ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ) πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
28ης/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

164

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έληαμε ησλ έλαληη
σθεινπκέλσλ ζην Πξόγξακκα.

Δγθξίλεηαη

165

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην έλαληη πξαθηηθό θαη
πξνβαίλεη ζηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνύ
αλαδόρνπ.

Δγθξίλεηαη

166

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην έλαληη πξαθηηθό θαη
ηελ αλάδεημε ηεο εηαηξείαο ΔΡΓΟΝ ΑΣΔ σο
νξηζηηθήο αλαδόρνπ ηνπ δηαγσληζκνύ.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

Έγθξηζε Έληαμεο (5) Ωθεινπκέλσλ ηνπ Ι.Ν.
Κνηκήζεσο Θενηόθνπ ζην Πξόγξακκα ηεο Γνκήο
Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ :(ΙΣΙΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑΝ.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ)» κε θσδηθό ΟΠ 5003609.
Έγθξηζε πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο ππεξεζίαο
«πληήξεζε Η/Μ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ
ιίκλεο, ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο
θαη άξδεπζεο Άιζνπο» (Α.Μ. 11/2020).
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

1.

Έγθξηζε 4νπ πξαθηηθνύ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο) δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ
ζσκάησλ & ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θσηηζκνύ
Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο» (Α.Μ. 106/2016) θαη
αλάδεημε νξηζηηθνύ αλαδόρνπ.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
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Δγθξίλεηαη

168

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ
δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη κειέηεο θαη ηελ αλάδεημε
ηεο έλσζεο εηαηξεηώλ ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ.ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Δ. σο πξνζσξηλήο αλαδόρνπ κε
έθπησζε 15,00 %.

Δγθξίλεηαη

169

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηηο Σ.Π. ηεο κειέηεο
ηνπ έλαληη έξγνπ, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο
δεκνπξάηεζεο θαη ζπγθξνηεί ηελ επηηξνπή
δηαγσληζκνύ.

Δγθξίλεηαη

170

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηηο Σ.Π. ηεο κειέηεο
ηνπ έλαληη έξγνπ, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο
δεκνπξάηεζεο θαη ζπγθξνηεί ηελ επηηξνπή
δηαγσληζκνύ.

Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ θαη 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν: «ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΘΟΡΤΒΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ

Δγθξίλεηαη

171

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ 1ν Α.Π.Δ. θαη ην 1ν
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έλαληη έξγνπ.

7.

Απνδνρή δσξεάο παξαθαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ από
ηελ εηαηξεία ALPHA PHARM A.E. θαη΄ εληνιήλ ηεο
εηαηξείαο ELPEN.

Δγθξίλεηαη

172

Οκόθσλα ε Ο.Δ. απνδέρεηαη ηελ έλαληη δσξεά.

8.

Απνδνρή δσξεάο θσηνηππηθνύ πνιπκεραλήκαηνο
από ηνλ θ. Α.Δ.αθέιιε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

173

Οκόθσλα ε Ο.Δ. απνδέρεηαη ηελ έλαληη δσξεά.

Δγθξίλεηαη

174

Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην αίηεκα ηνπ δεκόηε
γηα δηαγξαθή ηνπ βεβαησζέληνο ζε βάξνο ηνπ
πξνζηίκνπ γηα ηνλ έλαληη ιόγν.

2.

Καηαθύξσζε ζύκβαζεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
ηνπ
έξγνπ:
«ΤΝΣΗΡΗΗ
ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ» (Α.Μ.:43/2020).

3.

Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο κειέηεο
κε ηίηιν: «Πξάμε Δθαξκνγήο πνιενδνκηθήο
κειέηεο Μπξηηάληα» (Α.Μ.: 68/2020).

4.

5.

6.

A.Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο κε Α.Μ.
31/2020 κειέηεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε &
επηζθεπή θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ» Β.
Καηάξηηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ.
Γ. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ.
A.Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο κε
Α.Μ.90/2020 κειέηεο ηνπ έξγνπ: «Αλαβάζκηζε
θιεηζηνύ
γπκλαζηεξίνπ
Νέαο
Φηιαδέιθεηαο
“ΙΩΝΙΚΟ”» Β. Καηάξηηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ
Γηαγσληζκνύ. Γ. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνύ.

Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ
113/2018).

9.

–

Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ»

(Α.Μ.

Λήςε απόθαζεο επί ηνπ αηηήκαηνο ηνπ θ.
Κ.Γθηνπιέθα γηα δηαγξαθή ηνπ βεβαησζέληνο ζε
βάξνο ηνπ πξνζηίκνπ γηα θνπή ειαηνδέλδξνπ επί
ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ εβαζηείαο 62-64, Νέα
Φηιαδέιθεηα.

Περίληψη
Οκόθσλα ε Ο.Δ. θαηαθπξώλεη ηε ζύκβαζε ηνπ
δηαγσληζκνύ ηνπ έλαληη έξγνπ ζηελ εηαηξεία
Γ.Καξαγηάλλεο έλαληη έθπησζεο 42,00 %.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη
Νέα Φηιαδέιθεηα 28/7/2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

