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                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε να 
παραβρεθείτε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του  Σώματος που θα γίνει 
στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου  (2ος όροφος  Δημαρχιακού  Μεγάρου) 
στις 18/05/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30  για να πάρουμε αποφάσεις 
στα παρακάτω θέματα:

Α.       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β.       ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 18/05/2016

1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
του Δήμου Αχαρνών “ΑΡΩΓΗ”,  οικονομικού έτους 2016.»

2 «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 27/5-3-2014 απόφασης του Δ.Σ. του Κέντρου 
Ατόμων  με  Ειδικές  Ανάγκες  Δήμου  Αχαρνών  “ΑΡΩΓΗ”,  με  θέμα  ‘Έγκριση 
απολογισμού οικονομικού έτους 2013.’»

3 «Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού  είκοσι  (20) ατόμων,  διάρκειας έως δύο  (2) 
μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 
η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007»

4 «Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού  δέκα πέντε  (15) ατόμων,  διάρκειας έως 
τριών  (3)  μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω δασικών 
πυρκαγιών,  η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 
3584/2007,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  41  παρ.2  του 
Ν.4325/2015 ».

5  «Διαγραφή  οφειλέτη   από το  βεβαιωτικό  κατάλογο 98/4-3-2016 που αφορά 
κλήση τροχαίας.»

6  «Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ΄αριθμ. 465/2013 απόφασης του Δ.Σ. που 
αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 57 της 
Π.Ε. «Λαθέα Β΄»».
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7 «Εκδίκαση  ένστασης  κατά  της  υπ΄αριθμ.  31/2016  απόφασης  του  Δ.Σ.  που 
αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για την ιδιοκτησία 
με Κ.Α. 15.09.01 που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1243 & ΟΤ 112 της Π.Ε. «Νεάπολη» 
(υπόθεση Διονυσόπουλου).»

8 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ-ΓΚΙΚΑ ΙΣΙΔΩΡΑ.

9 Παραχώρηση  &  Οριοθέτηση  Θέσης  στάθμευσης  ΑΜΕΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

10  Ανανέωση άδειας παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – ΚΑΛΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

11  Λήψη  απόφασης  για  υποβολή  αιτήματος  προς  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  για  την 
παραχώρηση κτηρίων στο Ολυμπιακό Χωριό.

12  Επικαιροποίηση του κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης  καθορισμού τελών και 
επιβολής  προστίμων   παράνομης  υπαίθριας  διαφήμισης   για  το  έτος  2016  και 
εφεξής.

13  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας τμήματος ένταξης στο 1ο Γυμνάσιο Αχαρνών.

14  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας τμήματος ένταξης στο 4ο Γυμνάσιο Αχαρνών.

15  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας τμήματος ένταξης στο 8ο Γυμνάσιο Αχαρνών.

16  Έγκριση  ίδρυσης  και  λειτουργίας  τμήματος  ένταξης  στο  11ο  Γυμνάσιο 
Αχαρνών.

17  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας τμήματος ένταξης στο 1o Δημοτικό Σχολείο 
Αχαρνών.

18 Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας τμήματος ένταξης στο 3o Δημοτικό Σχολείο 
Αχαρνών.

19  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας τμήματος ένταξης στο 15o Δημοτικό Σχολείο 
Αχαρνών

20 Έγκριση  ίδρυσης  και  λειτουργίας  τμήματος  ένταξης  στο  18ο  Νηπιαγωγείο 
Aχαρνών

21 Έγκριση  ίδρυσης  και  λειτουργίας  τμήματος  ένταξης  στο  33ο  Νηπιαγωγείο 
Aχαρνών.

22 Σύμφωνη  γνώμη  για  την  τροποποίηση  της  συστατικής  πράξης  του 
Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας -Πειραιά.

23 Αυτοδίκαιη  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του  έργου:  «Συνδέσεις 
αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Λαθέα - Αγ.Πέτρο – Νεάπολη - Κ.Μενίδι - 
Αγ.Αθανάσιο - Αυλίζα  του Δήμου Αχαρνών» 

24 Αυτοδίκαιη  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του  έργου:  «Συνδέσεις 
αποχέτευσης  ακαθάρτων  σε  διάφορες   περιοχές    του  Δήμου  Αχαρνών»  με 
ανάδοχο την εταιρεία ¨ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ¨.

25 Αυτοδίκαιη   προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του   έργου:  «Συνδέσεις 
αποχέτευσης  ακαθάρτων  σε  διάφορες   περιοχές    του  Δήμου  Αχαρνών»  με 
ανάδοχο την εταιρεία ¨ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ¨.



26 Έγκριση  αυτοδίκαιης   Προσωρινής  και  Οριστικής  παραλαβής   του  έργου: 
«Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στις περιοχές Μπόσκιζας – Αγ. Παρασκευής» με 
ανάδοχο την εταιρεία «ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΠ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ»

27 Αντικατάσταση  μέλους  επιτροπής  παραλαβής  προμήθειας  αναλώσιμου 
φωτοτυπικού και μηχανογραφικού υλικού, γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 
γραφείου και σφραγίδων και λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΗ


