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

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 26ης/2/2020,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Ν. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ δηαδηθαζία
απεπζείαο αλάζεζεο ζηελ εηαηξεία ΣΔΥΝΟΣΑΛ
ηεο έλαληη πξνκήζεηαο γηα ηελ εύξπζκε
ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Έγθξηζε δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο
πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ Γήκνπ
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ έσο 31 Μαξηίνπ
2020 (Α.Μ. 12/2020).
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Δπαλαθαηάξηηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ
επηινγή αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«Πξνπαξαζθεπαζηηθέο
ελέξγεηεο
σξίκαλζεο
(Βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε πξώελ ηξαηησηηθνύ
Δξγνζηαζίνπ ζηε Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδόλαο)» (Α.Μ.
129/2019).

Δγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ
επαλαθαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαγσληζκνύ ηεο
έλαληη κειέηεο σο πξνο ην άξζξν 19 παξ. 3
απηώλ.

2.

ύζηαζε ινγαξηαζκνύ παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020.

Δγθξίλεηαη

42

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ ζύζηαζε ηνπ
έλαληη ινγαξηαζκνύ θαη νξίδεη ηελ ππόινγν
ππάιιειν κε ηελ αλαπιεξώηξηα απηήο.

3.

Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά δηαηαγήο

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ κε άζθεζε ησλ
ελδίθσλ κέζσλ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε,
θξίλνληαο όηη απηά δελ ζα επδνθηκήζνπλ.

Ληυθείσα

Αριθμός

Περίληψη

πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ν.Ισλίαο πνπ αθνξά
απαίηεζε ηεο δηθεγόξνπ Ακ. σηεξίνπ.
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

4.

Άζθεζε ή κε αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά ηεο αξηζ.
1241/18 απόθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ
(ππόζεζε δηαηαγήο πιεξσκήο Ηι.Κνπξή γηα
ζύκβαζε
αλζνζηνιηζκνύ
Ι.Νανύ
Γεκ.
Κνηκεηεξίνπ).

5.

Δμνπζηνδόηεζε παξάζηαζεο δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε αγσγήο
Μ.Κππαξίζζε θιπ. θαηά Γήκνπ).

Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Απόυασης
44

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ κε άζθεζε
αλαίξεζεο θαηά ηεο έλαληη απόθαζεο, θξίλνληαο
όηη απηή δελ ζα επδνθηκήζεη.

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγόξνπο
ηνπ Γήκνπ λα παξαζηνύλ ζηελ έλαληη ππόζεζε
θαη λα απνδερζνύλ ηελ αίηεζε ησλ αληηδίθσλ.
Νέα Φηιαδέιθεηα 26/2/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

