ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ
πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 15ης/5/2019,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Γεκ. & Κνηλ. Κώδηθα (Ν. 3463/06)
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Οξηζκόο Γεκ. πκβνύινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ σο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ ζην Α/ζκην
πκβνύιην Δπηζεώξεζεο ρώξσλ ςπραγσγηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο 2019.
Απνδνρή πνζνύ 88.560 επξώ Β’ δόζεο 2019
επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ γηα
θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,
θαηαλνκή πνζνύ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο, βάζεη ηεο αξηζ. 7/2019 απόθαζεοεηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ.
Έγθξηζε παξαρώξεζεο ή κε ρξήζεο ζρνιηθώλ
ρώξσλ, βάζεη ηεο αξηζ. 6/2019 απόθαζεο ηεο
ΓΔΠ.

Δγθξίλεηαη

135

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. νξίδεη ηνπο Γεκ.
πκβνύινπο σο εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ
ζην έλαληη πκβνύιην.

Δγθξίλεηαη

136

Οκόθσλα ην Γ.. απνδέρεηαη ηελ έλαληη
επηρνξήγεζε θαη πξνβαίλεη ζηελ θαηαλνκή
ηνπ πνζνύ θαη ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο.

Δγθξίλεηαη

137

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ παξαρώξεζε
ρξήζεο ησλ έλαληη ρώξσλ.

Έγθξηζε
πξνζθπγήο
ζε
δηαδηθαζία
δηαπξαγκάηεπζεο κεηά ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο
Δ.Α.A.ΓΗ.Τ. γηα ηηο άγνλεο νκάδεο ηνπ
δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» (Α.Μ. 115/18).

Απνζύξεηαη

-

Σν ζέκα απνζύξεηαη θαη ζα επαλεηζαρζεί ζε
επόκελε πλεδξίαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

3.

4.

Α/Α

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Έγθξηζε παξάηαζεο ζύκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο
κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο
παξαθνινύζεζεο ησλ αληιηώλ ηνπ Άιζνπο».
Έγθξηζε 3εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ζρεηηθήο
απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
Έγθξηζε 2εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ
νηθ. έηνπο 2019 ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο
ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο αξηζ. 97/2019 απόθαζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ.

Δγθξίλεηαη

138

Δγθξίλεηαη

139

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη παξάηαζε
ζύκβαζεο ηεο έλαληη πξνκήζεηαο κέρξη
31/5/2019.
Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
αλακόξθσζε ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

140

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
αλακόξθσζε ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ.

Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 149/2017 απόθαζεο
Γ.. πεξί έγθξηζεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ύπαηε
Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ πινπνίεζε
πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο πξνζθύγσλ ζε
ελνηθηαδόκελεο θαηνηθίεο σο πξνο ηελ
ζπγθξόηεζε ηεο πεληακεινύο επηηξνπήο
πηζηνπνίεζεο θαηαιιειόηεηαο.
Έληαμε ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο- Νέαο
Υαιθεδόλαο ζηηο επηρεηξήζεηο/θνξείο πνπ
κεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο καζεηείαο ηνπ
ζρνιηθνύ έηνπο 2019-2020.
Δμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή
ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο δέζκεπζεο πέληε
(5) ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα ην λέν θηίξην
Κ.Α.Π.Η. επί ησλ νδώλ Γεθειείαο 116 &
Δπηαιόθνπ-Νέα Φηιαδέιθεηα.
Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ηεο ηξνπνπνίεζεο
– παξάηαζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο
γηα ην έξγν «ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ
ΓΗΜΟΤ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ- ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ» Δμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο.
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ παξαιαβήο εξγαζηώλππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

141

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο έλαληη απόθαζήο ηνπ θαη
αλαζπγθξνηεί ηελ πεληακειή επηηξνπή.

Δγθξίλεηαη

142

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έληαμε
ηνπ Γήκνπ ζηηο έλαληη επηρεηξήζεηο/θνξείο.

Δγθξίλεηαη

143

Οκόθσλα ην Γ.. εμνπζηνδνηεί ηνλ θ.
Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο έλαληη
ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο.

Δγθξίλεηαη

144

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ ζύλαςε θαη
ηνπο όξνπο ηεο ηξνπνπνίεζεο – παξάηαζεο
ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ έλαληη
έξγνπ θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο.

Δγθξίλεηαη

145

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

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Νέα Φηιαδέιθεηα 16/5/2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΑΡΑΜΑΡΑ

