ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΓΖΚΟ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΠΙΝΑΚΑ
πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 22ας/1/2020,
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

Δγθξίλεηαη

10

Οκόθσλα
ε
Ο.Δ.
εγθξίλεη
ηελ
επαλαθαηάξηηζε ησλ όξσλ ηεο έλαληη
δεκνπξαζίαο κεηά ηελ άγνλε δηαδηθαζία ηεο
πξώηεο.

Δγθξίλεηαη

11

Οκόθσλα ε Ο.Δ. θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο
δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ
εθπόλεζεο ηεο έλαληη κειέηεο.

Δγθξίλεηαη

12

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηηο Σ.Π. ηεο
κειέηεο θαη ηελ αλάζεζε απηνύ ζε ηξίην κε
απεπζείαο αλάζεζε κέζσ ΘΖΘ.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

3.

Δπαλαθαηάξηηζε όξσλ αλνηθηήο θαλεξήο
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ ζύλαςε
ζύκβαζεο πεξηζπιινγήο εγθαηαιειεηκκέλσλ
νρεκάησλ (Ο.Σ.Θ.Ε.) εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο –Λ.
Υαιθεδόλαο,
κεηαμύ
ηνπ
Γήκνπ
Λ.
Φηιαδέιθεηαο –Λ. Υαιθεδόλαο θαη εηαηξείαο
επεμεξγαζίαο θαη αλαθύθισζεο νρεκάησλ επίζεκν κέινο ηνπ δηθηύνπ Δ.Γ.Ο.Δ.
Θαηάξηηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ
επηινγή αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε
ηίηιν:
«Πξνπαξαζθεπαζηηθέο
ελέξγεηεο
σξίκαλζεο (Βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε πξώελ
ηξαηησηηθνύ Δξγνζηαζίνπ
ζηε Γ.Δ. Λέαο
Υαιθεδόλαο)» (Α.Κ. 129/2019).
Έγθξηζε ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο
Α.Κ. 90/2019 θαη ηίηιν «ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΑΓΩΓΩΛ
ΤΛΓΔΖ
ΓΗΑΦΟΡΩΛ ΑΘΗΛΖΣΩΛ
θαη
αλάζεζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζε ηξίην, κε
πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο (κε ειεθηξνληθή θιήξσζε-κέζσ
Θ.Ζ..Θ.).

Α/Α

4.

5.

6.

σζητηθέντα Θέματα

Έγθξηζε παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ : «Αλαθαηαζθεπή θαηεζηξακκέλσλ θαη
θαηαζθεπή λέσλ πεδνδξνκίσλ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Υαιθεδόλαο»
(Α.Κ.:
34/2019).
πγθξόηεζε εηήζηαο δηκεινύο επηηξνπήο
ππαιιήισλ γηα ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθώλ
θιεξώζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ
Κεηξώνπ Κειώλ Δπηηξνπώλ Γηαδηθαζηώλ
ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ,
Κειεηώλ θαη Παξνρήο Σερληθώλ θαη ινηπώλ
ζπλαθώλ
Δπηζηεκνληθώλ
Τπεξεζηώλ
(Κε.Κ.Δ.Γ.).
Έγθξηζε
πξνζθπγήο
ζηε
δηαδηθαζία
δηαπξαγκάηεπζεο
ρσξίο
πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε γηα ηηο άγνλεο νκάδεο 2 θαη 6 ηεο
«Πξνκήζεηαο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο
εξγαδνκέλσλ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο
βάζεη ηεο απόθαζεο 5334» (A.M. 56/2019).

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

13

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηξίκελε παξάηαζε
ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έλαληη έξγνπ, ήηνη
κέρξη 12/4/2020.

Δγθξίλεηαη

14

Οκόθσλα ε Ο.Δ. ζπγθξνηεί ηελ έλαληη
επηηξνπή γηα ην έηνο 2020.

Δγθξίλεηαη

15

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ πξνζθπγή ζηε
δηαδηθαζία
δηαπξαγκάηεπζεο
ρσξίο
πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε γηα ηηο άγνλεο
νκάδεο 2 θαη 6 ηεο έλαληη πξνκήζεηαο.

Λέα Φηιαδέιθεηα 22/1/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

