ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Α/Α

1.

2.

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 29ης/1/2020,
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
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Δμεηδίθεπζε πίζησζεο θαη απόδνζε πνζνύ ζηηο
Α΄θαη Β΄ ρνιηθέο Δπηηξνπέο βάζεη ηεο αξηζ.
23/2019 απόθαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο
Παηδείαο.
Μαηαίσζε δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ

Δγθξίλεηαη

16

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

Δγθξίλεηαη

17

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηε καηαίσζε ηνπ
έλαληη δηαγσληζκνύ, δεδνκέλνπ όηη ε ζρεηηθή
δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη εμαηηίαο
ηεο κε εηζέηη έγθξηζεο ηνπ πξ/ζκνύ έηνπο 2020.

Δγθξίλεηαη

18

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ πξνζθπγή ζηελ
δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο άγνλεο
νκάδεο ηνπ έλαληη δηαγσληζκνύ.

Δγθξίλεηαη

19

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
θαηαθύξσζεο ηεο έλαληη ζύκβαζεο θαη θεξύηηεη
νξηζηηθό αλάδνρν ηνλ νηθ. θνξέα Υξ. Καπξάγθν.

επηινγή αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο» (Α.Μ.: 121/2019).
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

Έγθξηζε
πξνζθπγήο
ζηε
δηαδηθαζία
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε
γηα ηηο άγνλεο νκάδεο Α’
Αζθάιηζε αθίλεηεο
πεξηνπζίαο θαη Β΄: Οκάδα αζθάιηζεο δσήο
ρεηξηζηώλ κερ/ησλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνύ
αζθάιηζεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο
πεξηόδνπ 2019-20 ηνπ Γήκνπ Ν.Φ.-Ν.Υ..
ΔΓΚΡΙΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΜΔ
ΣΙΣΛΟ: «Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ
θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο βάζεη ηεο
απόθαζεο 5334» ΚΑΙ ΚΗΡΤΞΗ ΟΡΙΣΙΚΟΤ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
20

3.

Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ «πληήξεζε νδνπνηίαο δεκνηηθώλ νδώλ
Γήκνπ Ν.Φ.-Ν.Υ.» (Α.Μ. 114/18).

4.

Λήςε απόθαζεο επί ηεο αξηζ. πξση. 26214/17-92019 Αίηεζεο Δμώδηθνπ πκβηβαζκνύ ηεο Μαξίλα
πίηζθα.

Αλαβάιιεηαη

21

5.

Απνδνρή δσξεάο ρσξίο αληαιιάγκαηα πνπ αθνξά
ηελ αλαγξαθή ησλ δξνκνινγίσλ ηεο δεκνηηθήο
ζπγθνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν.
Υαιθεδόλαο ζηελ εθαξκνγή moovit.

Αλαβάιιεηαη

22

Περίληψη
Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη 2ε (δίκελε) παξάηαζε
ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έλαληη έξγνπ, ήηνη κέρξη
22/4/2020.
Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. αλαβάιιεη ην ζέκα γηα
ηελ επόκελε πλεδξίαζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα
γίλεη θαιύηεξε κειέηε ηνπ θαθέινπ ηεο
ππόζεζεο.
Οκόθσλα ε Ο.Δ. αλαβάιιεη ην ζέκα γηα ηελ
επόκελε πλεδξίαζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα
κεηαθξαζζεί ην ζύκθσλν ζπλεξγαζίαο κε ηελ
εηαηξεία.
Νέα Φηιαδέιθεηα 29/1/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

