ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ) πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
7ης/10/2020, 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
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1.

2.

Καηαθύξσζε ζύκβαζεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο
κε ηίηιν: «Πξάμε Δθαξκνγήο πνιενδνκηθήο
κειέηεο
Μπξηηάληα»
(Α.Μ.:
68/2020-ΔΞ
ΑΝΑΒΟΛΗ).
Έγθξηζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ:

«ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ (1. Κ.Υ.
ΣΟΤΡΑΛΙ, 2. ΠΛ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)», Α.Μ.:90/2018»,

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

208

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. θαηαθπξώλεη ηε
ζύκβαζε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο έλαληη κειέηεο
ζηελ έλσζε εηαηξεηώλ ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ.ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Δ. έλαληη έθπησζεο 15,00%.

Δγθξίλεηαη

204

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ
δηαγσληζκνύ ηνπ έλαληη έξγνπ θαη ηελ θήξπμε σο
πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηεο εηαηξείαο Μ.ΣΑΟΤΛΗ
& ΙΑ Ο.Δ. κε κέζε έθπησζε 44,00%.

(αλνηθηή δηαδηθαζία κέζσ Δ..Η.Γ.Η..).
3.

Παξνρή εληνιήο θαη πιεξεμνπζηόηεηαο ζηνλ
δηθεγόξν Αζελώλ θ. Αλδξέα Κ. Παπαξξεγόπνπιν
πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ (ππόζεζε εηαηξείαο «ENERGA - HELLAS
POWER»).

Δγθξίλεηαη

205

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ παξνρή εληνιήο
θαη πιεξεμνπζηόηεηαο ζηνλ δηθεγόξν γηα ηελ
έλαληη ππόζεζε.

4.

Άζθεζε ή κε αίηεζεο αλαίξεζεο ζην .η.Δ. θαηά
ηεο αξηζ. 2870/20 απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ
Αζελώλ (ππόζεζε αγσγήο εηαηξείαο GREEN &
SPACE ΔΠΔ θαηά ηνπ Γήκνπ-ΔΞ ΑΝΑΒΟΛΗ).

Δγθξίλεηαη

206

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ κε άζθεζε
αλαίξεζεο ζην .η.Δ. θαηά ηεο δηθαζηηθήο
απόθαζεο γηα ηελ έλαληη ππόζεζε, θξίλνληαο όηη
ιόγσ κηθξνύ ύςνπο πνζνύ ζα απνξξηθζεί σο
απαξάδεθηνο.

Α/Α
5.

σζητηθέντα Θέματα
Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο – εληνιήο ζηνπο
δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ γηα δήισζε παξάζηαζεο
πνιηηηθήο
αγσγήο
ζην
Θ΄
Σξηκειέο
Πιεκκειεηνδηθείν Αζελώλ θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο
9εο-10-2020.

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
207

Περίληψη
Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ παξνρή ηεο
εμνπζηνδόηεζεο-εληνιήο ζηνπο δηθεγόξνπο ηνπ
Γήκνπ γηα παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο ζε
πνηληθή δίθε γηα ρξήζε πιαζηώλ ζθξαγίδσλ
ΚΔΠ.

Νέα Φηιαδέιθεηα 7/10/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

