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ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
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1.

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 5ης/2/2020,
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
ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Έγθξηζε λνκηθήο ζηήξημεο αηξεηώλ θαη ππαιιήισλ
ηνπ Γήκνπ κεηά από θαηαγγειία θαη κήλπζε γηα
εξγαζίεο ζην ρώξν ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

23

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ λνκηθή ζηήξημε
ησλ αηξεηώλ θαη ππαιιήισλ από ηε Ν.Τ. ηνπ
Γήκνπ ζηελ έλαληη ππόζεζε.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Καηαθύξσζε ζύκβαζεο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ
έξγνπ: «Πξνζαξκνγή ιεηηνπξγνύλησλ Γεκνηηθώλ
Βξεθηθώλ, Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ
ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο»
(Α.Μ.22/2019).

Δγθξίλεηαη

24

Οκόθσλα ε Ο.Δ. θαηαθπξώλεη ηε ζύκβαζε ηνπ
δηαγσληζκνύ ηνπ έλαληη έξγνπ ζηελ εηαηξεία
«ΜΛΠ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΔ» κε
κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 51%.

2.

Έγθξηζε 1νπ θαη 2νπ πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο κε δηεζλή
αλνηθηό
ειεθηξνληθό
δηαγσληζκό
γηα
ηελ
«Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ & ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο θσηηζκνύ Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο»
- (Α.Μ. 106/2016).

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνζηνιή
εγγξάθνπ ζηνπο δύν πξώηνπο κεηνδόηεο γηα
αηηηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπο θαη ηελ ελ
ζπλερεία επαλεηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ζηελ Ο.Δ.
κεηά από έθθξαζε γλώκεο ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνύ.

3.

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

Δγθξίλεηαη

26

Οκόθσλα ε Ο.Δ. απνδέρεηαη
αληαιιάγκαηνο έλαληη δσξεά.

ηελ

άλεπ

Α/Α
4.

σζητηθέντα Θέματα
Λήςε απόθαζεο επί ηεο αξηζ. πξση. 26214/17-92019 Αίηεζεο Δμώδηθνπ πκβηβαζκνύ ηεο Μαξίλα
πίηζθα (ΔΞ ΑΝΑΒΟΛΗ).

Ληυθείσα
Απόυαση
Γελ γίλεηαη
απνδεθηή ε
αίηεζε θαη
εμνπζηνδνηείηαη

ε Ν.Τ. ηνπ
Γήκνπ

Αριθμός
Απόυασης
27

Περίληψη
Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. δελ απνδέρεηαη ηελ
έλαληη αίηεζε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ θαη
εμνπζηνδνηεί ηελ Ν.Τ. ηνπ Γήκνπ λα παξαζηεί
ζηελ νξηζζεζόκελε δηθάζηκν θαη λα ππεξαζπίζεη
ηα ζπκθέξνληα απηνύ.

Νέα Φηιαδέιθεηα 5/2/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

