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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

                         

                        

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 «Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ”, οικ. έτους 2022»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το 

ανωτέρω θέμα που αφορά τον «Προϋπολογισμό , οικ. έτους 2022 του Ν.Π. 

.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων» του Δήμου Αχαρνών.

Αφού λάβετε υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ με αριθμό 55905/19 ΦΕΚ 3054/19 Τεύχος Β΄29-07-

2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων, 

οικονομικού έτους 2019 .

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄ 8-6-2006).

3..Σύμφωνα με Τις διατάξεις του Ν.3463/06 άρθρο 234 απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του Δήμου.

1ο ΘΕΜΑ
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4.Την υπ΄αριθμ. 3/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό 

Κέντρο Θρακομακεδόνων» του Δήμου Αχαρνών , με θέμα: Την έγκριση 

«του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην Έγκριση «του Προϋπολογισμου , 

οικ. έτους 2022 για το Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων» 

του Δήμου Αχαρνών.

Ο Πρόεδρος
α/α

                                                    Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Πέτρος Κανελλόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Συντάκτρια: Φανή Φυσέκη
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: (+30)2102463543 - 2132123127
Email: koinpantopolio@acharnes.gr
            koinpol@acharnes.gr

Προς:          

 
 Βαθμός Προτεραιότητας 
του εγγράφου «Εξαιρετικά Επείγον» 
Χρόνος Διατήρησης του εγγράφου 
«Διηνεκές»

Αχαρνές: 6/5/2022
Αρ. πρωτ.: 40589

Δήμαρχο Αχαρνών
κο Βρεττό Σπυρίδωνα
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"»

 
      Κύριε  Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως φέρετε σε προσεχή συνεδρίαση στο Σώμα ως θέμα  την «Τροποποίηση 
Κανονισμού  Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη 
Σαχσανίδη"». 

Προτείνεται   ο Κανονισμός Λειτουργίας ως εξής: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ 

ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ" 

            
ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Τροποποιείται   ο Κανονισμός   Λειτουργίας  του  Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 
Αχαρνών  "Ελένη Σαχσανίδη" ο οποίος ψηφίστηκε  με την υπ' αριθμ. 60/18-5-2018 απόφαση του 

2ο ΘΕΜΑ

mailto:koinpantopolio@acharnes.gr
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Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ 613ΜΠΩΨΒ-77Μ και εγκρίθηκε σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 
45397/16299/19-7-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
Τη με αρ. 258/2-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά « Έκδοση ψηφίσματος για 
τον θάνατο της Δημοτικής Συμβούλου & Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας, Ισότητας, 
& Δημόσιας Υγείας Σαχσανίδη Ελένης» με την οποία στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Αχαρνών δόθηκε το όνομα Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο "Ελένη Σαχσανίδη",
Τη με αρ. 91/7-7-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά « Τροποποίηση των με αριθμ. 
31/20-2-2020 και 32/20-2-2020 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Απόφαση Υλοποίησης 
με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Αχαρνών» υποέργο 1, της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» υποέργο 2, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001330», μόνο ως προς 
το ωράριο λειτουργίας».
Με τον παρόντα  κανονισμό  ρυθμίζεται η λειτουργία και διαχείριση του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"   του Υποέργου 1 «Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών», στο πλαίσιο της  πράξης «Δομή Παροχής 
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών με κωδικό 
κωδικό ΟΠΣ 5001330» και λαμβάνοντας υπόψη  τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 2 του  Νόμου 4071/12( 
ΦΕΚ Α' 85). Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών, εναρμονισμένος με την εκάστοτε νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"  

§1. Ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 
Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών σε τοπικό επίπεδο με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και 
δράσεων και έχει ως σκοπό την κοινωνική προστασία και μέριμνα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 
που πλήττονται από τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης μέσω της προώθησης της 
κοινωνικής συνοχής, της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και της 
ευαισθητοποίησης ατόμων και ομάδων πληθυσμού αλλά και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή 
τους στα προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.
Στο Δήμο Αχαρνών υλοποιείται επίσης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους (ΤΕΒΑ). Αυτό συνεπάγεται ότι 
το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" ως Δομή που 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ – δύναται να εξυπηρετεί και τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ ως προς 
τη διανομή των προϊόντων του ΤΕΒΑ, συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τις υπόλοιπες δομές του 
Δήμου που έχουν διατεθεί για την υλοποίηση του ΤΕΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Αχαρνών 
δύναται να αξιοποιεί το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"  ως 
σημείο παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των προμηθειών του ΤΕΒΑ σε ωφελούμενους του 
ΤΕΒΑ. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" μπορεί να 
διανέμει στους ωφελούμενους του τα προϊόντα που ενδέχεται να περισσέψουν από το ΤΕΒΑ  και  
εφόσον  προβλεφθεί   από τη νομοθεσία.

§2. Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" 
αποσκοπεί στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου μας, ώστε να 
καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεση τους με τον κοινωνικό ιστό ή 
μια κατά το δυνατόν αξιοπρεπής διαβίωση.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ, ΚΤΗΡΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
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ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"  

§1. Έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" 
ορίζεται το κτήριο επί των οδών Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου, στις εργατικές κατοικίες 
του Προφήτη Ηλία του Δήμου Αχαρνών.

§2. Ο Δήμος Αχαρνών έχει μεριμνήσει και διαθέσει κατάλληλα κτήρια και χώρους για τις ανάγκες 
στέγασης της υπηρεσίας του  Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών  "Ελένη 
Σαχσανίδη", καθώς και για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων 
που καθιστούν εύρυθμη τη λειτουργία του, τα οποία προέρχονται και από χορηγίες. 

§3. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" διαθέτει 
κατάλληλους χώρους, και εξοπλισμό μέσα, όπως τα παρακάτω:

➢ Αποθήκη φύλαξης και διανομής τροφίμων και λοιπών ειδών.
➢ Χώρο ιματιοθήκης  για παραλαβή, διαλογή, τακτοποίηση, αποθήκευση και διανομή 

μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού, σχολικού εξοπλισμού, 
παιχνιδιών, βιβλίων κα.

➢ Χώρο υποδοχής.
➢ Γ ραφείο προσωπικού. 
➢ Τουαλέτες προσωπικού.
➢ Αυτοκίνητο του Δήμου παραχωρούμενο από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Στόλου 

Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού, είτε από χορηγία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (για τη 
μεταφορά ειδών και προϊόντων).

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"  

§1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών 
"Ελένη Σαχσανίδη" θα         διανέμονται δωρεάν σε ενταγμένες  ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, μετά από 
αίτησή τους με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, κάποια προϊόντα  από τα  παρακάτω:

• Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας.

• Νωπά ή κατεψυγμένα τρόφιμα διατηρούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές  
διατάξεις.

• Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.
• Είδη βρεφικής ανάπτυξης.

• Μεταχειρισμένα είδη  ένδυσης, υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού, σχολικά είδη, βιβλία, 
CD κ.α. εφόσον υπάρχουν.

§2. Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη 
Σαχσανίδη" επί το πλείστον  θα προέρχονται μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, είτε από 
δωρεά διάθεση εταιριών, είτε από χορηγίες πολιτών, είτε οργανωμένους φορείς ,είτε σχολεία, είτε 
μέσω της  διοργάνωσης εκδηλώσεων με σκοπό την ενίσχυση σε τρόφιμα ή άλλα είδη του Δημοτικού 
Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη".

§3. Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα 
παροχής τους, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", μετά από εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
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υπάρχουσες ποσότητες και είδη των προϊόντων σε συνδυασμό με τον αριθμό των δυνητικών 
δικαιούχων και τα μέλη αυτών, του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη 
Σαχσανίδη".

Σε περιπτώσεις χορηγιών προϊόντων άμεσης κατανάλωσης (κοντόληκτων κ.α.) η διανομή στους 
δικαιούχους γίνεται άμεσα και αυθημερόν σε κυκλική βάση, χωρίς την παραπάνω διαδικασία.

§4. Σε περίπτωση μέρους αδιάθετων προϊόντων τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση 
(κοντόληκτα προϊόντα – ευπαθή προϊόντα κ.λπ.) θα δίνονται και σε εθελοντές του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη".

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"  

§1. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" λειτουργεί ως 
πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του 
Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας ( ΦΕΚ 1485/τ. Β΄/19-06-2013) και υλοποιείται με κονδύλια του προϋπολογισμού 
του Δήμου αλλά και χορηγών, δωρητών και εθελοντών καθώς και με ενίσχυση από εθνικά 
περιφερειακά και ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ).

§2. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία του 
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", με 
αρμοδιότητες ως εξής:

• τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των δυνητικών 
δικαιούχων.

• τη διερεύνηση της ορθότητας των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις και 
στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των δικαιούχων.

• την εισήγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων & Δικαιολογητικών και στην 
Επιτροπή Διαχείρισης για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων.

• την έκδοση κάρτας δικαιούχου υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη".

• τη σύνταξη εκθέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, για περιπτώσεις εξακρίβωσης 
αναγκών δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 
Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", όπου κριθεί απαραίτητο.

• την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τους προσφέροντες φορείς (χορηγούς  και 
δωρητές).

• την τήρηση μητρώου παραλαβής προϊόντων και διανομής προς τους δικαιούχους.
• το συντονισμό και προγραμματισμό των εθελοντών και φορέων για την ενίσχυση 

του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη 
Σαχσανίδη".

§3. Για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών 
"Ελένη Σαχσανίδη" είναι απαραίτητη η πλήρη στελέχωση του με τους παρακάτω 
υπαλλήλους:  
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α) Έναν Διοικητικό Υπάλληλο, τακτικό προσωπικό του Δήμου και συγκεκριμένα του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αχαρνών.
β) Έναν Κοινωνικό Λειτουργό και ένα Βοηθητικό Προσωπικό (υπάλληλοι από 
εθνικά, περιφερειακά ή ευρωπαϊκά προγράμματα ή από το τακτικό προσωπικό της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής  του Δήμου Αχαρνών).
γ) όπου κριθεί αναγκαίο υποστηρίζεται από ομάδα εθελοντών, οι οποίοι είναι επίσημα 
καταγεγραμμένοι στο μητρώο   εθελοντών του Δήμου.
δ) Το προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη 
Σαχσανίδη"  μεριμνά για τη συγκέντρωση, αποθήκευση, τακτοποίηση και διανομή των 
παρεχόμενων προϊόντων. 
ε) στις διανομές  του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη 
Σαχσανίδη" και του ΤΕΒΑ εφόσον κριθεί αναγκαίο για την εύρυθμη διαδικασία των 
διανομών καλείται η  Ελληνική ή η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αχαρνών για το 
συντονισμό αυτών. 

Οι βασικές αρμοδιότητες του απαραίτητου προσωπικού οι οποίοι θα εργάζονται στο 
Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών  αναφέρονται παρακάτω:

α. Η  Κοινωνική Λειτουργός είναι η Συντονίστρια:

• η Κοινωνική Λειτουργός υποστηρίζεται από Εθνικά Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα (ΕΣΠΑ) ή είναι Τακτικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών.

• η Συντονίστρια υποστηρίζει και διοικητικά τις δραστηριότητες της Δομής.
• Κατά την υποδοχή (πρώτη επίσκεψη) των ωφελουμένων, καταγράφει τα γενικά  

στοιχεία τους στο πληροφοριακό σύστημα και τους παραπέμπει στο Κέντρο Κοινότητας 
- εφόσον υπάρχει ανάγκη ή κριθεί σκόπιμο από τα στελέχη της  Δομής- για την πλήρη 
καταγραφή και παρακολούθησή τους. Σε κάθε επόμενη επίσκεψη καταγράφονται η 
ημερομηνία και τα παρεχόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες.

• Διατηρεί αρχείο όλων των παραστατικών που αφορούν τη λειτουργία της Δομής.
• Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη.
• Τηρεί διοικητικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: αρχείο μηνιαίων αναφορών, αρχείο 

αλληλογραφίας, αρχείο δράσεων δημοσιότητας-προβολής και δικτύωσης με χορηγούς 
και φορείς της κοινότητας, ενημέρωση και υποστήριξη του social attica, αρχείο με τα 
παρουσιολόγια και τις άδειες του προσωπικού, αρχείο εθελοντών.

• Μεριμνά για την εξασφάλιση και διανομή των παρεχόμενων αγαθών / προϊόντων.
• Συμμετέχει, συντονίζει τη διασύνδεση με την κοινότητα, τις δράσεις δημοσιότητας και 

δικτύωσης για την προσέλκυση χορηγών και εθελοντών.
• Συμμετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των  εθελοντών.
• Πραγματοποιεί συμβουλευτική υποστήριξη σε ευπαθή  άτομα / οικογένειες. 
• Ενημερώνει –καθοδηγεί-  κατευθύνει τους ωφελούμενους. 
• Διαμεσολαβεί με άλλες υπηρεσίες και δομές για τη διευθέτηση των  προβλημάτων των 

ωφελουμένων.
• Πραγματοποιεί κοινωνικές έρευνες όπου κρίνει  απαραίτητο ή κατόπιν εισαγγελικής 

εντολής
• Συμμετέχει σε διεπιστημονική ομάδα από τη θέση και τον ρόλο του  για την  επίλυση 

προβλημάτων της Δομής και στο σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής που αφορούν τη 
Δομή. 
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• Εποπτεύει την  εύρυθμη λειτουργία της Δομής  και  υποστηρίζει σε γραμματειακό 
επίπεδο σε σχέση με το αντικείμενο του (δηλ σύνταξη εκθέσεων, λήψη ιστορικών κτλ., 
όπως  αυτά έχει εκπαιδευτεί να κάνει).

β. Το Διοικητικό Προσωπικό σε συνεργασία με την συντονίστρια:

• Το Διοικητικό Προσωπικό είναι τακτικό προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών.

• Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη.
• Διατηρεί αρχείο όλων των παραστατικών που αφορούν τη λειτουργία της Δομής.
• Τηρεί διοικητικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: αρχείο μηνιαίων αναφορών, αρχείο 

αλληλογραφίας, αρχείο δράσεων δημοσιότητας-προβολής και δικτύωσης με χορηγούς 
και φορείς της κοινότητας, αρχείο με τα παρουσιολόγια και τις άδειες του 
προσωπικού, αρχείο εθελοντών.

• Μεριμνά για τη διανομή των παρεχόμενων αγαθών/προϊόντων.
• Συμμετέχει και συντονίζει δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης, όπως ενδεικτικά σε 

δράσεις για την προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη διασύνδεση με την 
κοινότητα.

• Συμμετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των  εθελοντών.

γ. Το Βοηθητικό προσωπικό:

• Το Βοηθητικό Προσωπικό υποστηρίζεται από Εθνικά Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα (ΕΣΠΑ) ή είναι Τακτικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής 
του Δήμου Αχαρνών ή είναι προσωπικό ορισμένου χρόνου, είτε από προγράμματα του 
ΟΑΕΔ, είτε από κοινωφελή εργασία. Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της Δομής και τις 
όλες διαδικασίες για τη συντήρηση αυτού.
•  Συμβάλλει στη διαδικασία υποδοχής ωφελουμένων.

• Αναλαμβάνει κάθε εργασία, βοηθητική στις κύριες λειτουργίες της δομής  (Μεταφορά 
ειδών, διακίνηση εγγράφων, τακτοποίηση χώρων, τακτοποίηση ιματιοθήκης και αποθήκης 
κλπ)
•  Φροντίζει τα είδη που προέρχονται από «δεύτερο χέρι» να είναι σε άριστη  κατάσταση.
•  Μεριμνά για τη διανομή των παρεχόμενων αγαθών / προϊόντων. Συμμετέχει σε δράσεις για 
την προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη διασύνδεση με την κοινότητα.
•  Συμμετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των  εθελοντών.
• Φροντίζει για την τακτοποίηση και καθαριότητα του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη".
•  Φροντίζει για τη σωστή καταμέτρηση των προϊόντων της αποθήκης του Δημοτικού 
Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη".

§4. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"  στεγάζεται 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην οδό Αχαρνέων Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου, στις Εργατικές 
Κατοικίες του Προφήτη Ηλία και λειτουργεί για τη διανομή ειδών στους δικαιούχους 
προγραμματισμένα και αυθημερόν για χορηγούμενα νωπά και ευπαθή τρόφιμα καθώς και στους 
δικαιούχους του επισιτιστικού προγράμματος Τ.Ε.Β.Α.

§5. Η δυνατότητα της δομής ανέρχεται τουλάχιστον σε 150 οικογένειες ανά έτος. Διασφαλίζει 
με έκτακτες διανομές τη σταθερή τροφοδοσία σε καθημερινή βάση σε ενταγμένες ευπαθείς 
οικογένειες και σε μηνιαία βάση στην τακτική τους διανομή.
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Διαθέτει τα προϊόντα στους ωφελούμενους της δομής με τρόπο που να εξασφαλίζεται η 
ισονομία και με βάση τα δηλωμένα μέλη του νοικοκυριού τους κατά την αίτησή  τους.

Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–16:00.  Ο Δήμος μπορεί να 
τροποποιήσει ή να διευρύνει το ωράριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, 
ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της δομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.

Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις 
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"    

§1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου μας, με κύρια 
κατοικία στο Δήμο Αχαρνών (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών και δικαιούχων/αιτούντων διεθνούς προστασίας), εφόσον 
πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων και εφόσον δεν 
λαμβάνουν ταυτόχρονα τρόφιμα, είδη διαβίωσης κ.α. από άλλα υλοποιούμενα 
προγράμματα.

§2. Η διάρκεια ένταξης των δυνητικά ωφελουμένων ορίζεται σε ένα έτος, από Ιανουάριο του 
τρέχοντος έτους με Ιανουάριο του επόμενου έτους, με δυνατότητα επανένταξης 
υποβάλλοντας  εκ νέου αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το προβλεπόμενο 
διάστημα των αιτήσεων που ορίζεται από την 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Οκτωβρίου του 
τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής κρίνει απαραίτητη 
την παράταση των αιτήσεων θα δοθεί επιπρόσθετο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει 
τις δεκαπέντε ημέρες.
Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται  με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των δικαιούχων ή 
μη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", το 
μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

§3.  Σε περίπτωση που κάποιος από τους δυνητικά ωφελούμενους διαφωνεί με τα αναρτηθέντα 
αποτελέσματα του δίνεται  η δυνατότητα ένστασης και επαναξιολόγησης της αρχικής του 
αίτησης που είχε κατατεθεί και ελεγχθεί  κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, σε διάστημα 
πέντε ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, με αίτημα ένστασης στο πρωτόκολλο 
του Δήμου Αχαρνών.

§4α. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής μπορεί να εισηγηθεί εκτάκτως, μετά το πέρας των 
αιτήσεων, τη διαδικασία ένταξης δυνητικά ωφελούμενων, με εισήγηση της Κοινωνικού 
Λειτουργού της υπηρεσίας  (Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών 
"Ελένη Σαχσανίδη" ή Κέντρο Κοινότητας ή Κοινωνικό Φαρμακείο) ή των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου Αχαρνών (ΔΗΦΑ ή Βοήθεια στο Σπίτι) μαζί με την αίτηση του 
ενδιαφερομένου, προς τη Διαχειριστική Επιτροπή για έλεγχο και έγκριση ένταξης ή μη 
αυτής στο τρέχον έτος.
Ο ωφελούμενος που θα ενταχθεί με την παραπάνω διαδικασία θα έχει ως έναρξη παροχών 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου την ημερομηνία αίτησης του και λήξη τον Ιανουάριο του 
επόμενου έτους.

§4β. Η Κοινωνική Λειτουργός του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών 
"Ελένη Σαχσανίδη", μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, μπορεί να εντάξει εκτάκτως με 
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έκθεσή της, κατόπιν κοινωνικής έρευνας, τον δυνητικά ωφελούμενο στο τρέχον έτος, λόγω 
δυσμενής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης που αντιμετωπίζει.
Ο ωφελούμενος που θα ενταχθεί με την παραπάνω διαδικασία θα έχει ως έναρξη παροχών 
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", την 
ημερομηνία αίτησής του και λήξη τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. 

§5. Κύρια κριτήρια ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι τόσο η διαπίστωση της 
οικονομικής δυσχέρειας του νοικοκυριού η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα, όσο και 
οι παράγοντες όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια, 
χηρεία, πολυτεκνία), οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, τα τυχόν άλλα κοινωνικά 
προβλήματα, προβλήματα υγείας και αναπηρίας με βάση τα προσκομισθέντα 
δικαιολογητικά που πιστοποιούν την κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση κωλύματος κάποιου 
δικαιολογητικού όπως αναφέρονται στα παραπάνω η Κοινωνική Λειτουργός μετά από 
εισήγηση της πιστοποιεί την αναγκαιότητα άμεσης ένταξης του εν δυνάμει ωφελούμενου 
για όλους τους κοινωνικούς  λόγους που συντρέχουν.

§6. Στην περίπτωση κατά τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Αιτήσεων διαπιστωθούν ότι συντρέχουν οι κοινωνικοί λόγοι που 
αποδεικνύονται με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί από τον δυνητικά ωφελούμενο, 
αλλά υπερβαίνουν τα οικονομικά κριτήρια ανά κατηγορία ένταξης που κυμαίνεται από 1,00 
€ έως 150,00 €, η ένταξή του  είναι στην ευχέρεια της επιτροπής.

§7. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ωφελούμενους του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω 
προβλημάτων υγείας δεν μπορεί να παρευρίσκεται στις διανομές του Δημοτικού 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", η Κοινωνική 
Υπηρεσία με μέριμνα του Δήμου μπορεί να αναλάβει τη μεταφορά των προϊόντων του στη 
κατοικία του, εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα, είτε μέσω του προγράμματος Βοήθεια 
στο Σπίτι, είτε με κάποιο άλλο τρόπο. 

§8. Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού 
Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" είναι:

і) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς 
δικαιούχους.

Θα λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά όλων των μελών του 
νοικοκυριού. Δικαίωμα αίτησης έχουν τα ενήλικα άτομα των νοικοκυριών που επιθυμούν να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι οποίοι θα απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών ή στο Δημοτικό Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" και θα υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής για λογαριασμό όλου του νοικοκυριού προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής όλων των 
μελών του νοικοκυριού.

2. Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή 
Ε.Υ.Δ.Α.Π.) ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου θα αποδεικνύεται η διεύθυνση της 
κατοικίας του, ή λογαριασμό άλλων παρόχων, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνίας 
(κινητής τηλεφωνίας) ή πρόσφατη βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο, για όλα τα 
μέλη του νοικοκυριού.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62863df92b1cceec6f622a28 στις 19/05/22 16:00

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση, αφορά τους δημότες 
του Δήμου Αχαρνών) από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (τελευταίου εξαμήνου για τους 
Έλληνες και του τελευταίου χρόνου για τους Αλλοδαπούς, μεταφρασμένο). Σε περίπτωση 
κατάθεσης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από άλλο Δήμο χρειάζεται βεβαίωση 
από τον εκάστοτε Δήμο ότι δεν είναι δικαιούχος Κοινωνικού Παντοπωλείου εκεί και δεν 
λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη παροχή σε τρόφιμα τόσο για τον ίδιο όσο και για τα υπόλοιπα 
μέλη του νοικοκυριού.

4. Φωτοαντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1)  και του 
Εκκαθαριστικού Σημειώματος φυσικών προσώπων όλων των μελών του νοικοκυριού και 
των συνοικούντων/φιλοξενούμενων.

5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ όλων των μελών του νοικοκυριού και των 
συνοικούντων/φιλοξενούμενων.

6. Βεβαίωση φορολογικής αρχής από τη χώρα προέλευσης, για την οικονομική και  
περιουσιακή κατάσταση, μεταφρασμένο και επικυρωμένο από προξενική αρχή. Αφορά τις 
περιπτώσεις αλλοδαπών που δεν διαμένουν σταθερά τα τελευταία πέντε χρόνια στην 
Ελλάδα. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105 (ν. 1599/1986) ότι δεν λαμβάνει άλλη παροχή τροφίμων 
(ΤΕΒΑ κ.λ.π.)  και Υπεύθυνη δήλωση αντιπροσώπου, σε περίπτωση κωλύματος για την 
παραλαβή των προϊόντων. (δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία).

іі)  Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την  κατάσταση του 
υποψηφίου /δυνητικού δικαιούχου:

1. Σε περίπτωση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, αντίγραφο γνωμάτευσης Κέντρου 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή άλλου φορέα που πιστοποιεί την υπάρχουσα 
αναπηρία, να είναι  σε ισχύ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

2.  Σε περίπτωση ανεργίας πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ, όλων των ενηλίκων 
μελών του νοικοκυριού που δηλώνουν ανεργία.

3.  Σε περίπτωση διαζυγίου, το διαζευκτήριο ή αίτηση αγωγής διαζυγίου.

4.  Σε περίπτωση χηρείας τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, αν δεν αναγράφεται στο 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5.  Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τη δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνου ή 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση.

Ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του δυνητικού δικαιούχου 
προσκομίζεται αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από   τον  κοινωνικό 
λειτουργό, όπου κρίνεται  απαραίτητο, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική 
κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της  οικογένειας 
(διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κ.λπ.) τα οποία δεν 
αποδεικνύονται από τα προσκομισθέντα  δικαιολογητικά.
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Με τον νόμο 4624/2019 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα στοιχεία 
των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων ή μη, είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται 
μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Πρόσβαση στα 
στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και τα 
μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 
Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"  που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους. Για το λόγο αυτό η 
ανάρτηση των αποτελεσμάτων των δικαιούχων και των απορριπτέων γίνεται μόνο με τα 
ΑΜΚΑ ή με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης αυτών.

§9. Με βάση τα ακόλουθα οικονομικά κριτήρια οι δικαιούχοι χωρίζονται στις  παρακάτω 
κατηγορίες:

Νοικοκυριό Καθαρό Εισόδημα μαζί με τις 
καταθέσεις

Τόκοι καταθέσεων όταν
εμφανίζονται ως μοναδικό 

εισόδημα
1 άτομο Έως 5.600,00 € 21,00

2 άτομα Έως 6.600,00 € 25,20

3 άτομα Έως 7.600,00 € 29,40

4 άτομα Έως 8.600,00 € 33,60

5 άτομα Έως 9.600,00 € 37,80

6 άτομα και άνω Έως 10.600,00 € 42,00

α) Για τα νοικοκυριά που έχουν μέλη με ειδικές ανάγκες και έχουν αντίγραφο γνωμάτευσης 
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή άλλου φορέα που πιστοποιεί την 
υπάρχουσα αναπηρία, και είναι σε ισχύ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω τα ανωτέρω 
ποσά προσαυξάνονται κατά 2.000,00 € το άτομο, με ανώτατο όριο τις 12.000,00 € .

β) Για τις οικογένειες που εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες τα ανωτέρω 
ποσά προσαυξάνονται κατά 200,00 € 

➢ Μονογονεϊκές οικογένειες (με ανήλικα τέκνα)

➢ Πολυτεκνία (από τέσσερα και άνω ανήλικα τέκνα)

➢ Ανεργία σε ισχύ, για κάθε άτομο προσαυξάνεται κατά 200,00 € με 

ανώτατο όριο τα 1500,00 €

γ) Για τον υπολογισμό του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού λαμβάνεται 
υπόψη το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό ή φορολογητέο εισόδημα, εφόσον το τεκμαρτό 
είναι ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο και συναθροίζονται τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, 
τα επιδόματα ανεργίας, επιδόματα τέκνων που λαμβάνονται από όλα τα μέλη του 
νοικοκυριού (και των συνοικούντων) με βάση το Ε1 του προηγούμενου έτους. Επίσης 
συνυπολογίζεται και συμπεριλαμβάνεται στο καθαρό εισόδημα το ύψος των καταθέσεων 
όλων των συνοικούντων μελών που προκύπτει από τους τόκους των καταθέσεων, όταν 
εμφανίζονται στο Ε1 του προηγούμενου έτους του αιτούντος.

δ) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην  Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό, θα ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00 € για το πρώτο άτομο 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62863df92b1cceec6f622a28 στις 19/05/22 16:00

προσαυξανόμενη κατά 7.500,00 € για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με 
συνολικό ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των 150.000,00 €.

ε) Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), μικτής 
χρήσης ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000,00€. 

Όλα τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, όποτε κριθεί αναγκαίο από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Αχαρνών.

Από τη διαδικασία ένταξης εξαιρούνται τα νοικοκυριά που τα μέλη βάσει της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος:

• Εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης,

• Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,

• Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,

• Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους 

και λοιπό προσωπικό.

§10. Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, στο 
πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών ή στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" το προβλεπόμενο διάστημα των αιτήσεων που ορίζεται από 
την 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Στη περίπτωση που η 
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής κρίνει απαραίτητη την παράταση των αιτήσεων θα δοθεί 
επιπρόσθετο χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται από την Επιτροπή 
Εξέτασης και Αξιολόγησης των Αιτήσεων, που θα απαρτίζεται από έναν (1) υπάλληλο ΤΕ 
Κοινωνικών Λειτουργών υπάλληλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αχαρνών  
με ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Οικονομικών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών με ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, τον 
Προϊστάμενο/η του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών με ένα (1) 
αναπληρωματικό μέλος και έναν (1) Διοικητικό Υπάλληλο του τμήματος της Κοινωνικής 
Πολιτικής ως γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών με ένα (1) αναπληρωματικό μέλος 
που θα ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του.

§11. Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων – δικαιολογητικών 
των υποψήφιων δικαιούχων από την Επιτροπή εξέτασης και Αξιολόγησης των Αιτήσεων τα 
αποτελέσματα παραπέμπονται στην Επιτροπή Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"  η οποία καθορίζει με απόφασή της 
τους τελικούς δικαιούχους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών 
"Ελένη Σαχσανίδη", σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου.

§12. Σε έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια των προϊόντων 
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", η 
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, μπορεί να διεξάγει έκτακτες 
διανομές στους ενταγμένους ωφελούμενους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" και με εισήγηση της Κοινωνικής Λειτουργού μπορούν 
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να εξυπηρετηθούν επιπρόσθετα και οι  ευπαθείς ομάδες ή άτομα που βρίσκονται σε 
δυσμενή κοινωνική και οικονομική κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"  

§1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος 
συστήνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επταμελής Επιτροπή Διαχείρισης, ως 
εξής:

• Τον/την  εκάστοτε  Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής ως Πρόεδρο της 
επιτροπής

• Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφία

• Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο από τη μείζονα Αντιπολίτευση

• Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο από την ελάσσονα Αντιπολίτευση

• Τον/την εκάστοτε Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του 
Δήμου Αχαρνών με ένα αναπληρωματικό μέλος και έναν κοινωνικό λειτουργό με 
ένα αναπληρωματικό μέλος  από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του        Δήμου 
Αχαρνών, που θα ορίζει ο Δήμαρχος με απόφαση του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με απόφαση επίσης Δημάρχου θα ορίζεται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής, με ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, για τη γραμματειακή 
υποστήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων.

§2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου "Ελένη Σαχσανίδη"  είναι οι εξής:

• Εποπτεύει τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 
Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη".

• Καθορίζει τους δικαιούχους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 
Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" και τη μηνιαία διανομή προϊόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

• Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των προϊόντων του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", αποφασίζει για τη 
διευθέτηση άμεσης απομάκρυνσης των  ακατάλληλων προϊόντων από το Δημοτικό 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη".

• Παρουσιάζει ανά έτος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έκθεση πεπραγμένων 
και το διαχειριστικό απολογισμό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 
Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη". Στην συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με 
απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό. Η σχετική απόφαση αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου.
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• Η Επιτροπή Διαχείρισης με πρόσκληση του Προέδρου της,   στην οποία αναφέρονται 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συνεδριάζει στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αχαρνών ή στο χώρο του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη". Η πρόσκληση επιδίδεται ή 
γνωστοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν 
από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η 
πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα μέλη την ημέρα της 
συνεδρίασης. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι 
περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέμα με την 
σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος 
του Προέδρου. Για τα λοιπά θέματα, όσον αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής και 
τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), του Δημοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’ 114) 
και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45).

• Η Επιτροπή, δια του Προέδρου της, δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις δημοτικούς 
υπαλλήλους, λοιπούς αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, δωρητές και χορηγούς 
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"  ή 
ιδιώτες για να της δώσουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που συζητούνται. Η 
παρουσία των καλούμενων δημοτικών υπαλλήλων είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 8o

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"  

§1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα, 
θα παραδίδεται σε αυτούς κάρτα με την οποία θα εξυπηρετούνται από το Δημοτικό 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη".

§2. Η κάρτα δικαιούχου του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών 
"Ελένη Σαχσανίδη" χορηγείται σε όποιον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του 
παρόντος κανονισμού.

§3. Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική θα χορηγείται μόνο μία (1) κάρτα 
δικαιούχου σε αυτόν που υποβάλλει την αίτηση και όχι σε κάθε μέλος ξεχωριστά. Η κάρτα 
θα είναι σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που ο ωφελούμενος είναι δικαιούχος.

§4. Η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο που υπέβαλε την αίτηση και απαγορεύεται 
η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από το άτομο που ορίζει ο ίδιος να 
τον εξυπηρετεί σε περίπτωση κωλύματος, με υπεύθυνη δήλωση κατά την αίτησή του.

§5. Η κάρτα δικαιούχου θα παραδίδεται στην υπηρεσία του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" μετά τη λήξη του προβλεπόμενου 
διαστήματος ένταξής του και θα του επαναχορηγείται σε περίπτωση νέας ένταξής του.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

"ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"  
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§1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να είναι συνεργάσιμοι, να σέβονται τους υπαλλήλους, τους 
χώρους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη 
Σαχσανίδη" καθώς και  τους χώρους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Αχαρνών και να τηρούν  ότι προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό.

§2. Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της κάρτας που διατίθεται 
από την υπηρεσία για την εξυπηρέτησή τους από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη". Σε περίπτωση απώλειας είναι υποχρεωμένοι να 
ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία.

§3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τους 
ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

§4. Ο Δικαιούχος δύναται να χάσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα εφόσον 
συντρέχουν μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Να παραβεί τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"

β) Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή δικαιολογητικά.

γ) Δημιουργήσει πρόβλημα στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"  ή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Αχαρνών.

δ) Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ένταξής του στους δικαιούχους και δεν 
ενημερώσει αμέσως την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.

§5. Η Επιτροπή Διαχείρισης, στην περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω (α, β, γ, δ) περιπτώσεις, δύναται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα νόμιμα μέτρα 
εναντίον του δικαιούχου, περιλαμβανομένης της διαγραφής του από τα προγράμματα του 
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"  και την 
απαγόρευση της εισόδου του στους χώρους όπου στεγάζεται.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΟΡΟΙ

§1. Οι πόροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη 
Σαχσανίδη" προέρχονται από:

α) Τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών. 

β) Δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων,        σωματείων και 
ιδρυμάτων.

γ) Οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων.

δ) Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.
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ε) Ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που μπορεί να ανοιχθεί για την οικονομική   ενίσχυση 
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη".

στ) Τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

§2. Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" είτε  αφορούν σε είδος είτε σε χρήμα γίνονται αποδεκτές.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"

§1. Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχομένων ειδών καθώς και των εξερχομένων 
παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους, γίνεται από ηλεκτρονικό πρόγραμμα αποθήκης.
Διατίθεται ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής αποθήκης και μέτρησης της απόδοσής του 
(εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.), το οποίο θα 
διασυνδεθεί και θα λειτουργήσει με Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής και 
παρακολούθησης ωφελουμένων (Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας).

§2. Οι πάσης φύσεως δωρεές και χορηγίες ιδιωτών και φορέων προς το Δημοτικό 
Κοινωνικό Παντοπωλείο εισπράττονται από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 
24- 09/20-10-58 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων Νόμου των 
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτές κάθε 
φορά ισχύουν. Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με τα ταμειακά της όργανα, ασκεί όλες 
τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

§1. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Μετά την  έγκρισή του 
και τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητάς του, ο Κανονισμός δημοσιεύεται, κατά το 
πλήρες κείμενό του, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ ,114), στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψή του σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Προς: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την επιλογή αναδόχου του προγράμματος εναλλακτικής 
διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο 
Αχαρνών

Κ. Πρόεδρε,      

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την 

λήψη απόφασης για την επιλογή αναδόχου του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης 

μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Αχαρνών.

Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Τα αρ. 72 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

3ο ΘΕΜΑ
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2) Την αρ. 142/22-3-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΤΖΘΩΨ8-ΨΡΠ) με την οποία 

α) ακυρώθηκε η αρ. 175/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε αναδειχθεί 

ανάδοχος του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, 

υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών η εταιρεία Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (RECYCOM) και β) εγκρίθηκε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

οι όροι αυτής καθώς και τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

3) Την αρ. 32/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίθηκαν οι χώροι 

τοποθέτησης των κάδων συλλογής κατά σειρά προτεραιότητας.

4) Την αρ. πρωτ. 28085/28-3-2022 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΣΒΔΩΨ8-Ξ18)

5) Το αρ. 1/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την εφαρμογή 

προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών 

υφασμάτινων υλικών, το οποίο έχει ως εξής:

Πρακτικό 1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών για την εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής 

διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών

Στις Αχαρνές και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 14 του μηνός Απριλίου, του έτους 2022, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών η 

οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 142/22-3-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αχαρνών 

αποτελούμενη από τους: Βαλκάνο Βασίλειο, Προϊστάμενο Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 

Παπαδονικολάκη Ελευθερία, Προϊσταμένη Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων 

Υλικών και τον Παππού Σπυρίδωνα Προϊστάμενο Τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας 

και Αποκομιδής Απορ/των Κ. και Ν. Τομέα, προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές για την 

υλοποίηση του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης 

και λοιπών υφασμάτινων υλικών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλαβε υπ’ όψιν:

1. Την αρ. 19/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση 

προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών 

υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Αχαρνών με κοινωνικό ανταποδοτικό χαρακτήρα.

2. Την αρ. 142/22-3-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι όροι αυτής
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3. Την αρ. πρωτ. 28085/28-3-2022 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΣΒΔΩΨ8-Ξ18)

4. Την αρ. πρωτ. 33239/8-4-2022 προσφορά της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, 

ΣΤΟΥΠΙΑ-ΠΑΝΙΑ», η οποία ήταν και η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε.

5. Το γεγονός ότι η εταιρεία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, ΣΤΟΥΠΙΑ-ΠΑΝΙΑ»,                                   

δεν παρίστατο στην συνεδρίαση (είχε ενημερωθεί με το από 13-4-2022 ενημερωτικό mail για την 

γνωστοποίηση της ημερομηνίας αποσφράγισης).

αποσφράγισε την προσφορά και αφού διαπίστωσε ότι η εταιρεία  «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, 

ΣΤΟΥΠΙΑ-ΠΑΝΙΑ», διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην σχετική 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την κάνει δεκτή. 

Η εταιρεία θα τοποθετήσει 20 κάδους στα διοικητικά όρια του Δήμου Αχαρνών χωρίς καμία 

οικονομική ή άλλη επιβάρυνση για τον Δήμο. Το ύψος του ανταποδοτικού οφέλους ανέρχεται στο 

ποσό των 500 € ανά έτος σε δωροεπιταγές (50 δωροεπιταγές των 10 ευρώ εκάστη στο κοινωνικό 

παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών από super market της περιοχής), καθώς και βιβλία και ρούχα 

ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου μας.

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, ΣΤΟΥΠΙΑ-

ΠΑΝΙΑ» κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο προτείνοντας την ανακήρυξή της ως αναδόχου. 

                                                                    Η Επιτροπή

Βαλκάνος Βασίλειος                  Παπαδονικολάκη Ελευθερία                Παππούς Σπυρίδων

      ΤΕ Γεωπονίας                              ΠΕ Περιβάλλοντος                ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
          Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

                                                                                           Βασίλειος Βαλκάνος     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αχαρνές   03/ 05 / 2022                                 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      

                                                             
Προς:  τον Πρόεδρο  Οικονομικής 

Επιτροπής
           κο. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟ 

             Κοιν : Οικονομική Υπηρεσία 

                                               Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

              ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, με αντικείμενο εργολαβίας, την εκτέλεση εργασιών που 
περιγράφονται στα εγκεκριμένα τεύχη, της με αριθμό 143/2021 μελέτης 
προϋπολογισμού 50.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 
υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
Με την με αριθμό 143/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το 
Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021 που είναι ενταγμένο το έργο.
Με την με αριθμό 662/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη 
του έργου.
Την με αριθμό 60346/13-12-202 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου 
του έργου.
Την με αριθμό Α-1068/08-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) με αρ 
καταχώρησης Α-1068 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αχαρνών.
Την με αριθμό 1828/29-12-2021 /2021 Απόφαση Δημάρχου με την οποία κυρώθηκε   
η απευθείας ανάθεση του έργου: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 

6ο ΘΕΜΑ
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»  με έκπτωση 
1,99% .
Με την με αριθμό 10249/04-02-202 εργολαβική σύμβαση ορίστηκε ανάδοχος η 
εργοληπτική επιχείρηση: «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»  με γενικό σύνολο προϋπολογισμού 
49105,49 Eυρώ και περάτωση 3 μηνών από την υπογραφή της, ήτοι την 04/05/2022.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Αχαρνών.
Μετά την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. Δήμου 38705/03-05-2022 και επειδή 
παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση των απαραίτητων υλικών 
για την ολοκλήρωση του έργου λόγω των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων ζητείτε 
παράταση του έργου για διάστημα δύο μηνών, ήτοι έως 04-07-2022
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο  Διευθυντής  

Δαμάσκος Αναστάσιος

Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 3 / 05 / 2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Τούντα  Κων/να
Τηλ.: 213 20 72 447

Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                    

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 

«Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του 

Δήμου Αχαρνών» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών.

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 

για την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

(ΑΠΕ) του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε 

διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών»  χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών.

Προς:  Τον Πρόεδρο   Οικονομικής  
Επιτροπής κ. Σπυρίδωνα  Βρεττό

7ο ΘΕΜΑ
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Για το έργο συντάχθηκε η με αριθμό 15/2017 μελέτη προϋπολογισμού 

400.000,00€  (με ΦΠΑ), με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»  

η οποία  εγκρίθηκε με την με αρ. 114/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Αχαρνών.

Με την με αριθμό 492/14-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου. 

Με την με αριθμό 807/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο 

κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και υπογράφηκε η με 

αριθμό 5646 /05.02.2018  εργολαβική σύμβαση ποσού  166.459,71€  (με 

Φ.Π.Α. 24%).

Ο  χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίσθηκε σε 24 μήνες  και τελικά το έργο 

περαιώθηκε την 20.01.2020 σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2362/20.01.2020 

έγγραφο αποδοχής  διάλυσης της σύμβασης .

Ο χρόνος υποχρεωτικού χρόνου συντήρησης του έργου (15μηνο)  έληξε στις  

24.06.2021 και στις 20.12.2021 και συντάχτηκε το πρωτόκολλο προσωρινής  και 

οριστικής παραλαβής του έργου,  το οποίο εγκρίθηκε με την 664/28.12.21 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Με την με αριθμό 105/22-04-2019 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ),  ποσού 166.459,71 € με ΦΠΑ.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να 

συμπεριλάβει τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, σύμφωνα με 

το πρωτόκολλο προσωρινής  και οριστικής παραλαβής του έργου, όπως 

αναλύεται στο πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2ΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (€) 1ος ΑΠΕ (€) 2ος ΑΠΕ (€) ΔΙΑΦΟΡΑ (€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ (+ ΓΕ&ΟΕ 18%): 115.997,61 133.396,95 89.538,77 43.858,19  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 17.399,64 0,30 0 0 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 844,45 844,45   0 0 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.: 32.218,01 32.218,01 21.489,30 10.728,71 

ΣΥΝΟΛΟ: 166.459,71 166.459,71 111.028,07 55.431,65 
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 Τελικώς δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των  111.028,07 €  (με 

Φ.Π.Α.).

   Σας επισυνάπτουμε την αιτιολογική έκθεση και τον 2ο Τακτοποιητικό 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και παρακαλούμε για την έγκριση του.

Ο   Διευθυντής  Τ.Υ. 

Αναστάσιος Δαμάσκος

Ηλ.Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αχαρνές   04/ 05 / 2022                                 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      

                                                               
Προς:  τον Πρόεδρο  Οικονομικής 

Επιτροπής
           κο ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟ 

             Κοιν : Οικονομική Υπηρεσία 

                                                       Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

              ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡOΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΕΔΑΦΟΥΣ.

Κύριε Πρόεδρε,

     Κατόπιν διεξαγωγής κλήρωσης και σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό, για τον ορισμό 

των μελών Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016 και σε εκτέλεση 

του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, για τo έργο : «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ( 2021)» με 

Ανάδοχο την εταιρεία: «ΟΧΑΝEΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» και  ποσό σύμβασης :  

327.816,36 €, εξήχθη  ως :

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :                  Η κα Κολοκούρη Αλεξάνδρα  - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και ως 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:  Η κα  Ραμαντάνη Πολυτίμη -  Πολ. Μηχανικός ΤΕ 

8ο ΘΕΜΑ
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Τα παραπάνω μέλη θα ειδοποιηθούν  για την επιλογή τους. 

   Συνεπώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας ορίζεται η Τριμελής Επιτροπή για την παραλαβή 

φυσικού εδάφους του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ( 2021)»  που απαρτίζεται από 

τους:

-Τον  Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,  κ.  Δαμάσκο Αναστάσιο

-Τον  Επιβλέποντα  Μηχανικό του έργου, κ. Πουταχίδη Γρηγόριο, Πολ. Μηχανικό ΤΕ.

-Το Μέλος κατόπιν κλήρωσης, κα. Κολοκούρη Αλεξάνδρα, Πολ. Μηχανικό ΠΕ,

  με αναπληρωματικό του την κα. Ραμαντάνη Πολυτίμη, Πολ. Μηχανικό ΤΕ.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και λήψη σχετικής απόφασης ώστε να οριστεί η 

παραπάνω επιτροπή.

Ο  Διευθυντής  

Δαμάσκος Αναστάσιος

Μηχανολόγος Μηχανικός 

                               

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Α. Κολοκούρη                                                   Αχαρνές :    06/05/2022
Τηλ.            : 213 20 72 436

                          
     E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                                    Προς:
                                                                             Τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής
                                                                          κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

   

ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου 
         

Με την παρούσα εισήγηση, σας διαβιβάζουμε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου του θέματος, με  Α/Α Συστήματος: 186690  του ΕΣΗΔΗΣ. 

9ο ΘΕΜΑ
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Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 12/2022 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 

Με την με αρ. πρωτ. 216/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αχαρνών (ΑΔΑ: 9ΚΧ1ΩΨ8-ΩΔΗ) εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής 

Διαγωνισμού όπου αποφασίσθηκε να κληθεί η εταιρεία «ERGMASIN DEALS PC», να 

αιτιολογήσει την οικονομική προσφορά της, η οποία προκύπτει «ασυνήθιστα 

χαμηλή». 

Με το από 28/04/2022 και ώρα 14:48:35 μήνυμα, εμπρόθεσμα, η 

«ERGMASIN DEALS PC» μας διαβίβασε μέσω του συστήματος, την αιτιολογική της 

έκθεση για την «ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά της. Επίσης στις 05/05/2022 και 
ώρα 21:36:09 στάλθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την αιτιολόγηση της 

προσφοράς ως προς το φωτοβολταϊκό σύστημα. 

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής 

Διαγωνισμού ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής απόφασης, περί αποδοχής ή μη της 

αιτιολόγησης της «ασυνήθιστα χαμηλής» προσφοράς και την ανάθεση ή μη  του έργου 

στον προσωρινό μειοδότη, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ERGMASIN 
DEALS PC» με μέση έκπτωση Εμ= 27,99%, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η ως άνω απόφαση 

έγκρισης ή μη του πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, θα 

κοινοποιηθεί προς όλους τους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για 

τυχόν υποβολή προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης. 

      Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Τ.Υ.            Ο 
Αντιδήμαρχος Τ.Υ. 

   Αναστάσιος Δαμάσκος             Νικόλαος 
Δαμάσκος 
       Ηλεκτρ./ Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αχαρνές   06/ 05 
/ 2022                                 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      

      

                                                         
Προς:  τον Πρόεδρο  Οικονομικής 

Επιτροπής
           κο. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟ 

             Κοιν : Οικονομική Υπηρεσία 

a.
b. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

              ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, χωρίς 

χρήση επί έλασσον δαπανών

Κύριε Πρόεδρε,
Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, με αντικείμενο εργολαβίας, την εκτέλεση εργασιών που 

10ο ΘΕΜΑ
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περιγράφονται στα εγκεκριμένα τεύχη, της με αριθμό 143/2021 μελέτης 
προϋπολογισμού 50.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 
υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
Με την με αριθμό 143/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το 
Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021 που είναι ενταγμένο το έργο.
Με την με αριθμό 662/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη 
του έργου.
Την με αριθμό 60346/13-12-202 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου 
του έργου.
Την με αριθμό Α-1068/08-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) με αρ 
καταχώρησης Α-1068 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αχαρνών.
Την με αριθμό 1828/29-12-2021 /2021 Απόφαση Δημάρχου με την οποία κυρώθηκε   
η απευθείας ανάθεση του έργου: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»  με έκπτωση 
1,99% .
Με την με αριθμό 10249/04-02-202 εργολαβική σύμβαση ορίστηκε ανάδοχος η 
εργοληπτική επιχείρηση: «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»  με γενικό σύνολο προϋπολογισμού 
49105,49 Eυρώ και περάτωση 3 μηνών από την υπογραφή της, ήτοι την 04/05/2022.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Αχαρνών (ανταποδοτικό).
Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές 
διαμορφώνονται από των έλεγχο των προμετρήσεων των ποσοτήτων της Μελέτης του 
έργου και την  κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών, οι οποίες παρουσιάζουν 
διαφοροποιήσεις από την αρχική σύμβαση.
Κατά την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. δεν προέκυψαν επί έλασσον δαπάνες, οπότε δεν 
απαιτείται έλεγχος χρήσης τους. 
Σημειώνουμε ότι:
Ο 1ος Α.Π.Ε παρουσιάζει επί πλέον δαπάνη 4.497,54 Ευρώ ( με ΓΕ&ΟΕ και 
αφαιρούμενης της έκπτωσης έναντι της αντίστοιχης συμβατικής. Η επιπλέον δαπάνες  
καλύπτονται από τα απρόβλεπτα του έργου.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 49.105,49 
Ευρώ ( με Φ.Π.Α 24%)  και είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη 
του έργου.
Ο 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν 4412/16.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την έγκριση του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου, ο οποίος είναι 
σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου, που ανέρχεται στο ποσό 
των 49.105,49 Ευρώ ( με Φ.Π.Α 24%)  
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο  Διευθυντής  
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Δαμάσκος Αναστάσιος

Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Τούντα  Κων/να

Τηλ.: 213 20 72 447

Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr

                                 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                    

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΒΑΣΕΩΝ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 

ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ».

Κύριε Πρόεδρε, 

         Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,  το 

Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΒΑΣΕΩΝ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 

ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ», με 

Προς: Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                κ. Σπυρίδωνα  Βρεττό

11ο ΘΕΜΑ
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Ανάδοχο την εταιρεία: «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ.»,  

που διεξήχθη από την Επιτροπή Παραλαβής , σύμφωνα με την με αριθμό  119/8.3.22 

(ΑΔΑ:96ΨΣΩΨ8-045)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών , στις 

06/05 /2022 και παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη της σχετικής 

Απόφασης.

Ο  Διευθυντής  Τ.Υ.

Αναστάσιος  Δαμάσκος

Ηλεκ. Μηχ. &  Μηχανικός Η.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αχαρνές   09/ 05 
/ 2022                                 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      

Προς:  τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής

           κο. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟ 
             Κοιν : Οικονομική Υπηρεσία 

c.
d. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

              ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2019), χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών

Κύριε Πρόεδρε,
Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2019) , με 
αντικείμενο εργολαβίας, την εκτέλεση εργασιών που περιγράφονται στα εγκεκριμένα 
τεύχη, της με αριθμό 04/2019 μελέτης προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α 
που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
Με την με αριθμό 76/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Τεχνικό 
Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2020 που είναι ενταγμένο το έργο.

12ο ΘΕΜΑ
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Με την με αριθμό 79/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη 
του έργου.
Με την με αριθμό 192/2019 Απόφαση Της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι 
διακήρυξης.
Την με αριθμό Α-637/15-07-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) με 
αριθμό καταχώρησης Α-637 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αχαρνών.
Η δημοπρασία έγινε στις 02/12/2019 και μειοδότης ανεδείχθη η Εργοληπτική 
Επιχείρηση  Nexus Constructions EE Τεχνική Εταιρεία, με μέση έκπτωση 36,77%.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 233/2020 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών με θέμα: «Συμμόρφωση και εκτέλεση 
της 258/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αχαρνών και κατακύρωση του 
έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2019)»  στην εταιρεία NEXUS 
CONSTRUCTION E.E.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την κατακύρωση του διαγωνισμού 
για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του εν λόγω έργου στον μειοδότη 
«NEXUS CONSTRUCTION E.E.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΔΑ: 6Θ47ΩΨ8-ΘΜ6)
Στις 28/01/2021 υπεγράφη το Εργολαβικό Συμφωνητικό για το ποσό των €336.673,79 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 24 μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Αχαρνών (ανταποδοτικό).
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει με την απορρόφηση των 
απροβλέπτων δαπανών, τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών λόγω προμετρητικών 
αποκλίσεων που απαιτούνται για την πλήρη, ορθή και έντεχνη εκτέλεση του τεχνικού 
αντικειμένου του έργου.
Κατά την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. δεν προέκυψαν επί έλασσον δαπάνες, οπότε δεν 
απαιτείται έλεγχος χρήσης τους. 
Σημειώνουμε ότι:
Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των €271.511,12(χωρίς 
ΦΠΑ 24%) δηλαδή δεν παρουσιάζει μεταβολή  σε σχέση με την αρχική συμβατική 
δαπάνη.
Η δαπάνη για τις επί πλέον ποσότητες των Συμβατικών Εργασιών καλύπτεται 
αποκλειστικά από μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.
Ο 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν 4412/16.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2019)» όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, δηλαδή 
χωρίς μεταβολή της συνολικής συμβατικής δαπάνης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€) 1ος Α.Π.Ε. (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 163.943,11 188.385,37 188.385,37
OE + EE 18,00 % 29.509,76 33.909,37 33.909,37
Άθροισμα 193.452,87 222.294,74 222.294,74
Απρόβλεπτα 29.017,93 176,06 176,06
Εργασίες 222.470,80 222.470,80 222.470,80
απολογιστικά αναδόχου και 
ΓΕ&ΟΕ απολογηστικών 45.000,00 45.000,00 45.000,00
Αναθεώρηση 4.040,31 4.040,31 4.040,31
Λογιστικό σφάλμα 0,01 0,01 0,01



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62863df92b1cceec6f622a28 στις 19/05/22 16:00

Εργολαβικό αντικείμενο 271.511,12 271.511,12 271.511,12
24,00% ΦΠΑ 65.162,67 65.162,67 65.162,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 336.673,79 336.673,79 336.673,79

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας ανέρχεται στο τελικό ποσό των τριακόσια 
τριάντα   εξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών 
(336.673,79€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο  Διευθυντής  

Δαμάσκος Αναστάσιος

Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτρια: Μ. Καραδήμα
Τηλ: 213 2072444  
Email: mkaradima@acharnes.gr

                                                                                        Προς:
                                                   Τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής
                                                                       κο Σπυρίδωνα Βρεττό

3.   Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

13ο ΘΕΜΑ
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4.
5. ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής 

διαγωνισμού της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

         

Η μελέτη του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων 

έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2021 το οποίο εγκρίθηκε με την 60/2021 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για τη μελέτη συντάχθηκε από τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών η από  Ιούλιο 2021 τεχνική προδιαγραφή, ο υπολογισμός 

προεκτίμησης αμοιβής και τα τεύχη δημοπράτησης προεκτιμόμενης αμοιβής 

204.622,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% που εγκρίθηκαν με την με αρ. 

407/2021 (ΑΔΑ: 60ΠΥΩΨ8-Γ3Ι). Η χρηματοδότηση θα γίνει από το 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 

62196/29.09.2020 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω22446ΜΤΛ6- Ο7Ω) Έγκρισης, στο πλαίσιο 

της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 

πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».  Το ποσό θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 64-7413.003 και η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του μελετητικού έργου 

θα είναι οκτώ (8) μήνες. Με την με αρ. 666/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΙΡΩΨ8-ΨΡΔ) 

εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της μελέτης. 

Στις 05/05/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ έληξε η προθεσμία 

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με 

Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 186919.

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού της εν λόγω μελέτης ορίστηκε με 

την με αρ. 217/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΞ7ΤΩΨ8-9ΘΝ).

Στις 09/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., δυο από τα μέλη 

συνδέθηκαν στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό 

προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

αριθμό συστήματος 186919 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει 

υποβληθεί εμπρόθεσμα μια (1) ηλεκτρονική προσφορά.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1 ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 03/05/2022 14:16:57
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Η Επιτροπή επεσήμανε ότι, μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και το μέλος της Επιτροπής που διαθέτουν 

τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 

καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια 

τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 

αποσφραγιστούν οι προσφορές.

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν. 

Συγκεκριμένα αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι (κατηγορία επισυναπτόμενων 

αρχείων) με ένδειξη (που αφορούν) «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά», με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο 

τους, από όλους τους συμμετέχοντες.

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν 

αποσφραγίσθηκαν, αφού σύμφωνα με τη Διακήρυξη, αυτοί θα αποσφραγισθούν 

σε μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού.

Κατά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, κατ’ αρχήν ελέγχθηκε 

αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και μέσω 

της ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ βεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εξής εγγυητικών 

συμμετοχής:

A/Α ΑΡΙΘΜ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσό
1 e-144359 ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 3.320,00 €

Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι ο ως άνω οικονομικός φορέας είχε 

καταθέσει ορθώς και πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα της Διακήρυξης. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο και βαθμολόγηση της 

τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα 

κριτήρια αξιολόγησης που έχουν παρουσιαστεί στη διακήρυξη και προέκυψαν 

τα παρακάτω αποτελέσματα:

α/α Κριτήριο Συντελεστής 
Βαρύτητας σi

Βαθμολογία 
Κi

Σταθμισμένη 
Βαθμολογία 

(σi* Κi)
1 Βαθμός κατανόησης του 0,50 100,00 50,00
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αντικειμένου και των 
στόχων της προς 
εκπόνηση μελέτης,

2

Πληρότητα και η 
αξιοπιστία της 
μεθοδολογίας εκπόνησης 
της μελέτης

0,30 100,00 30,00

3 Οργάνωση του 
οικονομικού φορέα 0,20 100,00 20,00

Κατόπιν των ανωτέρω, η Τεχνική Προσφορά του συμμετέχοντα 

οικονομικού φορέα λαμβάνει το βαθμό 100,00.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ως προς την 

αξιολόγηση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε υπέγραψε σε τρία (3) 

αντίγραφα και θα διαβιβάσει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών 

για τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 

όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021, προκειμένου να προχωρήσει ο 

διαγωνισμός της μελέτης.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής 

απόφασης.

                   
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                     ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικ. Επιτροπής                                                                                                                            
                                                                           

6.   Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

14ο ΘΕΜΑ
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   ΘΕΜΑ: Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης ποσού 550,00€ για δαπάνες  
μετάβασης οδικώς, πληρωμής διοδίων και ημερήσιας αποζημίωσης για τη 
συμμετοχή του Δήμου μας στην συνάντηση της ΕΟΕΣ Αμφικτυονία με θέμα 
«ΕΟΕΣ Αμφικτυονία» θέση και ρόλος στο πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
2021-2027» στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την από με αρ. πρωτ. 127/26-4-
2022 πρόσκληση, στην Θεσσαλονίκη.

                 Κύριε Πρόεδρε, 

       Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την 
ψήφιση πίστωσης ποσού 550,00€ για δαπάνες  μετάβασης οδικώς, πληρωμής 
διοδίων, και ημερήσιας αποζημίωσης για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην 
συνάντηση της ΕΟΕΣ Αμφικτυονία με θέμα «ΕΟΕΣ Αμφικτυονία» θέση και 
ρόλος στο πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027» στην Θεσσαλονίκη, 
σύμφωνα με την από με αρ. πρωτ. 127/26-4-2022 πρόσκληση, στην 
Θεσσαλονίκη.
    Στη συνάντηση θα παρευρεθούν οι κ.κ. Βρεττός Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Αστυνομίας και Πολιτικού Σχεδιασμού, 
Δαμάσκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

       Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6431.001 του Προϋπολογισμού Εξόδων 
έτους 2022.

       Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά

     Η Προϊσταμένη                                        Η Προϊσταμένη Δ/νσης
   Τμήματος Εξόδων                                     Οικονομικής Υπηρεσίας           

      Κλειώ Κατάρα                                               Ειρήνη Λέκκα

15ο ΘΕΜΑ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Εξωδικαστικός συμβιβασμός οικονομικών απαιτήσεων που αφορά αποζημίωση 
απαλλοτρίωσης ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, με ΚΑ 160611 στο Ο.Τ. 117 της Π.Ε. Νεάπολη 
του Δήμου Αχαρνών, ιδιοκτησίας κας Γκελντή Φωτεινής το γένος Καββαδία»

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη : 

• Την αριθμ. πρωτ. 40832/6-5-2022 διαβίβαση του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης από 
τη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών που εμπεριέχει αίτημα 
έκδοσης ΑΑΥ,

•  Το πίνακα της υπ' αρίθμ.8591/2006 Διορθωτικής πράξης εφαρμογής για την Π.Ε. 
Νεάπολη Δήμου Αχαρνών, όπου η αναγραφόμενη συνολική ρυμοτομούμενη έκταση 
του οικοπέδου με Κ.Α. 160611 στο Ο.Τ. 117 ιδιοκτησίας κας Γκελντή Φωτεινής είναι 
60,60 τ.μ.

• Τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 136/2008, 405/2008 και 52/2009
• Την από 15-6-2018 , ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών,  Δήλωση 

Παραίτησης από δικόγραφο καθορισμού προσωρινής τιμής,
• Την αριθμ. πρωτ. 31802/5-4-2022 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου, για θέματα 

και τη διαδικασία καταβολής εξωδικαστικής αποζημίωσης μικρών εδαφικών τμημάτων 
λόγω ρυμοτομίας κάτω από 50 τ.μ, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου.

• Το άρθρο 871 ΑΚ σύμφωνα με το οποίο: "με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι 
συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια 
αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η 
επισφαλής απαίτηση."

• Το άρθρο 23 του Ν 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων) 
το οποίο ορίζει ότι "Το δικαστήριο, κατά τη δικάσιμο και πριν από κάθε συζήτηση της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας 
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος
Τηλ.: 213-2072361, 367

                   Προς : 
                   Κοιν. :

  Αχαρνές  21/3 / 2022
  Αριθμ. πρωτ. 26067
 

Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχο Οικονομικών
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αίτησης περί προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, επιδιώκει 
συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων”

• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, παρ. 
ιβ) αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι 
ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,

• Την υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε προς το Δήμο Αχαρνών, όπου η κα Γκελντή 
Φωτεινή, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου 
δηλώνει ότι:

o α) αποδέχτηκε να αποζημιωθεί με τη συμβιβαστική τιμή των 142,00€/τ.μ. που 
προτείνει ο Δήμος, και για έκταση 50,00 τ.μ.,

o β) αποποιείται και δεν διεκδικεί αποζημίωση από το Δήμο Αχαρνών για το 
υπόλοιπο της ρυμοτομούμενης έκτασης των 10,60 τ.μ. και

o γ) ότι άπαντα τα ρυμοτομούμενα τίθενται σε κοινή χρήση.

Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, η κα Γκελντή Φωτεινή δύναται να αποζημιωθεί για 50,00τ.μ 
με 142,00€/τ.μ., με το ποσό των 7.100,00€ (=50,00 τ.μ. Χ 142,00€/τ.μ.), ενώ για τα υπόλοιπα 
10,60τ.μ., τα οποία αποποιείται και δεν διεκδικεί αποζημίωση το οικονομικό όφελος για το 
Δήμο είναι της τάξης των 1.505,20€.

Παρακαλούμε όπως, σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εισηγηθείτε τη λήψη 
απόφασης για την αποδοχή συμβιβαστικής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω 
ρυμοτόμησης, που βρίσκεται στην Π.Ε. Νεάπολη Δήμου Αχαρνών, και στο Ο.Τ. 117 με ΚΑ 
160611 ιδιοκτησίας κας Γκελντή Φωτεινής, για συνολικό ποσό 7.100,00€, το οποίο θα αντληθεί 
από τον Κ.Α. 40-7111.002 του προϋπολογισμού εξόδων 2022, για απαλλοτριώσεις οικοπέδων 
και εδαφικών εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή).

Συνημμένα :

1. η αρ. πρωτ. 40832/6-5-2022 διαβίβαση του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης,
2. πίνακας της υπ' αρίθμ. 8591/2006 Διορθωτικής πράξης εφαρμογής για την Π.Ε. 

Νεάπολη Δήμου Αχαρνών,
3. Δήλωση Παραίτησης από δικόγραφο καθορισμού προσωρινής τιμής,
4. η αρ. πρωτ. 31802/5-4-2022 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου,
5. υπεύθυνη δήλωση κας Γκελντή Φωτεινής, προς το Δήμο Αχαρνών,
6. τίτλοι κυριότητας : συμβόλαια 7600/1967 (αγοραπωλησία αγροτεμαχίου), 14296/1970 

(εξόφληση πιστωθέντος τιμήματος αγοραπωλησίας)
7. πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων, κατασχέσεων, κτηματολογικό 

φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
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Η Προϊστάμενη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Λέκκα

16ο ΘΕΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Απολογισμού & 
Οικονομικής Πληροφόρησης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072363 Προς:

  
            

Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής             

7. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

   ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων  
                 Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022  

Κύριε Πρόεδρε, 

         Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 
σύμφωνα  με το άρθρο 39 Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/Α/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από 
εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη 
λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του 
οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) 
απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών.
    Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών 
(εξόδων) για το Α΄ τρίμηνο Οικονομικού έτους 2022 έχουν ως εξής:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 23.854.697,37 3.254.818,97 0,1364435 3.254.818,97 0,1364435 1
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 450.000,00 40.661,79 0,0903595 40.661,79 0,0903595 1
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 80.000,00 46.053,86 0,5756733 46.053,86 0,5756733 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 9.662.000,00 695.651,83 0,0719987 695.651,83 0,0719987 1
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 2.324.100,00 271.619,20 0,1168707 271.619,20 0,1168707 1
5 Φόροι και εισφορές 305.000,00 55.599,77 0,1822943 55.599,77 0,1822943 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 10.770.777,37 2.142.901,97 0,1989552 2.142.901,97 0,1989552 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 262.820,00 2.330,55 0,0088675 2.330,55 0,0088675 1
1 Εκτακτα έσοδα 17.934.969,80 372.124,18 0,0207485 330.740,02 0,0184411 0,8887894

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 15.000,00 8.387,62 0,5591747 8.387,62 0,5591747 1
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3.740.619,15 258.030,00 0,0689806 258.030,00 0,0689806 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 13.565.850,65 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 1.000,00 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 578.000,00 104.582,65 0,1809388 63.198,49 0,1093399 0,6042923
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 34.500,00 1.123,91 0,0325771 1.123,91 0,0325771 1

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 8.454.399,25 3.687.843,98 0,4362041 3.674.269,76 0,4345986 0,9963192
21 Τακτικά έσοδα 8.424.399,25 3.684.324,77 0,4373398 3.670.750,55 0,4357285 0,9963157
22 Έκτακτα έσοδα 30.000,00 3.519,21 0,117307 3.519,21 0,117307 1

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 15.840.158,38 15.840.158,38 1 62.421,05 0,0039407 0,0039407
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 15.840.158,38 15.840.158,38 1 62.421,05 0,0039407 0,0039407

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 10.351.042,04 2.134.360,57 0,2061977 2.134.360,57 0,2061977 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 9.198.617,04 1.762.215,73 0,191574 1.762.215,73 0,191574 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 53.000,00 69,84 0,0013177 69,84 0,0013177 1
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.099.425,00 372.075,00 0,3384269 372.075,00 0,3384269 1

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 18.749.713,82 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
 Σύνολα εσόδων 95.184.980,66 25.289.306,08  9.456.610,37   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 59567021,67 26999889 0,453269 13105890,04 0,2200192 8464586,43 8408283,38 0,1411567 0,6415652

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 21965866,1 19958307,3 0,908606 4202375,09 0,1913139 4184820,43 4182661,55 0,1904164 0,995309
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 7289488,25 2515654,45 0,345107 1041999,08 0,1429454 766743,59 766743,59 0,1051848 0,735839
62 Παροχές τρίτων 4481249,25 788610,4 0,17598 1289519,86 0,287759 1189330,7 1182994,3 0,2639876 0,9173913
63 Φόροι - τέλη 120742,51 0 0 17375,1 0,1439021 17173,52 17173,52 0,1422326 0,9883983
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 4968548 495495,08 0,099726 154962,15 0,0311886 44128,38 43595,2 0,0087742 0,2813281
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 611947,53 0 0 167087,77 0,2730426 166994,75 166994,75 0,2728906 0,9994433
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5797049,63 2626792,79 0,453126 377687,19 0,0651516 136738,48 129463,89 0,0223327 0,3427807
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 13874130,4 615028,96 0,044329 5838061,68 0,4207876 1951893,63 1911893,63 0,1378028 0,3274877
68 Λοιπά Έξοδα 458000 0 0 16822,12 0,0367295 6762,95 6762,95 0,0147663 0,4020272

7 Επενδύσεις 30107638,61 15893976,1 0,527905 1897026,62 0,0630082 313435,74 288849,02 0,0095939 0,1522641
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7886012,65 4473796,58 0,567308 1394495,51 0,1768315 26935,28 2348,56 0,0002978 0,0016842
73 Έργα 21129700,96 10981072,8 0,519698 502531,11 0,0237832 286500,46 286500,46 0,0135591 0,5701149
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1091925 439106,73 0,40214 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 38233629,13 14970236,7 0,391546 8634350,85 0,2258313 3275834,05 2512954,56 0,0657263 0,2910415
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 5771619,67 5771619,67 1 5768089,21 0,9993883 2148054,59 1385614,04 0,2400737 0,2402206
82 Αποδόσεις 9236461,92 9198617,04 0,995903 2866261,64 0,3103203 1127779,46 1127340,52 0,1220533 0,3933139
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 23225547,54 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!

9 Αποθεματικό 0         
 Σύνολα δαπανών 127908289,4 57864101,8  23637267,51  12053856,2 11210086,96   
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Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών

Μιχαήλ Βρεττός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ TAΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. 

Μπόσδα
Ταχ. Κώδικας: 136 74
Συντάκτης : Ευθυμία Πυργερή 
Τηλέφωνο: 2132072342,3,4

Βαθμό προτεραιότητας: « ΚΟΙΝΟ»
 Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές»

Προς:

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

κ. Βρεττό Σπυρίδων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της 

Ελλάδος.»

Κύριε Πρόεδρε,

έχοντας υπόψη:
α) το με αριθμ. πρωτ. 22558/06-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,

β) το με αριθμ. πρωτ. Οικ.2/113531/ΔΛΤΠ/24-03-2022 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονομικών,

γ) το με αριθμ. 604Β/15-02-2021 Φ.Ε.Κ., που αφορά «καθορισμό λειτουργίας 

τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακό προγραμματισμό, των φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης (ΦΓΚ), που υπάγονται στην παρ. 10, του άρθρου 69Α, του Ν. 

4270/2014»,

και σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που έχει τεθεί από το έτος 2019, για το 

υποχρεωτικό άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της 

Ελλάδος από τους ΦΓΚ οι οποίοι υπάγονται στην παράγραφο 10, του άρθρου 69Α, 

του Ν. 4270/2014 και επιπλέον από το έτος 2021, το γεγονός ότι θεσπίστηκε η 

διενέργεια των υποχρεωτικών συναλλαγών των ΦΓΚ μέσω του λογαριασμού 

ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος παρακαλούμε όπως 

εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, για το άνοιγμα 

λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ευθυμία Πυργερή Κων/νοςΚαραχάλιος                   
Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Χ. Δημητρέση
Τηλ.: 210 2415325
E-mail: cdimitresi@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 06/05/2022

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «  Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 40597/06-05-2022 γνωμοδότησης 

της επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 

47779/11-11-2021 σύμβασης της εταιρείας «Ευάγγελος Δανιήλ & Σία 

Ο.Ε.», για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 

γραφείου και συγκεκριμένα για την ομάδα Β’ που αφορά την 

προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 λόγω ανωτέρας βίας  που 

δημιουργήθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την οικονομική και 

ενεργειακή κρίση».

Κύριε Πρόεδρε,

Στην επιτροπή κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 39212/04-04-2022 αίτημα της 

εταιρείας «Ευάγγελος Δανιήλ & Σία Ο.Ε.», που αφορά στην τροποποίηση της με 

αρ. πρωτ. 47779/11-11-2021 σύμβασης, για την προμήθεια γραφικής ύλης και 

μικροαντικειμένων γραφείου και συγκεκριμένα για την ομάδα Β’ που αφορά την 

προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, λόγω ανωτέρας βίας  που 

δημιουργήθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την οικονομική και ενεργειακή 

κρίση.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε 

προσεχή συνεδρίαση για: την επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 40597/06-05-

2022 γνωμοδότησης της επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 47779/11-11-

2021 σύμβασης της εταιρείας «Ευάγγελος Δανιήλ & Σία Ο.Ε.», για την προμήθεια 

γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου και συγκεκριμένα για την ομάδα Β’ 

που αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 λόγω ανωτέρας βίας  
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που δημιουργήθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την οικονομική και 

ενεργειακή κρίση.

Γι’ αυτό το λόγω παρακαλούμε για την τροποποίηση και έγκριση της 

σύμβασης και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής           Τα μέλη της Επιτροπής

           Αντώνιος Παραβολιδάκης           1. Χρυσούλα Δημητρέση 2. 

Παναγιώτης Σταθόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Παππούς Σπυρίδων
Τηλ.: 210 2404429
E-mail: spappous@acharnes.gr

Αχαρνές,   10/05/2022

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 41775/10-05-2022 

πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις υπηρεσίες 

αποκομιδής, μεταφοράς & διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού 

βλάστησης.

Β. Ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς & διαχείρισης 

υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ», η οποία προσέφερε το συνολικό 

ποσό των 29.817,28 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %».

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της με αρ. 162/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: 9Β64ΩΨ8-ΞΔΣ) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προσφυγής στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για τις υπηρεσίες αποκομιδής, 

μεταφοράς & διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης, 

παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 

για: Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 41775/10-05-2022 

πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, που αφορά στις υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς & διαχείρισης 

υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης και 

Β. την ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς & διαχείρισης 

υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης στην εταιρεία «ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 29.817,28 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής               Τα μέλη της Επιτροπής

    Παππούς Σπυρίδων       1. Σπανέα Χρυσάνθη       2. 
Σταθόπουλος Παρίσσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Δ. Καραδήμος
Τηλ.: 213 2072310
E-mail: dkaradimos@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 10/05/2022

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 41099/09-05-2022 πρακτικού 

της επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 

Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην γνωμοδότηση για την 

υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης με την κα Αναστασία 

Χατζάκη για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 335.544,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. & τιμή του λίτρου ίση προς την μέση χονδρική τιμή πώλησης 

του είδους στο Νομό Αττικής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά 

την ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε ποσότητας, με 

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 2,51 %.

Β. Έγκριση ή μη για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης με την 

κα Αναστασία Χατζάκη για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 335.544,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. & τιμή του λίτρου ίση προς την μέση 

χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο Νομό Αττικής, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημερομηνία παράδοσης της 

εκάστοτε ποσότητας, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 2,51 %.

Κύριε Πρόεδρε,

Η επιτροπή έλαβε γνώση του με αρ. πρωτ. 36593/18-04-2022 αίτημα του 

Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Συντήρησης Στόλου και Λοιπού, που αφορά 
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στην υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης για την ομάδα «Β’ - Πετρέλαιο 

κίνησης» της με αρ. πρωτ. 18748/26-05-2021 σύμβασης για την προμήθεια 

καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου & των Νομικών του 

Προσώπων, την με αρ. Α-437 και με αρ. πρωτ. 37993/21-04-2022 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6959ΩΨ8-ΚΟΨ) του Δήμου, την με αρ. πρωτ. 

40459/06-05-2022 πρόσκληση αποδοχής συμπληρωματικής σύμβασης προς την 

κα Αναστασία Χατζάκη, την με αρ. πρωτ. 40649/06-05-2022 αποδοχή 

συμπληρωματικής σύμβασης της κας Αναστασίας Χατζάκη και το γεγονός ότι 

συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 

132

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε 

προσεχή συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 41099/09-

05-2022 πρακτικού της επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στην γνωμοδότηση για την υπογραφής συμπληρωματικής 

σύμβασης με την κα Αναστασία Χατζάκη για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 335.544,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. & τιμή του λίτρου ίση προς την μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους 

στο Νομό Αττικής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε 

ποσότητας, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 2,51 %. και Β. την έγκριση ή μη 

για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης με την κα Αναστασία Χατζάκη για 

την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

335.544,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. & τιμή του λίτρου ίση προς την μέση 

χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο Νομό Αττικής, του Παρατηρητηρίου Τιμών 

Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την 

ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε ποσότητας, με προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης 2,51 %.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής           Τα μέλη της Επιτροπής

    Κων/νος Κασιμάτης          1. Σάββας Παπαδόπουλος  2. 

Σπυρίδων Παππούς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ι. Μιχελινάκης
Τηλ.: 213 212 3120
E-mail: imichelinakis@acharnes.gr

Αχαρνές,   11/05/2022

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 42591/11-05-2022 

πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις εργασίες  

απολύμανσης λόγω COVID-19 των Δημοτικών κτιρίων  του 

Δήμου Αχαρνών.

Β. Ανάθεση των εργασιών απολύμανσης λόγω COVID-19 των 

Δημοτικών κτιρίων  του Δήμου Αχαρνών στην εταιρεία « 

ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ », η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό 

των 37.188,84 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %».

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της με αρ. 114/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για τις στις εργασίες  απολύμανσης λόγω 

COVID-19 των Δημοτικών κτιρίων  του Δήμου Αχαρνών, παρακαλούμε όπως 

εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για: Α. την 

επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 42591/11-05-2022 πρακτικού της 

Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, 

που αφορά στις εργασίες  απολύμανσης λόγω COVID-19 των Δημοτικών 

κτιρίων  του Δήμου Αχαρνών και Β. την ανάθεση των εργασιών απολύμανσης 

λόγω COVID-19 των Δημοτικών κτιρίων  του Δήμου Αχαρνών στην εταιρεία 
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« ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 

37.188,84 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής               Τα μέλη της Επιτροπής

  Μιχελινάκης Ιωάννης    1. Μάντακα Μαρία 2. 
Πουραϊμης Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Ειρ. Λαμπρινίδου
E-mail: imichelinakis@acharnes.gr

Αχαρνές,    17/05/2022

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 44462/17-05-2022 

πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις εργασίες  

κατασκευής σκελετού, κάλυψης & μόνωσης στέγης του 

Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης.

Β. Ανάθεση των εργασιών κατασκευής σκελετού, κάλυψης & 

μόνωσης στέγης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης 

στον κύριο Μιχαηλίδη Γεωργ. Ιωάννη, ο οποίος προσέφερε το 

συνολικό ποσό των 7.192,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24 %».

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της με αρ. 238/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για τις στις εργασίες  κατασκευής 

σκελετού, κάλυψης & μόνωσης στέγης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου 

Βαρυμπόμπης, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε 

προσεχή συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 

44462/17-05-2022 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις εργασίες  κατασκευής 

σκελετού, κάλυψης & μόνωσης στέγης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου 

Βαρυμπόμπης και Β. την ανάθεση των εργασιών κατασκευής σκελετού, 

κάλυψης & μόνωσης στέγης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης 

22ο ΘΕΜΑ

mailto:imichelinakis@acharnes.gr
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στον κύριο Μιχαηλίδη Γεωργ. Ιωάννη, ο οποίος προσέφερε το συνολικό 

ποσό των 7.192,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής               Τα μέλη της Επιτροπής

             Λαμπρινίδου Ειρήνη                 1. Κολοκούρη Αλεξάνδρα   2. 
Καραδήμα Μαρία
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «A. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Δράσεις έξυπνης 

πόλης Δήμου Αχαρνών» στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

Μ.Α.Ε. για έλεγχο σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

                Β. Την αποδοχή των όρων του «Οδηγού υποβολής προτάσεων 

δράσεων έξυπνης πόλης των Δήμων προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε. 

σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Ελλάδα 2.0» με Αρ.Πρωτ.: 18906/21-12-2021 της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

                Γ. Την δέσμευση του Δήμου για καταβολή της επιπλέον δαπάνης 

που δύναται να προκύψει.

                Δ. Ορισμός Oμάδας εργασίας διερεύνησης τιμών για την 

υποβολή πρότασης του Δήμου Αχαρνών για δράσεις έξυπνης 

πόλης σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0»

Κύριε Πρόεδρε,

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. µε τον «Οδηγό υποβολής προτάσεων 

δράσεων έξυπνης πόλης των Δήμων προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε. σύμφωνα με το Εθνικό 

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με Αρ.Πρωτ.: 18906/21-12-

2021, καλεί τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και τον Δήμο 

Τρικκαίων, ως πρότυπο «έξυπνου Δήμου», να υποβάλλουν για έλεγχο πρόταση 

που αφορά την μετατροπή των δήμων σε «έξυπνες πόλεις». Ως έξυπνη πόλη, ένας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

Προς:

Αχαρνές, 19/05/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

23ο ΘΕΜΑ
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δήμος θα είναι ένας τόπος όπου οι παραδοσιακές υπηρεσίες θα γίνουν πιο 

αποδοτικές, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών 

τηλεπικοινωνιών, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των 

επιχειρήσεων.

Οι προτάσεις θα ελεγχθούν από την ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναφορικά με την 

συμβατότητα και τη συνάφειά τους με τους ειδικούς και γενικούς στόχους του 

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, πριν την κατάθεσή 

τους στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης για 

χρηματοδότηση από το Τ.Α. με πληθυσμιακά κριτήρια.

Κεντρικός στόχος των δράσεων έξυπνης πόλης σύμφωνα με το Εθνικό 

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 είναι η ανάπτυξη και χρήση 

νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα 

του αστικού περιβάλλοντος, στις ελληνικές πόλεις.

Ως εκ τούτου, επιμέρους στόχοι του έργου, σε επίπεδο Δήμου, είναι :

• η ενίσχυση της βιώσιμης, αστικής κινητικότητας, με τεχνολογικά 

μέσα.

• η ενίσχυση της φυσικής ασφάλειας του κοινού, με τεχνολογικά 

μέσα.

• η ενίσχυση των δημιουργικών βιομηχανιών, με τη συμμετοχή τους 

στην ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου.

• η εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ως αποτέλεσμα μείωσης της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων

• η παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας του περιβάλλοντος, 

της ατμόσφαιρας και της συγκέντρωσης αστικών απορριμμάτων, μέσα στον αστικό 

ιστό.

• η συλλογή και διάθεση δεδομένων και η διαλειτουργικότητα με 

ανοιχτές πλατφόρμες δεδομένων του ελληνικού δημοσίου

Στις προτάσεις έργων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν δράσεις από 

διαφορετικούς τομείς, ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες κάθε Δήμου 

σύμφωνα με κατάλογο του Οδηγού με ενδεικτικές δράσεις ανά τομέα. Επιλέξιμες 

είναι και οι δαπάνες για ωρίμανση και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων 

έως και 1% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε πρότασης.

Το Πρώτο Στάδιο της Υποβολής αφορούσε το Στρατηγικό πλάνο Έξυπνης 

Πόλης του δήμου, το οποίο ολοκληρώθηκε. Το Δεύτερο Στάδιο- Υποβολή 

Αιτημάτων Χρηματοδότησης από το Τ.Α. περιλαμβάνει την κατάθεση τεχνικών 

δελτίων πράξης και έντυπων ανάλυσης κόστους για τις πράξεις, τα οποία θα 

ελεγχθούν από την ΚτΠ αναφορικά με την συμβατότητα και τη συνάφειά τους με 

τους ειδικούς και γενικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
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Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, πριν την κατάθεσή τους στην Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης για χρηματοδότηση από το Τ.Α.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αχαρνών πρόκειται να υποβάλει στην ΚτΠ M.Α.Ε. 

πρόταση δράσεων έξυπνης πόλης σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τίτλο «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» . 

Στην  πρόταση περιλαμβάνεται το υποέργο «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου 

Αχαρνών» με προϋπολογισμό 2.940.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

με κεντρικό στόχο την ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα 

βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος του 

δήμου  στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης του. Επίσης, περιλαμβάνεται 

υποέργο «Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση και παρακολούθηση  πρότασης 

δράσεων έξυπνης πόλης του ∆ήμου Αχαρνών» με προϋπολογισμό 29.700,00 €  

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κεντρικός στόχος των δράσεων έξυπνης πόλης σύμφωνα με το Εθνικό 

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 είναι η ανάπτυξη και χρήση 

νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα 

του αστικού περιβάλλοντος, στις ελληνικές πόλεις. Στο πλαίσιο αυτό οι δήμοι με 

πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και ο Δήμος Τρικκαίων, ως πρότυπο 

«έξυπνου Δήμου», καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για δράσεις έξυπνης πόλης. 

Το Δεύτερο Στάδιο Υποβολής Αιτημάτων Χρηματοδότησης από το Τ.Α. 

περιλαμβάνει την κατάθεση τεχνικών δελτίων και εντύπων ανάλυσης κόστους για 

τις προτάσεις πράξεων, τα οποία θα ελεγχθούν από την ΚτΠ αναφορικά με την 

συμβατότητα και τη συνάφειά τους με τους ειδικούς και γενικούς στόχους του 

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, πριν την κατάθεσή 

τους στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Στο πλαίσιο της υπό εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Δράσεις έξυπνης πόλης 

Δήμου Αχαρνών» και λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου, προκύπτει η 

ανάγκη για τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της σχετικής προμήθειας.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση 

και ληφθεί απόφαση για: A. την έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Δράσεις 

έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» στην Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. για 

έλεγχο σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, 

Β. την αποδοχή των όρων του «Οδηγού υποβολής προτάσεων δράσεων έξυπνης 

πόλης των Δήμων προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε. σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με Αρ.Πρωτ.: 18906/21-12-2021 της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., Γ. Την δέσμευση του Δήμου για καταβολή της επιπλέον 

δαπάνης που δύναται να προκύψει & Δ. τον ορισμό Oμάδας εργασίας διερεύνησης 

τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου Αχαρνών για δράσεις έξυπνης πόλης 

σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
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Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών

Λέκκα Ειρήνη


		2022-05-19T16:00:52+0300




