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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 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018) και των
άρθρων 65, και 69 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87-7.6.2010) έχω την τιμή να σας καλέσω στην 15η Τακτική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61), προκειμένου να συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της αρ. 141.9.1 Απόφασης Ένταξης της πράξης «Προμήθεια
υλικών για τη διαμόρφωση 2 (δύο) παιδικών χαρών στις οδούς Πλούτωνος και Πίνδου στο Δήμο
Πετρούπολης» και εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου .
2) Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων του Δήμου Πετρούπολης. (Σχετ. το
υπ’ αριθμ. 15743/22-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου).
3) Παραχωρήσεις σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση δράσεων.
4) Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για την υλοτομία ή μη δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου Πετρούπολης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5) Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 165/2018 Πράξη
της Οικονομικής Επιτροπής).
6) Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο
219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
7) Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου 2018. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 159/2018
Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής).
8) Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Κωστόπουλου Κυριάκου για τη διαγραφή ή μη οφειλών
(προσαυξήσεων) από έργα αποχέτευσης.
9) Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Τσούπρου Γεωργίου για τη διαγραφή ή μη οφειλών
(προσαυξήσεων) από έργα αποχέτευσης.
10) Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κας Λαγού Θεοδώρας για τη διαγραφή ή μη οφειλών
(προσαυξήσεων) από έργα αποχέτευσης.
11) Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Γούση Παναγώτη για τη διαγραφή ή μη οφειλής ΤΑΠ.
12) Λήψη απόφασης επί πρακτικού /γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006
για τη Καταστροφή «αχρήστων» ειδών του Δήμου.
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13) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής για τρείς (3) μήνες έως 12-01-2019 του Μπαντούνα Σωτ. με
την καταβολή των αναλογούντων τελών.
14) Έγκριση ή μη της παράτασης ταφής για έξι (6) μήνες έως 05-04-2019 του Βασιλόπουλου Γρηγ. με
την καταβολή των αναλογούντων τελών.
15) Έγκριση ή μη της παραχώρησης χρήσης μονού οικογενειακού τάφου στον κ. Κόρδο Κων/νο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
16) Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εκπόνησης και τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη διαμόρφωσης πρανών στο Δημοτικό Στάδιο Πετρούπολης».
17) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικού
Φωτισμού σε Λεωφοριόδρομους του Δήμου Πετρούπολης».
18) Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :
«Κατασκευή δρόμων από μπετόν σε οδούς με έντονη κατωφέρεια του Δήμου
Πετρούπολης».
19) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Υλοποίηση του κυρίως
έργου των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια».
20) Έγκριση ή μη της πρότασης για την απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών οχημάτων επί της οδού
Κωνσταντινουπόλεως. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 31/2018 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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