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ΠΡΟΣ
τα μέλη του Δημοτ. Συμβουλίου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δήμαρχο Πετρούπολης
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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
2η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 05
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61), προκειμένου
να συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Συζήτηση σχετικά με τον ΧΥΤΑ Φυλής.
2) Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση που εντάσσεται
στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για
την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
3) Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση που εντάσσεται
στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων».
4) Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου για υπηρεσίες Πολιτισμού
& Αθλητισμού, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, έτους 2019.
5) Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2019.
6) Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (υπηρεσία
καθαριότητας), έτους 2019.
7) Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του ν. 4483/2017) , για την
κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας νεκροταφείου έτους 2019.
8) Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού πυρασφαλείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διαρκείας, από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, για το έτος
2019.
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9) Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
υλοποίηση της δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το έτος
2019.
10) Έγκριση υποβολής πρότασης στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους(ΠΑγΟ), περιόδου 20192020.
11) Λήψη απόφασης για την άρση κυκλοφορίας του οχήματος ΚΗΟ 4535 (απορριμματοφόρο), λόγω
ακαταλληλότητας. (Σχετ. το υπ΄αριθμ. 1788/30-01-2019 έγγραφο – γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων του Δήμου)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12) Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
13) Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών, σύμφωνα με το
άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
14) Έγκριση για : α) την διαγραφή έγγραφης με στοιχειά 2/16-01-2014, συνολικού ποσού
610,00€ που βεβαιώθηκε σε βάρος του Καζάκου Δημητρίου του Ιωάννη και αφορά
παράβαση κώδικα οδικής κυκλοφορίας, β) την επαναβεβαίωση του ποσού των 610,00€
στον πραγματικό υπόχρεο.
15) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής για τρείς (3) μήνες έως 27-4-2019 της Τάτση Ελένης με την
καταβολή των αναλογούντων τελών.
16) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής έως 18-3-2019 του Παπαδόπουλου Θεοφάνη με την
καταβολή των αναλογούντων τελών.
17) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής του Παπακυριακού Βασιλείου με την καταβολή των
αναλογούντων τελών.
18) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής της Κανταρτζόγλου Ελένης με την καταβολή των
αναλογούντων τελών.
19) Λήψη απόφασης επί πρακτικού /γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 199 του Ν.
3463/2006 για τη Καταστροφή «αχρήστων» ειδών του Δήμου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
20) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

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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