ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ
ΔΗΛΟ Μ.ΦΘΚΑΔΕΚΦΕΘΑ-Μ.ΥΑΚΙΗΔΟΜΑ
ΓΡΑΦΕΘΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο 8ης/6/2022, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Μ. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Μ. 3852/10
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Εγθξίλεηαη

134

Οκόθσλα ε Ο.Ε. θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ ζύλαςε ηεο
έλαληη ζύκβαζεο γηα ηξία (3) έηε.

Εγθξίλεηαη

135

Ιαηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εγθξίλεη ην 1ν Πξαθηηθό
ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έλαληη έξγνπ θαη ηελ
απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα RESTAURO TRITON ACT ΑΕ σο
απαξάδεθηεο.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

Ιαηάξηηζε όξσλ αλνηθηήο θαλεξήο πιεηνδνηηθήο
δεκνπξαζίαο
γηα
ηελ
ζύλαςε
ζύκβαζεο
πεξηζπιινγήο
εγθαηαιειεηκκέλσλ
νρεκάησλ
(Ο.Σ.Ι.Ζ.) εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Δήκνπ
κεηαμύ απηνύ θαη εηαηξείαο επεμεξγαζίαο θαη
αλαθύθισζεο νρεκάησλ - επηζήκνπ κέινπο ηνπ
δηθηύνπ Ε.Δ.Ο.Ε..
Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνύ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Εξγαζίεο ζπληήξεζεο
ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ζηνπο αύιεηνπο ρώξνπο
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Δήκνπ Μέαο ΦηιαδέιθεηαοΜέαο Υαιθεδόλαο» (A.M.: 32/2021).

3.

Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Εξγαζηώλ
θαη παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ
«πληήξεζε & επηζθεπή θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ
ζρνιείσλ» (ΑΛ : 31/2020).

Εγθξίλεηαη

136

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηνλ 1ν Α.Π.Ε. ηνπ
έλαληη έξγνπ θαη ηξίκελε παξάηαζε ρξόλνπ
πεξαίσζεο απηνύ, ήηνη κέρξη 30/9/2022.

4.

Έγθξηζε παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ:
«Αλαβάζκηζε
θιεηζηνύ
γπκλαζηεξίνπ
Μέαο
Φηιαδέιθεηαο “ΘΩΜΘΙΟ”» (Α.Λ.: 90/2020).

Αλαβάιιεηαη

137

Ιαηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. αλαβάιιεη ην ζέκα
πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνύλ δηεπθξηλίζεηο από
ηελ Δ.Σ.Τ. ηνπ Δήκνπ επ΄απηνύ.

Α/Α
5.

σζητηθέντα Θέματα
Έγθξηζε 2εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ΠΠΘΕΔ

Ληυθείσα
Απόυαση
Εγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
138

Εγθξίλεηαη

139

νηθ. έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 11/2022 απόθαζεο

Περίληψη
Οκόθσλα ε Ο.Ε.
αλακόξθσζε ηνπ Μ.Π.

εγθξίλεη

ηελ

έλαληη

Οκόθσλα ε Ο.Ε.
αλακόξθσζε ηνπ Μ.Π.

εγθξίλεη

ηελ

έλαληη

ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ.
6.

Έγθξηζε 3εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηεο
Ινηλσθεινύο Επηρείξεζεο ηνπ Δήκνπ νηθ. έηνπο
2022, βάζεη ηεο αξηζ. 89/2022 απόθαζεο ηνπ
Δηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ.

Μέα Φηιαδέιθεηα 8/6/2022
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

