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 10ης/6/2020,
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

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Kαηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηα πξαθηηθά
ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη πξνκήζεηαο θαη ηελ
αλάδεημε ηεο εηαηξείαο ΔΡΓΟΝ ΑΣΔ σο
πξνζσξηλήο κεηνδόηξηαο απηνύ.

1.

Έγθξηζε 1νπ, 2νπ θαη 3νπ πξαθηηθνύ δηεζλνύο
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ & ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο θσηηζκνύ Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο»
(Α.Μ. 106/2016).

Δγθξίλεηαη
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2.

Λήςε απόθαζεο επί ηνπ αηηήκαηνο ηνπ
πξνεγνύκελνπ κηζζσηή ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ
επί ηεο νδνύ Γεθειείαο 41-Νέα Υαιθεδόλα
(«Ηξώδεην Πάξθν»).

Απνξξίπηεηαη
ην αίηεκα ηνπ
κηζζσηή
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. απνξξίπηεη ην έλαληη αίηεκα,
ιακβάλνληαο
ππόςε
θαη
ηελ
ζρεηηθή
γλσκνδόηεζε ηεο Ν.Τ. ηνπ Γήκνπ.

3.

Έγθξηζε απνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ 1εο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νηθ. έηνπο 2019.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ απνινγηζκό ηνπ
έλαληη Ν.Π. νηθ. έηνπο 2019.

4.

Καηάξηηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο θαη πγθξόηεζε
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Πξάμε
Δθαξκνγήο πνιενδνκηθήο κειέηεο Μπξηηάληα»,
Α.Μ.: 68/2020, πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 65.634,61
€ (κε Φ.Π.Α. 24%).

Αλαβάιιεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. αλαβάιιεη ην ζέκα γηα επόκελε
πλεδξίαζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα παξεπξεζνύλ
εθπξόζσπνο ηεο Πνιενδνκίαο θαη ηεο εηαηξείαο
ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
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Περίληψη

5.

Αλαίξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ αλάδεημεο ηεο
θιήξσζεο ηνπ αλαδόρνπ θαηαζθεπήο γηα ην έξγν
κε Α.Μ. 90/2019 θαη ηίηιν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΤΝΓΔΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ» ιόγσ κε
απνδνρήο απνηειέζκαηνο από ηνλ πξνζσξηλό
αλάδνρν. Δμαίξεζε θαη δηαγξαθή ηνπ αλαδόρνπ
ΜΑΡΚΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ σο
ππνςεθίνπ από ηνπο θαηαιόγνπο ζηελ θαηεγνξία
πδξαπιηθά έξγα γηα ην έηνο 2020. Δπαλάιεςε
θιήξσζεο γηα ην έξγν.

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ αλαίξεζε ηνπ
απνηειέζκαηνο θιήξσζεο ηνπ έλαληη έξγνπ θαη
ηελ επαλάιεςε απηήο ιόγσ κε απνδνρήο ηνπ
απνηειέζκαηνο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν.

6.

Έγθξηζε παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ:
«Αλάπιαζε- αλαθαηαζθεπή ησλ ρώξσλ ηνπ
Κνηκεηεξίνπ» (Α.Μ. 150/2018).

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη παξάηαζε ρξόλνπ
πεξαίσζεο ηνπ έλαληη έξγνπ κέρξη 20/9/2020.

7.

Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ
(Σαθηνπνηεηηθνύ)
ηνπ
έξγνπ
«Δπηζθεπήζπληήξεζε αύιεησλ ρώξσλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο»
(ΑΜ :95/2018)».

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ 2ν Α.Π.Δ. ηνπ
έλαληη έξγνπ.

8.

Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ., ζύλαςεο 1εο ..Δ. θαη
παξάηαζεο ρξόλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
«Αλαθαηαζθεπή θαηεζηξακκέλσλ θαη θαηαζθεπή
λέσλ πεδνδξνκίσλ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο
Υαιθεδόλαο» (Α.Μ.: 34/2019).

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ 1ν Α.Π.Δ., ηελ
ζύλαςε ηεο 1εο ..Δ. θαη ηελ παξάηαζε ρξόλνπ
πεξαίσζεο ηνπ έλαληη έξγνπ κέρξη 11/7/2020.

9.

Απνδνρή πνζνύ 82.940,00 επξώ Β’ δόζεο 2020
επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γελ. Γ/ζε
Οηθνλνκηθώλ Σνπ. Απη/ζεο
γηα θάιπςε
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαηαλνκή
πνζνύ 82.815,59 επξώ Β’ δόζεο 2020, βάζεη ηεο
αξηζ. 6/2020 απόθαζεο –εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηνπ
έλαληη πνζνύ, ηελ θαηαλνκή απηνύ θαη ηελ
εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο.

10.

Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ δηαγξαθή ησλ
έλαληη ρξεώλ.

Α/Α
11.

σζητηθέντα Θέματα
Έγθξηζε
δηνξγάλσζεο
πνιηηηζηηθώλ
εθδειώζεσλ θαη δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
116

Περίληψη
Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ δηνξγάλσζε ηελ
έλαληη εθδειώζεσλ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο
ζρεηηθήο πίζησζεο.

Νέα Φηιαδέιθεηα 10/6/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

