ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (δηεμαρζείζα κέζσ ηειεδηάζθεςεο) πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
21ης/10/2020, 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

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1.

πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο δσξεάλ κεηαθνξάο
απφ ηνλ Γήκν θνηηεηψλ-θαηνίθσλ ηεο πφιεο απφ
θαη πξνο ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα πνπ θνηηνχλ,
θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ Γεκ. πκβνχισλ θ.θ.
Αι.Γνχια, Ι.Οπζηακπαζίδε, Δπη.Παπαινπθά θαη
Π.Λαδαξίδε.

Δγθξίλεηαη

98

Σν Γ.. πξνβαίλεη ζηε ζπδήηεζε ηνπ έλαληη
ζέκαηνο θαη θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηε δσξεάλ
κεηαθνξά
ησλ
θνηηεηψλ-θαηνίθσλ
ζηα
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα.

2.

πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο επέθηαζεο ηεο
πθηζηάκελεο θαη δηεξρφκελεο απφ ην Γήκν γξακκήο
ηξφιετ Νν 3 κε αληίζηνηρε κεηαθνξά ηνπ ζεκείνπ
αθεηεξίαο απηήο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ Γεκ.
πκβνχισλ θ.θ. Αι.Γνχια, Ι.Οπζηακπαζίδε,
Δπη.Παπαινπθά, Π.Λαδαξίδε θαη Κ.Σνκπνχινγινπ.

Δγθξίλεηαη

99

Σν Γ.. πξνβαίλεη ζηε ζπδήηεζε ηνπ έλαληη
ζέκαηνο θαη θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ
ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο ηηο αξκφδηεο Αξρέο γηα
ηελ επέθηαζε ηεο έλαληη γξακκήο κε αληίζηνηρε
κεηαθνξά ηνπ ζεκείνπ αθεηεξίαο απηήο.

3.

Απνδνρή ησλ φξσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
Πξάζηλνπ Σακείνπ χςνπο 188.445,00 € γηα ηελ
Πξάμε «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ
ΠΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΘΛΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκηκνπ
εθπξφζσπνπ ηνπ Γήκνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ
ελέξγεηεο.

Δγθξίλεηαη

100

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ησλ
φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ έλαληη Πξάμε θαη
εμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ
ελέξγεηεο.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
96

Περίληψη

4.

Έγθξηζε 4εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο
Γήκνπ έηνπο 2020.

5.

Έγθξηζε 5εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεοεηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

Δγθξίλεηαη
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6.

Καζνξηζκφο ακνηβήο πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ
Αλδξέα Κ. Παπαξξεγφπνπινπ γηα παξάζηαζε
ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά ηελ ζπδήηεζε
αίηεζεο αλαίξεζεο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ζηελ
ππφζεζε ησλ εηαηξεηψλ “ENERGA” θαη “HELLAS
POWER” (ζρεη. ε αξηζ. 205/2020 απφθαζε Οηθ.
Δπηηξνπήο).

Δγθξίλεηαη
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7.

Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε
κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο
θηηξίσλ θαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε δεκνηηθνχ
θνηκεηεξίνπ» ζχκθσλα κε ην Ν.4555/2018
[Πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο» Ι] (επαλεηζαγσγή).

Δγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ εθθίλεζε
ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε ηεο έλαληη
κειέηεο.

8.

Δπηθαηξνπνίεζε / ζπκπιήξσζε ηεο αξηζ. 289/2018
απφθαζεο Γ.. πεξί έγθξηζεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ
ΑΜΚΔ «ΚΔΝΣΡΟ Φ».

Δγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ην Γ..
επηθαηξνπνίεζε/ζπκπιήξσζε
απφθαζήο ηνπ.

9.

Δπηθχξσζε πηλάθσλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο
«ΓΟΜΗ
ΙΣΙΗ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ
ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟΤ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» κε θσδηθφ ΟΠ 5003609 έηνπο
2020 ( Γ΄ΦΑΗ).
Έγθξηζε πξαθηηθνχ θιήξσζεο θαη ζπγθξφηεζε
επηηξνπήο πξνζσξηλήο & νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΤΟ ΝΔΩΝ ΒΡΔΦΙΚΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟΝ 1ν ΒΝ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ
ΚΑΙ ΣΟΝ 1ν ΒΝ ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» (Α.Μ.
96/2018).

Δγθξίλεηαη
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Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. πξνβαίλεη ζηε
επηθχξσζε ησλ πηλάθσλ σθεινπκέλσλ ηεο Γ΄
θάζεο ηεο έλαληη πξάμεο.

Δγθξίλεηαη

105

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ην πξαθηηθφ θιήξσζεο
ππαιιήισλ θαη ζπγθξνηεί κεηά απφ θιήξσζε
κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο
& νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έλαληη έξγνπ.

10.

Οκφθσλα ην
ηξνπνπνίεζε.

Γ..

εγθξίλεη

ηελ

έλαληη

Οκφθσλα ην
αλακφξθσζε.

Γ..

εγθξίλεη

ηελ

έλαληη

Οκφθσλα ην Γ.. θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ
δηθεγφξνπ γηα ηελ έλαληη ππφζεζε ζην πνζφλ
ησλ 1.855,04 €.

εγθξίλεη ηελ
ηεο
έλαληη

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

11.

Έγθξηζε
πξσηνθφιινπ
πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΤΝΓΔΗ
ΓΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΚΙΝΗΣΩΝ»
(Α.Μ.103/2014).

Απνζχξεηαη

Αριθμός
Απόυασης
-

12.

Έγθξηζε
πξσηνθφιισλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

106

παξαιαβήο

Ληυθείσα
Απόυαση

εξγαζηψλ-

Περίληψη
Σν ζέκα απνζχξεηαη.

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηα έλαληη πξσηφθνιια
παξαιαβήο.
Νέα Φηιαδέιθεηα 22/10/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΛΤΑΝΔΡΟ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗ

