ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΧΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΙΝΑΚΑ
πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 20ής/2/2019,
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.

Έγθξηζε
3νπ
πξαθηηθνύ
(ειέγρνπ
επηθαηξνπνηεκέλσλ
δηθαηνινγεηηθώλ)
ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ
ηνπ
έξγνπ:
“Διαηνρξσκαηηζκνί
θηηξηαθώλ θηηξηαθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ “ (Α.Μ. 147/2018)».

Δγθξίλεηαη

31

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ, εγθξίλεη ην 3ν
πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έλαληη έξγνπ.

2.

Έγθξηζε
3νπ
πξαθηηθνύ
(ειέγρνπ
επηθαηξνπνηεκέλσλ
δηθαηνινγεηηθώλ)
ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ
ηνπ
έξγνπ:
“Καηαζθεπή
κνλώζεσλ
θηηξηαθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ “ (Α.Μ. 133/2018)».

Δγθξίλεηαη

32

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ, εγθξίλεη ην 3ν
πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έλαληη έξγνπ.

3.

Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο
ζηνλ
νξηζηηθό
αλάδνρν
ηνπ
δηεζλνύο
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε βάζε ηελ Α.Ο.Δ.
11/2019 γηα ην κήλα Μάξηην έηνπο 2019».

Δγθξίλεηαη

33

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηε δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο ηεο έλαληη πξνκήζεηαο
γηα ην κήλα Μάξηην ηξέρνληνο έηνπο.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Έγθξηζε αξηζ. 2/2019 πξαθηηθνύ ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθώλ αξκόδηαο επηηξνπήο-Μεξηθή
θαηαθύξσζε δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ
θίλεζεο νρεκάησλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη
ιηπαληηθώλ έηνπο 2019 θαη θήξπμε νξηζηηθώλ
κεηνδνηώλ σο πξνο ηηο νκάδεο Α΄(Ακόιπβδε
βελδίλε),
Β΄(Πεηξέιαην
θίλεζεο)
θαη
Γ΄(Ληπαληηθά).
Οξζή Δπαλάιεςε ηεο αξηζ. 20/2019 απόθαζεο
Οηθ. Δπηηξνπήο πεξί θαηάξηηζεο όξσλ
δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε
ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ.

Δγθξίλεηαη

34

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην έλαληη
πξαθηηθό θαη θεξύηηεη ηνπο νξηζηηθνύο
κεηνδόηεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο
γηα ηηο έλαληη νκάδεο.

Δγθξίλεηαη

35

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. πξνβαίλεη ζηελ
Οξζή Δπαλάιεςε ηεο έλαληη απόθαζήο ηεο
θαη επαλαθαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο
δεκνπξαζίαο ηεο έλαληη εθκίζζσζεο.

3.

Έθδνζε Χ.Δ.Π. επ’ νλόκαηη ηεο
Γεληθήο
Γξακκαηέσο ηνπ Γήκνπ Μ. Γαιαδνύια γηα ηα
έμνδα κεηαθίλεζεο ηεο
ηδίαο
γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηεο σο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ ζην
πλέδξην «Βηώζηκε Αζηηθή Κηλεηηθόηεηα» ζηε
Λάξηζα.

Δγθξίλεηαη

36

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έθδνζε
ηνπ έλαληη ΧΔΠ.

4.

Απόδνζε ΧΔΠ γηα ηελ κεηαθίλεζε ππαιιήισλ
νκάδαο έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζε ζπλάληεζε ζηα
πιαίζηα ηνπ δηαθξαηηθνύ έξγνπ Benefit As You
Save
(BAS)
θαη
απαιιαγή
ππνιόγνπ
ππαιιήινπ.

Δγθξίλεηαη

37

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απόδνζε ηνπ
έλαληη ΧΔΠ θαη απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν
ππάιιειν.

Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 4811/2018
απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ
(ππόζεζε έθεζεο Γήκνπ θαηά Δπ.Σζίπξα).

Δγθξίλεηαη

38

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ άζθεζε
έθεζεο θαηά ηεο έλαληη δηθαζηηθήο
απόθαζεο.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

5.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη
Νέα Φηιαδέιθεηα 20/2/2019
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

