ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο 16ης/12/2019,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Ν. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10
σζητηθέντα Θέματα
Ληυθείσα
Αριθμός
Περίληψη
Απόυαση
Απόυασης
ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Έγθξηζε αξηζ. 122/2019 κειέηεο θαη θαηάξηηζε
όξσλ δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ γηα ηα ηξνρνθόξα ηεο
Κ.Ε.Δ.Ν.Φ.Ν.Υ. θαη πεηξειαίνπ γηα ηε ζέξκαλζε
ησλ θηηξίσλ ηεο Κ.Ε.Δ.Ν.Φ.Ν.Υ. θαη ησλ ζρνιείσλ
γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2020.
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Εγθξίλεηαη

221

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ κειέηε θαη
θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη
πξνκήζεηαο.

1.

Δηακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ
Δήκνπ νηθ. έηνπο 2020 κε βάζε ηηο ππνδείμεηο ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ΟΣΑ θαη
ππνβνιή ηνπ πξνο ςήθηζε ζην Δεκ. πκβνύιην.

Εγθξίλεηαη

222

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. δηακνξθώλεη ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ νηθ. έηνπο 2020 θαη
ηνλ ππνβάιιεη πξνο ςήθηζε ζην Δεκ.
πκβνύιην.

2.

Καηάξηηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Δξάζεο
(Ο.Π.Δ.) ηνπ Δήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ
Πξνζώπσλ έηνπο 2020.

Εγθξίλεηαη

223

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. θαηαξηίδεη ην Ο.Π.Δ. ηνπ
Δήκνπ θαη ησλ Ν.Π. έηνπο 2020 θαη ην ππνβάιιεη
ζην Δεκ. πκβνύιην.

3.

Δηακόξθσζε εηζήγεζεο ζην Δ.. γηα ηελ 10ε
αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθ.
έηνπο 2019.

Εγθξίλεηαη

224

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εηζεγείηαη ζην Δ.. γηα ηελ
έλαληη αλακόξθσζε.

4.

Έγθξηζε 6εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ΠΠΙΕΔ
νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ηεο αξηζ. 32/2019 απόθαζεο
ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ.

Εγθξίλεηαη

225

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έλαληη
αλακόξθσζε ηνπ Ν.Π. νηθ. έηνπο 2019.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Εγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
226

Περίληψη

5.

Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ
ΠΠΙΕΔ νηθ. έηνπο 2020, βάζεη ηεο αξηζ. 33/2019
απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ.

6.

Έγθξηζε Εηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Δξάζεο θαη
πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ηεο Κνηλσθεινύο
Επηρείξεζεο ηνπ Δήκνπ νηθ. έηνπο 2020, βάζεη
ζρεηηθήο
απόθαζεο
ηνπ
Δηνηθεηηθνύ
ηεο
πκβνπιίνπ.

Εγθξίλεηαη

227

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εγθξίλεη ην Ε.Π.Δ. θαη
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ν.Π. νηθ. έηνπο 2020.

7.

Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Ε. (Σαθηνπνηεηηθνύ) ηνπ έξγνπ
«Αλάπιαζε παηδηθώλ ραξώλ Δήκνπ ΦηιαδέιθεηαοΥαιθεδόλνο» (ΑΜ :197/2017).

Εγθξίλεηαη

228

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

8.

Άζθεζε ή κε αίηεζε αλαίξεζεο ελώπηνλ ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ θαηά Δεκ. Ρεγόπνπινπ θιπ θαη θαηά
ηεο αξηζ. 658/18 απόθαζεο Εθεηείνπ Αζελώλ.

Εγθξίλεηαη

229

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ άζθεζε ηνπ
ελδίθνπ κέζνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

9.

Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ησλ αξηζ. 57/2019,
58/2019 θαη 59/2019 απνθάζεσλ Εηξελνδηθείνπ
Ν. Ισλίαο (ππνζέζεηο αγσγώλ δηθεγόξσλ Δήκνπ
γηα εξγαηηθέο δηαθνξέο).

Εγθξίλεηαη

230

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ κε άζθεζε έθεζεο
θαηά ησλ έλαληη απνθάζεσλ.

10.

Υνξήγεζε ξύζκηζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζε
νθεηιέηε ηνπ Δήκνπ.

Εγθξίλεηαη

231

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε ηεο
έλαληη ξύζκηζεο.

11.

Μεξηθή αλάθιεζε ηεο αξηζ. 158/2019 απόθαζεο
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο σο πξνο ηελ αλάδεημε
πξνζσξηλώλ
αλαδόρσλ
ζηελ
νκάδα
Γ΄˸
«Πξνκήζεηα αθξπιηθώλ ρξσκάησλ» θαη νκάδα Ε΄ ˸
«Πξνκήζεηα πιηθώλ δηαγξακκίζεσλ νδώλ» ηνπ
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ θαη άιισλ πιηθώλ» γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Δήκνπ (ΑΜ. 76/2019).

Εγθξίλεηαη

232

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ κεξηθή αλάθιεζε
ηεο έλαληη απόθαζήο ηεο.

Ληυθείσα

Αριθμός

Περίληψη

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εγθξίλεη
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ν.Π. νηθ. έηνπο 2020.

ηνλ

12.

Έγθξηζε αξηζ. 108/19 κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ
δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΑ
ΟΥΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ», ζπλνιηθνύ πνζνύ
54.999,65 € (κε Φ.Π.Α.).

13.

Έγθξηζε αξηζ. 110/19 κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ
δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα
ηελ
«Πξνκήζεηα
εηδώλ
θαζαξηόηεηαο
&
εππξεπηζκνύ Δήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδόλαο , ρνιηθώλ Επηηξνπώλ & Κνηλσθεινύο
Επηρείξεζεο», ζπλνιηθνύ πνζνύ 87.489,51 € (κε
Φ.Π.Α.).

Απόυαση
Εγθξίλεηαη

Απόυασης
233

Εγθξίλεηαη

234

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ κειέηε θαη
ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
έλαληη πξνκήζεηα.

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ κειέηε θαη ηελ
θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαγσληζκνύ γηα ηελ έλαληη
πξνκήζεηα.

Νέα Φηιαδέιθεηα 16/12/2019
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

