ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΓΖΚΟ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
17ης/11/2020, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Λ. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

238

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα
ηελ έλαληη αλακφξθσζε.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 6ε
αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2020.

2.

Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, γηα ηε ζηειέρσζε ηεο δνκήο
«Θέληξν
Θνηλφηεηαο
Γήκνπ
ΦηιαδέιθεηαοΥαιθεδφλνο».

Δγθξίλεηαη

239

Οκφθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε ηνπ
έλαληη πξνζσπηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα δχν (2)
θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο
δνκήο.

3.

Έγθξηζε πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο
ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ
ηεο
ππεξεζίαο «Γηαρείξηζε πδάηηλνπ φγθνπ ιίκλεο
Άιζνπο» (Α.Κ. 83/2020) θαη αλάδεημε νξηζηηθνχ
αλαδφρνπ.

Δγθξίλεηαη

240

Οκφθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθφ
θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο έλαληη
ππεξεζίαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο εηαηξείαο
ENVIDROS ΔΘ ΔΔ σο νξηζηηθήο αλαδφρνπ.

4.

Έγθξηζε ηεο ππ. αξηζ. 112/2020 κειέηεο θαη
θαηάξηηζε φξσλ δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΚΔΩΛ
ΑΣΟΚΗΘΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΩΛ ΘΑΗ
ΚΔΣΡΑ ΠΡΟΙΖΠΣΗΘΖ ΗΑΣΡΗΘΖ».

Δγθξίλεηαη

241

Οκφθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηε κειέηε θαη ηελ
θαηάξηηζε
ησλ
φξσλ
δηελέξγεηαο
ηνπ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ έλαληη πξνκήζεηα.

Α/Α
5.

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
242

Έγθξηζε λνκηθήο ζηήξημεο πξψελ Αληηδεκάξρνπ θαη
λπλ Γεκ. πκβνχινπ θ. Γ.Αλεκνγηάλλε θαη
Πξντζηακέλεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ
ηνπ Γήκνπ θ. Β.Καζηνπδάθε (άξζξν 52 ηνπ Λ.
4735/20) θαηφπηλ αζθεζείζαο ζε βάξνο ηνπο
κήλπζεο-έγθιεζεο απφ ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ
Αζελψλ.
Δμνπζηνδφηεζε παξάζηαζεο ησλ δηθεγφξσλ ηνπ
Γήκνπ ζην Δθεηείν Αζελψλ (ππφζεζε έθεζεο
Γήκνπ θαηά Ζι. Θνπξή θαη αξηζ. 1631/15
απφθαζεο Κνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ).

Δγθξίλεηαη

243

Οκφθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ λνκηθή ζηήξημε ηνπ
αηξεηνχ θαη ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ ζηελ
έλαληη ππφζεζε.

Δγθξίλεηαη

244

Οκφθσλα ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγφξνπο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έλαληη ππφζεζε.

Δμνπζηνδφηεζε παξάζηαζεο ησλ δηθεγφξσλ ηνπ
Γήκνπ ζηνλ Άξεην Πάγν (ππφζεζε αίηεζεο
αλαίξεζεο Γήκνπ θαηά Ζι. Θνπξή θιπ. γηα ηελ
αλαίξεζε ηεο αξηζ. 5661/17 απφθαζεο Δθεηείνπ
Αζελψλ).

Δγθξίλεηαη

245

Οκφθσλα ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγφξνπο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έλαληη ππφζεζε.

Α) Έγθξηζε ηεο αξηζ. 542/2020 απφθαζεο
Αληηδεκάξρνπ (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10)
γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «Παξνρή Τπεξεζηψλ
δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ: Α) Γξήγνξνπ Σεζη (Rapid
test), Β) Κνξηαθνχ ηεζη αλίρλεπζεο Covid-19, Γ)
Αλνζνινγηθήο Δμέηαζεο (αληηζψκαηα)
γηα ηελ
αλίρλεπζε ηνπ ηνχ covid-19» (ΑΚ. 128/2020).

Περίληψη
Οκφθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έλαληη απφθαζε
Γεκάξρνπ, ιεθζείζα ιφγσ θαηεπείγνληνο, θαη
νξίδεη ηελ ηξηκειή επηηξνπή.

Β) Οξηζκφο ηξηκεινχο επηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε
πξνζθνξψλ κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε
(Άξζξν 33 Λ.4412/2016) φζνλ αθνξά δαπάλεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε δηάδνζεο ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19.
6.

7.

8.

Λέα Φηιαδέιθεηα 17/11/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

