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ΠΡΟΣ
τα μέλη του Δημοτ. Συμβουλίου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δήμαρχο Πετρούπολης
Διευθυντές Υπηρεσιών
Τμηματάρχες
Νομική Υπηρεσία
Τοπικό Τύπο
Σύλλογο Εργαζομένων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, και 69 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87-7.6.2010) έχω την
η
τιμή να σας καλέσω στην 7 Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 19 Απριλίου
2016 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61), προκειμένου να
συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Έγκριση δαπάνης μίσθωσης μεταφορικών μέσων έτους 2016.
2) Έγκριση διοργάνωσης συναυλίας του Δημοτικού Ωδείου Πετρούπολης στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
3) Έγκριση διοργάνωσης Πασχαλινών Εκδηλώσεων 2016 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
4) Έγκριση της διοργάνωσης εξειδικευμένων κύκλων μαθημάτων στην Ανώτερη Δραματική Σχολή.
5) Έγκριση της διοργάνωσης εκδηλώσεων Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας και διάθεση πίστωσης.
6) Έγκριση δαπάνης για την οικονομική ενίσχυση απόρων κατοίκων και δημοτών του Δήμου
Πετρούπολης.
7) Έγκριση της σύναψης και των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης για το έργο: «Δράσεις κοινωνικής
πολιτικής για την ενίσχυση οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
στην περιοχή του Δήμου Πετρούπολης», προϋπολογισμού 83.760,00€ πλέον Φ.Π.Α..
8) Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού πυρασφαλείας, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρίμηνης διαρκείας, από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους,
για το έτος 2016.
ου
9) Λήψη απόφασης για τη επιλογή διαδικασίας μίσθωσης ακίνητου στέγασης του 8 Νηπιαγωγείου του
Δήμου Πετρούπολης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10) Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
11) Έγκριση διενέργειας προμηθειών –υπηρεσιών.
12) Διαγραφή μέρους διαφόρων εγγραφών βεβαιωτικού καταλόγου μισθωμάτων της ΑΣΤΡΙΩΝ ΕΠΕ
(συμψηφιστικά), σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 3556/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
13) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κας Κατσανεβάκη Ευαγγελίας για την ακύρωση της
εγγραφής με στοιχεία 115/27-8-2015, και τη διαγραφή ποσού 400,00€, που αφορά διοικητικό
πρόστιμο παράβασης του Ν. 4039/2012 (Ζώα συντροφιάς).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14) Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή δρόμων από μπετόν σε δρόμους με έντονη κατωφέρεια του
Δήμου Πετρούπολης»

ου

15) Έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: « Κατασκευή αγωγού
ομβρίων (2015)».
ου
16) Έγκριση του 2 Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Επεμβάσεις
στον κοινόχρηστο χώρο του Ο.Τ. 580 (cine Πετρούπολης)».
ου
17) Έγκριση του 2 Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή νέου
Κοινοταφίου».
ου
18) Έγκριση του 3 Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Αναδιαρρυθμίσεις
ο
ο
υπάρχοντος κτιρίου – Προσθήκη 10 Αιθουσών Διδασκαλίας στα 3 και 6 Δημοτικά Σχολεία
Πετρούπολης».
19) Έγκριση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση
συμβολής οδών Κονίτσης & Ηπείρου» (Α.Μ. 20/2014).
20) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Συντηρήσεις
σε σχολικά κτίρια και διαμόρφωση αύλειων χώρων (2013)».
21) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Δήμου Αθανασίου, για έγκριση ή μη παραχώρησης
μίας (1) θέσης στάθμευσης Α.με.Α., επί της οδού Μακρυγιάννη αριθμός 18 στη
Πετρούπολη.
22) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Μίχου Αριστείδη, για έγκριση ή μη παραχώρησης
μίας (1) θέσης στάθμευσης Α.με.Α., επί της οδού Στ. Ελλάδος αριθμός 43 στη
Πετρούπολη.
23) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Αμπράζη Γεωργίας, για έγκριση ή μη
παραχώρησης χώρου οριοθέτησης απαγόρευσης στάθμευσης, επί της οδού
Πελοποννήσου αριθμός 88-90 στη Πετρούπολη.
24) Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του κτιρίου που
στεγάζεται το Ταχυδρομείο Πετρούπολης επί της οδού Κ. Βάρναλη αριθμός 89.
Δίνεται εντολή στον κλητήρα του Δήμου να επιδώσει την παρούσα πρόσκληση μαζί με το αποδεικτικό
επίδοσης, σύμφωνα με το Νόμο, καθώς και για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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