ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΓΖΚΟ ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ
πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 19ης/6/2019,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Γεκ. & Θνηλ. Θψδηθα (Λ. 3463/06)
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

146

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ
Γήκνπ ζην έλαληη πξφγξακκα θαη νξίδεη ηνλ
αξκφδην Αληηδήκαξρν θ. Θ.Υαηδεγεσξγίνπ σο
λφκηκν εθπξφζσπν.

ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα ηεο
Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο
«Δλαξκφληζε
Οηθνγελεηαθήο
θαη
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» έηνπο 2019-2020.
Οξηζκφο
θαη
εμνπζηνδφηεζε
λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεοπξνζθνξάο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

1.

Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεψλ νθεηιεηψλ ηνπ
Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

147

Οκφθσλα ην
δηαγξαθέο.

2.

Έγθξηζε δσξεάλ ηαθήο Γεξαζίκνπ Βιάρνπ,
θαη΄ εμαίξεζε ηαθήο Άλλαο ηακαηηάδε θαη
δσξεάλ
παξάηαζεο
ηαθήο
Γεσξγίνπ
Ακεξηθάλνπ.

Δγθξίλεηαη

148

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηηο έλαληη δσξεάλ
ηαθέο θαη παξαηάζεηο.

3.

πκπιήξσζε κεηξψνπ εξγνιάβσλ, θαηαζθεπαζηψλΔγθξίλεηαη
ή κειεηεηψλ ηάθνπ.

149

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ ζπκπιήξσζε
ηνπ έλαληη κεηξψνπ.

Γ..

εγθξίλεη

ηηο

έλαληη

Α/Α

4.

5.

6.

σζητηθέντα Θέματα

Έγθξηζε
πξνζθπγήο
ζε
δηαδηθαζία
δηαπξαγκάηεπζεο κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο
Δ.Α.A.ΓΖ.Τ. γηα ηηο άγνλεο νκάδεο ηνπ
δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» (Α.Κ. 115/18)
(επαλεηζαγσγή).
πκπιήξσζε ηεο αξηζ. 343/18 απφθαζεο Γ..
πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ παξαιαβήο
πξνκεζεηψλ, κεηαθνξψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ
ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16.
Έγθξηζε
2εο
ηξνπνπνίεζεο
Σερληθνχ
Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2019.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

150

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ
πξνζθπγή ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο
κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Α.A.ΓΖ.Τ.
γηα ηηο άγνλεο νκάδεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο
έλαληη πξνκήζεηαο.

Δγθξίλεηαη

151

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηε ζπκπιήξσζε
ηεο έλαληη απφθαζήο ηνπ λε ηε ζπγθξφηεζε
δχν αθφκε επηηξνπψλ.

Απνζχξεηαη

-

Σν ζέκα απνζχξεηαη.

7.

Έγθξηζε 4εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ζρεηηθήο
απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

Δγθξίλεηαη

152

8.

Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ
αλάζεζε κειεηψλ ζχκθσλα κε ην Λ.4555/2018
[Πξφγξακκα «Θιεηζζέλεο» Η].

Απνζχξεηαη

-

Σν ζέκα απνζχξεηαη.

9.

Θαζνξηζκφο ακνηβήο πιεξεμνχζηαο δηθεγνξηθήο
εηαηξείαο γηα ηελ παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο
ηνπ Γήκνπ ζην Α΄ Σξηκειέο Δθεηείν
Θαθνπξγεκάησλ Αζελψλ (ζρεη. ε αξηζ. 103/19
απφθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο).

Απνζχξεηαη

-

Σν ζέκα απνζχξεηαη.

10.

Έγθξηζε πξαθηηθνχ επηηξνπήο γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ ρψξσλ πνπ
δηαηίζεληαη θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ησλ
Γεληθψλ Βνπιεπηηθψλ Δθινγψλ ηεο 7εο/7/2019
ζηα θφκκαηα θαη ζηνπο ζπλαζπηζκνχο
ζπλεξγαδνκέλσλ θνκκάησλ.

Δγθξίλεηαη

153

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
αλακφξθσζε ηνπ Γήκνπ.

Οκφθσλα
πξαθηηθφ.

ην

Γ..

εγθξίλεη

ην

έλαληη

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηνλ νξηζκφ ηνπ
λένπ αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ
Λνκ. Πξνζψπνπ.
Οκφθσλα
ην
Γ..
πξνβαίλεη
ζηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο έλαληη
επηηξνπήο.

11.

Οξηζκφο λένπ αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο Γ..
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

154

12.

Αληηθαηάζηαζε Πξνέδξνπ ηεο ηξηκεινχο
επηηξνπήο αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ γηα ηε
θηινμελία παηδηψλ ηνπ Γήκνπ ζε Παηδηθή
Θαηαζθήλσζε γηα ην έηνο 2019.

Δγθξίλεηαη

155

13.

Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 89/2019 απφθαζεο
Γ.. πεξί έγθξηζεο θξηηεξίσλ επηινγήο
αηηήζεσλ εγγξαθήο ζηνπο Παηδηθνχο θαη
Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ηνπο Γήκνπ σο
πξνο ηελ Δπηηξνπή Έγθξηζεο Κνξηνδφηεζεο.

Δγθξίλεηαη

156

Οκφθσλα ην Γ.. αλαζπγθξνηεί ηελ έλαληη
επηηξνπή.

14

Δπαλαζπγθξφηεζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο
Απφξσλ.

Δγθξίλεηαη

157

Οκφθσλα ην Γ.. αλαζπγθξνηεί ηελ έλαληη
επηηξνπή.

15.

Οξζή Δπαλάιεςε ηεο ππ.αξηζκ 76/2017
απφθαζεο Γ..- Οξηζκφο Αληηδεκάξρνπ σο
εθπξνζψπνπ επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηεο
Θνηλσληθήο χκπξαμεο ηνπ Γήκνπ κε ηνλ
Θεληξηθφ Σνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πνπ
αθνξά
ην
Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα
«ΔΠΗΗΣΗΣΗΘΖ
ΘΑΗ
ΒΑΗΘΖ
ΤΙΗΘΖ
ΤΛΓΡΟΚΖ ΓΗΑ ΣΟ ΣΑΚΔΗΟ ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ
ΒΟΖΘΔΗΑ γηα ηνπο Απφξνπο» (ΣΔΒΑ/ FEAD).
Δπηθχξσζε Πηλάθσλ Ωθεινπκέλσλ ηεο Πξάμεο
«ΓΟΚΖ
ΗΣΗΖ
ΘΑΗ
ΘΟΗΛΩΛΗΘΟΤ
ΠΑΛΣΟΠΩΙΔΗΟΤ ΓΖΚΟΤ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΛ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ « κε θσδηθφ ΟΠ 5003609
έηνπο 2019 (Γ΄Φάζε ).
Έγθξηζε 4εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ
Π.Π.Η.Δ.Γ. νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ηεο αξηζ.
16/2019 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ
πκβνπιίνπ.

Δγθξίλεηαη

158

Οκφθσλα ην Γ.. νξίδεη ηνλ λέν
Αληηδήκαξρν σο εθπξφζσπν επηθνηλσλίαο γηα
ηελ ζχκπξαμε ηνπ Γήκνπ ζην έλαληη
πξφγξακκα.

Δγθξίλεηαη

159

Οκφθσλα ην Γ.. επηθπξψλεη ηνπο έλαληη
πίλαθεο.

Δγθξίλεηαη

160

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
αλακφξθσζε ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ.

16.

17.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

18.

Έγθξηζε ρξήζεο δηαδξνκψλ Θνιπκβεηεξίνπ
Ο.Α.Θ.Α. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Δθκάζεζεο Θνιχκβεζεο γηα ηελ πεξίνδν 20192020.

Δγθξίλεηαη

161

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηε ρξήζε
ησλ δηαδξνκψλ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ηνπ
ΟΑΘΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έλαληη
πξνγξάκκαηνο.

19.

Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο 5νπ Ιατθνχ Αγψλα
Γξφκνπ επί δεκνζίαο νδνχ κε ηελ επσλπκία
«ηηο Γεηηνληέο ησλ Κηθξαζηαηψλ Πξνζθχγσλ».

Δγθξίλεηαη

162

Οκφθσλα
ην
Γ..
εγθξίλεη
ζπλδηνξγάλσζε ηνπ έλαληη Αγψλα.

20.

Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Θιήξσζεο θαη ζπγθξφηεζε
επηηξνπήο πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ «Δπηζθεπή αχιεησλ ρψξσλ ζρνιηθψλ
θηηξίσλ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδφλνο» (Α.Κ.
54/2015).
Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θζνξψλ
πεδνδξνκίσλ» (Α.Κ. 110/2016).

Δγθξίλεηαη

163

Οκφθσλα 5ην Γ.. εγθξίλεη ην έλαληη
πξαθηηθφ θαη ζπγθξνηεί ηελ επηηξνπή
πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.

Δγθξίλεηαη

164

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ην πξσηφθνιιν
πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έλαληη
έξγνπ.

21.

22.
23.

ηε

Δγθξίλεηαη
165
Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη 2ε
Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ :«πληήξεζε
παξάηαζε πεξαίσζεο ηνπ έλαληη έξγνπ κέρξη
νδνπνηίαο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Υαιθεδφλαο»(Α.Κ.197/2017).
5/9/2019.
Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ- Δγθξίλεηαη
166
Οκφθσλα ή θαηά πιεηνςεθία θαηά
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
πεξίπησζε ην Γ.. εγθξίλεη ηα έλαληη
πξσηφθνιια παξαιαβήο.
Λέα Φηιαδέιθεηα 20/6/2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΑΡΑΜΑΡΑ

