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Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΕΠΑΣ”, την 9/4/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00, για να
συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
Ανακοινώσεις - Ερωτήσεις – Επερωτήσεις – Επισημάνσεις – Απαντήσεις επί
ερωτήσεων.
----1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
2. Συνέχιση εφαρμογής του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου και
επιχορήγηση των Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.
3. Τροποποίηση της αριθμ. 93/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορά στην εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΣΥΔΑΠ –
Αντικατάσταση μέλους.
4. Παραχώρηση χώρου στο Άλσος “Μπαρουτάδικο” στην Πανελλήνια
Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), για την
πραγματοποίηση έκθεσής τους, από 17/5/2013 έως 20/5/2013.
5. Παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Εσταυρωμένου στις 23/4/2013 στο “Χαμόγελο
του Παιδιού”.
6. Προμήθεια τροφίμων σε οικονομικά αδύνατους και πολύτεκνους κατοίκους του
Δήμου για τις εορτές του Πάσχα 2013.
7. Έγκριση των όρων του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
αναπτυξιακής σύμπραξης με την επωνυμία “Δίκτυο τοπικών φορέων για την
υποστήριξη της απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών
χώρων και χειροτεχνίας – οικοτεχνίας” (“ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ”).
8. Έγκριση διοργάνωσης τριών ημερίδων με τίτλο “Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007 -2013 για την ένταξη της πράξης “ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ”: δημιουργία
απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και
χειροτεχνίας – οικοτεχνίας”.
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9. Λήψη απόφασης για τη σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
Αιγάλεω και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Future Library”.
10. Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση
του υποέργου με τίτλο: “Στρατηγική επικοινωνίας, εργαλεία και δράσεις
δημοσιότητας” στο πλαίσιο του έργου RE-SEE ties- Οδεύοντας προς αστικές
κοινότητες με αποδοτική χρήση των πόρων στην Ν.Α. Ευρώπη.
11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας “ανταλλακτικών (πλαισίων & υπερκατασκευών)
οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου”.
12. Έγκριση διενέργειας προμήθειας “πλαστικών σάκων απορριμμάτων” με πρόχειρο
διαγωνισμό.
13. Έγκριση διενέργειας
διαγωνισμό.

προμήθειας

“Ελαστικών

Επισώτρων”

με

πρόχειρο

14. Έγκριση διενέργειας ανάθεσης εργασιών “Μεταφορά ακαθάρτων λυμάτων από
τους βόθρους της Δ/νσης Καθαριότητας”.
15. Έγκριση διενέργειας ανάθεσης εργασιών “Ρυμούλκηση ακινητοποιημένων
οχημάτων του στόλου του Δήμου”.
16. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών Επισκευής &
Συντήρησης μετά ανταλλακτικών ή άνευ Α) πλαισίων οχημάτων & μηχανημάτων
του Δήμου & Β) Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων, Πλυντηρίων Κάδων,
Βυτίων, Ανοιχτών Καροτσών Φορτηγών.
17. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με απευθείας ανάθεση (συντήρηση-αναβάθμιση
λογισμικού κλπ.).
18. Έγκριση συντηρήσεων εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του Δήμου, με την
διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.
19. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, που αφορούν τροφεία
Παιδικών-Βρεφικών Σταθμών του Δήμου.
20. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα.
21. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης στο με αριθμ. κυκλοφορίας ΙΟΑ – 9367 ΙΧΕ
αναπηρικό αυτοκίνητο στην οδό Προύσσης.
22. Καταβολή αποζημίωσης στους φερόμενους ιδιοκτήτες για την απαλλοτριούμενη
ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 792 του Δήμου.
23. Συγκρότηση Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων που περιλαμβάνονται στις
πράξεις εφαρμογής (του Π.Δ. 5/86).
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
“Διαμόρφωση χώρου Κατίνας Παξινού & Διδυμοτείχου Δήμου Αιγάλεω.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πίνακας Αποδεκτών

Αιγάλεω 4/4/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
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