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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-
ΠΕΥΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    
                                           

ΠΡΟΣ: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Λυκόβρυσης–Πεύκης & Προέδρους 
Δημοτικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   22/2019
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο της 
δημοτικής κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις   18/12/2019  ημέρα  Τετάρτη    και ώρα 
18:00, με τα κάτωθι θέματα:
Πριν την συζήτηση  των  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  μπορούν να  τεθούν από τους Πολίτες λόγω ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗ  θέματα  
προς συζήτηση.

1 Απόφαση ορισμού υπευθύνου εκπροσώπησης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος για το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και τις ηλεκτρονικές πληρωμές του ΠΔΕ.

2 Ανάκληση της με αριθμό 155/2019 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την Εγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Ο.Τ. 9 Δήμου Λυκόβρυσης (διαμόφωση 
χώρων πρασίνου – αναψυχής αθλητικών κολυμβητικών εγκαταστάσεων-καταστημάτων και υπόγειας 
στάθμευσης.

3 Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
2018».

4 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πίνακα Νέων Τιμών του έργου με τίτλο 
«Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2018».

5 Δ΄ Κατανομή ποσού 53.600,00 ευρώ από ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων 
του Δήμου μας.

6 Έγκριση σύναψης σύμβασης με τις «Αττικές Διαδρομές» για τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου από 
την Αττική Οδό για το έτος 2020.

7 Έγκριση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου, -εορτασμός της Πρωτοχρονιάς 2020.

8 Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης του υποέργου με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λυκόβρυσης - 
Πεύκης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης»   με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002586 ως προς 
το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και την υλοποίησης με ίδια μέσα.

9 Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους στο διοικητικό     συμβούλιο     του     Ν.Π.Δ.Δ.     
με     την επωνυμία: ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

10 Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου τακτικού  μέλους στο διοικητικό     συμβούλιο     του  Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης».

11 Έγκριση ή μη Πρακτικού άρσης κυκλοφορίας οχήματος του Δήμου.  

12 Συγκρότηση επιτροπής για τη  διενέργεια δημοπρασιών  για την αγορά-εκποίηση-μίσθωση-εκμίσθωση κινητών 
και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.

13 Συγκρότηση επιτροπής της παρ.6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για την καταστροφή κινητών αντικειμένων 
του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης.

14 Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

15 Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής αντικειμένου Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών του Δήμου, 
σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 περ.δ του Ν 4412/2016.

16 Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 
περ.β του Ν 4412/2016.

17 Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής αντικειμένου Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών των 
Σχολικών Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 περ.δ του Ν 4412/2016.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5df383e06c12891c5975e264 στις 13/12/19 14:35

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι  εισηγήσεις αποστέλλονται  ηλεκτρονικά. 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Νικολιδάκης 

Κοινοποιείται :
1. κ. Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί και να ενημερώσει                                     
2. Δ/ντρια  Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
3. Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
4. Δ/ντή Περιβάλλοντος του Δήμου
5. Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  
6. ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ
7. ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ
8. Δικηγόρο του Δήμου  
9. Ειδικό Γραμματέα 

Τοιχοκολλείται στο χώρο δημοσιεύσεων  του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Η παρουσία όλων των Συμβούλων στο Δ.Σ. είναι απαραίτητη για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του.

Όποιος σύμβουλος επιθυμεί, μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης από 
τον Πρόεδρο ή το Γραμματέα του γραφείου Δ.Σ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

18 Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών Σχολικών Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 
221 παρ.11 περ.β του Ν 4412/2016.

19 Έγκριση εκδήλωσης του Δήμου για την επιχειρηματικότητα.

20 Έγκριση ή μη μίσθωσης ακινήτων.

21 Έγκριση εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών (ΟΑΣΑ- 
Δημ. Συγκοινωνίας) με σκοπό την προβολή  υπαίθριας διαφήμισης.
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