ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηλιούπολη,9/2/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.:οικ.2891

∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: - τον ∆ήµαρχο Ηλιούπολης, κ. Βαλασόπουλο Βασίλειο
- τον Αντιπρόεδρο κ. Χρυσουλάκη Φώτιο
- την Γραµµατέα κ. Κορµά –Γκουτζιάνα∆ήµητρα
- τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους:
1) Γιαννάκη Χρήστο, 2) Χωµατά Αικατερίνη, 3) Χατζηδάκη Γεώργιο, 4) Παπαδόπουλο Κων/νο, 5)
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 6) Ψυρρόπουλο Ευστάθιο, 7) Σερέτη Χριστίνα, 8) Καλαρρύτη Χρήστο, 9) Ζαννιά
Ευφηµία, 10) Αντζινά Ιωάννη, 11) Βιδάλη Παναγιώτη, 12) Γιαννόπουλο Θεµιστοκλή, 13) ∆ηµητρόπουλο
Άγγελο, 14) Καλούδη Κων/νο, 15) Μπασούρη Μαρίνο, 16) Κούρτη Ανδρέα, 17) Κουρή Μαρία, 18)
Παναγιώταρη Αναστάσιο,1 9) Νικηφόρο Ιωάννη, 20) Γρηγορέα Ιωάννη, 21) Γεωργίου ∆ηµήτριο, 22)
Καπίρη Ελένη, 23) Κοκοτίνη Χρήστο, 24) Καλαντίδη ∆ηµήτριο, 25) Ασβεστά ∆ηµήτριο, 26) Αντύπα
Γεώργιο, 27) ∆ουβή Αγγελική, 28) Αναγνώστου Ιωάννη, 29) Αγαδάκο Γεώργιο, 30) Τσατσούλη Αναστασία,
31) Μαργαρώνη Παναγιώτη, 32) Ευσταθίου Αναστάσιο, 33) Κουρή Μιχαήλ, 34) Πανταζόπουλο ∆ηµήτριο,
35) Πούλο Ιωάννη, 36) Πίκουλα Αργυρώ, 37) Σόφη Γεώργιο και 38) Σεφτελή Κων/νο

Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στις 15Φεβρουαρίου 2018,
ηµέραΠέµπτη καιώρα 16:30στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου «Κώστας
Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), σύµφωνα µε τα άρθρα 65,67 και 69 του Ν. 3852/2010 µε θέµατα:
1. Συζήτηση για τις οφειλές στο ∆ήµο (γενικά στους ∆ήµους) και τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασµούς
που θέσπισε η Κυβέρνηση
2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την πυροπροστασία
3. Aνατροπές Α.Α.Υ
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος (2η), έτους 2018
5. Αναµόρφωση προϋπολογισµού (2η), έτους 2018
6. Ψήφιση πίστωσης για Υποχρεωτική δαπάνη
7. Εγκρίσεις δαπανών - ψηφίσεις πιστώσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
8. Έγκριση ή µη κίνησης διαδικασιών διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού, πολυετούς δέσµευσης ή µη για
εγγραφή πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων της προµήθειας και παραποµπή ή µη του θέµατος
στην Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 για την «Προµήθεια
κάδων απορριµµάτων» (ΑΜ.K5/2018)
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9. Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης του έργου, ορισµός παρακολούθησης για
τον Εορτασµό Παρέλασης Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου για το Έτους 2018
10. Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης «Αφιέρωµα στην παγκόσµια ηµέρα ραδιοφώνου µε τη
συνδροµή του ∆ηµοτικού διαδικτυακού ραδιοφώνου ∆ήµου Ηλιούπολης»
11. Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης του έργου, ορισµός παρακολούθησης για
την προµήθεια πανό – επιγράφων
12. Έγκριση ή µη στην προσφυγή της διαδικασίας µε διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την «Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού» (Α.Μ.
ΠΛΗΡ.3/2017)
13. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους του ∆ήµου για την διαχείριση – υποβολή αιτηµάτων κλπ.
τηλεφωνικών υπηρεσιών
14. Έγκριση διενέργειας υπαίθριας αγοράς καταναλωτών
15. Συγκρότηση επιτροπών του ∆ήµου έτους 2018
16. Aντικατάσταση µελών ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆ «ΚΑΦΑ∆ΗΛ»
17. Αντικατάσταση µέλους ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «ΠΑΟ∆ΗΛ»
18. Παράταση µίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αλ. Παναγούλη 23 και Παπάγου που στεγάζεται το ΚΕΠ
Αγ. Μαρίνας.
19. Τροποποίηση της 134/2017 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Σ) για την αντικατάσταση
µελών επιτροπής προγράµµατος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
20. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης της συνδροµής για το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγειών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας για το έτος 2018
21. Έγκριση αλλαγής τραπεζικού λογαριασµού κατάθεσης των εισπράξεων από την τερµατική συσκευή
αποδοχής καρτών πληρωµής (POS)
22. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών Ντότσικα Καλλιόπης του Νικολάου, λόγω
συνταξιοδότησης
23. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
24. Εισηγητική έκθεση ∆΄ τριµήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του ∆ήµου, έτους 2017
25. Παραίτηση ή µη του ∆ήµου Ηλιούπολης από ένδικα µέσα κατόπιν αιτήσεων των εργαζοµένων µε
προσωρινά µέτρα: 1) Βασιλικής Νίκου και 2) Χαρίκλειας Λυκογιάννη
26. Αποχαρακτηρισµός Οικογενειακού Τάφου
27. ∆ιαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
28. Έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις
29. Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου στην επιτροπή καταστροφής αρχείου ΚΕΠ για τα έτη 2014 και 2015
30. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθµ. 408/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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31. Έγκριση µελέτης του έργου «∆ιαµόρφωση διαφόρων οδών πέριξ σχολείων, πλατειών,παιδικών χαρών
σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας»
32. Ορισµός επιτροπής παραλαβής έργου «Συντήρηση και Επισκευή ∆ηµοτικών Κτηρίων » ΑΜ 45/15
33. Αυτοδίκαιες παραλαβές έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας
34. Κυκλοφοριακή παρέµβαση προς µείωση της ταχύτητας µε χρήση υπερυψωµένης λωρίδας στην οδό
Λαγκαδίων
35. Άδεια ή µη τοποθέτησης απαγορευτικού σήµατος στάσης και στάθµευσης (Ρ-40) στην είσοδο του 4ου
∆ηµοτικού Σχολείου
36. Άδεια ή µη τοποθέτησης απαγορευτικού σήµατος στάσης και στάθµευσης (Ρ-40) έναντι του ακίνητου
επί της οδού Γκιώνας 24
37. Άδεια ή µη τοποθέτησης απαγορευτικού σήµατος στάσης και στάθµευσης (Ρ-40) στο οδόστρωµα, στην
οδό Μαρ. Αντύπα 135, έξω από το κέντρο δηµιουργικής απασχόλησης «Το παιδικό στέκι» (2 θέσεις)
38. Ανανέωση ή µη της παραχώρησης χώρου στάθµευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην
συµβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη &Πύρρωνος 15
39. Ανανέωση η µη της παραχώρησης χώρου στάθµευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην
Θερµοπυλών 5
40. Παραχώρηση χώρου στάθµευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό ΜΑΒΙΛΗ 54&
ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΥ 43
41. Έγκριση ή µη για την τοποθέτηση προστατευτικών εµποδίων κίνησης επί του πεζοδροµίου στην
συµβολή των οδών ΚΑΡΕΑ 70 & ΣΤΡ ΠΑΠΑΓΟΥ 13
42. Έγκριση ή µη για την τοποθέτηση προστατευτικών εµποδίων κίνησης επί του πεζοδροµίου στην
συµβολή των οδών ΠΑΠΑΓΟΥ 70 & ΝΙΟΒΗΣ
43. Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήµατος στάσης (Ρ 40) για την έξοδο σε παρκινγκ στην οδό
ΡΟΒΕΛΕΤΟΥ ΓΚΑΛΛΙ 56
44. Έγκριση ή µη για την τοποθέτηση προστατευτικών εµποδίων κίνησης επί του πεζοδροµίου στην οδό
ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 36
45. Έγκριση ή µη για την τοποθέτηση προστατευτικών εµποδίων κίνησης επί του κοινόχρηστου χώρου στη
λεωφόρο ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από την πλατεία ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως την οδό
ΠΥΡΡΩΝΟΣ πλην έµπροσθεν των ιδιοκτησιών που διαθέτουν νόµιµη στάθµευση
46. Λήψη απόφασης για την έγκριση η µη κοπής (1) δένδρου (λεύκα Αργυρόφυλλη), στο πεζοδρόµιο της
οδού Ανεξαρτησίας 8, στο ∆ήµο Ηλιούπολης
47. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις, συντηρήσεις
πάρκων, πλατειών κλπ.» (Α.Μ. 75/2016)
48. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή δηµοτικού κτιρίου δηµαρχείου
κλπ. έτους 2016» (Α.Μ. 38/2016)
49. Πιλοτική αρχιτεκτονική µελέτη αναβάθµισης – αναζωογόνησης πολεοδοµικής ενότητας Αγ. Μαρίνας
∆ήµου Ηλιούπολης (Α.Μ. 68/2015), έγκριση παράτασης
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50. Πιλοτική φυτοτεχνική µελέτη αναβάθµισης – αναζωογόνησης πολεοδοµικής ενότητας Αγ. Μαρίνας
∆ήµου Ηλιούπολης (Α.Μ. 70/2015), έγκριση παράτασης
51. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα
αδιάφορους δρόµους µε µεγάλη κλίση» (Α.Μ. 16/2015)
52. 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας (τακτοποιητικός) του έργου «Κατασκευή νέων θέσεων για την
τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων» (Α.Μ. 5/2017)
53. 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόµους
περιοχής ∆ήµου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 7/2017)
54. 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Εργασίες καθαρισµού φρεατίων και ανύψωση αυτών»
(Α.Μ. 22/2017)
55. 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «∆ιαµορφώσεις σε αύλειους χώρους σχολείων» (Α.Μ.
23/2017)
56. 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων» (Α.Μ. 4/2017)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:
•

Γραµµατείς ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Ο Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ:

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

1. Συµπαραστάτη του ∆ηµότη & Επιχείρησης
2. ∆ιευθυντές του ∆ήµου και Ν.Π.∆.∆.
3. Nοµικοί Σύµβουλοι

Ηλίας Θ.Πανταζόπουλος

4. Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου
5. Ειδικοί Σύµβουλοι ∆ηµάρχου
6. Πρόεδρο Σωµατείου Εργαζοµένων
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