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

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 19ης/11/2021, 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
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηα πξαθηηθά
δηελέξγεηαο-αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο
έλαληη πξνκήζεηαο θαη πξνβαίλεη ζηελ αλά νκάδα
αλάδεημε ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ.

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Έγθξηζε
πξαθηηθώλ
δηελέξγεηαο-αμηνιόγεζεο
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
πξνκήζεηα
κε
ηίηιν
:«ΚΔΑ
ΑΣΟΚΗΘΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΠΡΟΙΖΠΣΗΘΖ
ΗΑΣΡΗΘΖ» γηα ην έηνο 2021 (ΑΚ 101/2021).
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Απνδνρή δσξεάο ησλ ελνπνηεκέλσλ κειεηώλ γηα
ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν "ΑΣΗΘΖ
ΑΛΑΠΙΑΖ ΘΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ
ΔΤΡΔΗΑ
ΠΔΡΗΟΥΖ
ΗΣΟΡΗΘΟΤ
ΘΔΛΣΡΟΤ
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ".

Δγθξίλεηαη
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Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή
δσξεάο ησλ ελνπνηεκέλσλ κειεηώλ γηα ηελ
δεκνπξάηεζε ηνπ έλαληη έξγνπ.

2.

Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Αληηζηήξημε
πξαλώλ
λόηηαο
πιεπξάο
Άιζνπο
ιόγσ
επηθηλδπλόηεηαο» κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε
(άξζξν 32 ηνπ Λ. 4412/16) θαη έγθξηζε ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ ηεο αξηζ. 151/2021 κειέηεο.
Έγθξηζε 1νπ θαη 2νπ πξαθηηθνύ αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ» (Α.Κ. 30/2020) θαη
αλάδεημε πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ (επαλεηζαγσγή).

Δγθξίλεηαη
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Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα
ηνπ έλαληη έξγνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηελ έγθξηζε ησλ Σ.Π. ηεο
ζρεηηθήο κειέηεο.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην 1ν θαη 2ν πξαθηηθό
δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη πξνκήζεηαο θαη ηελ αλά
νκάδα αλάδεημε ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ.

3.

Α/Α
4.

5.

σζητηθέντα Θέματα
Έγθξηζε
πξαθηηθνύ
δηελέξγεηαο-αμηνιόγεζεο
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία
«Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εθπόλεζε
.Φ.Ζ.Ο. θαη ηελ πξνώζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο
εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γ.Λ.Φ.-Λ.Υ.» (Α.Κ. 126/2021)
θαη
αλάδεημε
πξνζσξηλνύ
αλαδόρνπ
(επαλεηζαγσγή).
Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ
δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα
ηελ ππεξεζία: «Σαθηηθή ζπληήξεζε θαη επηζθεπή
νρεκάησλ-κεραλεκάησλ έξγνπ Γήκνπ» (A.M.:
94/2021).

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
281

Περίληψη

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνπο όξνπο κειέηεο θαη
ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη ππεξεζίαο.

Θαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
δηελέξγεηαο-αμηνιόγεζεο δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη
ππεξεζίαο θαη ηελ 2021) θαη αλάδεημε ηνπ
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ.

6.

Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό
Πξσηνδηθείν
Αζελώλ
(ππόζεζε
πξνζθπγήο
Θ.Ιάζθαξε, ζπδ. Ζι.Θνπξή,
θαηά βεβαησηηθώλ
θαηαιόγσλ
κηζζσκάησλ
αλζνπσιείνπ
Γεκ.
Θνηκεηεξίνπ).

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

7.

Έγθξηζε ή κε επηρνξήγεζεο ηνπ αζιεηηθνύ
ζσκαηείνπ «ΑΣΣΑΙΟ» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
έλαληη ζσκαηείνπ κε ην πνζό ησλ 3.000,00 € θαη
ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο.

8.

Απνδνρή δσξεάο πξντόλησλ
Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηεο
έλαληη δσξεάο.

ζην

Θνηλσληθό

Λέα Φηιαδέιθεηα 19/11/2021
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

