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

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (δηεμαρζείζα κέζσ ηειεδηάζθεςεο) πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
28ης/7/2021, ζύκθσλα 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

198

Οκόθσλα ε Ο.Δ. θαηαθπξώλεη ηε ζύκβαζε ηνπ
δηαγσληζκνύ ηνπ έλαληη έξγνπ ζηελ εηαηξεία
ΗΡΘΑΣ ΚΟΛ/ΠΖ ΔΠΔ έλαληη έθπησζεο 51,00%.

Δγθξίλεηαη

199

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηα πξαθηηθά
δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο
έλαληη πξνκήζεηαο θαη πξνβαίλεη ζηελ
αλά
νκάδα αλάδεημε ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ
απηήο.

Δγθξίλεηαη

200

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηηο Σ.Π. ηεο κειέηεο
θαη θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη ζύκβαζεο.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.
2.

Θαηαθύξσζε ζύκβαζεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
ηνπ έξγνπ: «ΔΠΔΘΣΑΖ ΘΔΛΣΡΗΘΩΛ ΑΓΩΓΩΛ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΘΑΘΑΡΣΩΛ» (Α.Κ.:71/2021).
Έγθξηζε πξαθηηθώλ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο
πξνζθνξώλ

δηεζλνύο

αλνηθηνύ

ειεθηξνληθνύ

δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο
νρεκάησλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα Ηνπλίνπ-Γεθεκβξίνπ 2021
θαη

αλάδεημε

πξνζσξηλώλ

αλαδόρσλ

(επαλεηζαγσγή).
3.

Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ
δεκνπξάηεζεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
ζύκβαζε κε ηίηιν «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ
γηα ηελ εθπόλεζε ρεδίνπ Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ
Ορεκάησλ (ΦΖΟ) θαη ηελ πξνώζεζε ηεο
ειεθηξνθίλεζεο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο Λέαο Υαιθεδόλαο» (Α.Κ.126/21).

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
201

Περίληψη

4.

Έγθξηζε
Πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ θαη ινηπώλ πιηθώλ
γηα ηα έηε 2021-22» (Α.Κ. 9/2021) θαη αλάδεημε
νξηζηηθνύ αλαδόρνπ.

5.

Έγθξηζε
Πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
εξγαζία ”ΔΡΓΑΗΔ ΦΤΣΟΣΔΥΛΗΘΖ-ΑΡΓΔΤΣΗΘΖ
ΑΛΑΒΑΘΚΗΖ-ΤΛΣΖΡΖΖ
ΘΟΗΛΟΥΡΖΣΩΛ
ΥΩΡΩΛ ΠΡΑΗΛΟΤ” (Α.Κ. 66/2021) θαη αλάδεημε
νξηζηηθνύ αλαδόρνπ.
Έγθξηζε ηεο ππ. αξηζ. 101/2021 κειέηεο θαη
θαηάξηηζε όξσλ δηελέξγεηαο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ: «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΚΔΩΛ
ΑΣΟΚΗΘΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΩΛ ΘΑΗ
ΚΔΣΡΑ ΠΡΟΙΖΠΣΗΘΖ ΗΑΣΡΗΘΖ».

Δγθξίλεηαη

202

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη
εξγαζίαο θαη πξνβαίλεη ζηελ
αλάδεημε ηεο
ζπκκεηέρνπζαο Κ.ηδέξε σο νξηζηηθήο αλαδόρνπ
απηήο.

Δγθξίλεηαη

203

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηηο Σ.Π. ηεο κειέηεο
θαη θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη πξνκήζεηαο.

Έγθξηζε ηεο ππ. αξηζ. 124/2021 κειέηεο θαη
θαηάξηηζε όξσλ δηελέξγεηαο δηεζλνύο αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ: «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ
ΣΡΟΦΗΚΩΛ ΑΛΑΙΩΗΚΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΣΖΛ
ΠΑΡΟΥΖ ΓΑΙΑΘΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΛΗΘΟ
ΠΡΟΩΠΗΘΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΑΓΘΔ ΣΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ
ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΘΑΗ ΣΩΛ ΛΟΚΗΘΩΛ ΠΡΟΩΠΩΛ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 20212022».
Έγθξηζε
κε
επηβνιήο
πξνζαπμήζεσλ
ζε
ρξεκαηηθνύο
θαηαιόγνπο
Γήκνπ
ιόγσ
θαζπζηεξεκέλεο
απνζηνιήο
ησλ
ζρεηηθώλ
εηδνπνηεηεξίσλ πξνο ηνπο νθεηιέηεο.

Δγθξίλεηαη

204

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηηο Σ.Π. ηεο κειέηεο
θαη θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη πξνκήζεηαο.

Δγθξίλεηαη

205

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ κε επηβνιή
πξνζαπμήζεσλ ζηνπο έλαληη θαηαιόγνπο ιόγσ
ηεο θαζπζηέξεζεο απνζηνιήο ησλ ζρεηηθώλ
εηδνπνηεηεξίσλ ζηνπο νθεηιέηεο.

6.

7.

8.

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη
πξνκήζεηαο θαη πξνβαίλεη ζηελ αλάδεημε ηεο
εηαηξείαο ΔΤΡΤΘΚΟ ΘΡΑΚΠΟΒΗΣΖ & ΗΑ Δ.Δ.
σο νξηζηηθνύ αλαδόρνπ απηήο.

Λέα Φηιαδέιθεηα 28/7/2021
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

