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

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (δηά ηειεδηάζθεςεο) πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο 27ης/5/2020,
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

87

Οκόθσλα ε Ο.Ε. νξίδεη ηνπο έλαληη δηαρεηξηζηέο.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Οξηζκόο
δηαρεηξηζηώλ
ινγαξηαζκνύο ηνπ Δήκνπ.

ζηνπο

ηξαπεδηθνύο

2.

Αλαίξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ αλάδεημε ηεο
θιήξσζεο ηνπ αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ
κε Α.Μ. 90/2019 θαη ηίηιν «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΤΝΔΕΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ» ιόγσ κε
απνδνρήο απνηειέζκαηνο από ηνλ πξνζσξηλό
αλάδνρν. Εμαίξεζε θαη δηαγξαθή ηνπ αλαδόρνπ
ΣΑΘΗ ΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε. σο ππνςεθίνπ
από ηνπο θαηαιόγνπο ζηελ θαηεγνξία πδξαπιηθά
έξγα γηα ην έηνο 2020 θαη επαλάιεςε θιήξσζεο γηα
ην έξγν.

Εγθξίλεηαη

88

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ αλαίξεζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο θιήξσζεο γηα ην έλαληη έξγν
θαη ηελ επαλάιεςε απηήο ιόγσ κε απνδνρήο
απνηειέζκαηνο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν.

3.

Έγθξηζε κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα
«πληήξεζε Η/Μ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ
ιίκλεο, ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο
θαη άξδεπζεο Άιζνπο».

Εγθξίλεηαη

89

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηε κειέηε θαη
θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο γηα ηελ έλαληη
πξνκήζεηα.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Εγθξίλεηαη

90

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηα έλαληη πξαθηηθά θαη
πξνβαίλεη ζηελ αλάδεημε ησλ νξηζηηθώλ
κεηνδνηώλ γηα ηηο νκάδεο Γ΄ θαη Ε΄ ηνπ
δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη πξνκήζεηαο.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Έγθξηζε

6νπ

θαη

7νπ

πξαθηηθνύ

(ειέγρνπ

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο) γηα ηελ νκάδα Γ΄
(«Πξνκήζεηα

αθξπιηθώλ

ρξσκάησλ»)

θαη

ηελ

νκάδα Ε΄ («Πξνκήζεηα πιηθώλ δηαγξακκίζεσλ
νδώλ») ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ θαη άιισλ πιηθώλ
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδόλαο γηα ην έηνο 2019» (ΑΜ. 76/2019)
θαη αλάδεημε νξηζηηθώλ κεηνδνηώλ.
2.

Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο 1εο ρνιηθήο
Επηηξνπήο θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.

Απνζύξεηαη

-

Σν ζέκα απνζύξεηαη θαη ζα επαλεηζαρζεί ζε
επόκελε πλεδξίαζε ηεο Ο.Ε.

3.

Απόδνζε ΥΕΠ γηα επηζθεπή ξνινγηνύ παξνπζίαο
πξνζσπηθνύ ηεο Δ/λζεο Καζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ
θαη απαιιαγή ππνιόγνπ ππαιιήινπ.

Εγθξίλεηαη

91

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ απόδνζε ηνπ
έλαληη ΥΕΠ θαη ηελ απαιιαγή ηεο ππνιόγνπ
ππαιιήινπ.

4.

Έθδνζε ΥΕΠ θαη νξηζκόο ππνιόγνπ ππαιιήινπ γηα
ηελ
πξνκήζεηα
θαξηώλ
πξνπιεξσκήο
ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ.

Εγθξίλεηαη

92

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ έλαληη
ΥΕΠ θαη ηνλ νξηζκό ηνπ ππνιόγνπ ππαιιήινπ.

5.

Έγθξηζε απόθαζεο Δεκάξρνπ (άξζξν 58 παξ. 2
ηνπ Ν. 3852/10) πεξί εμνπζηνδόηεζεο δηθεγόξσλ
Δήκνπ ζην Γ΄ Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελώλ
(ππόζεζε έθεζεο Ηι.Κνπξή θαηά ηεο αξηζ.
98904/17
απόθαζεο
Μνλνκεινύο
Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ γηα θινπή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο).

Εγθξίλεηαη

93

Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ έλαληη απόθαζε
Δεκάξρνπ θαη επαλεμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγόξνπο
ηνπ Δήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη
Νέα Φηιαδέιθεηα 27/5/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

