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 3ης/7/2019,
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
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ
έλαληη ΥΔΠ θαη νξίδεη ηελ ππόινγν ππάιιειν.

ΘΕΜΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Οξηζκόο
Τπνιόγνπ
θαη
έθδνζε
Υ.Δ.
πξνπιεξσκήο γηα Δπηζθεπέο Φπγείσλ θαζώο
θαη αιιαγή ηδακηνύ βηηξίλαο –θαγεηνύ ζηηο
Γνκέο Κνηλσληθό Παληνπσιείν – ίηηζε.
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

1.

Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε –
αλαθαηαζθεπή ησλ ρώξσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ»
κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό, έγθξηζε ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ ηεο Α.Μ. 150/2018, θαηάξηηζε
όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζπγθξόηεζε
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα ηνπ
έλαληη έξγνπ κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό, ηελ
έγθξηζε ησλ Σ.Π. ηεο Α.Μ. 150/2018, ηελ
θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη
ηελ ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνύ.

2.

Έθδνζε Υ.Δ. πξνπιεξσκήο θαη νξηζκόο
ππνιόγνπ ππαιιήινπ γηα ηελ αγνξά κειαληώλ
γηα ηα ξνιόγηα παξνπζίαο πξνζσπηθνύ ηνπ
Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

116

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ
έλαληη ΥΔΠ θαη ηνλ νξηζκό ηεο ππαιιήινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Αηθ. Φαξξά σο ππνιόγνπ.

Α/Α

3.

4.

σζητηθέντα Θέματα

Δμνπζηνδόηεζε Ννκ. Τπεξεζίαο Γήκνπ όπσο
πξνβεί ζηηο λόκηκεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνβνιή
ηνπ πιιόγνπ «Έλσζε Κξεηώλ Ν.Φ.-Ν.Υ.» από
ην δεκνηηθό αθίλεην αξηζ. 14 ηνπ 2νπ
πγθξνηήκαηνο ΟΔΚ επί ησλ νδώλ Βεληδέινπ &
Ρόδνπ 5-Ν.Φ. κεηά ηελ αξηζ. 161/15 απόθαζε
Γεκ. πκβνπιίνπ πεξί αλάθιεζεο ηεο δσξεάλ
παξαρώξεζεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζηνλ
ύιινγν.
Δμνπζηνδόηεζε παξάζηαζεο ησλ δηθεγόξσλ
ηνπ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ
(ππόζεζε αλαθνπώλ Γ.Πεηξνρείινπ θιπ. θαηά
Γήκνπ γηα ηακεηαθέο βεβαηώζεηο κε βάζε
ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο).

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηελ
Ννκ. Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ όπσο πξνβεί ζηηο
λόκηκεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνβνιή ηνπ
ζπιιόγνπ από ην έλαληη αθίλεην ζε εθηέιεζε
ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο Γ...

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο
δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ λα παξαζηαζνύλ
ζηελ έλαληη ππόζεζε θαη λα ππνζηεξίμνπλ
ηα ζπκθέξνληά ηνπ.

Νέα Φηιαδέιθεηα 3/7/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ
και α/α
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΟΝΣΟ

