αναφέρει στην αίτηση του: «….είναι για την ασφάλεια των πεζών και για την ασφάλεια της κατοικίας μου
(έχει μετακινήσει και το πεζοδρόμιο, την βεράντα και κολώνες και τοιχία)».
7. Η με αρ. πρωτ.: 27766/19-7-2021 αίτηση της κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ, η οποία ζητά τη κοπή ενός
ευκαλύπτου επί της οδού Γιαννάκου 21, διότι όπως αναφέρει στην αίτηση της: «….υπάρχει θέμα
αλλεργικό».

8. Το με αριθμ. 8/01-09-2021 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κοπής

δέντρων

Κεντρικού και Νότιου Τομέα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

1.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 21743/15-6-2021 αίτησης της κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, με την
οποία ζητά την κοπή ενός λέυλαντ, επί της οδού Πηνείας 88. Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε κλάδεμα
του εν λόγω δέντρου διότι φέρει κλίση σε καλώδιο της ΔΕΗ.
2.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 25370/6-7-21 αίτησης του ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ», με την οποία ζητά την κοπή ενός ευκαλύπτου, επί της οδού ΕΓΙΝΗΣ 73, διότι
στην θέση την οποία βρίσκεται δεν δημιουργεί πρόβλημα και η φυτουγειονομική εικόνα του δέντρου είναι
καλή.
3.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 26278/9-7-2021 αίτησης του κ. ΤΟΥΛΙΚΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ο οποίος
ζητά την κοπή μιας βρωμοκαρυδιάς, επί της οδού έναντι Παπαφλέσσα 22-29, διότι βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας.
4. Την ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 21905/15-6-2021 αίτησης της κ. ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΑΓΑΘΗΣ, και
συγκεκριμένα την κοπή των δύο εκ των τριών λέυλαντ, επί της οδού Πλαταιών 104, ΟΤ, 2221 και με ΚΑΕΚ
050284810002/0/0 διότι καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο, ένα μέρος αυτών έχουν καλύψει το
οδόστρωμα, εμποδίζοντας την διέλευση των πεζών και την ορατότητα των οδηγών. Προτείνεται, ως οικολογικό
αντιστάθμισμα, να φυτευτούν τέσσερα άλλα δέντρα σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου.
5.Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. 21480/14-6-2021 ένστασης της κας ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΧΡΥΣΗΣ κατά του υπ’ αρ.
2/2021 πρακτικού της Επιτροπής κοπής Δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα, η οποία ζητά εκ νέου την κοπή
τριών βραχυχιτώνων επί της οδού Ι. Θηβαίου 7 και Παπανίκα, Ο.Τ. 115 με ΚΑΕΚ 050281648001/0/0, διότι τα εν
λόγω δέντρα έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην μάντρα κατοικίας. Προτείνεται, ως οικολογικό
αντιστάθμισμα, να φυτευτούν έξι άλλα δέντρα σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου.
6. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 27332/15-7-2021 αίτησης του κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ, ο οποίος ζητά
την κοπή ενός πεύκου επί της οδού ΜΥΚΟΝΟΥ 1, ΟΤ 640, με ΚΑΕΚ 0503438005/0/0 διότι εμποδίζεται η ασφαλής
διέλευση των πεζών και έχει σπάσει και ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου καθώς και την μάντρα της
κατοικίας. Προτείνεται, ως οικολογικό αντιστάθμισμα, να φυτευτούν δύο άλλα δέντρα σε άλλες θέσεις εντός
των ορίων του Δήμου.

7.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 27766/19-7-2021 αίτησης της κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ, με την
οποία ζητά τη κοπή ενός ευκαλύπτου επί της οδού Γιαννάκου 21, διότι δεν έχει καταθέσει χαρτί γιατρού, που
να αποδεικνύει τον λόγο για τον οποίο ζητά την κοπή.

9. Τη με αριθμ. 11/06-10-2021 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών
σύμφωνα

με την οποία:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΟΝΑ
Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 8/01-09-2021 Πρακτικό- Έκθεση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων
Κεντρικού και Νότιου Τομέα εντός κοινόχρηστων χώρων ως εξής:
Η πιο πάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 11/2021
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης .

ΣΧΕΔΙΟ
ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Σ
Ξ

ΤΜΗΜ/ΡΧΗ
Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πρασίνου

Ο Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος

ΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνημμένα:
1.Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων
2. Οι Νόμοι 3852/2010 και 3463/2006
3. Το υπ’ αριθμ. 8/01-09-2021 πρακτικό (με φωτογραφίες)
4. Η με αριθμ. 11/06-10-2021 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών

και

Επί των ως άνω περιπτώσεων, διενεργήθηκε αυτοψία και ελήφθησαν φωτογραφίες, οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού
4. Το με αριθμ. 1/02-02-2021 πρακτικό της, η Επιτροπή κοπής δέντρων Βόρειου Τομέα

αποφασίζει:
1.Το με αριθμ. πρωτ. 1985/14-1-21 αίτημα της κας ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ με το
οποίο ζητούσε την κοπή ενός πεύκου που βρίσκεται στην οδό Ροδόπης 19, δεν εξετάζεται
από την επιτροπή, διότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της (το εν λόγο δένδρο είναι εντός
της Ρυμοτομικής Γραμμής-εντός ιδιοκτησίας.
2. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αριθμ. πρωτ.2384/22-1-21 αίτησης του κου ΜΑΜΩΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ όσον αφορά στο πεύκο που βρίσκεται στην γωνία του ακινήτου επί του
πεζοδρομίου της οδού Μακεδονομάχων και Κομοτηνής 21 έχει γίνει κακόβουλη ενέργεια
(έχει χαραχτεί περιμετρικά του κορμού του) παρακαλούμε όπως πάρει απόφαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Τα υπόλοιπα δένδρα που βρίσκονται στο παρτέρι και την
ιδιόμορφη κατασκευή του, δεν επηρεάζουν την σύνδεση του αερίου, καθώς αυτή γίνεται
κάθετα στην μάνδρα του ακινήτου και δεν διέρχεται το παρτέρι. Προτείνεται η επισκευή
της μάνδρας.
3. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της πρότασης του Τμήματος Πρασίνου Β. Τομέα , με την οποία ζητά την
κοπή ενός δένδρου (κουκουναριάς), που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Μ.
Αλεξάνδρου 44 διότι φέρει έντονη κλίση προς το οδόστρωμα με κίνδυνο την πτώση του.

4. Tη με αριθμ 1/28-07-2021 απόφαση σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας
Θρακομακεδόνων :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ.1/02-02-2021 Πρακτικό-Έκθεσης της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων
κοπής δέντρων Βόρειου Τομέα εντός κοινόχρηστων χώρων και εγκρίνει την εισήγηση ως έχει.
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης .
ΣΧΕΔΙΟ
ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Συνημμένα:
1. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
2. Το υπ’ αριθμ. 1/02-02-2021 Πρακτικό (με φωτογραφίες)
3. Η αριθμ 1/28-07-2021 απόφαση του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων



Θα πρέπει να τοποθετηθούν με ευθύνη της επιχείρησης , ρυθμιστικές πινακίδες τύπου P-2,
Ρ-7, P-27 και
Ρ-50δ επί της εισόδου- εξόδου του οικοπέδου για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων, σύμφωνα
με τη συνημμένη γενική διάταξη ροής οχημάτων.

Κατά την διαμόρφωση του αύλειου χώρου θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε τα όμβρια
του οικοπέδο να
οδηγούνται προς το εσωτερικό αυτού, τα δε όμβρια της οδού να κινούνται ανεμπόδιστα.

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή
οποιασδήποτε
αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης
εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.

Σημειώνεται επίσης ότι η τήρηση όλων των προϋποθέσεων και η ορθή κατασκευή βάσει της
κείμενης
νομοθεσίας περί κυκλοφοριακών συνδέσεων καθώς και η απαιτούμενη σήμανση βάσει του
ΚΟΚ , γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του μηχανικού που συνεργάζεται με την
επιχείρηση και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται μόνο για την έγκριση της εισόδου- εξόδου και με τον
όρο ότι
 πληρούνται όλες οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, για χρήση σε αδειοδοτήσεις κλπ σε
αρμόδιους κρατικούς φορείς και Υπηρεσίες.
 Τέλος ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται με την ολοκλήρωση των απαιτουμένων
εργασιών να ενημερώσει με αίτησή του την υπηρεσία για την κατασκευασθείσα
κυκλοφοριακή σύνδεση.
Η παρούσα εισήγηση αφορά σε ατομική και όχι κανονιστική Απόφαση, συνεπώς δεν υπόκειται
στους όρους του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 και δεν απαιτεί έγκριση από το Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Σας διαβιβάζουμε τα συνημμένα , τη Γενική διάταξη εισόδου – εξόδου (θεωρημένη από την
Υπηρεσία μας) και την Τεχνική έκθεση του μηχανικού, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η συντάξασα
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
MSc – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Πρ/νος Δ/σης Τ.Υ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ



Κατά την διαμόρφωση του αύλειου χώρου θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε τα όμβρια
του οικοπέδο να
οδηγούνται προς το εσωτερικό αυτού, τα δε όμβρια της οδού να κινούνται ανεμπόδιστα.

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή
οποιασδήποτε
αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης
εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.

Σημειώνεται επίσης ότι η τήρηση όλων των προϋποθέσεων και η ορθή κατασκευή βάσει της
κείμενης
νομοθεσίας περί κυκλοφοριακών συνδέσεων καθώς και η απαιτούμενη σήμανση βάσει του
ΚΟΚ , γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του μηχανικού που συνεργάζεται με την
επιχείρηση και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται μόνο για την έγκριση της εισόδου- εξόδου και με τον
όρο ότι
πληρούνται όλες οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, για χρήση σε αδειοδοτήσεις κλπ σε
αρμόδιους κρατικούς φορείς και Υπηρεσίες.
Η παρούσα εισήγηση αφορά σε ατομική και όχι κανονιστική Απόφαση, συνεπώς δεν υπόκειται
στους όρους του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 και δεν απαιτεί έγκριση από το Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Σας διαβιβάζουμε τα συνημμένα , τη Γενική διάταξη εισόδου – εξόδου (θεωρημένη από την
Υπηρεσία μας) και την Τεχνική έκθεση του μηχανικού, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η συντάξασα
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
MSc – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Πρ/νος Δ/σης Τ.Υ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Νομού με τον(την)
αναπληρωτή(τρια) του.
ζ) Το με αριθ.36996/17-9-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών
Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, το οποίο απεστάλη στους προαναφερόμενους φορείς
προκειμένου να ορίσουν τον(την) εκπρόσωπό τους,
να φέρετε σε συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το ως
άνω θέμα και συγκεκριμένα όπως προβείτε :
Στον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου ως τακτικού μέλους με τον
αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Καταλληλότητας και Επιλογής προς
μίσθωση ακινήτου-όταν αυτό προκύψει- για τη
στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας
ου
Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 3 Νηπιαγωγείου.
Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Νομού με τον(την)
αναπληρωτή(τρια) του.
ζ) Το με αριθ.36998/17-9-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών
Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, το οποίο απεστάλη στους προαναφερόμενους φορείς
προκειμένου να ορίσουν τον(την) εκπρόσωπό τους,
να φέρετε σε συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το ως
άνω θέμα και συγκεκριμένα όπως προβείτε :
Στον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου ως τακτικού μέλους με τον
αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Καταλληλότητας και Επιλογής προς
μίσθωση ακινήτου – όταν αυτό προκύψει- για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 17ου Νηπιαγωγείου.
Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Νομού με τον(την)
αναπληρωτή(τρια) του.
ζ) Το με αριθ.37004/17-9-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών
Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, το οποίο απεστάλη στους προαναφερόμενους φορείς
προκειμένου να ορίσουν τον(την) εκπρόσωπό τους,
να φέρετε σε συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το ως
άνω θέμα και συγκεκριμένα όπως προβείτε :
Στον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου ως τακτικού μέλους με τον
αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Καταλληλότητας και Επιλογής προς
μίσθωση ακινήτου-όταν αυτό προκύψει- για τη
στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας
ου
Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 21 Νηπιαγωγείου.
Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Νομού με
τον/την αναπληρωτή/τρια του.
ζ) Το με αριθ. 36996/17-9-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της Διεύθυνσης Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, το οποίο απεστάλη στους προαναφερόμενους
φορείς προκειμένου να ορίσουν τον/την εκπρόσωπό τους,
5) Τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Το με υπ’ αριθ. 38115/06-10-2021 έγγραφο της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, με το οποίο
ορίζεται ως εκπρόσωπος της ΔΟΥ, το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Βλαχαντώνης, κλάδου
ΠΕ /Εφοριακών με αναπληρωματικό μέλος την κ. Μαρία Ταγιάδου, κλάδου ΔΕ/Εφοριακών,
υπάλληλοι της ΔOY Αγίων Αναργύρων.
β) Το με υπ’ αριθ. Σ.Δ7/Τ1/13147/22-9-2021 έγγραφο της ΚΤΥΠ.ΑΕ., με το οποίο ορίζεται
ως τακτικό μέλος ο κ. Νικόλαος Παναγούλης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε με
αναπληρωματικό μέλος την κ. Βασιλική Αλεξίου, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
γ) Το με υπ’ αριθ. 3124/21-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής με το οποίο ορίζεται ως τακτικό μέλος η κ. Ευαγγελία Μαχίνη,
ιατρός, Προϊσταμένη του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας με
αναπληρωματικό μέλος τον κ. Κωνσταντίνο Ευαγγελόπουλο, ιατρό, Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
δ) Το με υπ’ αριθ. Φ.134/23128/21-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με το οποίο ορίζεται ως τακτικό μέλος ο κ. Δημήτριος
Νικολετσόπουλος, Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, με
αναπληρωτή τον κ. Ανδρέα Αλεξανδρή, Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής .
1. Την με αριθ. ………απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία ορίζεται ως
τακτικό μέλος ο/η ………………με αναπληρωτή τον/την ………
να φέρετε σε συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το ως άνω
θέμα και συγκεκριμένα όπως προβείτε:
Στη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση
ακινήτου (όταν αυτό προκύψει μετά από τις απαιτούμενες εκ του νόμου διαδικασίες) για τη
στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών.
Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Νομού με
τον/την αναπληρωτή/τρια του.
ζ) Το με αριθ. 36998/17-9-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της Διεύθυνσης Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, το οποίο απεστάλη στους προαναφερόμενους
φορείς προκειμένου να ορίσουν τον/την εκπρόσωπό τους,
5) Τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Το με υπ’ αριθ. 38118/06-10-2021 έγγραφο της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, με το οποίο
ορίζεται ως εκπρόσωπος της ΔΟΥ, το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Βλαχαντώνης, κλάδου
ΠΕ /Εφοριακών με αναπληρωματικό μέλος την κ. Μαρία Ταγιάδου, κλάδου ΔΕ/Εφοριακών,
υπάλληλοι της ΔOY Αγίων Αναργύρων.
β) Το με υπ’ αριθ. Σ.Δ7/Τ1/13173/22-9-2021 έγγραφο της ΚΤΥΠ.ΑΕ., με το οποίο ορίζεται
ως τακτικό μέλος ο κ. Νικόλαος Παναγούλης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε με
αναπληρωματικό μέλος την κ. Βασιλική Αλεξίου, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
γ) Το με υπ’ αριθ. 3125/21-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής με το οποίο ορίζεται ως τακτικό μέλος η κ. Ευαγγελία Μαχίνη,
ιατρός, Προϊσταμένη του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας με
αναπληρωματικό μέλος τον κ. Κωνσταντίνο Ευαγγελόπουλο, ιατρό, Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
δ) Το με υπ’ αριθ. Φ.134/23129/21-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με το οποίο ορίζεται ως τακτικό μέλος ο κ. Δημήτριος
Νικολετσόπουλος, Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, με
αναπληρωτή τον κ. Ανδρέα Αλεξανδρή, Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής .
2. Την με αριθ. ………απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία ορίζεται ως
τακτικό μέλος ο/η ………………με αναπληρωτή τον/την ………
να φέρετε σε συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το ως άνω
θέμα και συγκεκριμένα όπως προβείτε:
Στη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση
ακινήτου (όταν αυτό προκύψει μετά από τις απαιτούμενες εκ του νόμου διαδικασίες) για τη
στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών.
Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Νομού με
τον/την αναπληρωτή/τρια του.
ζ) Το με αριθ. 37004/17-9-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της Διεύθυνσης Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, το οποίο απεστάλη στους προαναφερόμενους
φορείς προκειμένου να ορίσουν τον/την εκπρόσωπό τους,
5) Τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Το με υπ’ αριθ. 38117/06-10-2021 έγγραφο της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, με το οποίο
ορίζεται ως εκπρόσωπος της ΔΟΥ, το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Βλαχαντώνης, κλάδου
ΠΕ /Εφοριακών με αναπληρωματικό μέλος την κ. Μαρία Ταγιάδου, κλάδου ΔΕ/Εφοριακών,
υπάλληλοι της ΔOY Αγίων Αναργύρων.
β) Το με υπ’ αριθ. Σ.Δ7/Τ1/13182/23-9-2021 έγγραφο της ΚΤΥΠ.ΑΕ., με το οποίο ορίζεται
ως τακτικό μέλος ο κ. Νικόλαος Παναγούλης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε με
αναπληρωματικό μέλος την κ. Βασιλική Αλεξίου, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
γ) Το με υπ’ αριθ. 3109/21-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής με το οποίο ορίζεται ως τακτικό μέλος η κ. Ευαγγελία Μαχίνη,
ιατρός, Προϊσταμένη του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας με
αναπληρωματικό μέλος τον κ. Κωνσταντίνο Ευαγγελόπουλο, ιατρό, Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
δ) Το με υπ’ αριθ. Φ.134/23130/21-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με το οποίο ορίζεται ως τακτικό μέλος ο κ. Δημήτριος
Νικολετσόπουλος, Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, με
αναπληρωτή τον κ. Ανδρέα Αλεξανδρή, Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής .
3. Την με αριθ. ………απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία ορίζεται ως
τακτικό μέλος ο/η ………………με αναπληρωτή τον/την ………
να φέρετε σε συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το ως άνω
θέμα και συγκεκριμένα όπως προβείτε:
Στη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση
ακινήτου (όταν αυτό προκύψει μετά από τις απαιτούμενες εκ του νόμου διαδικασίες) για τη
στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών.
Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

