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Αχαρνές:   23/09/2016 

        Αριθ. Πρωτ.: 57415 
 
 
 
1. κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους 
 
1. ∆ήµαρχο Αχαρνών 
    κο Ιωάννη Κασσαβό  
2. Γενικό Γραµµατέα 
    κο Αθανάσιο Κατσιγιάννη   
3. Συµβούλους ∆ηµοτικής Κοινότητας 
    Αχαρνών & Συµβούλους ∆ηµοτικής 
    Κοινότητας Θρακ/νων 

 
 
                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                  
 
  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούµε να 
παραβρεθείτε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ∆ηµόσια συνεδρίαση του  Σώµατος που θα γίνει 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (2ος όροφος ∆ηµαρχιακού Μεγάρου) 
στις 27/09/2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00  για να πάρουµε αποφάσεις στα 
παρακάτω θέµατα: 
 
 
Α.       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Β.       ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 27/09/2016 
 
 
1 Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: 
«Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Πανόραµα – Αγριλέζα – 
Μπόσκιζα - Αγ. Παρασκευή - Μεσονύχι του ∆ήµου Αχαρνών» 
 
2 Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: 
«Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Χαραυγή-Πύργουθι-
Λυκότρυπα-Χαµόµυλο-Αγ. Άννα του ∆ήµου Αχαρνών » 
 
3  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ                  
∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ» 
 
4 Έγκριση µελέτης του έργου «ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
 
5 Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 5/7-12-2015 
πρακτικό της τριµελούς επιτροπής κοπής δέντρων Βόρειου τοµέα 
 
6 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων Α΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2016 
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7  Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων Β΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2016. 
 
8 Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας ασφάλτου και ασφαλτικής 
προεπάλειψης, οικοδοµικών υλικών και σκυροδέµατος, προκατασκευασµένων 
γραφείων και αιθουσών, διαφόρων πλακών, πλακιδίων, κολωνακίων και προχυτών 
κρασπέδων πεζοδροµίου και λοιπών συναφών µηχανηµάτων, εργαλείων και 
υλικών, για το έτος 2016. 
 
9 Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας ξυλείας, σιδηρουργικών υλικών, 
χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων αποχέτευσης και οµβρύων και µεταλλικών 
κατασκευών, κατασκευών αλουµινίου και λοιπών τεχνικών υλικών, για το έτος 
2016. 
 
10 Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας µηχανήµατος βαφής διαγραµµίσεων 
οδού, υλικών χρωµατισµού, πινακίδων σήµανσης και λοιπών µηχανηµάτων - 
εργαλείων, για το έτος 2016. 
 
11  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας λαµπτήρων, φωτιστικών σωµάτων, 
βραχιόνων, εορταστικού στολισµού και ηλεκτρολογικού υλικού, αντλιών, 
ανταλλακτικών για την επισκευή αντλιών, λέβητα – καυστήρα για κτίρια του 
∆ήµου, ανταλλακτικών για την επισκευή ανελκυστήρων, ανταλλακτικών για την 
επισκευή του Η/Ζ – υποσταθµού µέσης τάσης των κτιρίων του ∆ηµαρχιακού 
Μεγάρου, υδραυλικών υλικών και προµήθεια και αναγόµωση πυροσβεστήρων και 
διαφόρων υλικών πυροπροστασίας και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και 
επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων και λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 2016. 
 
12  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας ελαστικών και ανταλλακτικών για 
τα οχήµατα – µηχανήµατα του ∆ήµου, πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης, 
βενζίνης, λιπαντικών, ορυκτελαίων και λαδιού µίξης, διαφόρων εργαλείων και 
µηχανηµάτων και αναλωσίµων υλικών για τα οχήµατα -  µηχανήµατα, για το έτος 
2016. 
 
13 Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας οχηµάτων - µηχανηµάτων, 
υπερκατασκευών απορριµµατοφόρων οχηµάτων και λοιπών οχηµάτων, για το έτος 
2016. 
 
14 Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας κάδων και επιδαπέδιων κάδων 
απορριµµάτων, νάιλον σάκων απορριµµάτων, ανταλλακτικών για κάδους 
απορριµµάτων, υγρού καθαρισµού για κάδους απορριµµάτων, χορτάρινων 
σκουπών, χειραµαξιδίων οδοκαθαριστών και απορριµµατοδεκτών δαπέδου και 
λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 2016. 
 
15  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας αντ/κών και αναλωσίµων υλικών 
για την επισκευή γεωργικών µηχανηµάτων, σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων, 
γεωργικών εργαλείων, µηχανηµάτων και λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 
2016. 
 
16  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας τροφίµων και ποτών και υλικών 
φαρµακείου, για το έτος 2016. 
 
17 Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού 
(Hardware), λογισµικού (Software) και ανταλλακτικών για επισκευές Η/Υ, 
εκτυπωτών και λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 2016. 
 
18 Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας αναλώσιµου φωτοτυπικού και 
µηχανογραφικού υλικού, γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου και 
σφραγίδων και λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 2016. 
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19 Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού, ραφιών τύπου ντέξιον, επίπλων, καρεκλών και τραπεζιών, 
τηλεφωνικών συσκευών, ανταλλακτικών για επισκευές φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων και συσκευών Fax, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και συσκευών Fax, 
βιβλίων και εντύπων, ηλεκτρονικών καρτών χρονοµέτρησης παρουσίας 
προσωπικού και λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 2016. 
 
20  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας ειδών και υλικών σηµαιοστολισµού, 
διαφόρων ειδών και υλικών για τη διοργάνωση πολιτιστικών και επιµορφωτικών 
εκδηλώσεων, για το έτος 2016. 
 
21  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας οικιακού εξοπλισµού, ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών και λευκών ειδών, για το έτος 2016. 
 
22  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας αλατιού για τον αποχιονισµό των 
δρόµων, µηχανηµάτων, διαφόρων εργαλείων, αντλιών και λοιπού εξοπλισµού του 
Τµήµατος Αντιµετώπισης Καταστροφών και ∆ιαχείρισης κρίσεων, για το έτος 2016. 
 
23 Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας και 
γάλακτος, για το έτος 2016. 
 
24  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας ταϊστρών, ζωοτροφών και λοιπών 
συναφών ειδών, για το έτος 2016. 
 
25  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας ειδών κοιµητηρίου, όπως κεριών, 
εργαλείων, κοµπρεσέρ και λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 2016. 
 
26  Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την µίσθωση µηχανηµάτων έργου και 
οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2016. 
 
27 Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τις εργασίες επισκευής 
γεωργικών µηχανηµάτων, και τις εργασίες που σχετίζονται µε τη συντήρηση 
πρασίνου (αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων, παρτεριών, κ.λ.π.), για το έτος 
2016. 
 
28 Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την µίσθωση µηχανηµάτων έργου και 
οχηµάτων της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2016. 
 
29  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την ετήσια συνδροµή σε βάσεις 
δεδοµένων (π.χ. ∆ήµος ΝΕΤ, Νοµοτέλεια, κ.λ.π.), τις εργασίες παραµετροποίησης 
µηχανογραφικών εφαρµογών και ασφάλειας διακίνησης των πληροφοριών, τις 
εργασίες υποστήριξης, αναβάθµισης και συντήρησης λογισµικού (Software), τις 
εργασίες συντήρησης και επισκευής µηχανογραφικού εξοπλισµού (Hardware) και 
τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων ανάγνωσης καρτών, για 
το έτος 2016. 
 
30  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την ετήσια παροχή ασφάλισης 
των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου, τις εργασίες επισκευής ελαστικών των 
οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου, τις εργασίες πλυσίµατος των οχηµάτων – 
µηχανηµάτων του ∆ήµου και τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των 
οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου, για το έτος 2016. 
 
31 Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την µίσθωση µηχανηµάτων έργου και 
οχηµάτων της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, για το έτος 2016. 
 
32 Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τις εργασίες µυοκτονιών - 
απολυµάνσεων, για το έτος 2016. 
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33 Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες οικονοµικών 
ελέγχων και τις υπηρεσίες υποστήριξης των οικονοµικών υπηρεσιών, για το έτος 
2016. 
 
34 Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού 
ασφαλείας, για το έτος 2016. 
 
35  Ορισµός επιτροπής παραλαβής συµβουλευτικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών, 
για το έτος 2016. 
 
36  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών ανεξάρτητου δηµοσιογράφου, για 
το έτος 2016. 
 
37 Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών 
θυµάτων βίας και των παιδιών τους, όπως ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φύλαξης 
κ.λ.π., για το έτος 2016. 
 
38  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών καθαρισµού κτιρίων και µεταφοράς 
εξοπλισµού κτιρίων, για το έτος 2016. 
 
39 Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών ενταφιασµού (σφράγιση-
αποσφράγιση τάφων), αποκοµιδής και απόρριψης µπαζών των ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων, για το έτος 2016. 
 
40 Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και τηλεοµοιοτυπικών συσκευών (Fax), για το 
έτος 2016. 
 
41 Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τις πολιτιστικές και 
επιµορφωτικές εκδηλώσεις, για το έτος 2016. 
 
42  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών συλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων 
ζώων, για το έτος 2016. 
 
43 Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση των 
πυροσβεστικών συγκροτηµάτων κτιρίων του ∆ήµου, τη συντήρηση των Η/Μ 
εγκαταστάσεων κτιρίων του ∆ήµου, τη συντήρηση συστηµάτων Η/Ζ (γεννήτριας) 
– υποσταθµού µέσης τάσης – UPS των κτιρίων του ∆ήµου, την ετήσια συντήρηση 
και τις εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιρίων του ∆ήµου, τις 
εργασίες συντήρησης – επισκευής  του τηλεφωνικού κέντρου κτιρίων του ∆ήµου, 
την ετήσια συντήρηση των οκτώ (8) µηχανηµάτων split και των τριών (3) ψυκτών 
κτιρίων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου και κλιµατιστικών µονάδων κτιρίων του ∆ήµου, 
την ετήσια συντήρηση των συστηµάτων συναγερµού και πυρανίχνευσης κτιρίων 
του ∆ήµου, τις εργασίες επισκευής των πυροσβεστικών συγκροτηµάτων, των Η/Μ 
εγκαταστάσεων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου, των συστηµάτων Η/Ζ (γεννήτριας) – 
υποσταθµού µέσης τάσης – UPS των κτιρίων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου, των 
ανελκυστήρων, του τηλεφωνικού κέντρου και των οκτώ (8) µηχανηµάτων split και 
των τριών (3) ψυκτών κτιρίων και κλιµατιστικών µονάδων κτιρίων του ∆ήµου, τις 
λοιπές εργασίες συντήρησης και επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων του ∆ήµου 
και την παραγωγή εκτυπώσεων τοπογραφικού και σχεδιαστικού υλικού, για τις 
εργασίες επισκευής αντλιοστασίου, για το έτος 2016. 
 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΙ∆Η 


