ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΓΖΚΟ ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή (δηεμαρζείζα κέζσ ηειεδηάζθεςεο) πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
23ης-30ής/9/2020, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Γεκ. & Θνηλ. Θώδηθα (Λ. 3463/06)
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1.

Οξζή Δπαλάιεςε ηεο αξηζ. 52/2020 απόθαζεο
Γ..
πεξί
απαιιαγήο
επηρεηξήζεσλ
ζε
παύζε/αλαζηνιή από θαηαβνιή δεκνηηθώλ ηειώλ –
κείσζε, απαιιαγή ή αλαζηνιή κηζζσκάησλ
αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

86

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ Οξζή Δπαλάιεςε
ηεο έλαληη απόθαζήο ηνπ.

2.

Ιήςε απόθαζεο γηα ηελ κεηνλνκαζία ηεο νδνύ
αιακίλνο-Λ.Υ. ζε νδό Θσλζηαληίλνπ Κειηγθώλε.

Δγθξίλεηαη

87

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηε κεηνλνκαζία ηεο
έλαληη νδνύ.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1.

πδήηεζε επί πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ
θάηνηθνη ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ άξδεσλ κεηαμύ
ησλ
νδώλ
Ησαλλίλσλ
θαη
Καηάλδξνπ-Λέα
Φηιαδέιθεηα, θαηόπηλ ζρεηηθνύ ηνπο αηηήκαηνο.

Δγθξίλεηαη ε
ππνβνιή
ρξνλνδ/ηνο
ζην επόκελν
Γ..

88

Σν Γ.. πξνβαίλεη ζηε ζπδήηεζε ησλ έλαληη
πξνβιεκάησλ θαη θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ
ππνβνιή από ηε Γηνίθεζε ζην επόκελν Γ..
ρξνλνδηαγξάκκαηνο επίιπζεο απηώλ.

2.

πδήηεζε
επί
ησλ
πξνβιεκάησλ
πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ
θαηόπηλ αηηήκαηνο ησλ Γεκ. πκβνύισλ θ.θ.
Αι.Γνύια θαη Η.Οπζηακπαζίδε.

πδήηεζε

-

Σν Γ.. πξνβαίλεη ζηε ζπδήηεζε ησλ έλαληη
πξνβιεκάησλ.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
89

Περίληψη

3.

Έγθξηζε δσξεάλ ηαθήο ζην Γεκνηηθό Θνηκεηήξην
Θσλζηαληίλνπ Κειηγθώλε θαη ππξίδσλνο Πνκώλε,
ηηκήο έλεθελ.

Οκόθσλα ζηελ α΄ πεξίπησζε θαη θαηά
πιεηνςεθία ζηε β΄ ην Γ.. εγθξίλεη ηελ δσξεάλ
ηαθή ησλ έλαληη ζαλόλησλ ζην Γεκνηηθό
Θνηκεηήξην, ηηκήο έλεθελ.
Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
αλακόξθσζε.

4.

Έγθξηζε 4εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο απόθαζεοεηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

Δγθξίλεηαη

90

5.

Έγθξηζε δίκελεο παξάηαζεο ζύκβαζεο γηα ηηο
νκάδεο Γ΄(«Πξνκήζεηα αθξπιηθώλ ρξσκάησλ») θαη
Δ΄ («Πξνκήζεηα πιηθώλ δηαγξακκίζεσλ νδώλ»).

Δγθξίλεηαη

91

6.

Έγθξηζε ινγνηύπνπ ηνπ Γήκνπ Λέαο ΦηιαδέιθεηαοΛέαο Υαιθεδόλαο.

Απνζύξεηαη

-

7.

Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκ.
185/2014
απόθαζεο
ηνπ
Γ..
πεξί έγθξηζεο α)
πινπνίεζεο
αζιεηηθώλ,
πνιηηηζηηθώλ
Πξνγξακκάησλ
&
Γξαζηεξηνηήησλ,
β)
δεκηνπξγίαο 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 θαη δ) θαηαβνιήο αληηηίκνπ γηα
ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ αζιεηηθώλ ρώξσλ θαη
αηζνπζώλ ηνπ Γήκνπ από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.

Δγθξίλεηαη
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Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη
επηθαηξνπνίεζε ηεο έλαληη απόθαζήο ηνπ.

8.

Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Δλαξκόληζε
Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» έηνπο
2020-2021. Οξηζκόο θαη εμνπζηνδόηεζε λνκίκνπ
εθπξνζώπνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεοπξνζθνξάο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο
ζύκβαζεο.

Δγθξίλεηαη

92

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ
Γήκνπ ζην έλαληη πξόγξακκα θαη νξίδεη ηνλ
Αληηδήκαξρν Παηδείαο σο λόκηκν εθπξόζσπό
ηνπ.

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ δίκελε παξάηαζε
ησλ ζπκβάζεσλ ησλ έλαληη πξνκεζεηώλ.

Σν ζέκα απνζύξεηαη.

ηελ

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

9.

Απνδνρή παξαίηεζεο αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο
Θνηλήο Δπηηξνπήο παξαθνινύζεζεο εθαξκνγήο
Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ Γήκνπ
Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο γηα ηελ πινπνίεζε
Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη νξηζκόο λένπ.

10.

Έγθξηζε
πξσηνθόιισλ
ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.

παξαιαβήο

ηεο
ηεο
θαη
ηεο

εξγαζηώλ-

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
93

Δγθξίλεηαη

94

Περίληψη
Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηεο
παξαίηεζεο θαη ηνλ νξηζκό ηνπ θ. Υαξ. Σζίηνπ
σο
λένπ
αλαπιεξσκαηηθνύ
κέινπο
ηεο
Δπηηξνπήο.
Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηα έλαληη πξσηόθνιια
παξαιαβήο.
Λέα Φηιαδέιθεηα 1/10/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΛΤΑΝΔΡΟ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗ

