
Πρόσκληση ΔΣ 02-04-19 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΑΡ. 6 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 και ώρα 21.00, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα 
παρακάτω θέματα: 

1. Λήψη απόφασης περί:  «Χορήγησης παράτασης για την υπογραφή της σύμβασης με το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» 
για το έτος 2016. 

2. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης μέρους του Ο.Τ. 192 στη Διώνη στην Ι.Μ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 

3. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας αγοράς γεωτεμαχίου για τη δημιουργία χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης ενοικίασης χώρου προσωρινής εναπόθεσης & επεξεργασίας προϊόντων υλοτομίας του 03/08/2018 
ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης 

5. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Ν. Βουτζά «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» του οικίσκου που βρίσκεται επί της πλατείας Χρ. 
Σμύρνης.   

6. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επ ιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΟΧΥΡΟΥ». 

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δράσης 2019-2023 Δήμου Ραφήνας –Πικερμίου. 

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εγκατάστασης νέας τηλεφωνικής γραμμής στο Κοιμητήριο Ραφήνας. 

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΕΑΑΠ-ΜΑΕ οικ. έτους 2019. 

10. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους τις Προπαρασκευαστικές Εργασίες και την τοπογραφική αποτύπωση των δύο  παλαιών 
υπογείων γερμανικών στρατιωτικών χώρων μάχης και καταφυγής στον Λόφο Οχυρού, στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξης με 
τίτλο: «Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού». ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5021578 

11. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών με Φ.Π.Α. από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης που οφείλονται σε ΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ. 

12. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης. 

13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τον υπ’ αριθ. 607/2019 χρηματικό κατάλογο.  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 


