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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 9η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 27 Ιουνίου
2018 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61), προκειμένου να
συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Ψήφισμα σχετικά με την αύξηση εισφοράς του Δήμου προς τον ΕΔΣΝΑ.
2) Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή της υπηρεσίας των δήμων, βάσει
των ρυθμίσεων του Π.Δ. 99/2017.
3) Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής”, για το σχολικό έτος 2018-2019.
4) Λήψη απόφασης για την καταβολή του μισθώματος ακινήτου επί της οδού Κ. Βάρναλη 70, στο οποίο
στεγαζόταν το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης.
5) Λήψη απόφασης για την καταβολή του μισθώματος ακινήτου επί της οδού Κ. Βάρναλη 72, στο οποίο
στεγαζόταν το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης.
6) Λήψη απόφασης για μίσθωση κτιρίου στέγασης του Ε΄ Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού
Πετρούπολης.
7) Λήψη απόφασης για μίσθωση κτιρίου στέγασης του Γ΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πετρούπολης.
8) Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών για την υλοτομία ή μη δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους
του Δήμου Πετρούπολης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9) Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους. (Σχετ. η υπ’ αριθμ.
87/2018 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής).
10) Έγκριση διενέργειας προμηθειών - υπηρεσιών.
11) Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.
5 του Ν. 4412/2016.
12) Λήψη απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από τέλη αποχέτευσης.
13) Λήψη απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από Τ.Α.Π.
14) Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ αριθμ. 15769/04-08-2017 σύμβασης για την προμήθεια
Γάλακτος προσωπικού του Δήμου.
15) Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ αριθμ. 15529/31-07-2017 σύμβασης για την προμήθεια ειδών
Παντοπωλείου.
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16) Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ αριθμ.15530/31-05-2017 σύμβασης για την προμήθεια ειδών
Κρεοπωλείου.
17) Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ αριθμ. 15668/02-08-2017 σύμβασης για την προμήθεια ειδών
κυλικείου ΚΑΠΗ και ελαιολάδου .
18) Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ αριθμ.15554/01-08-2017 σύμβασης για την προμήθεια ειδών
Οπωροπωλείου, Ιχθυοπωλείου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
19) Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πινάκα εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια
και διαμόρφωση αύλειων χώρων 2017».
20) Εξέταση των αριθμ. πρωτ. 4330/28.03.2018 & 4351/28.03.2018 ενστάσεων κατά της υπ΄ αριθμ.
5/2018 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου για αλλαγή χρήσης των κτιρίων του «Βοτανικού Κήπου» σε χώρους
Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Δραματικής Σχολής. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 22/2018 Πράξη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
21) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Αργυροπούλου Άννας-Μαρίας, για την έγκριση ή μη
παραχώρησης χώρου οριοθέτησης απαγόρευσης στάθμευσης (δίοδος), έμπροσθεν του
καταστήματός της (Κομμωτήριο), επί της οδού Προκοπίου 14 στην Πετρούπολη. (Σχετ. η υπ’ αριθμ.
17/2018 Πράξη 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
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