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 9ης/10/2019,
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

Απνδνρή πνζνύ 82.940,00 επξώ Γ’ 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 ζρεηηθήο απόθαζεοεηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ.
Αιιαγή
ππνιόγσλ
δηαρεηξηζηώλ ησλ
απνζεκαηηθώλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο
– Νέαο Υαιθεδόλαο.

Δγθξίλεηαη

215

Οκόθσλα ην Γ.. απνδέρεηαη ην έλαληη
πνζό, ην θαηαλέκεη ζηηο ρ. Δπηηξνπέο θαη
πξνβαίλεη ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζρεηηθώλ
πηζηώζεσλ.

Δγθξίλεηαη

216

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ αιιαγή ησλ
έλαληη ππνιόγσλ δηαρεηξηζηώλ.

Αλαζπγθξόηεζε ηεο πεληακεινύο επηηξνπήο
πηζηνπνίεζεο θαηαιιειόηεηαο δηακεξηζκάησλ
γηα ην Πξόγξακκα ηήξημεο Έθηαθηεο Αλάγθεο
γηα ηελ Έληαμε θαη ηε ηέγαζε- ESTIA.
Απνδνρή ηεο Απόθαζεο έληαμεο ηεο Πξάμεο
«Γνκή ίηηζεο θαη Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ
Γήκνπ Ν. Φηιαδειθείαο - Ν. Υαιθεδόλαο « θαη
ησλ εηδηθώλ όξσλ, κε θσδηθό ΟΠ 5003609
θαζώο θαη εμνπζηνδόηεζε πξνο ηνλ Γήκαξρν γηα
θάζε ζρεηηθή ελέξγεηα θαη ππνγξαθή.

Δγθξίλεηαη

217

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. αλαζπγθξνηεί ηελ
έλαληη επηηξνπή σο πξνο ηνπο αηξεηνύο ηνπ
Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

218

Οκόθσλα ην Γ.. απνδέρεηαη ηελ απόθαζε
έληαμεο ηεο έλαληη Πξάμεο θαη εμνπζηνδνηεί
ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

3.

4.

Α/Α

5.

6.

7.

Ληυθείσα
Απόυαση

πγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απόξσλ γηα ηνλ Απνζύξεηαη
Γήκν Ν.Φηιαδειθείαο-Ν.Υαιθεδόλαο - Οξηζκόο
Σαθηηθώλ –Αλαπιεξσκαηηθώλ Μειώλ – Γηάξθεηα
Θεηεία ηεο.
α)
Έγθξηζε
ζπκκεηνρήο
ηνπ
Γήκνπ
Δγθξίλεηαη
Ν.Φηιαδέιθεηαο-Ν.Υαιθεδόλαο ζηελ Κνηλσληθή
ύκπξαμε Κεληξηθνύ Σνκέα Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο πνπ αθνξά ην
Δπηρεηξεζηαθό
Πξόγξακκα «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο
πλδξνκήο γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο
γηα ηνπο Απόξνπο(ΣΔΒΑ/FEAD). β) Σελ
εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ισάλλε
Βνύξνπ , σο λόκηκνπ εθπξόζσπνπ ηνπ Γήκνπ
λα ππνγξάςεη ην θαηαζηαηηθό γηα ηελ ζύζηαζε
Αλαπηπμηαθήο ύκπξαμεο, θαη θάζε άιιν
έγγξαθν πνπ απαηηείηαη. γ) Σνλ νξηζκό ηνπ
Αληηδεκάξρνπ
Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο
,
Πξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο σο πξόζσπν
επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλσληθήο
ύκπξαμεο ζην Γήκν. δ) Σνλ νξηζκό
ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ σο εθπξόζσπνη ηνπ
Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό Μέξνο ε) Σνλ νξηζκό
ππεπζύλσλ –δηαλνκήο απνζήθεο, θαζώο θαη ηα
ζεκεία Γηαλνκήο.
Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε
δεκόζηαο
ζύκβαζεο
εθπόλεζεο
κειέηεο
ζύκθσλα κε ην Ν.4555/2018, ΦΔΚ 133/Α/ 1907-2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο
Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο –
Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο
ιεηηνπξγίαο
ησλ
Ο.Σ.Α.
[Πξόγξακκα

Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

-

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

219

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή
ηνπ Γήκνπ ζην έλαληη πξόγξακκα,
εμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ
ελέξγεηεο θαη εγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ
αξκόδηνπ Αληηδεκάξρνπ σο εθπξνζώπνπ
επηθνηλσλίαο, ηνλ νξηζκό ησλ ππαιιήισλ θη
ησλ ππεπζύλσλ δηαλνκήο-απνζήθεο.

220

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ εθθίλεζε ηεο
έλαληη δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο
κειέηεο αλάδεημεο-αμηνπνίεζεο πξώελ ηξ.
Δξγνζηαζίνπ ζην Ο.Σ. 11-Ν.Υ.

«Κιεηζζέλεο» Ι] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ
απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8.

Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο
ηνπ έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΝΓΔΗ
ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ» (A.M.: 158/2016).

Δγθξίλεηαη

221

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη 2ε παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έλαληη έξγνπ
κέρξη 5/12/2019.

9.

Έγθξηζε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο εξγαζηώλππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

222

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ην έλαληη
πξσηόθνιιν παξαιαβήο.
Νέα Φηιαδέιθεηα 10/10/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΛΤΑΝΔΡΟ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗ

