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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
τιμή να σας καλέσω στην 1η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 21
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61), προκειμένου να
συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Πετρούπολης στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο της
ΚΕΔΕ (23-24/01/2019) στην Θεσσαλονίκη και έγκριση πίστωσης για δαπάνες μετάβασης
διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης.
2) Λήψη απόφασης για τη συνεργασία του Δήμου Πετρούπολης με την εταιρεία RECYCOM
(ανακύκλωση ενδυμάτων & υποδημάτων).
3) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.),
προκειμένου να ενταχθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στις οργανικές μονάδες του Δήμου
Πετρούπολης και την στελέχωση αυτού με μόνιμο προσωπικό.
4) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) σχετικά
με τη σύσταση νέων λειτουργικών μονάδων Προσχολικής Αγωγής στο Τμήμα Παιδικών Σταθμών
της Δ/νσης Παιδείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.
5) Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2018. (Σχετ. η 1/2019 Πράξη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
6) Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση με τον ποδηλατικό σύλλογο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», ποδηλατικού
αγώνα στο άλσος Αγ. Δημητρίου, στα πλαίσια του Πανελλήνιου πρωταθλήματος ποδηλασίας
(cyclo cross).
7) Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση Έκθεσης Χαρακτικής και έγκριση σχετικής πίστωσης.
8) Λήψη απόφασης για τη δωρεάν χρήση των γηπέδων αντισφαίρισης (τένις) στις αθλητικές
εγκαταστάσεις Αγ. Δημητρίου Πετρούπολης από τους κατοίκους/δημότες Πετρούπολης.
9) Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων - χώρων έως
31/7/12019 σε αθλητικά σωματεία- φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων
10) Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης του κτιρίου στέγασης της Ανωτέρας
Δραματικής Σχολής του Δήμου Πετρούπολης.
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11) Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης του κτιρίου στέγασης του 8ου
Νηπιαγωγείου Πετρούπολης.
12) Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτιρίου στέγασης τμημάτων πολιτιστικών
δραστηριοτήτων της Δ/νσης Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης.
13) Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και
Αμφισβητήσεων για το έτος 2019.
14) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση
πραγμάτων του Δήμου έτους 2019.( Π.Δ. 270/81).
15) Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης της καταλληλότητας Ακινήτων έτους 2019.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
16) Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Γρηγορίου Κων/νου για τη διαγραφή ή μη οφειλής ΤΑΠ μη
ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.
17) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του περιπτέρου Ανθέων στo Δημοτικό Κοιμητήριο.
18) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής για τρείς (3) μήνες έως 27-3-2019 του Μπίτζα
Χαράλαμπου με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
19) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής έως 18-3-2019 του Παπαδόπουλου Θεοφάνη με την
καταβολή των αναλογούντων τελών.
20) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής του Συκά Θεοδώρου με την καταβολή των αναλογούντων
τελών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

21) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών από πλημμύρες και αποτρεπτικές επεμβάσεις».
22) Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και στο οδόστρωμα της οδού Ελαιών (Α΄ Φάση)».
23) Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :
«Κατασκευή δρόμων από μπετόν σε οδούς με έντονη κατωφέρεια του Δήμου
Πετρούπολης».
24) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση
συμβολής οδών Κονίτσης και Ηπείρου».
25) Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του
έργου:«Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες και αποτρεπτικές επεμβάσεις».

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
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