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

Α/Α

1.

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 12ης/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
Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ δηνξγάλσζε ησλ
απνθξηάηηθσλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

28

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ
έλαληη πηζηώζεσλ, θαηόπηλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ
επήιζαλ ζηελ αξρηθή εηζήγεζε.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Έγθξηζε πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο
νρεκάησλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ
ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ έηνπο
2020 θαη αλάδεημε νξηζηηθώλ κεηνδνηώλ.

Δγθξίλεηαη

29

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη
πξνκήζεηαο θαη πξνβαίλεη ζηελ αλά νκάδα
αλάδεημε ησλ νξηζηηθώλ κεηνδνηώλ.

2.

πγθξόηεζε
εηήζηαο
δηκεινύο
επηηξνπήο
ππαιιήισλ γηα ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθώλ
θιεξώζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο Κιεξώζεσλ
γηα Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Μειεηώλ θαη
παξνρήο
ηερληθώλ
θαη
ινηπώλ
ζπλαθώλ
επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ (Κ.Η..Κ.).

Δγθξίλεηαη

30

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

3.

Αιιαγή
ππνιόγσλ
δηαρεηξηζηώλ
ησλ
απνζεκαηηθώλ
ηνπ Γήκνπ-Οξηζκόο ππνιόγνπ
έξγσλ.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ αιιαγή ησλ έλαληη
δηαρεηξηζηώλ θαη ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ έξγνπ.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

4.

Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ θαηά Κ.Πνπιάθε θιπ, ΔΔΣΑΑ θαη ηεο αξηζ.
5961/19 απόθαζεο Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ
(δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ).

5.

Άζθεζε
Αζελώλ
37/20
Αζελώλ

ή κε έθεζεο ελώπηνλ ηνπ Δθεηείνπ
θαηά Δι.Βιαρνπνύινπ θιπ. θαη ηεο αξηζ.
απόθαζεο Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
(δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ).

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
32

Δγθξίλεηαη

33

Περίληψη
Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ άζθεζε
ησλ ελδίθσλ κέζσλ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ άζθεζε ηνπ
ελδίθνπ κέζνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

Νέα Φηιαδέιθεηα 12/2/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

