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--------------------------------------143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Κνηλνπνίεζε:
Πιεξνθνξίεο: Πιέζζαο Κσλ/λνο
- Γεληθή Γξακκαηέα Γήκνπ
Σει.:
213-2049085-086,
213- Δηδηθνύο πλεξγάηεο
2049000
Γεκάξρνπ
FAX : 213 2049006
- Γ/ληέο Τπεξεζηώλ Γήκνπ
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
kgeorgamli@gmail.com
- Ννκηθή Τπεξεζία Γήκνπ
- Κνηλωθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ
- Π.Π.Ι.Δ.Γ.
- ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ Γήκνπ
- Σνπηθά Μ.Μ.Δ.
Σκήκα Τπνζηήξημεο
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ

Θ Δ Μ Α : Πξόζθιεζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε Γ.. (14ε)
Παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ηελ 23ε επηεκβξίνπ 2019, εκέξα
Γεπηέξα θαη ώξα 7.30 κ.κ., ζηελ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ
ρξήζεωλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο «Μίιηνο
Κνπληνπξάο», (Θεζζαινλίθεο θαη Λαραλά-Ν.Φ.) ζε δεκόζηα ηαθηηθή
πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 4 ηνπ Ν.
3852/2010 («Καιιηθξάηεο»), όπσο ηζρύεη, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο
ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
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.
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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.
3. Έγθξηζε 6εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2019, βάζεη ζρεηηθήο απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
4. Έγθξηζε 5εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2019 ηνπ
Π.Π.Ι.Δ.Γ., βάζεη ηεο αξηζ. 21/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ
πκβνπιίνπ.
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.
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.
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.
8. Έγθξηζε ζύλαςεο λέαο ζύκβαζεο κε ηδησηηθή εηαηξεία γηα ηελ
πεξηζπιινγή εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ.
9. Έγθξηζε
θαη΄εμαίξεζε
εγγξαθήο
Βξεθνλεπηαθoύο ηαζκνύο ηνπ Γήκνπ.

βξεθώλ

10. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο
Παηδηθό ηαζκό ηνπ Γήκνπ.

θαη

λεπίνπ

ζε

ζπνπδάζηξηαο Ι.ΙΔΚ ζε

11. Οξηζκόο Δληεηαικέλνπ πκβνύινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ σο
Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο γλσκνδόηεζεο γηα ηελ θνπή ή κε δέλδξσλ επί
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ.
12. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 185/2014 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
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ινηπώλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα απαζρνινύληαη ζηα αζιεηηθά -πνιηηηζηηθά
πξνγξάκκαηα.
13. Απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο
ζην πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ II» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο
«Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ Γήκσλ»
κε ηίηιν : «Καηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε αζιεηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γήκσλ».
14. 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

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

15. «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».
16. 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

ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΓΗΜΟΤ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ».

17. Έγθξηζε παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΗ
ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΓΗΜΟΤ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ» (Α.Μ.
119/15).
18. Έγθξηζε πξσηνθόιισλ παξαιαβήο εξγαζηώλ-ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.


Η παξνύζα πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ «Δθεκεξίδα ηεο Τπεξεζίαο»,
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΛΤΑΝΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΜΛΗ
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