
 
                                                            Περιζηέρι   8/ 4 / 2011 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             Αριθ. Πρωη :  12925/94 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ                                   

ΔΗΜΟ  ΠΓΡΙΣΓΡΙΟΤ                                                          

Δ/ΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΓΙΩΝ                   Πρόζκληζη για  

ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ. ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ                  ζύγκληζη σμεδρίαζης (10) 

Σατ. Διεύθσμζη: Πλ. Δημοκραηίας 

                                                                                  Προς  

 Σατ. Κώδικας: 12134                                   ηομ Δήμαρτο, ηοσς  

 Σηλ. 210 - 5701190                               Δημοηικούς σμβούλοσς & ηοσς  

                                                       Προέδροσς ηωμ Δημοη. Κοιμοηήηωμ 
   

       ύμθςκα  με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 65 – 69 ημο Ν. 3852/ 2010 έπς ηεκ 

ηημή κα ζαξ θαιέζς ζε  ζοκεδνίαζε ημο Δ. ηεκ 14/4/2011  ημέρα: Πέμπηη  θαη 

ώρα: 17:00 ζηεκ αίζμοζα ζοκεδνηάζεςκ ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο ζημ θηίνημ ηεξ 

Ξοιμηεπκίαξ επί ηεξ μδμύ Δεμμζζέκμοξ 11 & Παναζθεομπμύιμο με ηα ελήξ ζέμαηα 

εμενήζηαξ δηάηαλεξ: 
 

1. οδήηεζε γηα ηε ιεηημονγία ημο Κέκηνμο Τγείαξ Δήμμο Πενηζηενίμο. 

2. Λήρε απόθαζεξ γηα ηεκ ελμοζημδόηεζε ηεξ Γκηαίαξ Ανπήξ Πιενςμώκ γηα ηε 

πνεμπίζηςζε ημο ιμγανηαζμμύ ημο Δήμμο πμο ηενεί ζηεκ Γμπμνηθή Σνάπεδα 

γηα ηηξ πιενςμέξ μηζζμδμζίαξ ημο πνμζςπηθμύ.  

3. Έγθνηζε ακαμόνθςζεξ πνμϋπμιμγηζμμύ ημο Δήμμο, έημοξ 2011 

4. Λήρε απόθαζεξ γηα ηεκ θαη’ ελαίνεζε θαζηένςζε δηαθμνεηηθμύ ςνανίμο 

ιεηημονγίαξ ηςκ οπενεζηώκ ημο Δήμμο 

5. Απμδέζμεοζε πίζηςζεξ 310.000€ γηα ηεκ επηπμνήγεζε ηςκ Νμμηθώκ 

Πνμζώπςκ ημο Δήμμο.  

6. Απμδέζμεοζε πίζηςζεξ 5.955.000€ γηα ηεκ επηπμνήγεζε ημο κέμο Νμμηθμύ 

Πνμζώπμο ημο Δήμμο, με ηεκ επςκομία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΠΡΟΝΟΙΑ (ΟΠΑΑΠ)» 

7. Έγθνηζε πίζηςζεξ 40.762,76€ γηα ηεκ πιενςμή ηςκ πμιηθώκ Σνμπμκόμςκ 

8. Έγθνηζε πίζηςζεξ θαη θαηακμμή πμζμύ 327.930,81€ γηα ηηξ ιεηημονγηθέξ 

ακάγθεξ ηςκ ζπμιείςκ ημο Δήμμο   

9. Ονηζμόξ μειώκ ημο Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο ημο Νμμηθμύ Πνμζώπμο με ηεκ 

επςκομία «Γκηαία πμιηθή Γπηηνμπή Α/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ», εθιμγή Πνμέδνμο 

θαη Ακηηπνμέδνμο. 

10. Ονηζμόξ μειώκ ημο Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο ημο Νμμηθμύ Πνμζώπμο με ηεκ 

επςκομία «Γκηαία πμιηθή  Γπηηνμπή Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ», εθιμγή 

Πνμέδνμο θαη Ακηηπνμέδνμο. 

11. Λήρε απόθαζεξ γηα πνμμήζεηα ακηαιιαθηηθώκ & επηζθεοέξ μπεμάηςκ & 

μεπακεμάηςκ με  ηε δηαδηθαζία ηεξ ακάζεζεξ, όπςξ αοηή πνμβιέπεηαη από ηεκ 

οπάνπμοζα κμμμζεζία. 



12. Έγθνηζε πίζηςζεξ 1.476,00€ γηα ζοκηήνεζε  Λμγηζμηθμύ θαη ηεξ ζύμβαζεξ  με 

απεοζείαξ ακάζεζε. 

13. Έγθνηζε πίζηςζεξ 1.206,00€ γηα ζοκηήνεζε Λμγηζμηθμύ θαη ηεξ ζύμβαζεξ με 

απεοζείαξ ακάζεζε. 

14. Έγθνηζε πίζηςζεξ 5.166,00€ γηα ζοκηήνεζε  Λμγηζμηθμύ  θαη  ηεξ ζύμβαζεξ  με 

απεοζείαξ ακάζεζε. 

15. Λήρε απόθαζεξ γηα εθμίζζςζε ηςκ θαηαζηεμάηςκ  ηεξ παιηάξ Δεμμηηθήξ 

Αγμνάξ ,επί ηςκ μδώκ Πακ. Σζαιδάνε & Αηζώπμο. 

16. Λήρε απόθαζεξ γηα εθμίζζςζε θοιηθείμο-θαθέ μπαν ζημ πώνμ ημο Α’ οπμγείμο 

ημο Νέμο Δεμανπείμο. 

17. Έγθνηζε 2μο ΑΠΓ ημο ένγμο «Πνάζηκε δςή ζηεκ πόιε οπμένγμ Α: Ακάπιαζε 

πιαηεηώκ Ο.Σ. 1479 & 1479α – πεδόδνμμμο Κμηδηά, Κνέζκαξ & Αγ. Σνηάδμξ θαη 

κεζίδαξ Θεβώκ» 

18. Έγθνηζε ηνόπμο εθηέιεζεξ ημο ένγμο:«Δηαμόνθςζε πώνμο αζιμπαηδηώκ ζηεκ 

πενημπή Σζαιαβμύηα/11» ( με δεμμπναζία) 

19. Έγθνηζε ηνόπμο εθηέιεζεξ ημο ένγμο: «ΓΠΓΚΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 

/11» ( με δεμμπναζία) 

20. Γπηθαηνμπμίεζε ηεξ οπ’ ανίζμ. 338/2008 απόθαζεξ ημο Δεμμηηθμύ 

ομβμοιίμο γηα απόημεζε πεδμδνμμίμο ζηεκ μδό Αγ.Ιενμζέμο, Σειαμώκμξ θαη 

Ακςκύμμο μδμύ. 

21. Καζμνηζμόξ δόζεςκ γηα δηεοθόιοκζε ημεμαηηθήξ θαηαβμιήξ ιεληπνόζεζμςκ 

μθεηιώκ θαη μνηζμόξ επηηνμπήξ πανμπήξ δηεοθμιύκζεςκ. 

22. Λήρε απόθαζεξ γηα δηαγναθέξ πμζώκ από πνεμαηηθμύξ θαηαιόγμοξ 

23. Έγθνηζε πίζηςζεξ γηα ηεκ επηζηνμθή πμζώκ ςξ απνεςζηήηςξ εηζπναπζέκηα. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ                                                Η ΠΡΟΓΔΡΟ 

Γεκηθό Γναμμαηέα                                 ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
Δ/κηέξ, Πν/κμοξ 

Νμμηθή Τπενεζία 

Γν. Σύπμο 

Σμπηθό ηύπμ                                                            ΝΓΚΣΑΡΙΑ ΓΤΣΑΘΙΑΔΟΤ         
 

 
 

 

 

 

 


