ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΖΚΝΠ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΓΟΑΦΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 17ης/6/2020,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Λ. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

117

Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ
πξαθηηθνύ ηεο έλαληη δεκνπξαζίαο θαη ηελ
αλάδεημε ηεο εηαηξείαο RECYCLING CARS
ΚΝΛ/ΞΖ ΗΘΔ σο αλαδόρνπ απηνύ έλαληη ηηκήο
121,00 €/όρεκα

Δγθξίλεηαη

118

Θαηά πιεηνςεθία ε Ν.Δ. θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο
θαη ζπγθξνηεί ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ γηα ηελ
εθπόλεζε ηεο έλαληη κειέηεο.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

Θαηαθύξσζε
πξαθηηθνύ
αλνηθηήο
θαλεξήο
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ ζύλαςε
ζύκβαζεο
πεξηζπιινγήο
εγθαηαιειεηκκέλσλ
νρεκάησλ (Ν.Ρ.Θ.Ε.) εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ
ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο –Λ. Σαιθεδόλαο,
κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο –Λ.
Σαιθεδόλαο θαη εηαηξείαο επεμεξγαζίαο θαη
αλαθύθισζεο νρεκάησλ - επίζεκνπ κέινπο ηνπ
δηθηύνπ Δ.Γ.Ν.Δ. θαη αλάδεημε αλαδόρνπ.
Θαηάξηηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο θαη Ππγθξόηεζε
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Ξξάμε
Δθαξκνγήο πνιενδνκηθήο κειέηεο Κπξηηάληα»,
Α.Κ.: 68/2020, πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 65.634,61
€ (κε Φ.Ξ.Α. 24%) (ΔΜ ΑΛΑΒΝΙΖΠ).

3.

Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
ηνπ
έξγνπ:
«Ππληήξεζε
αζιεηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ» (Α.Κ.:43/2020).

Δγθξίλεηαη

119

Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ
δηαγσληζκνύ ηνπ έλαληη έξγνπ θαη ηελ αλάδεημε
ηνπ νηθ. θνξέα Γ.Α.Θαξαγηάλλε σο πξνζσξηλνύ
κεηνδόηε έλαληη έθπησζεο 42%.

4.

Έγθξηζε 2νπ Α.Ξ.Δ. ηνπ έξγνπ «Γηακόξθσζε ρώξσλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη δηθηύνπ πνδειαηνδξόκσλ ζην
Άιζνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο».

Δγθξίλεηαη

120

Θαηά πιεηνςεθία ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηνλ 2ν Α.Ξ.Δ.
ηνπ έλαληη έξγνπ.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
121

Περίληψη

5.

Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό
Ξξσηνδηθείν
Αζελώλ
(ππόζεζε
πξνζθπγήο
Δπάγγεινπ Οίδνπ θαηά Γήκνπ γηα βεβαησηηθό
θαηάινγν κε ειεθηξνδνηνπκέλσλ αθηλήησλ-ΡΑΞ
2016).

6.

Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο 1εο Πρνιηθήο
Δπηηξνπήο θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο
(επαλεηζαγσγή).
Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

122

Δγθξίλεηαη

123

8.

Σνξήγεζε δηθαζηηθήο πιεξεμνπζηόηεηαο - εληνιήο
ζην
Γηθεγόξν
Αζελώλ
θ.
Αλδξέα
Θ.
Ξαπαξξεγόπνπιν, γηα θαηάζεζε αγσγήο θαη
αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ
ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαηά ησλ
εηαηξεηώλ “ENERGA” θαη “HELLAS POWER”.

Δγθξίλεηαη

124

Νκόθσλα ε Ν.Δ. παξέρεη ηελ δηθαζηηθή
πιεξεμνπζηόηεηα
ζηνλ
δηθεγόξν
Α.Ξαπαξξεγόπνπιν γηα ηελ έλαληη ππόζεζε,
έλαληη ακνηβήο 1.860,00 € (κε ΦΞΑ).

9.

Απνδνρή δσξεάο ππνινγηζηώλ από ηελ VODAFONE
θαη πνζνύ γηα ηελ επηζθεπή νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ
από ηελ Original 21.

Δγθξίλεηαη

125Α
125Β

Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ησλ
έλαληη δσξεώλ.

10.

Έγθξηζε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ κεηαμύ ηνπ Γήκνπ
θαη ηεο θ. Σξ. Γξπκνύξα γηα ζξαύζε θξπζηάιινπ ζε
όρεκα ηδηνθηεζίαο ηεο από εξγαζίεο ζπλεξγείνπ ηεο
πεξεζίαο Ξξαζίλνπ.

Δγθξίλεηαη

126

Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηνλ έλαληη εμώδηθν
ζπκβηβαζκό, πνζνύ 93,32 €.

7.

Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ δηαγξαθή ηνπ
πνζνύ από ηνλ έλαληη βεβ. θαηάινγν
πξνθεηκέλνπ λα απνζπξζεί ε πξνζθπγή.

Θαηά πιεηνςεθία ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ έθηαθηε
επηρνξήγεζε ηνπ Λ.Ξ. κε ην πνζόλ ησλ 3.710,20
€.
Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ δηαγξαθή ησλ
έλαληη ρξεώλ.

Λέα Φηιαδέιθεηα 17/6/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

