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
4ης/11/2020, 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

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

226

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ έλαληη απνινγηζκό
ηνπ Γήκνπ.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Έγθξηζε απνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ Γήκνπ
νηθ. έηνπο 2018, βάζεη ηεο αξηζ. 126/2019
απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

2.

Γηακόξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γεκ. πκβνύιην
γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ηειώλ
δηαθήκηζεο έηνπο 2021 θαη εθεμήο.

Δγθξίλεηαη

227

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα ηελ
αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ησλ έλαληη
ηειώλ.

3.

Έγθξηζε απνηειέζκαηνο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΛΔΙΣΟΤ
ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ “ΙΩΝΙΚΟ”»
(Α.Μ. 90/2020).

Δγθξίλεηαη

228

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ
δηαγσληζκνύ ηνπ έλαληη έξγνπ θαη ηελ αλάδεημε
ηεο εηαηξείαο BUILD & BOND σο πξνζσξηλήο
αλαδόρνπ κε κέζε έθπησζε 29,80 %.

4.

Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ θαη 1νπ ΠΚΣΜΝΔ ηνπ έξγνπ
«Αλάπιαζε - αλαθαηαζθεπή ησλ ρώξσλ ηνπ
Κνηκεηεξίνπ» (Α.Μ. 150/18).

Δγθξίλεηαη

229

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ 1ν ΑΠΔ θαη ην 1ν
ΠΚΣΜΝΔ ηνπ έλαληη έξγνπ.

5.

Έγθξηζε αξηζ. 30/2020 κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ».

Δγθξίλεηαη

230

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ κειέηε θαη
θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο
γηα ηελ έλαληη πξνκήζεηα.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
231

Περίληψη

6.

Απνδνρή δσξεάο από ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα
«ηαύξνο Νηάξρνο», έγθξηζε ζρεδίνπ ζύκβαζεο θαη
ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο.

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηεο
έλαληη δσξεάο, ην ζρέδην ζύκβαζεο θαη ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο.

7.

Δμνπζηνδόηεζε παξάζηαζεο ησλ δηθεγόξσλ ηνπ
Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ (ππόζεζε
αίηεζεο αθύξσζεο ΙΚΔ θαηά ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ
πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ
ηνπ Γεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ).

Δγθξίλεηαη

232

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγόξνπο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

8.

Δμνπζηνδόηεζε παξάζηαζεο δηθεγόξσλ Γήκνπ
ζηνλ Άξεην Πάγν (ππόζεζε αίηεζεο αλαίξεζεο
Γήκνπ
θαηά
Κ.Πνπιάθε
θιπ.
–δηαδηθαζία
πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ).

Δγθξίλεηαη

233

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγόξνπο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

9.

Δμνπζηνδόηεζε παξάζηαζεο δηθεγόξσλ Γήκνπ
ζηνλ Άξεην Πάγν (ππόζεζε αίηεζεο αλαίξεζεο
Κ.Πνπιάθε θιπ. θαηά ηνπ Γήκνπ –δηαδηθαζία
πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ).

Δγθξίλεηαη

234

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγόξνπο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

Νέα Φηιαδέιθεηα 4/11/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

