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 1ης/12/2021, 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

Δγθξίλεηαη

289

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ έλαληη
ΥΔΠ θαη ηνλ νξηζκό ηεο ππνιόγνπ ππαιιήινπ.

Δγθξίλεηαη

290

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην 2ν Πξαθηηθό
ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη πξνκήζεηαο θαη ηελ
αλάδεημε ηεο εηαηξείαο DASTERI SYSTEMS A.E.
σο πξνζσξηλήο αλαδόρνπ, έλαληη πξνζθνξάο
2.734.817,50 € (άλεπ Φ.Π.Α.).

Δγθξίλεηαη

291

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ 1ν Α.Π.Δ. ηνπ
έλαληη έξγνπ.

Δγθξίλεηαη

292

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ κειέηε θαη
θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο
γηα ηελ έλαληη πξνκήζεηα.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

Έθδνζε ΥΔΠ θαη νξηζκόο ππνιόγνπ ππαιιήινπ γηα
ηελ πιεξσκή εξγαζηώλ κεηαηόπηζεο θαισδίνπ Μ/Σ.
Έγθξηζε
1νπ
πξαθηηθνύ
(απνζθξάγηζεο
&
αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ) γηα ην
δηαγσληζκό "ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ LED ΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ"
θαη αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ.
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1.

2.

Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ.-Σαθηνπνηεηηθνύ ηνπ έξγνπ
«Αλαθαηαζθεπή θαηεζηξακκέλσλ θαη θαηαζθεπή
λέσλ πεδνδξνκίσλ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο
Υαιθεδόλαο» (Α.Μ.: 117/2020).
Έγθξηζε αξηζ. 147/21 κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ
δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα
ηελ «Πξνκήζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε
ζηεγάζηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε
ζηάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ
θνηλνύ ζηηο εγθεθξηκέλεο γξακκέο (αζηηθέο θαη
δεκνηηθέο) ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο
Υαιθεδόλαο».

Α/Α
3.

4.

σζητηθέντα Θέματα
Έγθξηζε δηνξγάλσζεο 1νπ Αγώλα επί αλσκάινπ
εδάθνπο
κε
ηελ
επσλπκία
«Γηώξγνο
Παπαβαζηιείνπ»
θαη
εμεηδίθεπζε
ζρεηηθώλ
πηζηώζεσλ.
Απνδνρή δσξεάο πξντόλησλ (ειαηνιάδνπ) πξνο ην
Κνηλσληθό Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ.

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
293

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

294

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

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ δηνξγάλσζε ηνπ
έλαληη αγώλα θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζρεηηθώλ
πηζηώζεσλ.

5.

Έγθξηζε αξηζ. 687/21 απόθαζεο Γεκάξρνπ (άξζξν
58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10) πεξί άζθεζεο ελδίθσλ
κέζσλ θαηά Ηι.Κνπξή θιπ. θαη θαηά ηεο αξηζ.
3894/21 απόθαζεο Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ.

Δγθξίλεηαη

295

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έλαληη απόθαζε
Γεκάξρνπ, ιεθζείζα ιόγσ θαηεπείγνληνο θαη
πξνο απνηξνπή δεκίαο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ
Γήκνπ.

6.

Έγθξηζε ή κε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ κεηαμύ ηνπ
Γήκνπ θαη ηνπ θ. Φ.Βάγηα γηα πξόθιεζε δεκηώλ ζε
όρεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ από πηώζε δέλδξνπ.

Αλαβάιιεηαη

296

Οκόθσλα ε Ο.Δ. αλαβάιιεη ηε ιήςε απόθαζεο
επί ηνπ έλαληη ζέκαηνο πξνθεηκέλνπ ν αηηώλ λα
πξνζθνκίζεη επηπιένλ έγγξαθα.

7.

Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 11035/2021
απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ
(ππόζεζε πξνζθπγήο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γηα εθπξόζεζκε
ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Α.Π.Γ.).

Δγθξίλεηαη

297

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ κε άζθεζε έθεζεο
θαηά ηεο έλαληη δηθαζηηθήο απόθαζεο.

Νέα Φηιαδέιθεηα 1/12/2021
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

