ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΧΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΙΝΑΚΑ
πος εμθανίζει ηα θέμαηα πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην ηακηική ςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηηρ 8ης/1/2020,
ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 97 παπ. 6 ηος Ν. 3463/06 και ηος άπθπος 75 ηος Ν. 3852/10
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1.

Καηάπηιζη
όπυν
δημοππάηηζηρ
και
ζςγκπόηηζη επιηποπήρ διαγυνιζμού για ηην
επιλογή αναδόσος εκπόνηζηρ ηηρ μελέηηρ με
ηίηλο:
«Μελέηη
ζηαηικήρ
επάπκειαρ
Πνεςμαηικού Κένηπος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ»
(Α.Μ. 121/19).

Δγκπίνεηαι

1

Ομόθυνα η Ο.Δ. καηαπηίζει ηοςρ όποςρ
δημοππάηηζηρ και ζςγκποηεί ηην επιηποπή
διαγυνιζμού για ηην ένανηι μελέηη.

2.

A.Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ με
Α.Μ.90/2018
μελέηηρ
ηος
έπγος
:
«Ανάπλαζη κοινοσπήζηυν σώπυν : K.X.
Σοςπαλί – Πλ. Αγ. Μαπίναρ» και Β. Καηάπηιζη
όπυν δημοππάηηζηρ ηος Γιαγυνιζμού.

Δγκπίνεηαι

2

Καηά πλειοτηθία η Ο.Δ. εγκπίνει ηιρ Σ.Π. και
καηαπηίζει ηοςρ όποςρ δημοππάηηζηρ ηος
ένανηι έπγος.

3.

Έγκπιζη διαδικαζίαρ απεςθείαρ ανάθεζηρ ηηρ
ομάδαρ 9 – Άπηορ – υρ άγονηρ ομάδαρ ηος
διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού
για ηην «Ππομήθεια ηποθίμυν, αναλυζίμυν
ειδών
και
παποσή
γάλακηορ
για
ηο
επγαηοηεσνικό πποζυπικό για ηιρ ανάγκερ ηος
Γήμος Ν.Φιλαδέλθειαρ – Ν.Χαλκηδόναρ και
ηυν Νομικών ηος Πποζώπυν για ηο έηορ
2020» (ΑΜ.45/2019).

Δγκπίνεηαι

3

Ομόθυνα η Ο.Δ. εγκπίνει ηην διαδικαζία ηηρ
απεςθείαρ ανάθεζηρ για ηην (άγονη) ομάδα
9 ηος ένανηι διαγυνιζμού.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

4.

Έγκπιζη
ππακηικών
διενέπγειαρ
και
αποζθπάγιζηρ
οικονομικών
πποζθοπών
διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού
για ηην «Ππομήθεια καςζίμυν κίνηζηρ
οσημάηυν,
πεηπελαίος
θέπμανζηρ
και
λιπανηικών ηος Γήμος Ν.Φιλαδέλθειαρ –
Ν.Χαλκηδόναρ και ηυν Νομικών ηος Πποζώπυν
για ηο έηορ 2020» (Α.Μ.97/2019).

Δγκπίνεηαι

4

Ομόθυνα η Ο.Δ. εγκπίνει ηα ππακηικά
διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ για ηην ένανηι
ππομήθεια και κηπύηηει ηοςρ ανά ομάδα
πποζυπινούρ αναδόσοςρ αςηήρ.

5.

Δξοςζιοδόηηζη δικηγόπυν Γήμος ζηο .η.Δ.
(αίηηζη
αναίπεζηρ
Γήμος
καηά
Μ.Μηηζόποςλος, Δλλ. Γημοζίος κλπ.).

Δγκπίνεηαι

5

Ομόθυνα η Ο.Δ. εξοςζιοδοηεί ηοςρ
δικηγόποςρ ηος Γήμος για ηην ένανηι
ςπόθεζη.
Νέα Φιλαδέλθεια 8/1/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΑ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΗΛΙΑ ΣΑΦΑ

