ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΓΖΚΟ ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 31ης/1/2022, 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 ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1.

Έγθξηζε δσξεάλ ηαθήο Γεκνζζέλε Γεσξγνύηε ζην
Γεκνηηθό Θνηκεηήξην, ηηκήο έλεθελ.

Δγθξίλεηαη

5

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη δσξεάλ
ηαθή.

2.

Έγθξηζε ςεθίζκαηνο ησλ αλεμαξηήησλ Γεκ.
πκβνύισλ θ.θ. Αι.Γνύια θαη Δπη.Παπαινπθά θαηά
ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απαμίσζεο ηνπ
Γελ. Λνζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο.

Δγθξίλεηαη

6

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ην έλαληη ςήθηζκα.

3.

Δλεκέξσζε ηνπ ώκαηνο θαη ζπδήηεζε επί ηνπ
ζέκαηνο
ηνπ
Φηινδστθνύ
πιιόγνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο, θαηόπηλ αηηήκαηνο ησλ αλεμαξηήησλ
Γεκ. πκβνύισλ θ.θ. Αι.Γνύια θαη Δπη.Παπαινπθά.

Δλεκέξσζεπδήηεζε

-

Σν Γ.. ελεκεξώλεηαη θαη ζπδεηά ην έλαληη ζέκα.

4.

Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο
ζπνπδαζηή Η.Η.Δ.Θ. ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ
Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

7

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε
ηνπ ζπνπδαζηή.

5.

Έγθξηζε αξηζ. 1/2021 πξαθηηθνύ επηηξνπήο γηα ηελ
θνπή δέλδξσλ επί θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ,
βάζεη ηεο αξηζ. 47/2021 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο
Δ.Π.Ε..

Δγθξίλεηαη

8

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ην πξαθηηθό ηεο
έλαληη επηηξνπήο.

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

6.

Έγθξηζε λέαο παξάηαζεο
ζύκβαζεο κίζζσζεο
αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ
25εο Καξηίνπ 3 - Λ.
Φηιαδέιθεηα.

Δγθξίλεηαη

9

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη λέα παξάηαζε ηεο

7.

Θαζνξηζκόο ηέινπο γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ
δηθαηώκαηνο ρξήζεο ζέζεσλ πεξηπηέξσλ ζε ΑΚΔΑ/
Πνιύηεθλνπο/
Πνιεκηζηέο
Θύπξνπ,
ρσξίο
δεκνπξαζία, ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Υαιθεδόλαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, βάζεη ηεο
αξηζ. 10/2022 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ.
Δπηηξνπήο.

Δγθξίλεηαη

10

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ
έλαληη ηέινπο γηα ην έηνο 2022.

8.

Θαζνξηζκόο ηειώλ θαζαξηόηεηαο ιατθώλ αγνξώλ
έηνπο 2022.

Δγθξίλεηαη

11

Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηνλ θαζνξηζκό ησλ
έλαληη ηειώλ έηνπο 2022.

9.

Οξηζκόο δύν (2) Γεκνηηθώλ πκβνύισλ κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο σο κειώλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή
εθκίζζσζε αθηλήησλ θαη θηλεηώλ πξαγκάησλ ηνπ
Γήκνπ γηα ην έηνο 2022.

Δγθξίλεηαη

12

Οκόθσλα ην Γ.. νξίδεη δύν (2) Γεκ.
πκβνύινπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο γηα ηελ
ζπγθξόηεζε ηεο έλαληη επηηξνπήο έηνπο 2022.

10.

Οξηζκόο δύν (2) Γεκνηηθώλ πκβνύισλ κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο σο κειώλ ηεο επηηξνπήο
εθηίκεζεο
ηνπ
ζρεηηθνύ
ηηκήκαηνο
ησλ
εθπνηνύκελσλ θηλεηώλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα
ην έηνο 2022.

Δγθξίλεηαη

13

Οκόθσλα ην Γ.. νξίδεη δύν (2) Γεκ.
πκβνύινπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο γηα ηελ
ζπγθξόηεζε ηεο έλαληη επηηξνπήο έηνπο 2022.

έλαληη ζύκβαζεο κίζζσζεο κέρξη 31/12/2023 κε
ην ίδην κίζζσκα.

Λέα Φηιαδέιθεηα 1/2/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΝΣΑΡΕΛΗ

