ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (δηά πεξηθνξάο) πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο 14ης/4/2020,
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

Εγθξίλεηαη

66

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηεο
δσξεάλ παξαρώξεζεο ρξήζεο ησλ έλαληη
νρεκάησλ.

Εγθξίλεηαη

67

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εγθξίλεη ην 3ν πξαθηηθό
ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έλαληη έξγνπ.

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Απνδνρή δσξεάλ παξαρώξεζεο ρξήζεο νρεκάησλ
γηα ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Δήκνπ.
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1.

Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνύ (ειέγρνπ επηθαηξνπνηεκέλσλ
δηθαηνινγεηηθώλ) αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ:
«Έξγα αληηζνξπβηθήο πξνζηαζίαο ζηε Νέα
Φηιαδέιθεηα-Νέα Υαιθεδόλα» (Α.Μ. 113/2018).

2.

Έγθξηζε πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο &
εππξεπηζκνύ Δήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδόλαο, ρνιηθώλ Επηηξνπώλ θαη Κνηλσθεινύο
Επηρείξεζεο» (Α.Μ. 110/19) θαη αλάδεημε νξηζηηθώλ
κεηνδνηώλ.

Εγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εγθξίλεη ην πξαθηηθό
θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη
πξνκήζεηαο θαη πξνβαίλεη ζηελ αλάδεημε ησλ
νξηζηηθώλ κεηνδνηώλ.

3.

Εμεηδίθεπζε πηζηώζεσλ γηα ηελ παξνρή έθηαθηεο
επηρνξήγεζεο ζηηο ρνιηθέο Επηηξνπέο ηνπ Δήκνπ.

Εγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε
ησλ έλαληη πηζηώζεσλ.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

4.

Εμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Δήκνπ ζην Δηνηθεηηθό
Εθεηείν Αζελώλ (ππόζεζε αγσγήο εηαηξείαο
GREEN & SPACE ΕΠΕ θαηά ηνπ Δήκνπ γηα ηελ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 2νπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ
ΚΕΝΣΡΟΤ
ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
Ν.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ»).

5.

Εμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Δήκνπ γηα ηελ άζθεζεθαηάζεζε δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο (άιισο αίηεζεο
ζεξαπείαο) πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηελ
άζθεζε-θαηάζεζε
πξνζθπγήο
ζηα
ηαθηηθά
Δηνηθεηηθά Δηθαζηήξηα (κεηά ηπρόλ απνξξηπηηθή
απόθαζε επί ηεο πξνζθπγήο ή ηεο αίηεζεο
ζεξαπείαο)
θαηά
ηεο
αξηζ.
πξση.
182936/05.03.2020 απόθαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο - Δ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο πεξί επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ζην
Δήκν γηα παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο ζην ρώξν ηνπ πξώελ Πάξθνπ
Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο.

Ληυθείσα
Απόυαση
Εγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
70

Εγθξίλεηαη

71

Περίληψη
Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εμνπζηνδνηεί ηνπο
δηθεγόξνπο ηνπ Δήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εμνπζηνδνηεί ηνπο
δηθεγόξνπο ηνπ Δήκνπ γηα ηελ άζθεζε ησλ
δηνηθεηηθώλ θαη, ζε πεξίπησζε απόξξηςεο απηώλ,
ησλ ελδίθσλ κέζσλ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

Νέα Φηιαδέιθεηα 14/4/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

