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 28ης/6/2022,
ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Γεκ. & Θνηλ. Θώδηθα (Λ. 3463/06)
Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Απνζύξεηαη

-

Δγθξίλεηαη
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Οκόθωλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ άξζε
απαιινηξίωζεο θαη επαλεπηβνιή ξπκνηνκηθήο
απαιινηξίωζεο
ζηνλ
έλαληη
ρώξν
ζε
ζπκκόξθωζε κε ηηο ζρεηηθέο δηθαζηηθέο
απνθάζεηο.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθωλα

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1.

2.

3.

Θαζνξηζκόο ζπληειεζηώλ ηειώλ ηνπ λένπ γεπέδνπ
ηεο Α.Δ.Θ. έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 147/2022
απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

Άξζε απαιινηξίωζεο θαη επαλεπηβνιή ξπκνηνκηθήο
απαιινηξίωζεο ζηνλ Θ.Υ. 1 θαη ζε ηκήκα ηνπ Θ.Υ.
2 ηεο πεξηνρήο Κπξηηάληα ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα
Λέαο Φηιαδέιθεηαο Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο –
Λέαο Υαιθεδόλαο, πνπ έρεη επηβιεζεί ζηε
θεξόκελε ηδηνθηεζία Κεηζόπνπινπ θ.ιπ. ζε
ζπκκόξθωζε ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ ππ’ αξ.
19549/2017 απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Πξωηνδηθείνπ
Αζελώλ θαη ηελ ππ’ αξ. 1025/2020 απόθαζε
.η.Δ., βάζεη ηεο αξηζ. 52/2022 απόθαζεοεηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε..
Έγθξηζε 3εο αλακόξθωζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 142/2022
απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

Σν ζέκα απνζύξεηαη.

(κε
πξόηαζεο) ην
αλακόξθωζε.

ππνβιεζείζαο

Γ..

εγθξίλεη

ελαιιαθηηθήο
ηελ

έλαληη

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση
Δγθξίλεηαη

Αριθμός
Απόυασης
52

Περίληψη

4.

Γηελέξγεηα θιήξωζεο θελωζέληωλ πεξηπηέξωλ ηνπ
Γήκνπ: δηαρωξηζκόο ηνπ 30% (Παξαρώξεζε
ζέζεωλ ζε ΑΚΔΑ/Πνιπηέθλνπο/Πνιεκηζηέο Θύπξνπ,
ρωξίο δεκνπξαζία) θαη ηνπ 70% (Παξαρώξεζε
ζέζεωλ κε δεκνπξαζία), Οξηζκόο ηόπνπ θαη
αξκόδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θιήξωζεο γηα ηελ
παξαρώξεζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 30% ηωλ
θελωζέληωλ πεξηπηέξωλ.

5.

Κεηνλνκαζία ζηάζεο Σξνρνλόκνο ζε Πάξθν
Κηθξαζηαηώλ/Π.Π.Η.Δ.Γ., βάζεη ηεο αξηζ. 13/2022
απόθαζεο-δηαηύπωζεο γλώκεο ηνπ πκβνπιίνπ
Γεκ. Θνηλόηεηαο Λέαο Φηιαδέιθεηαο.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθωλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ κεηνλνκαζία ηεο
έλαληη ζηάζεο θαη ηελ ππνβνιή ηεο απόθαζήο
ηνπ πξνο έγθξηζε ζηηο αξκόδηεο αξρέο.

6.

Έγθξηζε θαη΄εμαίξεζε θηινμελίαο ηωλ βξεθώλ θαη
λεπίωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνπο Παηδηθνύο θαη
Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο ηνπ Γήκνπ ωο
ππεξάξηζκωλ.

Δγθξίλεηαη
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Οκόθωλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
θαη΄εμαίξεζε θηινμελία ηωλ βξεθώλ θαη λεπίωλ.

7.

Δπηθύξωζε πηλάθωλ ωθεινπκέλωλ ηεο πξάμεο
«ΓΟΚΖ
ΗΣΗΖ
ΘΑΗ
ΘΟΗΛΩΛΗΘΟΤ
ΠΑΛΣΟΠΩΙΔΗΟΤ
ΓΖΚΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΛ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ» κε θωδηθό ΟΠ 5003609 Οηθ.
Έηνπο 2022 (Β΄ΦΑΖ).

Δγθξίλεηαη
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Οκόθωλα

Έγθξηζε
πξωηνθόιιωλ
ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

8.

παξαιαβήο

εξγαζηώλ-

Σν Γ.. δηελεξγεί ηελ έλαληη θιήξωζε θαη
ζπγθξνηεί νκόθωλα ηελ επηηξνπή γηα ηελ
πεξαηηέξω δηαδηθαζία.

ην

Γ..

επηθπξώλεη

ηνπο

έλαληη

πίλαθεο.

56

Οκόθωλα ην Γ.. εγθξίλεη ηα έλαληη πξωηόθνιια
παξαιαβήο.
Λέα Φηιαδέιθεηα 29/6/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΝΣΑΡΕΛΗ

