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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               
     ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 7η

O  Π  Ρ  Ο  Ε  Δ  Ρ  Ο  Σ  
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ
ΤΑ  Μ Ε Λ Η   Α Υ Τ Ο Υ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 & 4, άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και κατόπιν των διατάξεων της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, άρθρο 10, παρ.1, ΦΕΚ 
55/11-03-2020: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», τις εγκυκλίους με αριθμ. πρωτ. 
18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29-
5-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και το 60249/22-9-
2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και λαμβάνοντας υπόψη πως για την πραγματοποίηση δια 
ζώσης συνεδρίασης (αποκλειστικά και μόνο κεκλεισμένων των θυρών) ισχύει ο περιορισμός των εννέα 
(9) ατόμων (ΦΕΚ 4019/Β/20.9.2020), σας καλούμε σε Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω της 
εφαρμογής ePresence.gov.gr), στις 22 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, για να 
συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

----
1. Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις – Επισημάνσεις.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του επικείμενου εκλογικού νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
3. Έγκριση α. Κατεδάφισης των παλαιών αιθουσών διδασκαλίας του 11ουΔημοτικού Σχολείου Αιγάλεω που 

έχουν πληγεί από τον σεισμό της 19-7-19, β. Ανέγερσης νέων αιθουσών διδασκαλίας κατ’ επέκταση των 
υφιστάμενων κτιρίων του Αμφιθεάτρου και Αίθουσας Η/Υ, γ. Προσθήκης συγκροτήματος W.C για τις 
ανάγκες του 11ουΝηπιαγωγείου.

4. Έγκριση α. Κατεδάφισης του παλαιού διδακτηρίου 1ου Γυμνασίου Αιγάλεω, Εσπερινού Γυμνασίου και 
Λυκείου που έχει πληγεί από τον σεισμό της 19-7-19, β. Ανέγερσης νέου διδακτηρίου κατ’ επέκταση του 
υπάρχοντος κτιρίου πρώην 8ου Γυμνασίου, γ. Ανακαίνισης των Όψεων του πρώην 8ου Γυμνασίου.

5. Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

6. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

7. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

8. Αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
9. Παράταση ή μη μίσθωσης κυλικείου σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.4483/2017.
10. Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για τα 

«Προγράμματα Άθλησης για Όλους», περιόδου 2021–2022.
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11. Υλοποίηση πιλοτικών δράσεων στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με τίτλο «Υβριδικά αυτόνομα ενεργειακά 
συστήματα έξυπνης δικτύωσης & πρόβλεψης» με ακρωνύμιο «PHAETONS», στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Κωδικός ερευνητικού έργου 
Τ1ΕΔΚ-05254).

12. Διατήρηση ή μη της «κενωθείσας» θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται έμπροσθεν του 1ου ΚΑΠΗ 
Αιγάλεω Λ. Θηβών 380 στο Αιγάλεω  & παραχώρηση της θέσης με τις προβλεπόμενες από το αρ. 76 του 
ν. 4257/2014 διαδικασίες ή σε περίπτωση μη διατήρησης την κατάργηση και αποξήλωση αυτής.

13. Διατήρηση ή μη της «κενωθείσας» θέσης του περιπτέρου επί του πεζοδρομίου των οδών Π. ΚΑΒΑΛΑΣ & 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στο Αιγάλεω  & παραχώρηση της θέσης με τις προβλεπόμενες από το αρ.76 του 
ν.4257/2014 διαδικασίες ή σε περίπτωση μη διατήρησης την κατάργηση και αποξήλωση αυτής.

14. Διατήρηση ή μη της «κενωθείσας» θέσης του περιπτέρου επί του πεζοδρομίου της οδού NIK.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
αρ. 105 στο Αιγάλεω & παραχώρηση της θέσης με τις προβλεπόμενες από το αρ. 76 του ν. 4257/2014 
διαδικασίες ή σε περίπτωση μη διατήρησης την κατάργηση και αποξήλωση αυτής.

   
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών           ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ
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