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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &
ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣ
Πληροφορίες: Ευστράτιος Κακαλιάς  τα μέλη του Δημοτ. Συμβουλίου                          
Τηλέφωνο: 213-20.24.486 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
e-mail:kakalias_e@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 του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87-7.6.2010) όπως έχει  
τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.2019), τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ Α΄169/Α/18-9-2021), τις διατάξεις  της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 
60400/01.10.2021 (ΦΕΚ 4577/03.10.2021 τεύχος Β') «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για 
το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 
και ώρα 06:00» και της υπ’ αριθμ. 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)  εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,  έχω την τιμή να σας καλέσω να 
συμμετέχετε 

με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο (οφείλουν 
     κατά την προσέλευση να επιδεικνύουν στον Πρόεδρο το σχετικό πιστοποιητικό) και
μέσω τηλεδιάσκεψης για όσους δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις  φυσικής παρουσίας ή δεν    
     επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης

παρακαλούμε όπως έως την Παρασκευή 08/10/2021 μας γνωστοποιήσετε στο email: 
kakalias@petroupoli.gov.gr ή στο τηλ.: 213-2024486 για τον τρόπο συμμετοχής σας στην συνεδρίαση

στην 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα πραγματοποιηθεί στις
11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου, επί της 
οδού Μπουμπουλίνας 59 & Αθανασίου Διάκου, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

                                                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.-Έγκριση ή μη της  4ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 
     2021 -Σχετ. η υπ` αριθμ. 6/2021 Πράξη  της Εκτελεστικής Επιτροπής - (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
     ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ).

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%9A%CE%A5%CE%91-%CE%941%CE%B1%CE%93%CE%A0.%CE%BF%CE%B9%CE%BA.-6040001.10.2021-%CE%A6%CE%95%CE%9A-457703.10.2021-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%92.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%9A%CE%A5%CE%91-%CE%941%CE%B1%CE%93%CE%A0.%CE%BF%CE%B9%CE%BA.-6040001.10.2021-%CE%A6%CE%95%CE%9A-457703.10.2021-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%92.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%9A%CE%A5%CE%91-%CE%941%CE%B1%CE%93%CE%A0.%CE%BF%CE%B9%CE%BA.-6040001.10.2021-%CE%A6%CE%95%CE%9A-457703.10.2021-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%92.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%9A%CE%A5%CE%91-%CE%941%CE%B1%CE%93%CE%A0.%CE%BF%CE%B9%CE%BA.-6040001.10.2021-%CE%A6%CE%95%CE%9A-457703.10.2021-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%92.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%9A%CE%A5%CE%91-%CE%941%CE%B1%CE%93%CE%A0.%CE%BF%CE%B9%CE%BA.-6040001.10.2021-%CE%A6%CE%95%CE%9A-457703.10.2021-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%92.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%9A%CE%A5%CE%91-%CE%941%CE%B1%CE%93%CE%A0.%CE%BF%CE%B9%CE%BA.-6040001.10.2021-%CE%A6%CE%95%CE%9A-457703.10.2021-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%92.pdf
mailto:kakalias@petroupoli.gov.gr
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2.-Έγκριση ή μη πρότασης για την μείωση του πλάτους τμημάτων της οδού «Προέκταση Θράκης» με
     ταυτόχρονη διαπλάτυνση του πεζοδρομίου και οριοθέτηση της στάθμευσης -Σχετ. η υπ` αριθμ. 
     30/2021 Πράξη  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ).

3.-Έγκριση ή μη συναίνεσης Δήμου Πετρούπολης για διόρθωση ορίων γεωτεμαχίων επί της οδού 
     Χαλκοκονδύλη αριθμός 32, με ΚΑΕΚ 051210212008 και ΚΑΕΚ 05121ΕΚ00007 Σχετ. η υπ` αριθμ. 
     31/2021 Πράξη  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ).

4.-Έγκριση ή μη τροποποίησης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Κ.Χ.365Α, για τη 
     χωροθέτηση Δημοτικού Καταστήματος, στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου & Διγενή Ακρίτα,
     Ο.Τ.365Β» Σχετ. η υπ` αριθμ.  32/2021 Πράξη  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
     ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ).

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5.-Έγκριση ή μη της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:    
    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).

6.-Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών τελών Καθαριότητας-Φωτισμού- Φόρου Ηλεκτροδοτημένων 
     ακινήτων & Τ.Α.Π. για το έτος 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).

7.-Αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).

8.-Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης Κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:       
     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).

9.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
     ΛΑΠΠΑΣ).

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
10.-Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «ΙΝΚΑΤ Α.Ε.» για τη διακοπή ή μη της σύμβασης   
       μίσθωσης του Περιπτέρου επί της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας αριθμός 125 (άνοδος), στην  
       Πετρούπολη (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΛΗΣ).

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
11.-Λήψη απόφασης για την διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).

12.-Λήψη απόφασης επί αιτήματος για την παραχώρηση του υπό κατασκευή γηπέδου στις Αθλητικές 
       Εγκαταστάσεις Αγίας Τριάδας, για τις ανάγκες κινηματογραφικού γυρίσματος ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).

13.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πετρούπολης στα σχολικά συμβούλια, σύμφωνα με το άρθρο 51 
      του Ν. 4823/τ.Α/03-08-2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ).

14.-Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των συνδρομών σε Πολιτιστικές &   Αθλητικές δράσεις 
       του Δήμου -Σχετ. η υπ` αριθμ.  279/2021 Πράξη  της Οικονομικής Επιτροπής- (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
       ΠΑΧΙΔΟΥ). 

15.-Λήψη απόφασης για τη χορήγηση υποτροφιών του Δημοτικού Ωδείου-Σχετ. η υπ` αριθμ.  280/2021 
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       Πράξη  της Οικονομικής Επιτροπής- (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΧΙΔΟΥ). 

16.-Έγκριση ή μη του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δημοτικού  Ωδείου Πετρούπολης 
       (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΧΙΔΟΥ). 

17.-Ανανέωση ή μη σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., για την παραχώρηση 
       χρήσης οικοπέδου επί της οδού Έλλης &  Σουλίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).

18.- Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση Yπηρεσιών του Δήμου 
        Πετρούπολης –Σχετ. η υπ΄αριθμ. 96/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).
 
19.-Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου 
       Πετρούπολης -Γραφείο Δημότη- (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).

20.-Λήψη απόφασης μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση υπηρεσιών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του 
       Δήμου Πετρούπολης του Δήμου Πετρούπολης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).

21.-Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ή μη ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Ωδείου 
       Πετρούπολης -Σχετ. η υπ` αριθμ.  287/2021 Πράξη  της Οικονομικής Επιτροπής- (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).

22.-Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ή μη ακινήτου για τη στέγαση του ΣΤ΄ Δημοτικού 
       Παιδικού Σταθμού Πετρούπολης- Σχετ. η υπ` αριθμ.  288/2021 Πράξη  της Οικονομικής Επιτροπής 
      (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).

23.-Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ή μη ακινήτου για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου
       Πετρούπολης- Σχετ. η υπ` αριθμ.  289/2021 Πράξη  της Οικονομικής Επιτροπής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).

24.-Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ή μη ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου
       Πετρούπολης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ).

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

                                             
                                     

                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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