ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΠΙΝΑΚΑ
πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 27ης/11/20192/12/2019-4/12/2019, 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

Δγθξίλεηαη

253

Νκφθσλα ην Γ.Π. εγθξίλεη ηελ Ν.Δ. ηεο
έλαληη απφθαζήο ηνπ.

Δγθξίλεηαη

254

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π. εγθξίλεη ηελ
εζσηεξηθή πνιηηηθή αζθαιείαο θαη ηα ινηπά
ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο θαη νξίδεη ηα κέιε ηεο
νκάδαο αζθαιείαο.

Δγθξίλεηαη

255

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π. απνξξίπηεη ηελ
έλαληη πξφηαζε θαη θαηά πιεηνςεθία
ζπζηήλεη
Ππκβνχιην
Αζιεηηζκνχ
θαη
Λενιαίαο γηα φια ηα ζρεηηθά κε ηνλ
αζιεηηζκφ ζέκαηα θαη ζα ελεκεξψλεη
ζρεηηθά ην Γ.Π..

ΘΕΜΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

1.

2.

Νξζή επαλάιεςε ηεο
αξηζ. 234/2019
απφθαζεο Γ.Π. γηα ηελ έγθξηζε ππνβνιήο
αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο
Έληαμεο - έγθξηζε ζρεδίνπ ηξνπνπνηεκέλεο
απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηεο Ξξάμεο
«Θέληξν Θνηλφηεηαο Γήκνπ Φ.-Σ.»
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
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 (επαλεηζαγσγή).
Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ
θαηάζηαζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ
Γήκνπ θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ επηθεθαιήο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε
Λ.Φ.-Λ.Σ.» θ. Λίθνπ Πεξεηάθε.

Α/Α

σζητηθέντα Θέματα

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

3.

Έγθξηζε 9εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019, βάζεη ηεο αξηζ.
191/2019 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Νηθ.
Δπηηξνπήο.

Απνζχξεηαη

4.

Νξηζκφο ελφο Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή
Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Λ.
2734/1999, αξκφδηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε
πξνζψπσλ εθδηδνκέλσλ κε ακνηβή.

Δγθξίλεηαη

258

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π. νξίδεη ηνλ
Πχκβνπιν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ
αλσηέξσ Δπηηξνπή.

5.

Νξηζκφο Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ σο κειψλ ηεο
Δπηηξνπήο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο αθηλήησλ
ππνινίπνπ έηνπο 2019 θαη έηνπο 2020.

Δγθξίλεηαη

259

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π. νξίδεη ηνπο Γεκ.
Ππκβνχινπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζηελ
έλαληη Δπηηξνπή.

6.

Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο
ζπνπδάζηξηαο ΗΔΘ ζε Ξαηδηθφ Πηαζκφ ηνπ
Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

260

Νκφθσλα
ην
Γ.Π.
εγθξίλεη
ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο
ζπνπδάζηξηαο.

7.

Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ελεξγνπνίεζεο ηνπ

Δγθξίλεηαη

261

Νκφθσλα ην Γ.Π. εγθξίλεη ηελ δηαδηθαζία
ελεξγνπνίεζεο δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηεο
έλαληη πξνκήζεηαο.

Δγθξίλεηαη

262

Νκφθσλα ην Γ.Π. εγθξίλεη ηε ζχζηαζε ηεο
έλαληη επηηξνπήο.

δηθαηψκαηνο

πξναίξεζεο

ηεο

-

πξνκήζεηαο

Ρν ζέκα απνζχξεηαη

θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ θαη πεηξειαίνπ
ζέξκαλζεο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019 (Α.Κ.
122/2018).
8.

Πχζηαζε
επηηξνπήο
παξαιαβήο
θαη
παξαθνινχζεζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο έηνπο 2019.

Α/Α

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

Απνδνρή
παξαίηεζεο
ηαθηηθνχ
θαη
αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο Γ.Π. ηνπ Ξ.Ξ.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

Δγθξίλεηαη

263

Νκφθσλα ην Γ.Π. απνδέρεηαη ηηο παξαηηήζεηο
θαη θαηά πιεηνςεθία νξίδεη ηα λέα κέιε ηνπ
Γ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο.

10.

Ιήςε λέαο ηνπηθήο θαλνληζηηθήο απφθαζεο
Γ.Π. πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη ησλ
πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ
ηδηνθηήηεο
παξαθείκελσλ
θαηαζηεκάησλ
αθελφο θαη ρνξήγεζεο αδείαο ρξήζεο θαη
ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ
θαζψο θαη πεξί ηεο παξάηαζεο σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο απηψλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ
αθεηέξνπ, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο-εηζήγεζεο
ηεο Δ.Ξ.Ε..

Δγθξίλεηαη

256

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π. εγθξίλεη ηελ ιήςε
ηεο έλαληη απφθαζεο.

11.

Θαζνξηζκφο ηειψλ θαζαξηφηεηαο ιατθψλ αγνξψλ
έηνπο 2020.

Δγθξίλεηαη

264

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π. θαζνξίδεη ηα έλαληη
ηέιε ζην πνζφλ ησλ 60.000,00 €.

12.

Δπαλαθαζνξηζκφο ηειψλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ
θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, βάζεη
ζρεηηθήο
απφθαζεο-εηζήγεζεο
ηεο
Νηθ.
Δπηηξνπήο.

Δγθξίλεηαη

265

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π. επαλαθαζνξίδεη ηα
έλαληη ηέιε γηα ην έηνο 2020.

13.

Δπαλαθαζνξηζκφο
ζπληειεζηψλ
ηειψλ
δηαθήκηζεο,
βάζεη
ζρεηηθήο
απφθαζεοεηζήγεζεο ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο.

Δγθξίλεηαη

266

Νκφθσλα ην Γ.Π. επαλαθαζνξίδεη ηα έλαληη
ηέιε.

9.

σζητηθέντα Θέματα

(επαλεηζαγσγή).

Α/Α

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

14

Δπαλαθαζνξηζκφο
ζπληειεζηψλ
ηειψλ
Θαζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ σο θαη Γεκνηηθνχ
Φφξνπ έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεοεηζήγεζεο ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο.

Δγθξίλεηαη

257

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π. επαλαθαζνξίδεη ηα
έλαληη ηέιε γηα ην έηνο 2020.

15.

Έγθξηζε Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ
έηνπο 2020.

Δγθξίλεηαη

267

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π. εγθξίλεη ην Ρερληθφ
Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020.

16.

Έγθξηζε απεπζείαο εθκίζζσζεο ηνπ ρψξνπ
πέξημ
ηεο
ιίκλεο
ηνπ
Άιζνπο
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο
θαη
ηνπ
πεξηβάιινληνο
πεδνδξφκνπ κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
εθδειψζεηο θαιιηηερληθνχ θαη ςπραγσγηθνχ
ραξαθηήξα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δεκηνπξγία
Σξηζηνπγελληάηηθνπ Σσξηνχ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 παξ. 1γ ηνπ Γ.&
Θ.Θψδηθα
(Λ.
3463/06),
φπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 196
παξ. 1 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»).

Απνζχξεηαη

-

Ρν ζέκα απνζχξεηαη.

17.

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ VΗΗΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ
ΑΗΡΖΠΔΩΛ
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ
ΠΡΝ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ» ΠΡΝΛ ΑΜΝΛΑ
ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ
:
«Θνηλσληθέο
θαη
πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ
δήκσλ» ΚΔ ΡΗΡΙΝ: «Δθπφλεζε κειεηψλ θαη
πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο».
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΗΣ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΑΗΡΖΠΔΩΛ
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ
ΠΡΝ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
«ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ
ΗΗ»
ΠΡΝΛ
ΑΜΝΛΑ
ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ
:
«Θνηλσληθέο
θαη
πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ
δήκσλ» ΚΔ ΡΗΡΙΝ: «Θαηαζθεπή ξακπψλ θαη
ρψξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ
εμππεξέηεζε ΑΚΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο».

Απνζχξεηαη

-

Ρν ζέκα απνζχξεηαη.

Απνζχξεηαη

-

Ρν ζέκα απνζχξεηαη.

18.

Α/Α

Ληυθείσα
Απόυαση

Αριθμός
Απόυασης

Περίληψη

19.

Δθινγή ηξηψλ (3) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ σο
αληηπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηνπ Ξεξηβαιινληηθνχ Ππλδέζκνπ
Γήκσλ Αζήλαο-Ξεηξαηά (ΞΔ.Π.Γ.Α.Ξ.).

Δγθξίλεηαη

268

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π. εθιέγεη ηνπο
αληηπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ ζην Γ.Π. ηνπ
Ππλδέζκνπ.

20.

Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

Δγθξίλεηαη

269

Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π. εγθξίλεη ηα έλαληη
πξσηφθνιια παξαιαβήο.
Λέα Φηιαδέιθεηα 5/12/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΛΤΑΝΔΡΟ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗ

