ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΖΚΝΠ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΓΟΑΦΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
ΠΙΝΑΚΑ
πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 20ής/9/2019,
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

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Δθινγή Αληηπξνέδξνπ Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
κε θαλεξή ςεθνθνξία, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 παξ. 11 ηνπ Λ.
3852/10, όπσο ηζρύεη.

Δγθξίλεηαη

139

Νκόθσλα ε Ν.Δ. εθιέγεη σο Αληηπξόεδξό ηεο
ην κέινο ηεο θαη Αληηδήκαξρν Νηθ.
πεξεζηώλ θ. Ζιία Ράθα.

2.

Δηζήγεζε ζην Γ.Π. γηα ηελ 6ε αλακόξθσζε
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019.

Δγθξίλεηαη

140

Θαηά πιεηνςεθία ε Ν.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.Π.
ζρεηηθά κε ηελ έλαληη αλακόξθσζε.

3.

πνβνιή έθζεζεο πξνο ην Γ.Π. γηα ηελ
θαηάζηαζε εζόδσλ - εμόδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην
Β΄ ηξίκελν έηνπο 2019, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1β ηνπ Λ.
3852/10 (επαλεηζαγσγή).

Απνζύξεηαη

-

Ρν ζέκα απνζύξεηαη ζα επαλεηζαρζεί ζε
επόκελε Ππλεδξίαζε ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο

4.

Έγθξηζε Ηζνινγηζκνύ-Έθζεζεο ΞεπξαγκέλσλΑπνηειεζκάησλ Σξήζεο 2017 ηεο Θνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ- Δλεκέξσζε επί ησλ
απνηειεζκάησλ νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ ησλ
νξθσηώλ ειεγθηώλ.

Απνζύξεηαη

-

Ρν ζέκα απνζύξεηαη ζα επαλεηζαρζεί ζε
επόκελε Ππλεδξίαζε ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

5.

Ιήςε απόθαζεο γηα ηελ επάξθεηα ή κε ησλ
επαλνξζσηηθώλ κέηξσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα
«ΩΟΗΩΛ
ΑΛΩΛΚΖ
ΡΔΣΛΗΘΖ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ
ΔΚΞΝΟΗΘΖ
ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΖ
ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ
ΘΑΗ
ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ», πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ
«ΔΟΓΑ ΑΛΡΗΘΝΟΒΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΠΡΖ
ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ» (Α.Κ.
113/2018),
ζπλνιηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ
2.830.000,00€ (κε Φ.Ξ.Α.).

Δγθξίλεηαη

141

Θαηά πιεηνςεθία ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ
επάξθεηα ησλ επαλνξζσηηθώλ κέηξσλ ηνπ
έλαληη νηθ. θνξέα, πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
ηνπ έξγνπ «Έξγα αληηζνξπβηθήο πξνζηαζίαο
ζηε Λ.Φ.-Λ.Σ.»

6.

Έγθξηζε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ κεηαμύ ηνπ
Γήκνπ θαη ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Εάραξε γηα δεκηέο
πνπ πξνθιήζεθαλ ζε όρεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ
από εξγαζίεο ζπλεξγείνπ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

142

Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηνλ έλαληη εμώδηθν
ζπκβηβαζκό.

7.

Δμνπζηνδόηεζε παξάζηαζεο ησλ δηθεγόξσλ
ηνπ Γήκνπ ζην Δηξελνδηθείν Λ.Ησλίαο
(ππόζεζε αγσγήο Αηθ. Αβξακίθνπ θιπ. θαηά
Γήκνπ γηα θαηαβνιή επηδνκάησλ ενξηώλ θαη
αδείαο εηώλ 2017-18).

Δγθξίλεηαη

143

Θαηά πιεηνςεθία ε Ν.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο
δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ λα παξαζηαζνύλ
ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ έλαληη
ππόζεζε.

8.

Δμνπζηνδόηεζε παξάζηαζεο ησλ δηθεγόξσλ
ηνπ Γήκνπ ζην Δηξελνδηθείν Λ.Ησλίαο
(ππόζεζε αγσγήο Αηθ. Γαιηθνύ θιπ. θαηά
Γήκνπ γηα θαηαβνιή επηδνκάησλ ενξηώλ θαη
αδείαο εηώλ 2014-18).

Δγθξίλεηαη

144

Θαηά πιεηνςεθία ε Ν.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο
δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ λα παξαζηαζνύλ
ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ έλαληη
ππόζεζε.

Α/Α

9.

σζητηθέντα Θέματα

Έγθξηζε
Δπηηξνπήο

αξηζ.
θαη

24/2019
εθ

απόθαζεο

λένπ

Νηθ.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

145

Θαηά πιεηνςεθία ε Ν.Δ. εκκέλεη ζηελ αξηζ.
24/2019 απόθαζή ηεο θαη επαλεμνπζηνδνηεί
ηνπο
δηθεγόξνπο
ηνπ
Γήκνπ
λα
παξαζηαζνύλ ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ
έλαληη ππόζεζε.

εμνπζηνδόηεζε

δηθεγόξσλ Γήκνπ γηα παξάζηαζε ζην Π.η.Δ.
(ππόζεζε αίηεζεο αθύξσζεο Γήκνπ θαηά Διι.
Γεκνζίνπ θιπ. θαη θαηά ηεο απόθαζεο

ηνπ

Ππληνληζηή ηεο Απνθ/λεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο
πεξί έγθξηζεο

πεξηβαιινληηθώλ όξσλ γηα ηελ

επηθαηξνπνίεζε - ζπκπιήξσζε κειέηεο ηνπ
έξγνπ «Γηεπζέηεζε ηνπ ξέκαηνο
από

Ξνδνλίθηε

ηελ γέθπξα ηεο νδνύ Σαιθίδνο έσο ηελ

γέθπξα ηεο νδνύ Δξάησλνο»).
10.

Έγθξηζε αξηζ. 130/2019 απόθαζεο Νηθ.
Δπηηξνπήο θαη εθ λένπ εμνπζηνδόηεζε
δηθεγόξσλ ηνπ Γήκνπ ζην Π.η.Δ. (ππόζεζε
αίηεζεο αθύξσζεο ΡΟΝΘΑΛΡΔΟΝ Α.Γ.Δ. θαηά
Γήκνπ θιπ. γηα δεκνπξαζία εθκίζζσζεο θνηλ.
ρώξσλ γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε).

Δγθξίλεηαη

146

Νκόθσλα ε Ν.Δ. εκκέλεη ζηελ αξηζ.
130/2019 απόθαζή ηεο θαη επαλεμνπζηνδνηεί
ηνπο
δηθεγόξνπο
ηνπ
Γήκνπ
λα
παξαζηαζνύλ ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ
έλαληη ππόζεζε.

11.

Άζθεζε ή κε αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά ηεο αξηζ.
2655/19 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ
Αζελώλ (ππόζεζε έθεζεο Γήκνπ θαηά Διι.
Γεκνζίνπ γηα επηβνιή πξνζηίκνπ από ηελ
Ρξνραία Λ. Ησλίαο).

Δγθξίλεηαη

147

Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ κε άζθεζε
αίηεζεο αλαίξεζεο γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

12.

Άζθεζε ή κε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο αλαθνπήο
θαηά ηεο αξηζ. 91/2019 δηαηαγήο πιεξσκήο
ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ.Ησλίαο, εθδνζείζαο από
ηνλ δηθεγόξν θ. Θ.Νπιθέξνγινπ.

Δγθξίλεηαη

148

Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ κε άζθεζε
αλαθνπήο γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

Α/Α

13.

σζητηθέντα Θέματα

Δμνπζηνδόηεζε
δηθεγόξσλ
Γήκνπ
γηα
παξάζηαζε ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ
(ππόζεζε αγσγήο ΔΛΩΠΖΠ ΞΟΝΠΩΞΩΛ: 1.REDEPLAN A.E. 2.- OLYFOR A.E. θαη 3.ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΚΞΑΙΡΑΠ θαηά ηνπ Γήκνπ).

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

149

Νκόθσλα ε Ν.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο
δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζπλνκνιόγεζε
ηεο αγσγήο ησλ αληηδίθσλ γηα ηελ έλαληη
ππόζεζε.

Λέα Φηιαδέιθεηα 20/9/2019
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

