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 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  6η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 17            
Απριλίου 2019 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61), προκειμένου να 
συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα: 

                ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ    
1) Ορισμός μελών της Επιτροπής Κρίσης Καλλιτεχνικής Αρτιότητας αναφορικά με τη δωρεά 

προτομής του ζωγράφου Θεόφιλου από το Σύλλογο Μυτιληναίων Πετρούπολης «Ο Θεόφιλος» 
και καθορισμός του χώρου τοποθέτησης της.  

2) Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής”, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

3) Λήψη απόφασης για την διοργάνωση της 55ης Αιμοδοσίας. 
4) Λήψη απόφασης για την παράταση ή  μη μίσθωσης  κτιρίου για τη στέγαση του  9ου 

Νηπιαγωγείου Πετρούπολης.  
5) Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’  
      εφαρμογή της 229/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

            6)  Διάθεση θέσεων στα πλαίσια πρακτικής άσκησης των μαθητών  των Ε.Π.Α.Σ. μαθητείας      
                  Ο.Α.Ε.Δ και ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2019-2020. 

7) Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Σουλίου 167,  
μετά τη λήξη της υφιστάμενης μίσθωσης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 8/2019 Απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής).          

8) Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για την υλοτομία ή μη δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 
Δήμου Πετρούπολης. 

9) Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Αμοιβή εργαζομένων με αντίτιμο για σεμινάρια θεατρικού 
εργαστηρίου  & Δραματικής Σχολής. 

10) Προγραμματισμός εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, για  
      την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2019. 
11) Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.  

      12) Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης  δημοτών μας που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας. 
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         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
13) Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.     
14) Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών, σύμφωνα με το 

                   άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  
            15) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής για έξι (6) μήνες έως 10-10-2019 του Μπόγρη Ιωάννη    
                    με την καταβολή των αναλογούντων τελών. 

16)  Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής για ένα (1) μήνα έως 06-05-2019 του Υάκινθου  
Παναγιώτη με την καταβολή των αναλογούντων τελών. 

17)   Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής για έξι (6) μήνες έως 08-10-2019 της Πλιώτα   
Βασιλικής με την καταβολή των αναλογούντων τελών. 

            18)  Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 14/31-03-2015, συνολικού  
                   ποσού 550,00€ που βεβαιώθηκε σε βάρος του Μούσιου Στυλιανού του Ιωάννη από   
                   πρόστιμο για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ  και επαναβεβαίωση του παραπάνω ποσού στον   
                   Μούσιο Ιωάννη του Στεργίου.  

19) Λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο    
       της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ, χρήσης 1-1-2018 έως 31-12-2018 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 10 ομόφωνη  Πράξη    
       της 4ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ./03-04-2019). 
20)  Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023, της    
        ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 11 ομόφωνη  Πράξη της 4ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της  
        ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ./03-04-2019). 
21)  Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση Στοχοθεσίας του εγκεκριμένου    
        Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., οικονομικού έτους 2019. (Σχετ. η υπ’       
        αριθμ. 12 ομόφωνη  Πράξη της 4ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ./03-04-2019).         

                  ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   
22) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και των όρων της μεταξύ του Δήμου Πετρούπολης      
       και της Περιφέρειας Αττικής για την προμήθεια «Ανακατασκευές συντηρήσεις και  
     προμήθεια εξοπλισμού σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Πετρούπολης, για     
     την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους», προϋπολογισμού 465.736,56€.   

23)  Λήψη απόφασης για την άρση διακοπής εργασιών και χορήγηση παράτασης της   
        συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών από πλημμύρες     
        και αποτρεπτικές παρεμβάσεις». 

            24)  Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
     «Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και στο οδόστρωμα της οδού Ελαιών (Α΄ Φάση)». 

            25)  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2019 Απόφαση της    
                   Εκτελεστικής Επιτροπής).  

26) Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για τη χωροθέτηση Πολιτιστικού    
        Κέντρου επί της οδού Κανάρη 155 στο Ο.Τ. 133Α του Δήμου Πετρούπολης. (Σχετ. η υπ’  

                   αριθμ. 6/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).   
27)  Έγκριση πρότασης για την ειδική διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης σε τμήμα της οδού     
       Ελ. Βενιζέλου. (Σχετ. η υπ’  αριθμ. 7/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).   
 

      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 


