
   
                                                              Περιστέρι    19/2/2010 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αριθ. Πρωτ : 6518/64 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                   
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                          
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Πρόσκληση για  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                      σύγκληση Συνεδρίασης (3) 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημοσθένους 13 &    
   Παρασκευοπούλου 
                                                                                   Προς  
 Ταχ. Κώδικας: 12132                                   το Δήμαρχο, τους κ.κ                                                                                                                                  
 Τηλ. 210 - 5704112                               Δημοτικούς Συμβούλους & τους  
                                                       Προέδρους των Δημοτ. Διαμερισμάτων 
                 
 
   Σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 92 – 100, 103, 104  του ΔΚΚ ( Ν. 
3463/06 ΦΕΚ 114 Α΄ ) έχω την τιμή να σας καλέσω σε  συνεδρίαση του Δ.Σ την 
25/2 / 2010  ημέρα: Πέμπτη    και ώρα :17:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου ,έτους 2010. 
2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγρ/τος του 

Δήμου, έτους 2010. 
3. Ορισμός Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ.28/80. 
4. Έγκριση  πίστωσης 8.919,08 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για 

τον εορτασμό της «Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821», με απ’ 
ευθείας ανάθεση. 

5. Λήψη απόφασης για έγκριση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους του 
Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος 
2010.  

6. Έγκριση πίστωσης 40.698,86 € για την πληρωμή των Σχολικών 
Τροχονόμων. 

7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Α’ βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης 
Θεάτρων-Κινηματογράφων έτους 2010. 

8. Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
/10». 

9. Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ /10». 

10. Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ/10». 

11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συντήρηση 
ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων /09». 

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συντήρηση και 
επισκευή σχολείων /09». 

13. Έγκριση πίστωσης  45.000 €  για συντηρήσεις  Λογισμικού  και  έγκριση 
συμβάσεων απευθείας ανάθεσης. 



14. Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδειών τεχνικών παιγνίων σε 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

15. Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων 
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

16. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών για τη χορήγηση αναπηρικών θέσεων 
στάθμευσης, διαγραμμίσεων κ.λ.π. 

17. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 784/03 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου για αποχαρακτηρισμό του Ο.Τ. 606 μεταξύ των οδών 
Χαωνίας, Αγ.Σοφίας, Φαρσάλων, και Χίου. 

18. Επικαιροποίηση της παρ.8 της υπ’ αριθ. 833/1991  απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου για  χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 61 σε χώρο 
ανέγερσης Πνευματικού Κέντρου,  αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών 
και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών για ένα (1) έτος. 

19. Λήψη απόφασης για την ονομασία ανωνύμου οδού εντός οικοδομικού 
τετραγώνου 446. 

20. Λήψη απόφασης για την ονομασίας ανωνύμου δημοτικής οδού Πάροδος επί 
της οδού Κρίνης και εντός Ο.Τ.1863-1877. 

21. Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημοτών για πεζοδρόμηση οδού μεταξύ των 
οδών Ορχομενού και 25ης Μαρτίου στο Ο.Τ. 446 – 446α . 

22. Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημοτών για πεζοδρόμηση οδού μεταξύ των 
οδών Π. Πατρών Γερμανού και Αγ. Λαύρας στο Ο.Τ.164. 

23. Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη για απότμηση πεζοδρομίου στις 
οδούς Καραϊσκάκη 53 και Σαρανταπόρου.   

24. Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη για έγκριση χώρου στάθμευσης στην 
οδό Ακακίας 54.    

25. Έγκριση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου Κοινωνική 
Σταυροφορία Περιστερίου. 

26. Έγκριση πίστωσης για την επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως 
εισπραχθέντα. 

27. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από χρηματικούς κατάλογους. 
28. Επικύρωση  αποφάσεων της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.  
29. Ανακοινώσεις. 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 
 

                                                           ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Π.Δ. Νομαρχίας Αθηνών 
Γενικό Γραμματέα 
Δ/ντές, Πρ/νους 
Νομική Υπηρεσία 
Γρ. Τύπου 
Πρακτικογράφο 
Τοπικό τύπο 


