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

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 28ης/9/2021, ζύκθωλα 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
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Οκόθωλα ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα ηελ
έλαληη αλακόξθωζε.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 3ε
αλακόξθωζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2021.

2.

Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ,
ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθώλ
ζπκκεηνρήο
&
αμηνιόγεζεο
ηερληθώλ πξνζθνξώλ
γηα ην
δηαγωληζκό "ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ LED ΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ ".

Απνζύξεηαη

-

3.

Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνύ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ ηεο
κειέηεο: «Μειέηε θαη πινπνίεζε κέηξωλ θαη κέζωλ
ππξνπξνζηαζίαο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο- Νέαο Υαιθεδόλαο (Φάζε Α’ Δθπόλεζε Μειεηώλ)» (Α.Μ. 123/2020).

Δγθξίλεηαη
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Οκόθωλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην 3ν πξαθηηθό
δηαγωληζκνύ ηεο έλαληη κειέηεο.

4.

Έγθξηζε Πξαθηηθνύ ειέγρνπ ηεο Τ.Γ. ηεο παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/16 ηνπ αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ
δηαγωληζκνύ
ηεο
κειέηεο:
«Πξνπαξαζθεπαζηηθέο
ελέξγεηεο
ωξίκαλζεο
(Βειηίωζε θαη αμηνπνίεζε πξώελ ηξαηηωηηθνύ
Δξγνζηαζίνπ ζηε Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδόλαο)» (Α.Μ.
129/2019).

Δγθξίλεηαη

235

Οκόθωλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό ειέγρνπ
ηεο Τ.Γ. ηνπ δηαγωληζκνύ ηεο έλαληη κειέηεο.

Σν ζέκα απνζύξεηαη.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

5.

Έγθξηζε όξωλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξωλ
δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα
ηελ
«Πξνκήζεηα
γξαθηθήο
ύιεο,
κηθξναληηθεηκέλωλ γξαθείνπ, επνπηηθνύ πιηθνύ
Παηδηθώλ ηαζκώλ, θωηνηππηθνύ πιηθνύ, βηβιίωλ
θαη εμνπιηζκνύ δεκνηηθήο βηβιηνζήθεο» (Α.Μ.
92/2021).

6.

Έγθξηζε 4εο θαη 5εο αλακόξθωζεο πξνϋπνινγηζκνύ

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
236

Δγθξίλεηαη
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Οκόθωλα
ε
Ο.Δ.
εγθξίλεη
αλακνξθώζεηο ηνπ Ν.Π.

ΠΠΙΔΓ νηθ. έηνπο 2021, βάζεη ηωλ αξηζ. 24/2021
θαη

26/2021

αληίζηνηρωλ

απνθάζεωλ

Περίληψη
Οκόθωλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνπο όξνπο θαη
θαηαξηίδεη ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγωληζκνύ ηεο
έλαληη πξνκήζεηαο.

ηηο

έλαληη

ηελ

έλαληη

ηνπ

Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ.
7.

Έγθξηζε 5εο αλακόξθωζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηεο
Κνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2021, βάζεη ηεο αξηζ. 165/2021 απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ (ΔΞ ΑΝΑΒΟΛΗ).

Δγθξίλεηαη
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Οκόθωλα ε Ο.Δ.
αλακόξθωζε ηνπ Ν.Π.

8.

Τπνβνιή κήλπζεο-έγθιεζεο θαη΄ αγλώζηωλ γηα
ηελ θινπή κεηαιιηθώλ ζραξώλ θξεαηίωλ θαη
θαπαθηώλ δηθηύωλ ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθωλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ ππνβνιή ηεο
έλαληη κήλπζεο-έγθιεζεο.

9.

Έθδνζε ΥΔΠ θαη νξηζκόο ππνιόγνπ ππαιιήινπ γηα
ηελ αγνξά γξακκαηνζήκωλ νκαδηθώλ επηζηνιώλ
ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθωλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ έλαληη
ΥΔΠ θαη ηνλ νξηζκό ηνπ ππνιόγνπ ππαιιήινπ.

εγθξίλεη

Νέα Φηιαδέιθεηα 28/9/2021
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

