απαιιαγή ηνπ ππνιόγνπ
ππαιιήινπ.

Νέα Φηιαδέιθεηα 24/4/2019
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

