
Πρόσκληση ΔΣ 14-02-19 
αρ.πρωτ. 2656 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΑΡ. 3 

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

1. Λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) Υπουργικής Απόφασης. 

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής (και αποδοχή ποσού 50.000,00 €) από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας 
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επ ιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» για προμήθεια και 
τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου. 

3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής επ ιχορηγήσεων και έγκρισης της σχετικής, με την 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, Πράξης της 
Οικονομικής Επ ιτροπής. 

4. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου εντός δημοτικού κτιρίου. 

5. Λήψη απόφασης περί σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επ ιχειρήσεων (ΘΕΑ) και του Δήμου Ραφήνας-
Πικερμίου. 

6. Λήψη απόφασης περί παράτασης λήξης λογαριασμών ύδρευσης Β’ Τετραμήνου 2018 σε καταναλωτές οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί στις πυρόπληκτες 
περιοχές. 

7. Λήψη απόφασης περί διαγραφής λογαριασμών ύδρευσης Β’ Τετραμήνου 2018 από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης σύμφωνα με την 
326/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

8. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τους υπ΄ αριθ. 506/2019, 515/2019, 331/2019, 319/2019, 553/2019, 556/2019 χρηματικούς 
καταλόγους. 

9. Λήψη απόφασης περί επ ικαιροποίησης και καταχώρησης των δημοτικών παροχών στο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου. 

10. Λήψη απόφασης περί επαναπροσδιορισμού των λογαριασμών ύδρευσης, Αρ.Υδρ. Γ26576, 17245130 και 09-155450. 

11. Λήψη απόφασης επ ί της υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφασης ΔΣ περί Έκθεσης κατάστασης εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και 
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” Δ΄ τριμήνου 2018. 

12. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων σε περιοχές εντός σχεδίου Πόλεως του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου. 

13. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της «Παροχής υπηρεσιών διαχείρισης έργου, συντονισμού και θεμάτων δεοντολογίας 
(Management coordination and ethics), στο πλαίσιο του προγράμματος COMPILE». 

14. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της «Παροχής υπηρεσιών προβολής και επ ικοινωνίας του σκοπού και των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος COMPILE». 

15. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της «Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (Project Engineer) από Ηλεκτρολόγο- Μηχανικό  
Υπολογιστών, με εκπαιδευτικό υπόβαθρο και εξειδίκευση στην Ενέργεια,  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος  COMPILE». 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 



 


