ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΓΖΚΟ ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ
πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 11ης/11/2019,
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

ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

1.

Οξηζκφο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ σο κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ γηα ηελ
Δθπνίεζε ή Δθκίζζσζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ
πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην ππφινηπν ηνπ
έηνπο 2019 θαη γηα ην έηνο 2020

Δγθξίλεηαη

237

Οκφθσλα ην Γ.. νξίδεη ηα κέιε ηεο έλαληη
επηηξνπήο.

2.

πγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο
επίιπζεο
θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ
γηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο 2019 θαη γηα ην
έηνο 2020 ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ
Λ.4456/2017.

Δγθξίλεηαη

238

Οκφθσλα ην Γ.. νξίδεη ηα κέιε ηεο έλαληη
επηηξνπήο.

Δγθξίλεηαη

239

Οκφθσλα ην Γ.. εθιέγεη ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο κέρξη ηέινπο ηεο δεκνηηθήο
πεξηφδνπ.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

1.

Οξηζκφο
κειψλ
Γεκνηηθήο
Δπηηξνπήο
Γηαβνχιεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 76 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»),
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ απηέο ηνπ άξζξνπ
78 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»).

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

2.

Έγθξηζε 8εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ηεο αξηζ.
182/2019 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ.
Δπηηξνπήο.

Δγθξίλεηαη

240

Οκφθσλα ή θαηά πιεηνςεθία θαηά
πεξίπησζε ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
αλακφξθσζε νηθ. έηνπο 2019.

3.

πγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απφξσλ γηα ηνλ
Γήκν Λ.Φηιαδειθείαο-Λ.Υαιθεδφλαο - Οξηζκφο
Σαθηηθψλ –Αλαπιεξσκαηηθψλ Κειψλ – Γηάξθεηα
Θεηεία ηεο (3ε επαλεηζαγσγή).

Δγθξίλεηαη

241

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηνλ νξηζκφ ησλ
κειψλ θαη θαηά πιεηνςεθία ηνλ νξηζκφ
Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ γηα ηε
ζπγθξφηεζε ηεο έλαληη επηηξνπήο.

4.

Έγθξηζε
δσξεάλ
Γ.Ακεξηθάλνπ.

Δγθξίλεηαη

242

Οκφθσλα ην Γ..
παξάηαζε ηαθήο.

5.

Απνδνρή επηρνξήγεζεο απφ ην Πξφγξακκα
«ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ».

Δγθξίλεηαη

243

Οκφθσλα ή θαηά πιεηνςεθία θαηά
πεξίπησζε ην Γ.. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηεο
έλαληη επηρνξήγεζεο.

6.

Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ
αλάζεζε
κειεηψλ
ζχκθσλα
κε
ην
Λ.4555/2018,
ΦΔΘ
133/Α/
19-07-2018
«Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο
Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο –
Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο
ιεηηνπξγίαο
ησλ
Ο.Σ.Α.
[Πξφγξακκα
«Θιεηζζέλεο» Η]

Δγθξίλεηαη

244

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ
εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο δχν
κειεηψλ.

7.

Παξαρψξεζε πξνο ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε Λέαο
Ησλίαο,
Φηιαδειθείαο,
Ζξαθιείνπ
θαη
Υαιθεδφλνο εηδηθνχ ρψξνπ, φπηζζελ ηνπ Ηεξνχ
Βήκαηνο ηνπ Λανχ Πακκέγηζησλ Σαμηαξρψλ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο, γηα ηελ ηαθή ησλ
Αξρηεξέσλ πνπ δηαθφλεζαλ θαη ζα δηαθνλήζνπλ
ζηελ Η.Κ. ηεο πφιεο.

Δγθξίλεηαη

245

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη
παξαρψξεζε ρξήζεο.

παξάηαζεο

ηαθήο

εγθξίλεη

ηελ

έλαληη

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

-

Σν ζέκα απνζχξεηαη θαη ζα επαλεηζαρζεί ζε
επφκελε πλεδξίαζε ηνπ Γ...

8.

Έγθξηζε εζσηεξηθήο πνιηηηθήο αζθαιείαο,
ινηπψλ πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ,
εμνπιηζκνχ
θαη
δένπζαο
εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη νξηζκφο νκάδαο
αζθαιείαο
γηα
ηνλ
έιεγρν
θαη
ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.

Απνζχξεηαη

9.

Απνδνρή
παξαίηεζεο
ηαθηηθνχ
θαη
αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο Γ.. ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ.
θαη εθινγή λέσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 θαη 229 ηνπ Γ.& Θ.
Θψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ απηέο ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4623/19, φπσο ηζρχεη.

Απνξξίπηεηαη

246

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. απνξξίπηεη ηελ
έλαληη εηζήγεζε ιφγσ κε ζπγθέληξσζεο ηεο
απαηηνχκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
απμεκέλεο πιεηνςεθίαο θαη ην ζέκα ζα
επαλεηζαρζεί ζε επφκελε πλεδξίαζε ηνπ
Γ...

10.

Απνδνρή
παξαίηεζεο
ηαθηηθνχ
θαη
αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο Γ.. Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο θαη νξηζκφο λέσλ κειψλ, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Γ.& Θ.
Θψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ απηέο ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4623/19, φπσο ηζρχεη.

Δγθξίλεηαη

247

Οκφθσλα ην Γ.. απνδέρεηαη ηηο έλαληη
παξαηηήζεηο θαη θαηά πιεηνςεθία νξίδεη δχν
λέα κέιε γηα ην Γ.. ηνπ Λ.Π..

11.

Δπηθαηξνπνίεζε θαηεγνξηνπνίεζεο αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
4 ηνπ Λ.4479/2017 (ΦΔΘ 94 Α' 29-06-2017).

Δγθξίλεηαη

248

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

12.

Οξηζκφο κειψλ ηνπ Γ.. κε ηνπο αλαπιεξσηέο
ηνπο σο εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οκίινπ Δδαθηθήο
πλεξγαζίαο (Δ.Ο.Δ..) “Ακθηθηπνλία”.

Δγθξίλεηαη

249

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. νξίδεη ηνπο έλαληη
εθπξνζψπνπο.

13.

Έγθξηζε θαη΄εμαίξεζε εγγξαθήο βξέθνπο ζε
Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

250

Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη θαη΄
εμαίξεζε εγγξαθή.

έλαληη

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

14.

Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο
ηνπ έξγνπ: «ΤΠΟΓΔΗΟΠΟΗΖΖ
ΘΑΓΩΛ
ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΩΛ ΠΙΑΣΔΗΑ ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ»
(Α.Κ. 60/2016).

Δγθξίλεηαη

251

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

14.

Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

252

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη ηα έλαληη
πξσηφθνιια παξαιαβήο.
Λέα Φηιαδέιθεηα 12/11/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΛΤΑΝΔΡΟ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗ

