
 

          
 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΓΖΚΟ ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ  

Π Ι Ν Α Κ Α  
 

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή  πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 22ας/2/2023, 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 

 ΘΕΜΑ ΕΚΣΟ  ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 

Έγθξηζε ςεθίζκαηνο δεκνηηθήο παξάηαμεο Ι.. γηα 
ηελ θαηαδίθε πνηληθήο δίσμεο Γεκ.πκβνύισλ 
Θαιιηζέαο. 

 

 
 

Δγθξίλεηαη 
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Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ην έλαληη ςήθηζκα. 

 
 

1. 

ΘΕΜΑΣΑ  ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 

Έγθξηζε ζπιινγήο θαη απνζηνιήο αλζξσπηζηηθνύ 
πιηθνύ γηα ηνπο πιεγέληεο από ηνλ θνληθό ζεηζκό 
ιανύο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο πξίαο θαη ζρεηηθνύ 
ςεθίζκαηνο έθθξαζεο ζπιιππεηεξίσλ, 
αιιειεγγύεο θαη ζπκπαξάζηαζεο, θαηόπηλ 
πξόηαζεο ησλ Γεκ. πκβνύισλ θ.θ. 
Π.Αζαλαζόπνπινπ, Αι.Γνύια, Η.Οπζηακπαζίδε, 
Π.Ιαδαξίδε, Δπη.Παπαινπθά, Θ.Σνκπνύινγινπ θαη 
Υ.Σνκπνύινγινπ. 

 
 

Δγθξίλεηαη  
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Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ ζπιινγή θαη 
απνζηνιή αλζξσπηζηηθνύ πιηθνύ θαη ηελ έθδνζε 
ζρεηηθνύ ςεθίζκαηνο έθθξαζεο ζπιιππεηεξίσλ, 
αιιειεγγύεο θαη ζπκπαξάζηαζεο ζηνπο 
πιεγέληεο. 

2.  Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ζπνπδάζηξηαο ζεκαηηθνύ Γ.Η.Δ.Θ. ζην Γήκν. 

Δγθξίλεηαη 13 Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηεο έλαληη πξαθηηθήο άζθεζεο. 

3. Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ. 

 

Δγθξίλεηαη 14 Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ δηαγξαθή ησλ 
έλαληη ρξεώλ. 

4. Έγθξηζε θαη΄εμαίξεζε εγγξαθή βξέθνπο ζηνλ 3ν 
Βξεθνλεπηαθό ηαζκό  Λέαο Υαιθεδόλαο. 
 

Δγθξίλεηαη 15 Οκόθσλα  ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη 
θαη΄εμαίξεζε εγγξαθή. 



Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

5. Οξηζκόο κειώλ επηηξνπήο παξαιαβήο έξγνπ 
«πληήξεζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ» (Α.Κ. 
43/2020). 

 

Δγθξίλεηαη 16 Οκόθσλα  ην Γ.. εγθξίλεη ηνλ νξηζκό ησλ 
κειώλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έλαληη 
έξγνπ. 

6. πγθξόηεζε επηηξνπώλ παξαιαβήο πξνκεζεηώλ, 
κεηαθνξώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ ηνπ Γήκνπ-
επηηξνπήο θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ άλεπ αμίαο  
έηνπο 2023, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 
4412/16.  

 
 

Δγθξίλεηαη 
αληηπξόηαζε  

17 Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. εγθξίλεη αληηπξόηαζε 

ηεο δεκ. παξάηαμεο «ΓΤΛΑΚΖ ΠΟΙΗΣΩΛ» γηα 

ηελ ζπγθξόηεζε ησλ έλαληη επηηξνπώλ έηνπο 

2023 θαη νκόθσλα γηα ηελ ηειεπηαία επηηξνπή. 

7.  Ιήςε απόθαζεο επί αηηήκαηνο Γήκεηξαο θαη 
Αγγειηθήο Θνπξή γηα ηελ κείσζε θαηά 40% ηνπ 
κηζζώκαηνο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 
Θνηκεηεξίνπ. 
 

Απνζύξεηαη - Σν ζέκα απνζύξεηαη. 

8. Θαζνξηζκόο εηδηθνηήησλ γηα ηελ πξόζιεςε δύν 
 (2) αηόκσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο νθηώ (8) κελώλ κε 
θάιπςε ηεο δαπάλεο από ΘΑΠ, πνπ εγθξίζεθαλ ζην 
πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 
πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ γηα ην έηνο 
2023. 
 

Δγθξίλεηαη 18 Οκόθσλα ην Γ.. θαζνξίδεη ηηο εηδηθόηεηεο γηα 
ηελ πξόζιεςε ησλ έλαληη αηόκσλ. 

9. 
 

Θαζνξηζκόο ζύλαςεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε 
θάιπςε ηεο δαπάλεο από ΘΑΠ, πνπ εγθξίζεθε ζην 
πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 
πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ γηα ην έηνο 
2023. 
 

Δγθξίλεηαη 19 Οκόθσλα ην Γ.. θαζνξίδεη ηελ ζύλαςε 
ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλαλ ηαηξό γηα ηα 
ΘΑΠΖ ηνπ Γήκνπ. 

10. Έγθξηζε πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην 
Γήκν, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 
πξνζιήςεσλ γηα ην έηνο 2023. 
 

Δγθξίλεηαη 20 Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ πξόζιεςε ηνπ 
έλαληη πξνζσπηθνύ έηνπο 2023. 

11. Έγθξηζε πνιπεηνύο πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ 
ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ Γήκνπ εηώλ 2024-2027. 
 
 

Δγθξίλεηαη 21 Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηνλ έλαληη πνιπεηή 
πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ. 



Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

12. Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε 
Η.Γ.Ο.Υ. ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνύ 
Πξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν «Πξόγξακκα πξνώζεζεο 
θαη ππνζηήξημεο παηδηώλ γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηελ 
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ πξόζβαζε 
παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο, ζε ππεξεζίεο 
δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο» πεξηόδνπ 2022-2023 
(πξώελ «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο») κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο 
ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, θαηόπηλ κε αλαλέσζεο ζύκβαζεο 
εξγαδνκέλνπ.  
 

Δγθξίλεηαη 22 Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ πξόζιεςε ελόο 
βξεθνλεπηνθόκνπ γηα ηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο 
ηνπ Γήκνπ. 

13. ύζηαζε, ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
Κεραληζκνύ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηνπ 
Τπνέξγνπ (1) «Γνκή ίηηζεο θαη Θνηλσληθνύ 
Παληνπσιείνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδόλνο» 
ηεο Πξάμεο «Γνκή ίηηζεο θαη Θνηλσληθνύ 
Παληνπσιείνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο – Λ. 
Υαιθεδόλνο». 
 

Δγθξίλεηαη 23 Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ αληηθαηάζηαζε 
ελόο κέινπο ηνπ έλαληη Κεραληζκνύ ιόγσ 
ζπληαμηνδόηεζεο απηνύ. 

14. Αλαζεώξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ηνπ 1νπ Βξεθνληαπηαθνύ ηαζκνύ Λ.Υαιθεδόλαο, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 99/2017. 
 
 

Δγθξίλεηαη 24 Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ έλαληη 
αλαζεώξεζε, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

15. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζύκβαζεο (ρξνληθή 
παξάηαζε) γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ» (ΑΚ 30/2020) σο πξνο ηελ 
Οκάδα Γ΄ («Ηζηνί ειεθηξνθσηηζκνύ»). 
 
 

Δγθξίλεηαη 25 Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε 
ζύκβαζεο ηεο έλαληη πξνκήζεηαο θαη ηελ ρξνληθή 
παξάηαζε απηήο θαηά ηέζζεξεηο κήλεο. 

16. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζύκβαζεο (ρξνληθή 
παξάηαζε) γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν  «Πξνκήζεηα 
εμνπιηζκνύ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο δηαινγήο ζηελ 
πεγή θαη ηελ αλαθύθισζε» (ΑΚ 59/2021) σο πξνο 
ηελ Οκάδα Γ΄ («Πξνκήζεηα απηνθηλνύκελνπ 
πιπληεξίνπ θάδσλ απνξξηκκάησλ»). 
 
 

Δγθξίλεηαη 26 Οκόθσλα ην Γ.. εγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε 
ζύκβαζεο ηεο έλαληη πξνκήζεηαο θαη ηελ ρξνληθή 
παξάηαζε απηήο κέρξη 30/6/2023. 



Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

17. Θαζνξηζκόο λέαο ζέζεο πεξηπηέξνπ επί ησλ νδώλ 

Υξπζνζηόκνπ κύξλεο & Φσθώλ-Λέα Φηιαδέιθεηα, 

βάζεη ηεο αξηζ. 93/2022 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο 

Δ.Π.Ε. (επαλεηζαγσγή). 

 

Απνξξίπηεηαη 27 Θαηά πιεηνςεθία ην Γ.. απνξξίπηεη εθ λένπ ηνλ 
θαζνξηζκό ηεο έλαληη λέαο ζέζεο πεξηπηέξνπ. 

     
Λέα Φηιαδέιθεηα  23/2/2023 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

 
 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΝΣΑΡΕΛΗ 
 

 


