ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ) πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
22ας/7/2020, 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

Έγθξηζε
ζπκκεηνρήο
ζην
πξόγξακκα
«ΜΠΟΡΟΤΜΔ Savingfood – savinglives» γηα ηελ
παξνρή έθηαθηεο επηζηηηζηηθήο ελίζρπζεο κε
πινπνίεζε
επηέκβξην-Γεθέκβξην
2020
θαη
εμνπζηνδόηεζε λνκίκνπ εθπξνζώπνπ.
Έγθξηζε ςεθίζκαηνο θαηαδίθεο ησλ βαλδαιηζκώλ
ζηα γξαθεία ηεο Σ.Ο. Νέαο Γεκνθξαηίαο Ν.Φ.

Δγθξίλεηαη

73

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ
Γήκνπ ζην έλαληη Πξόγξακκα θαη ηελ
εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, σο λνκίκνπ
εθπξνζώπνπ.

Δγθξίλεηαη

74

Οκόθσλα ην Γ.. θαηαδηθάδεη ηνπο έλαληη
βαλδαιηζκνύο.

Έγθξηζε ςεθίζκαηνο θαηαδίθεο ηεο κεηαηξνπήο
ηνπ Νανύ ηεο Αγ.νθίαο ζε ηδακί.

Δγθξίλεηαη

75

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ην έλαληη
ςήθηζκα.

ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1.

2.
3.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1.

Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 243/2019 απόθαζεο
Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ
πεξί
απνδνρήο
επηρνξήγεζεο από ην πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ
ΙΙ».

Δγθξίλεηαη

76

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη
ηξνπνπνίεζε ηεο έλαληη απόθαζήο ηνπ.

ηελ

2.

Έγθξηζε 3εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο
Γήκνπ έηνπο 2020.

Δγθξίλεηαη

77

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
ηξνπνπνίεζε.

3.

Έγθξηζε 3εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο απόθαζεοεηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

Δγθξίλεηαη

78

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
αλακόξθσζε.

Α/Α
4.

5.

6.

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε
κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο
θηηξίσλ θαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε δεκνηηθνύ
θνηκεηεξίνπ» ζύκθσλα κε ην Ν.4555/2018
[Πξόγξακκα «Κιεηζζέλεο» Ι]
Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο
ηξνπνπνίεζεο – παξάηαζεο Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο ηνπ έξγνπ «Πξνζηαζία, Γηαρείξηζε θαη
Αλάπιαζε
Άιζνπο
Νέαο
Φηιαδέιθεηαο»
(Α.Μ.141/2016).
Έγθξηζε κεηνλνκαζίαο ηνπ θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ
ηνπ

2νπ

Γπκλαζίνπ-2νπ

Γεληθνύ

Λπθείνπ

Απνζύξεηαη

Αριθμός
Απόυασης
-

Δγθξίλεηαη

79

Καηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ ζύλαςε
θαη ηνπο όξνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο ηξνπνπνίεζεο –
παξάηαζεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ
έλαληη έξγνπ.

Δγθξίλεηαη

80

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ κεηνλνκαζία ηνπ

Ν.

Περίληψη
Σν ζέκα απνζύξεηαη θαη ζα επαλεηζαρζεί ζε
επόκελε πλεδξίαζε ηνπ Γ.. κεηά από
πεξαηηέξσ εμέηαζε.

έλαληη ζρνιηθνύ γπκλαζηεξίνπ ζε «Απόζηνινο

Φηι/θεηαο ζε: ρνιηθό θιεηζηό γπκλαζηήξην 2νπ

Κόληνο».

Γπκλαζηνπ-2νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο
«Απόζηνινο Κόληνο».
7.

Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ
άλεπ αμίαο, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ
άξζξνπ 199 παξ. 6 ηνπ Γ.& Κ. Κώδηθα.

Δγθξίλεηαη

81

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ην έλαληη πξαθηηθό θαη
ηελ θαηαζηξνθή ζπλνιηθά 103 αθαηάιιεισλ
πξνο ρξήζε θάδσλ απνξξηκκάησλ.

8.

Δπηθύξσζε πηλάθσλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο
«ΓΟΜΗ
ΙΣΙΗ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ
ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟΤ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» κε θσδηθό ΟΠ 5003609 έηνπο
2020 ( Β΄ΦΑΗ).

Δγθξίλεηαη

82

Οκόθσλα ην Γ.. επηθπξώλεη ηνπο πίλαθεο
σθεινπκέλσλ ηεο έλαληη πξάμεο (Β΄θάζε).

9.

Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ
«Καηαζθεπή
κνλώζεσλ
θηηξηαθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ».

Δγθξίλεηαη

83

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ην πξσηόθνιιν
πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έλαληη έξγνπ.

10.

Έγθξηζε πξαθηηθνύ θιήξσζεο θαη ζπγθξόηεζε
επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο
ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΝΓΔΗ
ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ» (Α.Μ. 103/2014).

Δγθξίλεηαη

84

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ην πξαθηηθό θιήξσζεο
ησλ ππαιιήισλ θαη ζπγθξνηεί κεηά από
θιήξσζε ηελ επηηξνπή
πξνζσξηλήο
θαη
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έλαληη έξγνπ.

11.

Έγθξηζε
πξσηνθόιισλ
ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

85

Οκόθσλα ή θαηά πιεηνςεθία θαηά πεξίπησζε ην
Γ.. εγθξίλεη ηα έλαληη πξσηόθνιια παξαιαβήο.

παξαιαβήο

εξγαζηώλ-

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη
Νέα Φηιαδέιθεηα 23/7/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΛΤΑΝΔΡΟ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗ

