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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Πετρούπολη,  21 Μαρτίου 2018 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                        Αρ. Πρωτ.: 3972            
  Κ. Βάρναλη 76-78 
 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
 Διοικητική Υπηρεσία                                    
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & 
Λοιπών Συλλογικών Οργάνων 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πληροφορίες: Κατσιαδράμης Β.                           ΠΡΟΣ 
Τηλέφωνο: 213/20.24.404                                      τα μέλη του Δημοτ. Συμβουλίου  
ΦΑΞ: 213/20.24.414                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
e-mail:katsiadramis_v@petroupoli.gov.gr          Δήμαρχο Πετρούπολης 
                                                                                 Διευθυντές Υπηρεσιών 

                                                                                 Τμηματάρχες  
                                                                                 Νομική Υπηρεσία 
                                                                                 Τοπικό Τύπο 
                                                                                 Σύλλογο Εργαζομένων 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Κυρίες, Κύριοι, 
         Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  65, 67, και 69 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87-7.6.2010) έχω την 
τιμή να σας καλέσω στην  5η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την  Δευτέρα 26 Μαρτίου  
2018 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61), προκειμένου να 
συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα: 
 

                ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ         
1) Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης μίσθωσης μεταφορικών μέσων για τις δραστηριότητες του 

Δήμου έτους 2018». 
2) Λήψη απόφασης για την δωρεάν ή μη παραχώρηση ρουλεμάν κάδου υπερκατασκευής 

απορριμματοφόρου, στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου .   
      3)   Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση που εντάσσεται 
            στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία      
            περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». 

4) Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση που εντάσσεται στο 
πρόγραμμα «Φιλοδήμος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών των δήμων της χώρας». 

5) Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση που εντάσσεται στο      
      πρόγραμμα «Φιλοδήμος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και     
      δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων    
      και λοιπές δράσεις». 
6) Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020» 

στον Άξονα προτεραιότητας 10 με τίτλο «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας» με τίτλο «Επέκταση - Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες 
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες». 

7) Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτηση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα UIA. (Urban 
Innovative Actions). 

8) Αποδοχή απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξης πράξης χρηματοδότησης του Δήμου 
Πετρούπολης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεομηνίες. 
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9) Παροχή ειδών διαβίωσης σε άπορους κατοίκους και δημότες -(Διατακτικές). 
10) Έγκριση διοργάνωσης Θεατρικών παραστάσεων "Βάτραχοι" με τη Δραματική Σχολή Δήμου 

Πετρούπολης" και διάθεση πίστωσης. 
11) Υποβολή αιτήματος προς το ΑΣΕΠ για την κάλυψη κενών θέσεων των προκηρύξεων 1/364Μ/2008 

και 1/379Μ/2009, με τη διαδικασία της αναπλήρωσης της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν. 2190/94.  
12)  Έγκριση υποβολής πρότασης στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους(ΠΑγΟ), περιόδου 2018-2019. 
 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
13) Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2017. Σχετ. η υπ’ αριθμ. 35/2018 Πράξη της 

Οικονομικής Επιτροπής).  
14) Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους. ( Σχετ. η υπ’ αριθμ. 38/2018 Πράξη 

της Οικονομικής Επιτροπής).  
15) Έγκριση διενέργειας προμηθειών –υπηρεσιών. 
16) Λήψη απόφασης επί πρακτικού /γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 

για τη Καταστροφή «αχρήστων» ειδών του Δήμου. 
      17) Διαγραφή ποσού λόγω διπλοεγγραφής.  

18) Αποδοχή ποσού κατανομής του Προγράμματος της ΣΑΕ 055 “Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων 
υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ” 
από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

19) Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 
παρ.  5 του Ν. 4412/2016. 

20) Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου: «Δημοτική    
       Σχολική   Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πετρούπολης». 
21) Λήψη απόφασης για τη διάθεση ποσού από ΣΑΤΑ Επενδύσεων για τη συντήρηση και επισκευή 

οχημάτων του Δήμου και αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους. 
 

                ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ     
22) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και των όρων της μεταξύ του Δήμου Πετρούπολης και 

της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

23) Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού 
έτους, σχετικά με την ένταξη συνεχιζόμενου έργου με τίτλο «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων 
αποχέτευσης και αγωγών 2017 (συν)». ( Σχετ. η υπ’ αριθμ. 39/2018 Πράξη της Οικονομικής 
Επιτροπής).  

24) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2018 μελέτης με τίτλο: «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ 
ΓΙΩΡΓΙΖΑ». 

25)  Έγκριση της Υποβολής Ειδικού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την Στρατηγική 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)” 
με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της 
ΟΧΕ/ΒΑΑ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. 

26) Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : 
      «Ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου Πετρούπολης».  
27) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Λαγού Γεωργίου, για έγκριση ή μη παραχώρησης μίας (1) 

θέσης στάθμευσης Α.με.Α., έμπροσθεν της οικίας του, επί της οδού Αν. Ρωμυλίας 100 στην 
Πετρούπολη. (Σχετ. η 6/2018 Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

28) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Βασιλάκη Μιχαήλ-Εμμανουήλ, για έγκριση ή μη παραχώρησης 
μίας (1) θέσης στάθμευσης Α.με.Α., έμπροσθεν της οικίας του, επί της οδού Αθ. Διάκου 70 στην 
Πετρούπολη. (Σχετ. η 7/2018 Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

29) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Μπαστάνη Νικολάου, για έγκριση ή μη παραχώρησης μίας (1) 
θέσης στάθμευσης Α.με.Α., έμπροσθεν της οικίας του, επί της οδού Λεωνίδου αριθμός 89 στην 
Πετρούπολη. (Σχετ. η 8/2018 Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

30) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Λύρα Πολυξένης, για έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου 
οριοθέτησης απαγόρευσης στάθμευσης (δίοδος), έμπροσθεν της οικίας της, επί της οδού 
Κεφαλληνίας 56 στην Πετρούπολη. (Σχετ. η 9/2018 Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  
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                 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
                  

31) Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Αμοιβή εργαζομένων με αντίτιμο για σεμινάρια θεατρικού εργαστηρίου      
      & Δραματικής Σχολής. 
32) Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους σχετικά με την επιχορήγηση  
      πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων. 
  

      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. 

 

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                    ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ 


