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 10ης/11/2021, 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
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Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην 1ν πξαθηηθό
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη
πξνκήζεηαο θαη ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηεο
εηαηξείαο DASTERI SYSTEMS A.E. γηα ηελ
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ ππνβνιή
εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ έλαληη αλακόξθσζε.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ (απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ,
ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθώλ
ζπκκεηνρήο
&
αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ) γηα ην
δηαγσληζκό "ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ LED ΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ
ΝΔΑ
ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΝΔΑ
ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ" (ΔΚ 3εο ΑΝΑΒΟΛΗ).

2.

Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 6ε
αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2021.

Δγθξίλεηαη
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3.

Έγθξηζε 1νπ θαη 2νπ πξαθηηθνύ αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ» (Α.Μ. 30/2020) θαη
αλάδεημε πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ.

Απνζύξεηαη

-

Σν
ζέκα
απνζύξεηαη
ιόγσ
ζπλεδξίαζεο
ηεο
αξκόδηαο
δηαγσληζκνύ.

αδπλακίαο
επηηξνπήο

4.

Έγθξηζε
πξαθηηθνύ
δηελέξγεηαο-αμηνιόγεζεο
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία
«Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εθπόλεζε
.Φ.Η.Ο. θαη ηελ πξνώζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο
εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ.» (Α.Μ. 126/2021)
θαη αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ.

Απνζύξεηαη

-

Σν
ζέκα
απνζύξεηαη
ιόγσ
ζπλεδξίαζεο
ηεο
αξκόδηαο
δηαγσληζκνύ.

αδπλακίαο
επηηξνπήο

Α/Α
5.

6.

σζητηθέντα Θέματα
Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ
ζπκκεηνρήο – ηερληθήο αμηνιόγεζεο) δηεζλνύο
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ
ΣΗ
ΓΙΑΛΟΓΗ
ΣΗΝ ΠΗΓΗ
ΚΑΙ
ΣΗΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ» - (Α.Μ. 59/2021).
Έγθξηζε
πξαθηηθνύ
δηελέξγεηαο-αμηνιόγεζεο
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ
γξαθείνπ, επνπηηθνύ πιηθνύ Παηδηθώλ ηαζκώλ,
θσηνηππηθνύ πιηθνύ, βηβιίσλ θαη εμνπιηζκνύ
δεκνηηθήο βηβιηνζήθεο» (Α.Μ. 92/2021) θαη
αλάδεημε πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ.

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
270

Περίληψη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
δηελέξγεηαο-αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο
έλαληη πξνκήζεηαο θαη πξνβαίλεη ζηελ αλά νκάδα
αλάδεημε ησλ πξνζσξηλώλ κεηνδνηώλ.

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην 1ν πξαθηηθό
δηαγσληζκνύ
γηα
ηελ
έλαληη
πξνκήζεηα
πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζην
επόκελν ζηάδην (άλνηγκα νηθ. πξνζθνξώλ).

7.

Έγθξηζε παξάηαζεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ
έξγνπ «Αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ (1. Κ.Υ.
Σνπξαιή 2. Πιαηεία Αγ.Μαξίλαο)» (Α.Μ. 90/2018).
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηκεκαηηθή παξάηαζε
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έλαληη έξγνπ κέρξη
10/2/2022 θαη ζπλνιηθή παξάηαζε κέρξη
10/6/2022.

8.

Έγθξηζε ησλ αξηζ. 615/2021 θαη 640/2021
απνθάζεσλ Αληηδεκάξρνπ Οηθ. Τπεξεζηώλ γηα ηελ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ
ΔΙΓΩΝ
ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΗ
ΓΑΛΑΚΣΟ
ΣΟ
ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ & ΣΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΤΣΟΤ ΓΙΑ ΔΝΑ ΣΡΙΜΗΝΟ
(3ΜΗΝΟ) (ΟΚΣΩΒΡΙΟ –ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2021».

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηηο έλαληη απνθάζεηο
Αληηδεκάξρνπ Οηθ. Τπεξεζηώλ, ιεθζείζεο ιόγσ
ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο ππόζεζεο θαη πξνο
απνηξνπή δεκίαο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ.

9.

Έγθξηζε ή κε επηρνξήγεζεο ηνπ αζιεηηθνύ
ζσκαηείνπ «Φηιαζιεηηθή Έλσζε Αζινπαηδηώλ»
(Φ.Δ.Α.) θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
έλαληη ζσκαηείνπ κε ην πνζό ησλ 1.000,00 € θαη
ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο.

10.

Έγθξηζε ή κε λνκηθήο ζηήξημεο δεκνηηθνύ
αζηπλνκηθνύ Ι.Ηιηόπνπινπ εμ αηηίαο ζπκβάληνο κε
πνιίηεο ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ ππεξεζηαθώλ ηνπ
θαζεθόλησλ.
Απόδνζε δύν (2) ΥΔΠ, πνζώλ 700,00 € θαη 250,00
€ αληηζηνίρσο, γηα ηελ ιήςε εγγξάθσλ από ην
Τπνζεθνθπιαθείν Ν.Φ. θαη απαιιαγή ππνιόγνπ
ππαιιήινπ.
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ άζθεζε κήλπζεο
ηνπ Γήκνπ θαη ηελ λνκηθή ζηήξημε ηνπ
ππαιιήινπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απόδνζε ησλ
έλαληη ΥΔΠ θαη ηελ απαιιαγή ηνπ ππαιιήινπ.

11.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη
Νέα Φηιαδέιθεηα 10/11/2021
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

