ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ
ΔΗΛΟ Μ.ΦΘΚΑΔΕΚΦΕΘΑ-Μ.ΧΑΚΙΗΔΟΜΑ
ΓΡΑΦΕΘΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ
ΠΙΝΑΚΑ
πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο 18ης/10/2019,
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

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Εηζήγεζε ζην Δ.. γηα ηελ 7ε αλακόξθσζε
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθ. έηνπο 2019.

Εγθξίλεηαη

163

Ιαηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εηζεγείηαη ζην Δ..
γηα ηελ έλαληη αλακόξθσζε.

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 επίζεκνπ κέινπο ηνπ δηθηύνπ Ε.Δ.Ο.Ε..

Εγθξίλεηαη

164

Οκόθσλα ε Ο.Ε. θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο
δεκνπξαζίαο γηα ηελ ζύλαςε ηεο έλαληη
ζύκβαζεο.

3.

Έγθξηζε απόθαζεο Δεκάξρνπ (άξζξν 58 παξ.
2 ηνπ Μ. 3852/10) πεξί εμνπζηνδόηεζεο
δηθεγόξσλ Δήκνπ ζην Λνλνκειέο Πξσηνδηθείν
Αζελώλ (ππόζεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ
κέηξσλ Λ.Ιππαξίζζε θιπ. θαηά Δήκνπ).

Εγθξίλεηαη

165

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ απόθαζε
Δεκάξρνπ, ιεθζείζα ιόγσ θαηεπείγνληνο,
πεξί εμνπζηνδόηεζεο ησλ δηθεγόξσλ ηνπ
Δήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

4.

Έθδνζε ΧΕΠ-Οξηζκόο ππνιόγνπ γηα ηελ ακνηβή
ηνπ Ιηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Μ.Φ.-Μ.Χ. γηα
ηελ παξνρή ζηνηρείσλ ηδηνθηεηώλ νηθνπέδσλ.

Εγθξίλεηαη

166

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ
έλαληη ΧΕΠ θαη νξίδεη ηνλ ππάιιειν ηνπ
Δήκνπ θ. Ι.Πνύιην σο ππόινγν απηνύ.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

5.

Οξηζκόο
ππνιόγνπ
θαη
έθδνζε
Χ.Ε.
πξνπιεξσκήο γηα ηελ αγνξά θαθέισλ
πξνπιεξσκήο
θαη εμόθιεζεο ηηκνινγίνπ
επηζθεπήο απηόκαηεο κεραλήο απνζηνιήο
επηζηνιώλ.

Εγθξίλεηαη

167

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ
έλαληη ΧΕΠ θαη νξίδεη ηελ ππάιιειν ηνπ
Δήκνπ θ. Ει. νύια σο ππόινγν απηνύ.

6.

Εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ δαπάλε ησλ
εθδειώζεσλ ηεο Εζληθήο Επεηείνπ ηεο 28εο
Οθησβξίνπ 1940.

Εγθξίλεηαη

168

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε
ηεο πίζησζεο γηα ηελ έλαληη δαπάλε.

Μέα Φηιαδέιθεηα 18/10/2019
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

