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 1ης/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.

Έθδνζε Υ.Ε.Π. πνζνύ 200,00 € γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε άδεηαο θπθινθνξίαο νρήκαηνο
ηνπ Δήκνπ ιόγσ αιιαγήο ρξήζεο θαη νξηζκόο
ππνιόγνπ ππαιιήινπ.

Εγθξίλεηαη

9

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ
έλαληη ΥΕΠ θαη νξίδεη ηνλ ππόινγν ππάιιειν.

2.

Έθδνζε Υ.Ε.Π. πνζνύ 125,00 € γηα ηελ
πιεξσκή εθ κέξνπο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο
ηνπ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ν.Ισλίαο γηα ηελ
θαηάζεζε-θαηαρώξεζε
πξάμεο
απνδνρήο
θιεξνλνκίαο θαη ηελ κεηαγξαθή ηεο ζην
Τπνζεθνθπιαθείν Ν.Φηιαδέιθεηαο θαη νξηζκόο
ππνιόγνπ ππαιιήινπ.
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Εγθξίλεηαη

10

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ
έλαληη ΥΕΠ θαη νξίδεη ηελ ππόινγν ππάιιειν.

1.

Έγθξηζε πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλκεξηθή
θαηαθύξσζε
δηεζλνύο
αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα
θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ, πεηξειαίνπ
ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ έηνπο 2019 θαη
θήξπμε νξηζηηθώλ κεηνδνηώλ.

Εγθξίλεηαη

11

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εγθξίλεη ην έλαληη
πξαθηηθό θαη θεξύηηεη νξηζηηθό κεηνδόηε ηνπ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ νκάδα Γ΄(Πεηξέιαην
ζέξκαλζεο) ηελ εηαηξεία ΑΘΗΝΑ . ΔΙΟΝ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ ΟΕ.

Α/Α

2.

3.
4.

5.

6.

σζητηθέντα Θέματα

Έγθξηζε κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ
δηαθήξπμεο
αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ
γηα
ηελ
"
Πξνκήζεηα
θνληέτλεξ/θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη πιηθνύ
πξνώζεζεο ηεο αλαθύθισζεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ δηαθξαηηθνύ έξγνπ benefit as
you save (bas)".
Καηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα
ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Δεκνηηθνύ
Κνηκεηεξίνπ.
Έγθξηζε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ κεηαμύ Δήκνπ
θαη ηεο θ. η.Λεβνγηάλλε γηα δεκηέο πνπ
πξνθιήζεθαλ ζε όρεκα ηδηνθηεζίαο ηεο από
εξγαζίεο ζπλεξγείνπ ηνπ Δήκνπ.
Οξηζκόο
πιεξεμνπζίνπ
δηθεγόξνπ
ζην
Εηξελνδηθείν Ν.Ισλίαο θαηά ηε ζπδήηεζε
αγσγώλ ησλ δηθεγόξσλ ηνπ Δήκνπ θαη΄
απηνύ.
Εμνπζηνδόηεζε
δηθεγόξσλ
Δήκνπ
ζην
Δηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε
αλαθνπήο Δήκνπ θαηά Ειι. Δεκνζίνπ θιπ. γηα
πξόζηηκν δηαηήξεζεο δήζελ απζαίξεηεο
θαηαζθεπήο
ζηελ
είζνδν
ηνπ
Δεκ.
Κνηκεηεξίνπ).

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηε κειέηε θαη
θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δεκνπξαζίαο ηεο
έλαληη πξνκήζεηαο.

Εγθξίλεηαη

12

Απνζύξεηαη

-

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

Εγθξίλεηαη

13

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηνλ έλαληη εμώδηθν
ζπκβηβαζκό θαη νξίδεη ζηα 75,00 € ην
θαηαβιεηέν πνζό ζηελ αηηνύζα.

Εγθξίλεηαη

14

Εγθξίλεηαη

15

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. νξίδεη ηνλ δηθεγόξν
Αζελώλ θ. Σξ. Αλαγλσζηόπνπιν γηα ηελ
εθπξνζώπεζε ηνπ Δήκνπ ζηελ έλαληη
ππόζεζε.
Οκόθσλα ε Ο.Ε. εμνπζηνδνηεί ηνπο
δηθεγόξνπο ηνπ Δήκνπ γηα ηελ έλαληη
ππόζεζε.

7.

Εμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Δήκνπ ζην .η.Ε.
(ππόζεζε αίηεζεο αλαίξεζεο Δήκνπ θαηά
Θ.Ν.Αλαπιηώηεο Α.Ε. γηα ρξέσζε δεκνηηθώλ
ηειώλ).

Εγθξίλεηαη

16

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εμνπζηνδνηεί ηνπο
δηθεγόξνπο ηνπ Δήκνπ γηα ηελ έλαληη
ππόζεζε.

8.

Έγθξηζε αξηζ. 64/2019 απόθαζεο Δεκάξρνπ
(άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10) πεξί
έθδνζεο Υ.Ε.Π., θαη νξηζκνύ ππνιόγνπ γηα ηελ
κεηαθίλεζε ππαιιήισλ νκάδαο έξγνπ ηνπ
Δήκνπ ζε ζπλάληεζε ζηα πιαίζηα ηνπ
δηαθξαηηθνύ έξγνπ Benefit As You Save (BAS).

Εγθξίλεηαη

17

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έλαληη
απόθαζε Δεκάξρνπ, ιεθζείζα ιόγσ ηνπ
θαηεπείγνληνο ηεο ππόζεζεο.

Α/Α

9.

σζητηθέντα Θέματα

Έθδνζε Υ.Ε.Π. θαη νξηζκόο ππνιόγνπ γηα ηελ
αγνξά θαθέισλ πξνπιεξσκήο.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Εγθξίλεηαη

18

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ
έλαληη ΥΕΠ θαη νξίδεη ηελ ππόινγν ππάιιειν.

Νέα Φηιαδέιθεηα 1/2/2019
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

