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 26ης/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

-

Σν ζέκα απνζύξεηαη θαη ζα επαλεηζαρζεί ζε
επόκελε πλεδξίαζε ηεο Ο.Δ..

1.

Γηακόξθσζε εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 1ε
αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2019.

Απνζύξεηαη

2.

Αλακόξθσζε
Οινθιεξσκέλνπ
Πιαηζίνπ
Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ
ηνπ Πξνζώπσλ έηνπο 2019 θαη ππνβνιή ηνπ
ζην Γεκ. πκβνύιην.
Γηακόξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηνλ
θαζνξηζκό α) ησλ
ηειώλ ρξήζεσλ
πεδνδξνκίσλ
γηα
ηνλ
ενξηαζκό
ηεο
Πξσηνκαγηάο 2019, β) ησλ θαηεγνξηώλ ησλ
εππαζώλ
νκάδσλ
θαη
ησλ
ζρεηηθώλ
δηθαηνινγεηηθώλ
πνπ
ζα
πξέπεη
λα
πξνζθνκίζνπλ ώζηε λα δηθαηνύληαη έθπησζε
ζηα αλσηέξσ ηέιε θαη γ) ησλ εκεξνκεληώλ
δηεμαγσγήο - δηάξθεηαο ενξηαζκνύ ηεο
Πξσηνκαγηάο 2019.
Καηαθύξσζε πξαθηηθνύ θαλεξνύ πιεηνδνηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αξηζ. 15
κηζζίνπ αθηλήηνπ ηνπ 2νπ πγθξνηήκαηνο
Δξγαηηθώλ Πνιπθαηνηθηώλ (πξώελ ΟΔΚ) επί
ησλ νδώλ Βεληδέινπ & Ρόδνπ - Ν. Φηιαδέιθεηα.

Απνζύξεηαη

-

Σν ζέκα απνζύξεηαη θαη ζα επαλεηζαρζεί ζε
επόκελε πλεδξίαζε ηεο Ο.Δ..

Δγθξίλεηαη

39

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ..
γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ έλαληη ηειώλ, ησλ
εκεξνκεληώλ ενξηαζκνύ θαη ηηο θαηεγνξίεο
ησλ εππαζώλ νκάδσλ.

Δγθξίλεηαη

40

Οκόθσλα ε Ο.Δ. θαηαθπξώλεη ην πξαθηηθό
ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ
έλαληη αθηλήηνπ.

3.

4.

Α/Α

5.

σζητηθέντα Θέματα

Έγθξηζε απόθαζεο Γεκάξρνπ (άξζξν 58 παξ.
2 ηνπ Ν. 3852/10) πεξί απεπζείαο αλάζεζεο,
ιόγσ
θαηεπείγνληνο,
ηεο
πξνκήζεηαο
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηνλ νξηζηηθό αλάδνρν
ηνπ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε
βάζε ηελ Α.Ο.Δ. 11/2019 γηα ην κήλα Μάξηην
έηνπο 2019.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

41

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απόθαζε
Γεκάξρνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο
έλαληη πξνκήζεηαο γηα ην κήλα Μάξηην
ηξέρνληνο έηνπο.

Νέα Φηιαδέιθεηα 26/2/2019
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

