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                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε να 
παραβρεθείτε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του  Σώματος που θα γίνει 
στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου  (2ος όροφος  Δημαρχιακού  Μεγάρου) 
στις  29/07/2016  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  19:30  για  να  πάρουμε 
αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

Α.       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β.       ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 29/07/2016

1  «Έγκριση  καθιέρωσης  λειτουργίας  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Διαχείρισης  & 
Συντήρησης  Δημοτικών Κοιμητηρίων τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες»

2  «Έγκριση  καθιέρωσης  λειτουργίας  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Πολιτικής  σε 
εικοσιτετράωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα ».

3  Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 359/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
η οποία αφορούσε τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 
2016 για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και 
φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα.

4 Τοποθετήσεις  ρυθμιστικών  πινακίδων  σήμανσης  τύπου  Ρ-2  (STOP)  σε 
συλλεκτήριες οδούς του Δήμου μας.

5  «Απαλλαγή  πληρωμής  παραβόλου  για  τις  αιτήσεις  για  διορθωτική  πράξη 
εφαρμογής με αρ. πρωτ. 45104/3019/2015 και 14427/874/2015»

6  Διαγραφή  οφειλών  του  Πνευματικού  Κέντρου  Θρακομακεδόνων  πέραν 
πενταετίας.
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7  1η Αναμόρφωση του επικυρωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 
του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων.

8  Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 
ακαθάρτων  στην  περιοχή  Λυκότρυπας  ανατολικά  οδού  Φιλαδελφείας  μέχρι 
ρέματος  Αχαρνών»,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.825.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

9 Έγκριση  σύναψης  και  όρων  της  προγραμματικής  σύμβασης,  μεταξύ  της 
Περιφέρειας  Αττικής  και  του  Δήμου  Αχαρνών,  για  το  έργο:  «Επισκευή  και 
ενεργειακή  αναβάθμιση  σχολικών  κτιρίων  και  προαύλιων  χώρων  του  Δήμου 
Αχαρνών»,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.300.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.)

10 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συνδέσεις 
αποχέτευσης  ακαθάρτων  σε  διάφορες  περιοχές»  χωρίς  χρήση  επί  έλασσον 
δαπανών

11 Παράταση  της  συνολικής  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου:  «Συνδέσεις 
αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές»

12 Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου 
«Κατασκευή  δρόμων στην περιοχή Αγριλέζας»

13 Λήψη απόφασης για  παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης  για τη 
στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2016-2017.

14  Λήψη απόφασης για εκ νέου  παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης 
για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2016-2017.

15  Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης 
για τη στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2016-2017.

16  Λήψη  απόφασης  για  υποβολή  πρότασης  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  με 
κωδικό  ΑΤΤ025,   Α/Α  ΟΠΣ:  1662  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας  Αττικής

17  «Διόρθωση ποσού   οφειλέτη   από το  βεβαιωτικό  κατάλογο 230 /30-6-2016 
που αφορά κλήση τροχαίας.»

18  «Διόρθωση ποσού   οφειλέτη   από το  βεβαιωτικό  κατάλογο 195/30-6-2016 
που αφορά κλήση τροχαίας.»

19  «Διαγραφή οφειλής του κ. Μοσχίδη Χαρίλαου του Συμεών από το  βεβαιωτικό 
κατάλογο  7/15-3-2010 που αφορά  Τ.Α.Π. οικοπέδου συνολικής οφειλής 101,90€ 
με τις νόμιμες προσαυξήσεις (60,84€ + 41,06€ προσαύξηση).»

20   Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΗ


