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 23ης/9/2019,
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

Δπαλαθαζνξηζκόο πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ην
άλνηγκα ινγαξηαζκνύ εηδηθνύ ζθνπνύ πνπ
αθνξά ηελ παγία πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ
Έηνπο 2019
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Δγθξίλεηαη

195

Οκόθσλα ην Γ.. επαλαθαζνξίδεη ηελ
Σξάπεδα EUROBANK A.E. γηα ην άλνηγκα ηνπ
έλαληη ινγαξηαζκνύ.

1.

Λήςε απόθαζεο επί ηεο έθζεζεο γηα ηελ
θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ Γήκνπ
γηα ην Γ΄ ηξίκελν έηνπο 2018, βάζεη ηεο αξηζ.
133/2019 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ.
Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ.1β ηνπ Ν. 3852/10.

Απνζύξεηαη

-

Σν ζέκα απνζύξεηαη.

2.

Λήςε απόθαζεο επί ηεο έθζεζεο γηα ηελ
θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ Γήκνπ
γηα ην Α΄ ηξίκελν έηνπο 2019, βάζεη ηεο αξηζ.
134/2019 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ.
Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ.1β ηνπ Ν. 3852/10.

Απνζύξεηαη

-

Σν ζέκα απνζύξεηαη.

Ληυθείσα

Αριθμός

ΘΕΜΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Περίληψη

εο

Απόυαση

Απόυασης

3.

Έγθξηζε 6
αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ζρεηηθήο
απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

Δγθξίλεηαη

196

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
αλακόξθσζε ηνπ Γήκνπ.

4.

Έγθξηζε 5εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ
νηθ. έηνπο 2019 ηνπ Π.Π.Ι.Δ.Γ., βάζεη ηεο αξηζ.
21/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ
πκβνπιίνπ.

Δγθξίλεηαη

197

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

5.

Δθινγή κειώλ λένπ Γ.. ηνπ Π.Π.Ι.Δ.Γ.,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 θαη
229 ηνπ Γ.& Κ. Κώδηθα, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
από απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/19.

Δγθξίλεηαη

198

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εθιέγεη ηα κέιε
ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Π. από ιήςεσο ηεο παξνύζαο
κέρξη 31/10/2021.

6.

Οξηζκόο κειώλ λένπ Γ.. Κνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο θαη εθινγή λένπ Πξνέδξνπ θαη
Αληηπξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 255 ηνπ Γ.& Κ. Κώδηθα, όπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
Ν. 4623/19.

Δγθξίλεηαη

199

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. νξίδεη ηα κέιε ηνπ
Γ.. ηνπ Ν.Π. από ιήςεσο ηεο παξνύζαο
κέρξη 31/10/2021 θαη εθιέγεη ηνλ Πξόεδξν
θαη ηνλ Αληηπξόεδξό ηνπ.

7.

Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε ζύκβαζε
δηάξθεηαο νθηώ (8) κελώλ γηα ηελ θάιπςε
αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηεο
Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο &
Ηιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

200

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ πξόζιεςε
ηνπ έλαληη πξνζσπηθνύ.

8.

Έγθξηζε ζύλαςεο λέαο ζύκβαζεο κε ηδησηηθή
εηαηξεία
γηα
ηελ
πεξηζπιινγή
εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ εληόο ησλ
δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

201

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηε ζύλαςε λέαο
ζύκβαζεο κε ηδησηηθή εηαηξεία γηα ηνλ έλαληη
ζθνπό.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

9.
10.
11.

12.

Έγθξηζε θαη΄εμαίξεζε εγγξαθήο βξεθώλ θαη
Δγθξίλεηαη
λεπίνπ ζε Βξεθνλεπηαθoύο ηαζκνύο ηνπ
Γήκνπ.
Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο Δγθξίλεηαη
ζπνπδάζηξηαο Ι.ΙΔΚ ζε Παηδηθό ηαζκό ηνπ
Γήκνπ.
Οξηζκόο Δληεηαικέλνπ πκβνύινπ κε ηνλ
Δγθξίλεηαη
αλαπιεξσηή ηνπ σο Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο
γλσκνδόηεζεο γηα ηελ θνπή ή κε δέλδξσλ επί
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ.

202

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ θαη΄ εμαίξεζε
εγγξαθή ησλ βξεθώλ θαη ηνπ λεπίνπ.

203

Οκόθσλα
ην
Γ..
εγθξίλεη
ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο έλαληη πξαθηηθήο
άζθεζεο.
Οκόθσλα ην Γ.. νξίδεη ηνλ εληεηαικέλν
ύκβνπιν πξαζίλνπ θ. π.Γξακκέλν σο
Πξόεδξν ζηελ έλαληη επηηξνπή.

Δπηθαηξνπνίεζε
ηεο ππ΄αξηζκ. 185/2014 Απνζύξεηαη
απόθαζεο Γ.. πεξί έγθξηζεο: α) πινπνίεζεο
αζιεηηθώλ, πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη
Γξαζηεξηνηήησλ,
β)
Γεκηνπξγίαο
θαη
ιεηηνπξγίαο
ηκεκάησλ
κε
εζεινληηθά
πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο από πνιίηεο ζρεηηθά
κε
ηα
αλσηέξσ
πξνγξάκκαηα
θαη
δξαζηεξηόηεηεο,
γ)
θαηαβνιήο
κεληαίαο
ζπλδξνκήο γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ζηα
αζιεηηθά,
πνιηηηζηηθά
πξνγξάκκαηα
θαη
δξαζηεξηόηεηεο δ) θαηαβνιήο αληηηίκνπ γηα ην
δηθαίσκα ρξήζεο ησλ αζιεηηθώλ ρώξσλ θαη
αηζνπζώλ
ηνπ
Γήκνπ
από
ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο θαη ε) ζπγθξόηεζε επηηξνπώλ
παξαρώξεζεο αζιεηηθώλ-πνιηηηζηηθώλ ρώξσλ
ηνπ Γήκνπ ζε ηδηώηεο, ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία
θαη επηηξνπήο επηινγήο ησλ εζεινληώλ
πξνπνλεηώλ θαη ησλ ινηπώλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ
ζα απαζρνινύληαη ζηα αζιεηηθά -πνιηηηζηηθά
πξνγξάκκαηα.

-

Α/Α

13.

Απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο
–
Νέαο
Υαιθεδόλαο
ζην
πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ II» ζηνλ άμνλα

204

Σν ζέκα απνζύξεηαη.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

205

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή
ηνπ Γήκνπ ζην έλαληη πξόγξακκα.

14

πξνηεξαηόηεηαο «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο
ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ Γήκσλ» κε
ηίηιν : «Καηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε
αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γήκσλ».
Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ θνηλή επηηξνπή
παξαθνινύζεζεο
ηεο
Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΝΣΗΡΗΗ

Δγθξίλεηαη

206

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. νξίδεη ηνλ
εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ ζηελ έλαληη επηηξνπή.

Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ θνηλή επηηξνπή
παξαθνινύζεζεο
ηεο
Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Πξνζηαζία,
Γηαρείξηζε θαη Αλάπιαζε Άιζνπο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο».
Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ θνηλή επηηξνπή
παξαθνινύζεζεο
ηεο
Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΝΑΠΛΑΗ

Δγθξίλεηαη

207

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. νξίδεη ηνλ
εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ ζηελ έλαληη επηηξνπή.

Δγθξίλεηαη

208

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. νξίδεη ηνλ
εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ ζηελ έλαληη επηηξνπή.

Έγθξηζε παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΓΗΜΟΤ
ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ» (Α.Μ. 119/15).

Δγθξίλεηαη

209

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη παξάηαζε
ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έλαληη έξγνπ κέρξη
16/10/2019.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Δγθξίλεηαη

210

ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΓΩΝ ΓΗΜΟΤ Ν.Φ.Ν.Υ.».
15.

16.

ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΓΗΜΟΤ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑΥΑΛΚΗΓΟΝΟ».
17.

Α/Α

18.

Έγθξηζε πξσηνθόιισλ παξαιαβήο εξγαζηώλππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη
πξσηόθνιια παξαιαβήο.

ηα

έλαληη

Νέα Φηιαδέιθεηα 25/9/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΛΤΑΝΔΡΟ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗ

