ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΓΖΚΟ ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 10ης/4/2019,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Γεκ. & Θνηλ. Θώδηθα (Λ. 3463/06)
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη θαη επηθπξώλεη ην
απνηέιεζκα
ηεο
δηελεξγεζείζαο
έλαληη
θιήξσζεο.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1.

Γηελέξγεηα θιήξσζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 38
ηνπ N. 4497/2017, γηα ηε δηάζεζε ησλ θελώλ –
αδηάζεησλ ζέζεσλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ηεο
Πξσηνκαγηάο 2019.

Δγθξίλεηαη

117

2.

Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 343/18 απόθαζεο Γ.. πεξί
ζπγθξόηεζεο επηηξνπώλ παξαιαβήο πξνκεζεηώλ,
κεηαθνξώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ ηνπ Γήκνπ έηνπο
2019, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16.

Δγθξίλεηαη

97

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη
ηξνπνπνίεζε ηεο έλαληη απόθαζήο ηνπ.

3.

Έγθξηζε ζρεδίνπ ζπκθώλνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ
Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Υ. θαη Γήκνπ Δππαηνξίαο πνπ ζα
ππνγξαθεί ζην Παγθόζκην Οηθνλνκηθό Φόξνπκ ζηε
Γηάιηα ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο (18-20 Απξηιίνπ
2019).

Δγθξίλεηαη

98

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ην έλαληη
ζρέδην ζπκθώλνπ ζπλεξγαζίαο.

4.

Έγθξηζε νηθνλνκηθήο επηρνξήγεζεο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ εθδειώζεσλ, δξάζεσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ησλ πνιηηηζηηθώλ πιιόγσλ,
σκαηείσλ θαη Φνξέσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.

Δγθξίλεηαη

99

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
επηρνξήγεζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο.

ηελ

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
100

Περίληψη

5.

Έγθξηζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο κε ηελ επσλπκία
«5ν Κνπζηθνρνξεπηηθό νδνηπνξηθό ζηελ ειιεληθή
παξάδνζε» ηνπ Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο.

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
εθδήισζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο.

6.

Έγθξηζε παξαρώξεζεο ρξήζεο Γεκνηηθνύ Υώξνπ
(Αίζνπζαο) ζην ώκα Διιεληθνύ Οδεγηζκνύ, Σνπηθό
Σκήκα Λέαο Φηιαδέιθεηαο.

Δγθξίλεηαη

101

Οκόθσλα ην Γ..
παξαρώξεζε ρξήζεο.

7.

Οξζή Δπαλάιεςε ηεο αξηζ. 180/2012 απόθαζεο
Γ.. σο πξνο ην β΄ ζθέινο ηεο («Παξαρώξεζε ηνπ
θηηξίνπ επί ησλ νδώλ Θξπζηάιιε θαη Πεηαιά - Λ.
Υαιθεδόλα ζηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ
Γήκνπ»).

Δγθξίλεηαη

102

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ Ο.Δ. ηεο έλαληη
απόθαζήο ηνπ.

8.

Έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο
«Ζκεξεζίαο
Θεξηλήο Γεκηνπξγηθήο & Αζιεηηθήο Απαζρόιεζεο»
γηα παηδηά 6 – 12 εηώλ γηα ην 2019 θαη εμεηδίθεπζε
ζρεηηθήο πίζησζεο.

Δγθξίλεηαη

103

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ην έλαληη πξόγξακκα
θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο.

9.

Έγθξηζε
ζπλδηνξγάλσζεο
14oπ
ρνιηθνύ
Πξσηαζιήκαηνο θαθηνύ Λέαο Φηιαδέιθεηαο- Λέαο
Υαιθεδόλαο.

Δγθξίλεηαη

104

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηε ζπλδηνξγάλσζε
ηεο έλαληη εθδήισζεο.

10.

Έγθξηζε κίζζσζεο ιεσθνξείσλ γηα εθδξνκέο από
ηα Σκήκαηα Πνιηηηζκνύ – Παηδείαο – Αζιεηηζκνύ ΘΑΠΖ θαη κίζζσζεο ιεσθνξείσλ γηα ηα ζαιάζζηα
κπάληα απόξσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019.

Δγθξίλεηαη

105

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη κίζζσζε
ησλ ιεσθνξείσλ γηα ην έηνο 2019.

11.

Έγθξηζε δηνξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ
πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ
ενξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο έηνπο 2019.

Δγθξίλεηαη

106

Θαηά πιεηνςεθία
ην Γ.. εγθξίλεη
δηνξγάλσζε ησλ έλαληη εθδειώζεσλ.

εγθξίλεη

ηελ

έλαληη

ηελ

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

12.

Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζ. 61/2019 απόθαζεο Γ.. θαη
επαλέγθξηζε
πξαγκαηνπνίεζεο
παξάζηαζεο
θνπθινζέαηξνπ
ζηνπο
Παηδηθνύο
θαη
Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο ηνπ Γήκνπ-Δμεηδίθεπζε
πίζησζεο.

Απνζύξεηαη

Αριθμός
Απόυασης
-

Περίληψη

13.

Θαηάξηηζε
Κεζνπξόζεζκνπ
Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2020- 2023 ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο.

Δγθξίλεηαη

107

Θαηά πιεηνςεθία θαηαξηίδεη ην Κεζνπξόζεζκν
Πξόγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 20202023 ηνπ Γήκνπ.

14.

Έγθξηζε 3εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ
Π.Π.Η.Δ.Γ. νηθ. έηνπο
2019, βάζεη ηεο αξηζ.
12/2019
απόθαζεο
ηνπ
Γηνηθεηηθνύ
ηνπ
πκβνπιίνπ.

Δγθξίλεηαη

108

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
αλακόξθσζε ηνπ Λ.Π..

15.

Έγθξηζε παξαιαβήο ηεο κειέηεο κε ηίηιν
«Δθπόλεζε γεσηερληθήο κειέηεο Βξεθνλεπηαθνύ
ηαζκνύ ζην Ο.Σ. 167».

Δγθξίλεηαη

109

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ παξαιαβή ηεο
έλαληη κειέηεο.

16.

Δμαίξεζε
από
ηε
δηαδηθαζία
πξνθήξπμεο
αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε θαη
αμηνπνίεζε πξώελ ηξ. Δξγνζηαζίνπ (Ο.Σ. 11).

Δγθξίλεηαη

110

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
εμαίξεζε.

17.

Έγθξηζε κνλνδξόκεζεο ησλ νδώλ Υεηκάξξαο θαη
Σπάλσλ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Σεο Φηιαδέιθεηαο,
βάζεη ηεο αξηζ. 23/2019 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο
Δ.Π.Ε..

Δγθξίλεηαη

111

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
κνλνδξόκεζε.

18.

Έγθξηζε εθαξκνγήο πηινηηθνύ ζρεδίνπ δεκηνπξγίαο
ζέζεσλ
ζηάζκεπζεο
απηνθηλήησλ
κνλίκσλ
θαηνίθσλ ζην θέληξν ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο –
Λ. Υαιθεδόλαο, βάζεη ηεο αξηζ. 28/2019
απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε..

Απνζύξεηαη

-

Σν ζέκα απνζύξεηαη θαη ζα επαλεηζαρζεί ζε
επόκελε πλεδξίαζε ηνπ Γ..

Σν ζέκα απνζύξεηαη θαη ζα επαλεηζαρζεί ζε
επόκελε πλεδξίαζε ηνπ Γ..

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

19.

Έγθξηζε ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο
κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ζηηο Θνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο γηα ηελ Πξάμε «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ
γηα ζηηο Θνηλσληθέο Γνκέο ηνπ Γήκνπ ηηο
Φηιαδέιθεηαο – ηηο Υαιθεδόλαο» ζην πιαίζην ζηηο
Πξόζθιεζεο ATT68 «Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε
ππνδνκώλ ζηηο νπνίεο παξέρνληαη θνηλσληθέο
ππεξεζίεο».

Απνζύξεηαη

Αριθμός
Απόυασης
-

20.

Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ 322/2018 απόθαζεο
ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ -Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο
πίζησζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζεο ζε άπνξν
δεκόηε-θάηνηθν ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

112

Οκόθσλα ην Γ.. επηθαηξνπνηεί ηελ έλαληη
απόθαζή ηνπ.

21.

Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ ‘Γεκηνπξγία δύν λέσλ βξεθηθώλ ηκεκάησλ
ζηνλ 1ν ΒΛ Λέαο Φηιαδέιθεηαο & ζηνλ 1ν ΒΛ
Λέαο Υαιθεδόλαο’.

Δγθξίλεηαη

113

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ 2ε παξάηαζε
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έλαληη έξγνπ.

22.

Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Έξγα
ππνδνκήο
Γεκνηηθνύ
Λεθξνηαθείνπ» (Α.Κ:
64/2016).

Δγθξίλεηαη

114

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηνλ 2ν Α.Π.Δ. ηνπ
έλαληη έξγνπ.

23.

Έγθξηζε ζύλαςεο ζπκθσλεηηθνύ ζπλεξγαζίαο κε
ην Φηινδσηθό ύιινγν Λέαο Φηιαδέιθεηαο.

Δγθξίλεηαη

115

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηε ζύλαςε ηνπ έλαληη
ζπκθσλεηηθνύ ζπλεξγαζίαο.

24.

Έγθξηζε
πξσηνθόιισλ
ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

116

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηα έλαληη
πξσηόθνιια παξαιαβήο.

παξαιαβήο

Ληυθείσα
Απόυαση

εξγαζηώλ-

Περίληψη
Σν ζέκα απνζύξεηαη θαη ζα επαλεηζαρζεί ζε
επόκελε πλεδξίαζε ηνπ Γ..

Λέα Φηιαδέιθεηα 11/4/2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΑΡΑΜΑΡΑ

