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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 21 Οκτωβρίου 2015 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ                                               Αριθµ. Πρωτ.: 16268 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τµήµα ∆ηµοτικού Συµβουλίου &                    ΠΡΟΣ 
λοιπών Συλλογικών Οργάνων          ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
Οικονοµική Επιτροπή                   ΤΗΣ 
Πληρ.: Κακαλιάς Στράτος    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Τηλ.: 213-2024486 ∆αλέντζας Εµµανουήλ 
Fax.: 210-5019477 Κανέλλη Ζαχαρούλα  
e-mail:kakalias_e@petroupoli.gov.gr    Πουλογιαννοπούλου Βασιλική 
                                                                                             Μαλαθρίτης Νικόλαος 
                     Ζορµπά Ανθή 
 Σακούτης Νικόλαος 
    Σουξές Γεώργιος 
                            Κυριάκος Χρήστος     
                                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                             
 1.- ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  Απολλωνάτος Ελευθέριος 
  Μαυρογεώργης Στέφανος 
      Τσιακίλος Γεώργιος  
  Σταγκουράκης Νικόλαος 
 Φιλίππου Βασίλειος 
      2.- Επικεφαλής ∆ηµοτικών Παρατάξεων 
 «∆ηµοτική Ανανεωτική Κίνηση Πολιτών                  
                                                                                             Πετρούπολης» (Ταλιούρα ∆.)      
 «Πετρούπολη Μαζί» (Λάππα Θ.)    
 «Ανυπότακτη Πετρούπολη» (Νιαρχάκο Ν.) 
 

    ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
        

      Κυρίες, Κύριοι, 
      Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72,74 & 75 (άρθρο 6) του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/7.6.10) 
καλείστε στην 8η Έκτακτη Συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος - Γραφείο 
∆ηµάρχου) στις 22 Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30 µ.µ. για να συζητήσουµε τα παρακάτω 
θέµατα των οποίων οι χρονικές προθεσµίες είναι επείγουσες, για το πρώτο θέµα προκειµένου να γίνει η 
έγκριση των δαπανών και η διάθεση των σχετικών πιστώσεων και να διασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία 
των υπηρεσιών, για το δεύτερο µέχρι και το πέµπτο θέµα προκειµένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις 
και να διαβιβασθούν έγκαιρα για τη συζήτηση τους στο προγραµµατισµένο για την 27/10/2015 ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και για το έκτο θέµα λόγω της άµεσης χρονικά εκδίκασης της σχετικής υπόθεσης. 
 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1.- Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
2.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος & Αναµόρφωση προϋπολογισµού τρέχοντος οικονοµικού έτους  
     (ενίσχυση της σχετικής πίστωσης του Κ.Α Πράξη εφαρµογής Περιοχής Πανοράµατος). 
3.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος & Αναµόρφωση προϋπολογισµού τρέχοντος οικονοµικού έτους.  
     (ενίσχυση της σχετικής πίστωσης του έργου του ΕΣΠΑ «Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε  
     υφιστάµενα ∆ηµοτικά Κτίρια). 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
4.- Λήψη απόφασης για την αναπροσαρµογή ή µη των συντελεστών τελών καθαριότητας και  
     ηλεκτροφωτισµού στα Πιστωτικά Ιδρύµατα, για το έτος 2016. 
5.- Λήψη απόφασης σχετικά µε την απαλλαγή των δηµοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού  
     στους µακροχρόνια ανέργους. 
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6.- Λήψη απόφασης για τη δικαστική εκπροσώπηση του πρώην Αντιδηµάρχου και νυν ∆ηµοτικού  
     Συµβούλου του ∆ήµου Πετρούπολης κ. Λάππα Θεόδωρου, στις 05/11/2015 ενώπιον του Β΄ Τριµελούς  
      Πληµµελειοδικείου Αθηνών. 
 
∆ίνεται εντολή να γνωστοποιηθεί η παρούσα πρόσκληση στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε 
το Νόµο, καθώς και για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

 

  
                       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                             ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Εσωτερική διανοµή:                                                                 
Αντιδήµαρχοι                      
∆ιευθυντές Υπηρεσιών                                                                   ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Νοµική Υπηρεσία   


