ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ
πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 13ης/3/2019,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Γεκ. & Κνηλ. Κψδηθα (Ν. 3463/06)
Α/
Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

66

Οκφθσλα ην Γ.. επαλαθαζνξίδεη ηελ
Σξάπεδα EUROBANK Α.Δ. γηα ην άλνηγκα ηνπ
έλαληη ινγαξηαζκνχ.

Δγθξίλεηαη

67

Δγθξίλεηαη

68

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ
πξνκήζεηα ησλ έλαληη εηδψλ θαη ηελ
εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο.
Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε
ηνπ έλαληη πξνζσπηθνχ.

Δγθξίλεηαη

69

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε
ηνπ έλαληη πξνζσπηθνχ.

Δγθξίλεηαη

70

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
ηξνπνπνίεζε ηνπ Σ.Π. έηνπο 2019.

ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

1. Δπαλαθαζνξηζκφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ην
άλνηγκα
ινγαξηαζκνχ
ηεο
παγίαο
πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019.
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

1.
2.

3.

4.

Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ
πξνκήζεηα εηδψλ γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο εζληθήο
επεηείνπ ηεο 25εο Μαξηίνπ 1821.
Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεζζάξσλ
(4)
κελψλ,
γηα
ηελ
αληηκεηψπηζε
θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ ππξαζθάιεηαο.
Πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε
ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
κε σξηαία αληηκηζζία, γηα ηα Πξνγξάκκαηα
Άζιεζεο γηα Όινπο (ΠΑγΟ) πεξηφδνπ 20192020.
Έγθξηζε
1εο
ηξνπνπνίεζεο
Σερληθνχ
Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2019.

Α/Α

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Έγθξηζε 1εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ζρεηηθήο
απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
Έγθξηζε
αλακφξθσζεο
Οινθιεξσκέλνπ
Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ θαη ησλ
Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ έηνπο 2019, βάζεη
ζρεηηθήο
απφθαζεο-εηζήγεζεο
ηεο
Οηθ.
Δπηηξνπήο.

Ληυθείσα
Απόυαση

Δγθξίλεηαη

71

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
αλακφξθσζε πξ/ζκνχ νηθ. έηνπο 2019.

Δγθξίλεηαη

72

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
αλακφξθσζε Ο.Π.Γ. νηθ. έηνπο 2019.

7.

Έγθξηζε 2εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ
Π.Π.Ι.Δ.Γ. νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ηεο αξηζ.
10/2019 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ
πκβνπιίνπ.

Δγθξίλεηαη

73

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
αλακφξθσζε πξ/ζκνχ ηνπ Ν.Π. νηθ. έηνπο
2019.

8.

Έγθξηζε ίδξπζεο Γεκνηηθνχ ηεθηνχ Νενιαίαο.

Δγθξίλεηαη

74

9.

Έγθξηζε α) κείσζεο κηζζψκαηνο πεξηπηέξνπ
επί ηεο νδνχ Κεθηζνχ 34-Ν.Φ. θαη β)
παξακνλήο κηζζσηή ζε πεξίπηεξν επί ησλ
νδψλ Μηανχιε & Κξεζηαίλεο-Ν.Φ..

Απνζχξεηαη

-

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ ίδξπζε ηνπ
έλαληη ηεθηνχ θαη θαηά πιεηνςεθία ην
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Σν ζέκα απνζχξεηαη θαη ζα επαλεηζαρζεί ζε
επφκελε πλεδξίαζε ηνπ Γ...

10.

Έγθξηζε νλνκαηνδνζίαο αηζνπζψλ ζην λέν
θηίξην ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο («ΠΑΘΑΡΗ»), βάζεη ζρεηηθήο
απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ.
Απνδνρή πνζνχ 88.580 επξψ A’ δφζεο 2019
επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ γηα
θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,
θαηαλνκή πνζνχ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο-εηζήγεζεο
ηεο ΓΔΠ.

Δγθξίλεηαη

75

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ νλνκαηνδνζία
ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ρνιείνπ ζε «Όιγα
ηάζαξε».

Δγθξίλεηαη

76

Οκφθσλα ην Γ.. απνδέρεηαη θαη θαηαλέκεη
ζηηο .Δ. ην έλαληη πνζφ θαη εμεηδηθεχεη ηε
ζρεηηθή πίζησζε.

5.
6.

11.

σζητηθέντα Θέματα

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

12.

Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ησλ ρνιηθψλ
Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο.

Δγθξίλεηαη

77

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έθηαθηε
επηρνξήγεζε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ
Γήκνπ.

13.

Έγθξηζε ηεο ηνηρνγξάθεζεο κέξνπο ηνπ
θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ (Γεθειείαο 97-Ν.Φ.)
απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε ην 2ν
Γπκλάζην Νέαο Φηιαδέιθεηαο ζην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ηεο MONUMENTA "Σν παηδί, ε πφιε
θαη ηα κλεκεία".

Δγθξίλεηαη

78

Οκφθσλα ην Γ..
ηνηρνγξάθεζε.

14.

Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ
δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ απηνάκπλαο κε ηίηιν
"Δλεξγνί
πνιίηεο-αζθαιείο
πνιίηεο"
ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν C.AS.D. γηα ην
έηνο 2019.

Δγθξίλεηαη

79

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηηο έλαληη
εθδειψζεηο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο.

15.

Έγθξηζε
α) Γηαδεκνηηθνχ Σνπξλνπά Μίλη
Πνδνζθαίξνπ γηα παηδηά 7 – 10 εηψλ (θαη:
Πξνηδνχληνξ & Σδνχληνξ) γηα ην 2019, β) 9νπ
Λατθνχ Αγψλα Γξφκνπ επί δεκνζίαο νδνχ κε ηελ
επσλπκία «ΓΔΩΡΓΙΟ
ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ» θαη
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ
έξγνπ
«Καηαζθεπή
αγσγψλ
ζχλδεζεο
δηαθφξσλ αθηλήησλ».

Δγθξίλεηαη

80

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηηο έλαληη
εθδειψζεηο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο.

Δγθξίλεηαη

81

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηνλ 1ν Α.Π.Δ. θαη
ην 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έλαληη έξγνπ.

Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

82

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη
πξσηφθνιια παξαιαβήο.

16.

17.

εγθξίλεη

ηελ

ηα

έλαληη

έλαληη

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Νέα Φηιαδέιθεηα 18/3/2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΑΡΑΜΑΡΑ

