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 20ής/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

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ ππνβνιή εθ
κέξνπο ηνπ Γήκνπ πξόηαζεο ζην έλαληη
Πξόγξακκα
ζην
πιαίζην
ηεο
ζρεηηθήο
πξόζθιεζεο.

ΘΔΜΑTA ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Έγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο ζην Δπηρεηξεζηαθό
Πξόγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ζην πιαίζην ηεο
Πξόζθιεζεο κε ηίηιν «Γεκηνπξγία Πξάζηλσλ
εκείσλ θαη δηθηύσζή ηνπο, ζε όιε ηε Υώξα πιελ
Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ».

2.

Καηάξηηζε όξσλ Γεκνπξάηεζεο θαη πγθξόηεζε
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε ζηαηηθήο
επάξθεηαο
Πλεπκαηηθνύ
Κέληξνπ
Νέαο
Φηιαδέιθεηαο», Α.Μ.: 121/2019

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ θαηάξηηζε ησλ
όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ
εθπόλεζεο ηεο έλαληη κειέηεο θαη ζπγθξνηεί ηελ
επηηξνπή δηαγσληζκνύ.

3.

Οξηζκόο
δηαρεηξηζηώλ
ινγαξηαζκνύο ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. νξίδεη ηνπο έλαληη δηαρεηξηζηέο.

Δγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα
ηελ έλαληη αλακόξθσζε.

ζηνπο

ηξαπεδηθνύο

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 3ε
αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2020.

Α/Α
2.

3.

4.

σζητηθέντα Θέματα
Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα
«Γξαθηθήο ύιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ,
επνπηηθνύ
πιηθνύ
παηδηθώλ
ζηαζκώλ
θαη
θσηνηππηθνύ πιηθνύ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο γηα ην έηνο
2020 (ΑΜ.32/2020).
Μαηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γήκνπ» σο πξνο ηελ νκάδα 3 (ηειεζθνπηθό
θαιαζνθόξν).
Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο κε ηίηιν
«Φεθηνπνίεζε αξρείνπ Γεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ θαη
ςεθηαθή απνηύπσζε».

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
161

Περίληψη

Δγθξίλεηαη
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Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ καηαίσζε ηεο
έλαληη πξνκήζεηαο γηα ηελ νκάδα 3 ιόγσ ηεο
αλάγθεο εθπόλεζεο λέαο ζρεηηθήο κειέηεο.

Δγθξίλεηαη

163

Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ρξνληθή
παξάηαζε ηεο έλαληη ζύκβαζεο έσο 30/9/2020.

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην έλαληη πξαθηηθό θαη
πξνβαίλεη ζηελ αλάδεημε ηνπ νξηζηηθνύ αλαδόρνπ
ηεο πξνκήζεηαο γηα ηηο νκάδεο Β΄, Σ΄ θαη Θ΄.

Νέα Φηιαδέιθεηα 20/7/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

