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 6ης/6/2019,
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

Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα
«Μίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα ηα ηκήκαηα
Πνιηηηζκνύ-Παηδείαο-Αζιεηηζκνύ-Κ.Α.Π.Η.
&
κίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα ζαιάζζηα κπάληα
απόξσλ ηνπ Δήκνπ έηνπο 2018» (Α.Μ.
59/2019) θαη θήξπμε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ.
Απνδνρή δσξεάο ηξαπεδνθαζηζκάησλ από
εηαηξεία θιαβελίηε.
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Καηαθύξσζε
ζύκβαζεο
ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή
θαηεζηξακκέλσλ
θαη
θαηαζθεπή
λέσλ
πεδνδξνκίσλ Δήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδόλαο» (Α.Μ.:34/2019).

Εγθξίλεηαη

98

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
δηελέξγεηαο-αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ
ηεο έλαληη πξνκήζεηαο θαη ηελ θήξπμε ηεο
εηαηξείαο Υξ.Ι.Κιεξνλόκνο σο πξνζσξηλήο
αλαδόρνπ έλαληη ποσού
30.995,04 €
(συμ/νου ΦΠΑ).

Εγθξίλεηαη

99

Οκόθσλα ε Ο.Ε. απνδέρεηαη ηελ έλαληη
δσξεά.

Εγθξίλεηαη

100

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. θαηαθπξώλεη ηε
ζύκβαζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έλαληη έξγνπ
ζηελ εηαηξεία «ΠΑΜΕ ΣΕΥΝΙΚΗ Ο.Ε. Ν.
ΠΑΠΟΤΣΕ – Κ. ΜΕΓΓΟ Ο.Ε» έλαληη εληαίνπ
πνζνζηνύ έθπησζεο 43,00%.

Έγθξηζε
4νπ
Πξαθηηθνύ
(ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο)
δηεζλνύο
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Δήκνπ» (Α.Μ. 115/18).

Απνζύξεηαη

-

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

ΘΔΜΑΣΑ EKTO ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1.

2.
1.

2.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

3.

Έγθξηζε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ κεηαμύ ηνπ
Δήκνπ θαη ηεο θ. νθίαο ακπάλε γηα δεκηέο
πνπ πξνθιήζεθαλ ζε όρεκα ηδηνθηεζίαο ηεο
από εξγαζίεο ζπλεξγείνπ πξαζίλνπ ηνπ Δήκνπ.

Εγθξίλεηαη

101

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηνλ έλαληη εμώδηθν
ζπκβηβαζκό θαη νξίδεη ζηα 124,00 € ην
θαηαβιεηέν πνζό ζηελ αηηνύζα.

4.

Εμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Δήκνπ ζην Α΄
Σξηκειέο Εθεηείν Καθνπξγεκάησλ Αζελώλ
(ππόζεζε απώιεηαο εζόδσλ από κηζζώκαηα
θπιηθείνπ θαη αλζνπσιείνπ Δεκ. Κνηκεηεξίνπ).

Εγθξίλεηαη

102

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εμνπζηνδνηεί ηνπο
δηθεγόξνπο ηνπ Δήκνπ γηα παξάζηαζε
πνιηηηθήο αγσγήο ζηελ έλαληη ππόζεζε.

Νέα Φηιαδέιθεηα 6/6/2019
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

