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 Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
18ης/11/2020, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Γεκ. & Θνηλ. Θψδηθα (Λ. 3463/06)
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Ιήςε απφθαζεο επί πξφηαζεο-αηηήκαηνο θαηνίθσλ
ηεο πεξηνρήο «Πιαηεία Λεζίδαο» ηνπ Γήκνπ, βάζεη
ηεο αξηζ. 47/2020 απφθαζεο-δηαηχπσζεο γλψκεο
ηεο Δ.Π.Ε..
Έγθξηζε κεηαηφπηζεο πεξηπηέξνπ επξηζθφκελνπ επί
ηεο Ι. Γεθειείαο 88-Λ.Φ. ζε λέα ζέζε επί ηεο Ι.
Γεθειείαο 82-Λ.Φ., βάζεη ηεο αξηζ. 44/2020
απφθαζεο-δηαηχπσζεο γλψκεο ηεο Δ.Π.Ε..
Ιήςε απφθαζεο επί ηνπ αηηήκαηνο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «ΓΤΛΑΚΖ ΠΟΙΗΣΩΛ» γηα ηελ απεπζείαο
θαη
ζε
κφληκε
βάζε
αλακεηάδνζε
ησλ
πλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. (livestreaming).

Δγθξίλεηαη

108

Οκφθσλα ή θαηά πιεηνςεθία, θαηά πεξίπησζε,
ην Γ.. εγθξίλεη ηελ πξφηαζε ησλ θαηνίθσλ γηα
ηηο παξεκβάζεηο ζηελ έλαληη πεξηνρή,

Δγθξίλεηαη

109

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ κεηαηφπηζε ηνπ
έλαληη πεξηπηέξνπ.

Δγθξίλεηαη

110

4.

Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 204/2019 απφθαζεο Γ..Οξηζκφο Αληηδεκάξρνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ σο
Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε θαη
γλσκνδφηεζε επί πεξηπηψζεσλ θνπήο δέλδξσλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

111

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ην αίηεκα ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο γηα ηελ απεπζείαο
αλακεηάδνζε
ησλ
ζπλεδξηάζεσλ,
φπσο
ζπκπιεξψζεθε γηα ηελ Ο.Δ. θαη ην site ηνπ
Γήκνπ.
Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
έλαληη απφθαζήο ηνπ.

5.

Οξηζκφο νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ
έιεγρν ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ
ρξήζεο νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ηεο αξηζ. 199/2020
απφθαζεο-εηζήγεζεο
ηνπ
Γηνηθεηηθνχ
ηεο
πκβνπιίνπ.

Δγθξίλεηαη

112

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

3.

Οκφθσλα ην Γ.. νξίδεη ηελ εηαηξεία
GRANTTHORΛTON κε ηαθηηθνχο ειεγθηέο ηνπο
θ.θ. Υξπζαλζνπνχινπ Καξίλα θαη Κπηδίκε Λίθν
γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηνπ Λ.Π. ρξήζεο
2019.

Α/Α
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αλαζπγθξφηεζε
ηεο
Δπηηξνπήο
Πξντφληνο
Υξεκαηνθηβσηίνπ-Παγθαξηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ηεξνχ
Λανχ «Οη Πακκέγηζηνη Σαμηάξρεο» ηνπ Γεκνηηθνχ
Θνηκεηεξίνπ.
Έγθξηζε 6εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεοεηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε
κειέηεο κε ηίηιν «Κειέηε θαη πινπνίεζε κέηξσλ
θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο (Α’
ΦΑΖ –ΚΔΙΔΣΖ)» ζχκθσλα κε ην Λ.4555/2018
[Πξφγξακκα «Θιεηζζέλεο» Η].
Έγθξηζε θαη΄ εμαίξεζε εγγξαθήο λεπίνπ ζε
Βξεθνλεπηαθφ/Παηδηθφ ηαζκφ ηνπ Γήκνπ.

Απνζχξεηαη

Αριθμός
Απόυασης
-

Περίληψη
Σν ζέκα απνζχξεηαη ελ φςεη έθδνζεο ζρεηηθήο
εγθπθιίνπ απφ ην ΤΠ.Δ.

Δγθξίλεηαη

113

Οκφθσλα ην
αλακφξθσζε.

Δγθξίλεηαη

114

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ εθθίλεζε ηεο
δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε ηεο έλαληη κειέηεο.

Δγθξίλεηαη

115

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη
θαη΄εμαίξεζε εγγξαθή.

Έγθξηζε κείσζεο ησλ κηζζσκάησλ ησλ θπιηθείσλ
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 1εο& 2εο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Γήκνπ θαη ηεο ξχζκηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ ζε κέρξη θαη δψδεθα (12) δφζεηο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Λ.
4735/2020.
Έγθξηζε παξαρψξεζεο ρξήζεο ζρνιηθψλ ρψξσλ,
βάζεη ηεο αξηζ. 8/2020 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο
ΓΔΠ.
Έγθξηζε
πξσηνθφιινπ
πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΑΓΩΓΩΛ
ΤΛΓΔΖ
ΓΗΑΦΟΡΩΛ
ΑΘΗΛΖΣΩΛ»
(Α.Κ.103/2014) (επαλεηζαγσγή).

Δγθξίλεηαη

116

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ κείσζε ησλ έλαληη
κηζζσκάησλ ζε πνζνζηφ 40% θαη ηε ξχζκηζε
ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζε έσο (12) δφζεηο.

Δγθξίλεηαη

117

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη
παξαρψξεζε ρξήζεο ησλ έλαληη ρψξσλ.

Δγθξίλεηαη

118

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ην πξσηφθνιιν
πξνζσξηλήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έλαληη
έξγνπ.

Έγθξηζε
πξσηνθφιισλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

119

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηα έλαληη πξσηφθνιια
παξαιαβήο.

παξαιαβήο

εξγαζηψλ-

Γ..

εγθξίλεη

ηελ

ηελ

Λέα Φηιαδέιθεηα 19/11/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΛΤΑΝΔΡΟ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗ

έλαληη

έλαληη

ηελ

