ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΙΝΑΚΑ
πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο 4ης/12/2019,
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

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1.

Εμνπζηνδόηεζε
δηθεγόξσλ
δήκνπ
ζην
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ (αζθαιηζηηθά
κέηξα εξγαδνκέλσλ).

Εγθξίλεηαη

205

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εμνπζηνδνηεί ηνπο
δηθεγόξνπο ηνπ Δήκνπ ζηελ έλαληη ππόζεζε.

2.

Εηζήγεζε ζην Δ.. γηα ηελ 10ε αλακόξθσζε
πξ/ζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθ. έηνπο 2019.

Εγθξίλεηαη

206

Οκόθσλα ή θαηά πιεηνςεθία θαηά
πεξίπησζε ε Ο.Ε. εηζεγείηαη ζην Δ.. γηα ηελ
έλαληη αλακόξθσζε.

Εγθξίλεηαη

207

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
θαηαθύξσζεο ηεο έλαληη πξνκήζεηαο θαη
θεξύζζεη νξηζηηθή κεηνδόηξηα ηελ εηαηξεία
ECOLIGHT – ΜΑΦΡΕΔΟ Δ. & ΙΑ Ε.Ε..

Εγθξίλεηαη

208

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
θαηαθύξσζεο ηεο έλαληη πξνκήζεηαο θαη
αλαθεξύζζεη ηνπο νξηζηηθνύο αλαδόρνπο.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

Έγθξηζε πξαθηηθνύ εμέηαζεο δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ην έηνο
2019 (Α.Μ. 96/2019)-Αλάδεημε νξηζηηθνύ
αλαδόρνπ.
Έγθξηζε Πξαθηηθνύ εμέηαζεο δηθαηνινγεηηθώλθαηαθύξσζεο δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ “Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ,
αλαισζίκσλ εηδώλ θαη παξνρή γάιαθηνο γηα ην
εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Δήκνπ Ν.Φ. – Ν.Χ. θαη ησλ λνκηθώλ ηνπ
πξνζώπσλ γηα ην έηνο 2020” (ΑΜ.45/2019) θαη
αλάδεημε νξηζηηθώλ αλαδόρσλ.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

3.

Έγθξηζε δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο
νκάδαο 9 – Άξηνο – σο άγνλεο νκάδαο ηνπ
δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, αλαισζίκσλ
εηδώλ
θαη
παξνρή
γάιαθηνο
γηα
ην
εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Δήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα ην
έηνο 2020» (ΑΜ.45/2019).

Εγθξίλεηαη

209

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ (άγνλε) νκάδα
9 ηνπ έλαληη δηαγσληζκνύ.

4.

Έγθξηζε 5εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ
νηθ. έηνπο 2019 ηεο Κνηλσθεινύο Επηρείξεζεο
ηνπ Δήκνπ, βάζεη ηεο αξηζ. 246/2019
απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ.

Εγθξίλεηαη

210

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ
αλακόξθσζε ηνπ Ννκ. Πξνζώπνπ.

5.

Έγθξηζε ππνβνιήο κήλπζεο θαηά Ι. πθαιιίδε
θιπ. γηα πιαζηνγξάθεζε εγγξάθσλ ζην ΚΕΠ
Νέαο Χαιθεδόλαο.

Εγθξίλεηαη

211

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ
Δήκνπ ππνβνιή κήλπζεο γηα ηελ έλαληη
ππόζεζε.

6.

Εμνπζηνδόηεζε
δηθεγόξσλ
Δήκνπ
ζην
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε
αγσγήο Μ.Δεκεηξνθάιε θιπ. θαηά Δήκνπδηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ).
Εμεηδίθεπζε πηζηώζεσλ γηα ηελ παξνρή
έθηαθηεο
επηρνξήγεζεο
ζηηο
ρνιηθέο
Επηηξνπέο ηνπ Δήκνπ.

Απνζύξεηαη

-

Εγθξίλεηαη

212

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε
ησλ έλαληη πηζηώζεσλ.

Απόδνζε
ΧΕΠ
γηα
ηελ
ακνηβή
ηνπ
Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ν.Φ.-Ν.Χ. γηα ηελ
παξνρή ζηνηρείσλ ηδηνθηεηώλ νηθνπέδσλ θαη
απαιιαγή ππνιόγνπ ππαιιήινπ.

Εγθξίλεηαη

213

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ απόδνζε ηνπ
έλαληη ΧΕΠ θαη ηελ απαιιαγή ηνπ ππνιόγνπ
ππαιιήινπ.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

7.

8.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

έλαληη

Σν ζέκα απνζύξεηαη.

Νέα Φηιαδέιθεηα 4/12/2019
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

