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 1ης/7/2020,
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
ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Έγθξηζε ιίζηαο νηθνλνκηθά αδύλακσλ αηόκσλ.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

138

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έλαληη ιίζηα, όπσο
ζα εμεηδηθεπζεί από ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία.

Δγθξίλεηαη

139

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηε κειέηε ηεο έλαληη
πξνκήζεηαο,
ηελ
ππνβνιή
πξόηαζεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξάμεο, ηελ απνδνρή όξσλ
ηεο πξόζθιεζεο, ηελ δέζκεπζε γηα θάιπςε ηνπ
ππεξβάιινληνο πνζνύ θαη ηελ εμνπζηνδόηεζε
ηνπ Γεκάξρνπ.

Δγθξίλεηαη

140

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ αλαίξεζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο θιήξσζεο γηα ην έλαληη
έξγν, ηελ εμαίξεζε θαη δηαγξαθή ηνπ αλαδόρνπ
σο ππνςεθίνπ από ηνπο θαηαιόγνπο ζηελ
θαηεγνξία πδξαπιηθά έξγα γηα ην έηνο 2020 θαη
ηελ επαλάιεςε ηεο θιήξσζεο, ηελ πξνζθπγή
ζηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32.2.γ ηνπ λόκνπ
4412/2016 κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο
πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ιόγσ θαηεπείγνπζαο
αλάγθεο θαηαζθεπήο ζπλδέζεσλ θαη ηελ
πξόζθιεζε ελδηαθεξνκέλσλ γηα ππνβνιή
πξνζθνξάο.

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηεο
πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε
ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδόλαο» (A.M. 76/2020), ππνβνιήο πξόηαζεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξάμεο, απνδνρήο όξσλ ηεο
ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, δέζκεπζεο γηα θάιπςε
ππεξβάιινληνο
πνζνύ
θαη
εμνπζηνδόηεζε
Γεκάξρνπ.
Α. Αλαίξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ αλάδεημεο
ηεο θιήξσζεο ηνπ αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ΓΙΑ ΣΟ
ΔΡΓΟ
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ
ΑΓΩΓΩΝ
ΤΝΓΔΗ
ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ» Δμαίξεζε θαη δηαγξαθή
ηνπ αλαδόρνπ σο ππνςεθίνπ από ηνπο θαηαιόγνπο
ζηελ θαηεγνξία πδξαπιηθά έξγα γηα ην έηνο 2020.
ΜΗ Δπαλάιεςε θιήξσζεο
Β. Πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32.2.γ
ηνπ λόκνπ 4412/2016 κε
δηαπξαγκάηεπζε
ρσξίο
πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε
ιόγσ
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο θαηαζθεπήο ζπλδέζεσλ.
Γ. Πξόζθιεζε ελδηαθεξνκέλσλ γηα ππνβνιή
πξνζθνξάο.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
141

Περίληψη

3.

Έγθξηζε 2εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηεο
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2020, βάζεη ηεο αξηζ. 125/2020 απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ.

4.

Απνδνρή δσξεάο ελόο ιηπνζπιιέθηε από ηελ
εηαηξεία M-PACK S.A.-Κ.ΜΑΡΟΤΛΗ ζηελ Γνκή
ίηηζεο ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

142

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηεο
έλαληη δσξεάο.

5.

Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζ.
3380/18 απόθαζεο Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Αζελώλ (ππόζεζε αγσγήο Γήκνπ θαηά Ηι.Κνπξή
θιπ.).

Δγθξίλεηαη

143

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ άζθεζε έθεζε
θαηά ηεο έλαληη απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.

Δγθξίλεηαη

144

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ άζθεζε κήλπζεο
γηα ηελ έλαληη ππόζεζε.

6.

Άζθεζε κήλπζεο θαη΄ αγλώζησλ γηα ηελ θινπή
νθηώ (8) πξνβνιέσλ από ην αλνηθηό γήπεδν
θαιαζνζθαίξηζεο επί ηεο νδνύ Γεθειείαο 177 - Νέα
Φηιαδέιθεηα.

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ 2ε αλακόξθσζε
πξ/ζκνύ ηνπ Ν.Π. έηνπο 2020.

Νέα Φηιαδέιθεηα 1/7/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

