
 

          
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

Π Ι Ν Α Κ Α  
 

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή  πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 14ης/12/2022,  
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Γεκ. &  Κνηλ. Κψδηθα (Ν. 3463/06) 

 

Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

 
 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΣΟ   ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 
Αλάθιεζε ηεο απφθαζεο Γ.. 301/2018 πεξί έγθξηζεο 
παξαρψξεζεο ρξήζεο δεκνηηθνχ ρψξνπ γηα 
ζεξαπεπηηθή θεπνπξηθή γηα ΑΜΔΑ θαη εθ λένπ 
παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ ζηελ ΚνηλΔΠ «ΔΠΙΛΟΓΗ». 
 

 

 
 

Δγθξίλεηαη 

 
 

94 

 
 
Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο 
έλαληη απφθαζήο ηνπ θαη ηελ εθ λένπ 
παξαρψξεζε γηα πέληε (5) έηε ηνπ ρψξνπ ζηελ 
έλαληη ΚνηλΔΠ. 

 
 

1. 

ΘΕΜΑΣΑ  ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο απφ θαθφβνπιεο 
ελέξγεηεο θαη επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο 
απνηειεζκαηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ 
(επαλεηζαγσγή). 
 

  

 
 

πδήηεζε 

 
 
- 

 
 
Σν Γ.. ζπδεηά ην έλαληη ζέκα. 

2. πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 
θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαη ηεο έιιεηςεο 
ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηελ πφιε, θαηφπηλ αηηήκαηνο 
ησλ αλεμαξηήησλ Γεκ. πκβνχισλ θ.θ. Αι.Γνχια 
θαη Δπη.Παπαινπθά (επαλεηζαγσγή). 
 
 

 

πδήηεζε - Σν Γ.. ζπδεηά ην έλαληη ζέκα. 



Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

3. πδήηεζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «Η Πφιε ηεο Καξδηάο καο», θαη ιήςε 
απφθαζεο - κε θαιφπηζηε πάληα δηάζεζε 
ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιεληθή θαη ζνβαξή εηαηξεία 
ΚΛΑΒΔΝΙΣΗ - γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 
πνπ ρξνλίδνπλ ή πιένλ αλαθχπηνπλ απφ ηελ 
επηθείκελε ιεηηνπξγία ηνπ Τπεξθαηαζηήκαηνο ηεο 
εηαηξείαο ΚΛΑΒΔΝΙΣΗ, ζηελ βφξεηα Νέα 
Φηιαδέιθεηα (νδνί θξα θαη Λαραλά) 
(επαλεηζαγσγή). 

πδήηεζε - Σν Γ.. ζπδεηά ην έλαληη ζέκα. 

4. Έγθξηζε 8εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο-
εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο. 
 

Δγθξίλεηαη 
 

95 Οκφθσλα (κε ππνβιεζείζαο ελαιιαθηηθήο 
πξφηαζεο)  ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη 
αλακφξθσζε.  

5. Έγθξηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 
2023. 
 

Δγθξίλεηαη 96 Οκφθσλα (κε ππνβιεζείζαο ελαιιαθηηθήο 
πξφηαζεο)  ην Γ.. εγθξίλεη ην Σ.Π. ηνπ Γήκνπ 
έηνπο 2023. 

6. Καζνξηζκφο ηειψλ θαζαξηφηεηαο Λατθψλ Αγνξψλ 
γηα ην έηνο 2023. 
 

Δγθξίλεηαη 97 Οκφθσλα ην Γ.. θαζνξίδεη ηα έλαληη ηέιε ζην 
πνζφλ ησλ 60.000,00 €. 

7. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 
Π.Π.Ι.Δ.Γ., βάζεη ηεο αξηζ. 24/2022 απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ (επαλεηζαγσγή). 

 

Απνζχξεηαη - Σν ζέκα απνζχξεηαη. 

8. Έγθξηζε πξαθηηθνχ θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ 
άλεπ αμίαο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ 
άξζξνπ 199 παξ. 6 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα. 

 

Δγθξίλεηαη 98 Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ην πξαθηηθφ ηεο 
έλαληη επηηξνπήο. 

9. Δπηθχξσζε δεθαηεζζάξσλ (14) σθεινπκέλσλ  απφ 
ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπο ΚΔΓΝΦΝΥ ζην 
Κνηλ. Παληνπσιείν ηνπο Γνκήο ιφγσ ιήμεο έληαμήο 
ηνπο ζην ΣΔΒΑ (Γ’Φάζε). 

 

Δγθξίλεηαη 99 Οκφθσλα ην Γ.. επηθπξψλεη ηνπο έλαληη 
σθεινχκελνπο. 

10. Δπηθαηξνπνίεζε Πξαθηηθνχ Οηθνλνκηθά Αδχλακσλ 
Πνιηηψλ (Απφξσλ) πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν πξνο 
αίηεζεο πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη 
σθεινχκελνη πξνο έληαμε ζην Κνηλ. Παληνπσιείν – 
ίηηζε θαηά ην έηνο 2023 θαζψο θαη ησλ θξηηεξίσλ-
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ. 

Δγθξίλεηαη 100 Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ επηθαηξνπνίεζε 
ηνπ έλαληη πξαθηηθνχ. 



Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

11. Απαιιαγή ρνξεπηηθήο νκάδαο Γήκνπ απφ νηθνλνκηθή 
ζπλδξνκή. 

Δγθξίλεηαη 101 Οκφθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη απαιιαγή. 

     
Νέα Φηιαδέιθεηα  15/12/2022 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

 
 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΝΣΑΡΕΛΗ 
 

 


