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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:

  Αχαρνές,       
            

Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής             

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

   ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων  
                 Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021.  

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 Δ΄ τρίμηνο Οικονομικού έτους 2021 έχουν ως εξής:

1ο ΘΕΜΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 25.697.319,16 23.436.553,17 0,9120233 23.338.556,63 0,9082098 0,9958186
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 516.000,00 264.713,48 0,5130106 264.713,48 0,5130106 1
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 160.000,00 76.474,06 0,4779629 76.474,06 0,4779629 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 9.522.877,34 9.666.207,34 1,0150511 9.570.662,02 1,0050179 0,9901155
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 3.445.100,00 1.883.693,58 0,5467747 1.883.460,50 0,5467071 0,9998763
5 Φόροι και εισφορές 320.000,00 249.326,31 0,7791447 249.326,31 0,7791447 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 11.425.141,82 11.033.761,88 0,965744 11.033.761,88 0,965744 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 308.200,00 262.376,52 0,851319 260.158,38 0,8441219 0,991546
1 Εκτακτα έσοδα 36.683.334,03 8.380.471,50 0,2284545 8.220.216,64 0,2240859 0,9808776

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 25.000,00 12.622,26 0,5048904 12.622,26 0,5048904 1
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 9.213.459,41 5.073.931,99 0,5507087 5.073.931,99 0,5507087 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 13.708.758,62 2.284.330,88 0,1666329 2.284.330,88 0,1666329 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2.000,00 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 1.339.000,00 456.896,67 0,3412223 296.641,81 0,2215398 0,6492536
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 12.395.116,00 552.689,70 0,0445893 552.689,70 0,0445893 1

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 5.227.276,66 3.970.276,48 0,7595306 3.925.972,26 0,751055 0,988841
21 Τακτικά έσοδα 4.972.276,66 3.962.035,15 0,7968252 3.917.730,93 0,7879149 0,9888178
22 Έκτακτα έσοδα 255.000,00 8.241,33 0,0323189 8.241,33 0,0323189 1

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 15.942.424,67 15.927.847,14 0,9990856 390.244,38 0,0244784 0,0245008
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 15.942.424,67 15.927.847,14 0,9990856 390.244,38 0,0244784 0,0245008

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 10.231.870,00 7.851.267,94 0,7673346 7.851.267,94 0,7673346 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 9.203.470,00 6.784.133,17 0,7371278 6.784.133,17 0,7371278 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 53.000,00 21.322,27 0,402307 21.322,27 0,402307 1
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 975.400,00 1.045.812,50 1,0721883 1.045.812,50 1,0721883 1

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 27.243.188,06 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
 Σύνολα εσόδων 121.025.412,58 59.566.416,23  43.726.257,85   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021
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 54388557,92 47419048,3 0,871857 37162666,16 0,683281 34154471,7 34154471,66 0,6279716 0,9190533

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 21396994,77 20488127,6 0,957524 16912037,15 0,7903931 16382982,9 16382982,87 0,7656675 0,9687173
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 4354433,63 3626354,76 0,832796 2378013,54 0,5461132 1685290,95 1685290,95 0,3870287 0,708697
62 Παροχές τρίτων 4202643,29 3600939,14 0,856827 2910295,91 0,6924918 2568288,49 2568288,49 0,6111127 0,8824836
63 Φόροι - τέλη 137560,4 98373,3 0,715128 83373,3 0,606085 95933,32 95933,32 0,6973905 1,150648
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 3895589,47 2374367,61 0,609501 1760213,8 0,4518479 1022205,27 1022205,27 0,2624007 0,5807279
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 4433767,2 3566400 0,804372 2405655,72 0,542576 2242401,56 2242401,56 0,5057554 0,9321374
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4669810,2 3643855,32 0,780301 2245559,08 0,4808673 1788619,81 1788619,81 0,3830177 0,7965143
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 11134867,14 9863738,76 0,885843 8396100,9 0,7540369 8333816,97 8333816,97 0,7484433 0,9925818
68 Λοιπά Έξοδα 162891,82 156891,82 0,963166 71416,76 0,4384306 34932,42 34932,42 0,2144517 0,4891348

7 Επενδύσεις 26517059,31 18171052,9 0,685259 6127923,92 0,2310936 5216739,72 5216739,72 0,1967315 0,8513062
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 9249728,45 7824999,71 0,845971 4379168,03 0,4734375 3719380,21 3719380,21 0,402107 0,8493349
73 Έργα 15626689,86 9789453,22 0,626457 1519279,47 0,0972234 1497359,51 1497359,51 0,0958206 0,9855721
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1640641 556599,96 0,339258 229476,42 0,13987 0 0 0 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 40103589,32 18012702,3 0,449154 15808228,63 0,3941849 12848520,7 12848520,71 0,3203833 0,8127742
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 8401832,29 8401832,29 1 7415455,33 0,8825998 5582873,5 5582873,5 0,6644829 0,75287
82 Αποδόσεις 9624470 9610869,98 0,998587 8392773,3 0,8720245 7265647,21 7265647,21 0,754914 0,8657028
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 22077287,03 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!

9 Αποθεματικό 16206,03         
 Σύνολα δαπανών 121025412,6 83602803,5  59098818,71  52219732,1 52219732,09   
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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                                
Διεύθυνση: 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

Φιλαδελφείας 87 & 
Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

                          

Προς:

Κοιν:

 

                    

    Αχαρνές: …/02/2022
    

                        

Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Αχαρνών

1.κ. Δήμαρχο
2.κ. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 
Υπηρεσιών
3.κ. Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αχαρνών για το έτος 
2022         
       

Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις 

διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171)και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 

246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και 

κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού 

χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του 

τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως ισχύουν και του άρθ.5 του ν. 

1080/80. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 185 

του Ν.4555/18:

«Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός 

της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως 

δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του 

ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε 

άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. 

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη 

2ο ΘΕΜΑ
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του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων 

δαπανών και υποχρεώσεων.

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε 

ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του 

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των 

συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 74), 

429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) 

αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός 

προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό 

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής 

ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα 

τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε 

κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά 

συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον καθορισμό των, κατά κατηγορίες υποχρέων, 

συντελεστών των τελών, πρέπει να αποβλέπει στην πραγματοποίηση εσόδων κατά βάση αναλόγων προς τα 

προβλεπόμενα αντίστοιχα έξοδα. Η αναλογία ωστόσο αυτή εκφράζεται όχι με την απόλυτη ισοσκέλιση των 

δύο κονδυλίων (εσόδων - εξόδων), αλλά με μία κατά προσέγγιση αναλογική μεταξύ διαφοροποιήσεις από 

την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων. Για να είναι όμως εφικτός ο έλεγχος της αναλογικής αυτής σχέσεως, 

η οποία προσδιορίζει και την αποδοτικότητα του τέλους καθαριότητας, απαιτείται, κατά την έννοια των 

παραπάνω διατάξεων, όπως η προβλέπουσα τους συντελεστές του τέλους κανονιστική απόφαση του οικείου 

συμβουλίου αιτιολογείται επαρκώς, είτε στο κείμενό της, είτε με αναφορά στα συνοδεύοντα αυτήν στοιχεία, 

με την παράθεση, ενόψει επικαίρων διαπιστώσεων και συγκεκριμένων στοιχείων, των συγκροτούντων τα 

κονδύλια των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της δημοτικής υπηρεσίας καθαριότητος ποσών, για το 

έτος για το οποίο πρόκειται. (ΣτΕ 981/1992 Τμ.Β') (ΣτΕ 343/2016)

Στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών 

και όχι απαραίτητα απόλυτη ταύτισή τους.

Η παραπάνω απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται 

στην ΔΕΗ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Ο δε οριζόμενος σε αυτήν, συντελεστής ισχύει από 1ης του 

μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη, οριζόμενα σε αυτήν την 

ίδια απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75) 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010: Οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 

25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τον καθορισμό των συντελεστών του 

ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του ΤΑΠ αντίστοιχα, είναι ενδεικτικές και η 

υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστημα δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων 

(ΣτΕ 4771/87, ΤρΔΠρ Πειρ 4047/91, υπ’ αριθμ. 605/03-01-2007 εγκύκλιος μας). Συνεπώς, νόμιμα 
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επιβάλλεται ή αναπροσαρμόζεται το τέλος από 01/01/2011, ακόμη και αν η απόφαση του συμβουλίου 

εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μετά την ημερομηνία αυτή. Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 

29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς των υπό των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων λαμβανομένων 

αποφάσεων, περί καθορισμού ή τροποποιήσεως των συντελεστών των τελών καθαριότητος και φωτισμού και 

του δικαιώματος υδρεύσεως δύναται να ορισθή ως αρχομένη από της ενάρξεως του οικονομικού έτους, καθ’ 

ό λαμβάνονται, εφ’ όσον καταστούν εκτελεσταί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους τούτου, υπό τον όρον 

ότι αι αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη ή το δικαίωμα παρείχοντο από της ενάρξεως του έτους».

Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ' ελάχιστον και διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής:

Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.

Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας.

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, 

ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, 

ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία 

βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι 

ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα 

ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την 

ευρύτερη λειτουργία αυτού.

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου 

του γενικού συντελεστή της κατοικίας. (άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του 

άρθρου 185 του Ν.4555/18) 

Στην περίπτωση που ο παρά του οικείου δημοτικού συμβουλίου καθοριζόμενος συντελεστής τέλους 

καθαριότητος και φωτισμού, κατά τετραγωνικό μέτρο, δεν δύναται να υπολογισθεί σε ακέραιες μονάδες για 

τον υπολογισμό του τέλους αυτού επί συντελεστή επί της ακεραίας μονάδας το εμβαδόν προσδιορίζεται 

πλασματικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.25/75 (άρθρο 8 Ν.25/75)

Για στεγασμένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.μ - με εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.μ και 

μέχρι εμβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δύναται να ορισθεί μειωμένο εμβαδόν από το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγματι 

εξυπηρετούμενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου. 

Για στεγασμένους χώρους άνω με εμβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ο συντελεστής του τέλους 

δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασμένους 

χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τ.μ. 

Για μη στεγασμένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δε δύναται να ορισθεί συντελεστής 

μεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά 
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μέτρα μη στεγασμένου χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246). (άρθρο 1 παρ.5 

Ν.25/75) 

Σύμφωνα με την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται 

σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, 

ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο 

χρόνο παραμένουν κλειστά. 

Σύμφωνα με τις παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν 

γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος και φωτισμού 

αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος μεγαλύτερος του 

δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μήνας. Σχετικά με το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το 

δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της περιφέρειας έπειτα από  

προηγούμενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήμο σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Τα τέλη καθαριότητας επιβάλλονται όχι μόνο για τις εντός σχεδίου περιοχές   αλλά και για τις 

εκτός σχεδίου, οι οποίες αποτελούν ένα αρκετά μεγάλο τμήμα του Δήμου μας, καθόσον έχει γίνει επέκταση 

των υπηρεσιών καθαριότητος και στους  χώρους αυτούς λόγω της πυκνής δόμησης και της εγκατάστασης και 

στους  χώρους αυτούς, διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών για την διατήρηση των απαραίτητων 

συνθηκών υγιεινής. 

Επί πλέον τέλη καθαριότητας επιβάλλονται και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις   που είναι εγκατεστημένες 

στην Πάρνηθα προς εξυπηρέτηση των οποίων έχει επεκταθεί η υπηρεσία καθαριότητας η οποία μεριμνά για 

την καθαριότητα του Δρυμού, όπως και για τα οικήματα του Ολυμπιακού Χωριού για τον ίδιο λόγο. 

Τα τέλη καθαριότητας βαρύνουν τον υπόχρεο σε πληρωμή του λογαριασμού  καταναλισκόμενου ηλεκτρικού 

ρεύματος και βαρύνουν τον κύριο ή νομέα του ακινήτου και σύμφωνα με τον Ν. 429/76 εισπράττονται δε 

από τη Δ.Ε.Η. και άλλους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4368/21-2-2016 που αντικατέστησε την παρ.3 του άρθρου 202 του 

Ν.3463/2006 σύμφωνα  με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να ασκήσουν κοινωνική 

πολιτική υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, άποροι κ.λ.π.,  στις 

κατηγορίες μειώσεων-απαλλαγών από δημοτικά τέλη και φόρους ανήκουν πλέον οι τρίτεκνοι, οι 

μονογονεϊκές οικογένειες και οι μακροχρόνια άνεργοι. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με την 198/2020 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών:

• Άποροι με φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 € (μηδενικά τέλη)

• Ανάπηροι με αναπηρία άνω του 67% και φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 € (μηδενικά τέλη)

• Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη)

• Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση 

50%)

• Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη)

• Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση 

50%) 

• Δύο σύζυγοι που είναι μακροχρόνια άνεργοι (μηδενικά τέλη)

• Μονογονεΐκές οικογένειες με φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 € (έκπτωση 50%)
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Η μείωση ή η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο για την μόνιμη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόμενη από 

βεβαίωση μονίμου κατοικίας και όχι για επαγγελματικό χώρο του αιτούντα.

Εξετάζοντας  τα οικονομικά  στοιχεία της Υπηρεσίας μας και την πορεία Εσόδων και Εξόδων της  

ανταποδοτικής υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας,

ΚΑ 
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2021

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
31/12/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2022

0311.

Τέλος 
καθαριότητας και 
φωτισμού (άρθρο 
25 Ν 1828/89)

10.527.680,25 9.270.377,34 9.407.938,87 9.400.000,00

2111.

Τακτικά έσοδα 
από τέλη 
καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού

2.644.771,93 3.156.980,12 3.192.523,49 3.092.000,00

3211.
Τέλη 
καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού

112.283,00 3.843.317,14 131.884,11 3.847.942,30

Χρηματικό υπόλοιπο 
προηγούμενης χρήσης

5.811.925,96 9.478.405,62 9.478.405,62 9.394.387,90

ΣΥΝΟΛΟ 19.096.661,14 25.749.080,22 22.210.752,09 25.734.330,20

ΚΑ 
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2021

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
31/12/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2022

20-60

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 4.381.368,00 6.315.178,76 5.623.779,09 6.400.000,00

20-61

Αμοιβές αιρετών 
και τρίτων 349.673,07 1.984.101,69 811.027,98 2.980.000,00

20-62
Παροχές τρίτων

1.683.367,00 2.405.630,45 1.739.922,89 2.500.000,00

20-63
Φόροι – Τέλη

23.468,30 36.000,00 23.373,30 30.000,00

20-64

Λοιπά γενικά 
έξοδα 7.000,00 30.000,00 13.500,00 30.000,00

20-66

Δαπάνες 
προμήθειας 
αναλωσίμων 489.803,41 2.458.778,04 1.336.196,37 2.500.000,00
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20-67

Πληρωμές 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 2.001.309,83 2.050.000,00 1.998.910,00 2.400.000,00

20-71

Αγορές κτιρίων 
τεχνικών έργων 
και προμήθειες 
παγίων

9.658,36 1.978.144,00 588.528,80 1.390.000,00

20-81

Πληρωμές 
υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε.) 426.920,80 483.648,02 448.035,36 1.118.648,26

20-85

Προβλέψεις μη 
είσπραξης 
εισπρακτέων 
υπολοίπων 
βεβαιωμένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. 
εντός του 
οικονομικού 
έτους

0,00 3.294.491,45 0,00 3.300.000,00

10-6211.

Αντίτιμο 
ηλεκτρικού 
ρεύματος για 
φωτισμό οδών, 
πλατειών και 
κοινόχρηστων 
χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας

221.527,83 220.000,00 205.890,07 276.000,00

30-
7135.003

Δαπάνη για 
ηλεκτροδότηση 
πάσης φύσεως 
αιτημάτων από το 
Δήμο στη 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 
(τοποθέτηση 
φωτιστικών 
σωμάτων , 
επέκταση δικτύου 
ΔΕΗ, παροχές για 
κοινόχρηστα - 
κτίρια κτλ.)

24.158,92 100.000,00 27.200,33 100.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.618.255,52 21.355.972,41 12.816.364,19 23.024.648,26

Παρατηρείται μία διαφορά στην Υπηρεσία των Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

ποσού 2.709.681,94. Η διαφορά αυτή στο σύνολο των εσόδων της Ανταποδοτικής υπηρεσίας ανάγεται σε 

ποσοστό 10,53%, ποσοστό που δύναται να θεωρηθεί ότι δεν επηρεάζει τα οριζόμενα περί ανταποδοτικότητας 

και αναλογικότητας της υπηρεσίας.

Εκ των ανωτέρω ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΜ ΓΙΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΤ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
2021

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 1 - 100 2.158.515 0,81 1.748.397,15
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> 100 1.738.414 0,95 1.651.493,30
1 - 100 49.831 1,05 52.322,55

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
> 100 555.608 1,11 616.724,88

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 4.068.937,88

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΜ ΓΙΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΤ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
2021

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ

1 - 100 136.273 1,68 228.938,64
101 - 1000 1.255.240 2,85 3.577.434,00

1001 - 6000 1.287.621 2,95 3.798.481,95
> 6000 106.938 1,77  189.280,26ΑΧΑΡΝΩΝ 

& 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, 

ΔΕΚΟ, 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΚΛΠ

132.702 4,75 630.334,50

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ (Β) 8.424.469,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) + (Β) = 12.493.407,23

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Εισηγούμεθα

Τον καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού που θα ισχύουν από 01/01/2022 

ως εξής:

1) Πρώτος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία σε 0,81 ευρώ 

/τμ 

2) Δεύτερος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,68 ευρώ /τμ 

3) Τρίτος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας σε 1,68 ευρώ /τμ

4) Ειδικός συντελεστής: 

Α) Ακίνητα στην Κοινότητα Αχαρνών άνω των 100 τμ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία σε 

0,95 ευρώ /τμ

Β) Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων έως 100 τμ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία 

σε 1,05 ευρώ /τμ

Γ) Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων άνω των 100 τμ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 

κατοικία σε 1,11 ευρώ /τμ

5) Ειδικός συντελεστής:

Α) Ακίνητα άνω των 100 τμ και έως 1.000 τμ που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 2,85 ευρώ /τμ
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Β) Ακίνητα άνω των 1.000 τμ και έως 6.000 τμ που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 2,95 ευρώ /τμ

Γ) Ακίνητα άνω των 6.000 τμ που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,77 ευρώ /τμ

6) Ειδικός συντελεστής:

Α) Ακίνητα άνω των 100 τμ και έως 1.000 τμ που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 

οικονομικής δραστηριότητας σε 2,85 ευρώ /τμ

Β) Ακίνητα άνω των 1.000 τμ και έως 6.000 τμ που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 

οικονομικής δραστηριότητας σε 2,95 ευρώ /τμ

Γ) Ακίνητα άνω των 6.000 τμ που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας σε 1,77 ευρώ /τμ

Δ) Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και ειδικά ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, 

ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΚΛΠ σε 5,00 ευρώ /τμ

7) Ειδικός συντελεστής:

Α) Για μη στεγασμένους χώρους έως 100 τμ σε 0,93 ευρώ /τμ

Β) Για μη στεγασμένους χώρους άνω των 100 τμ και έως 1.000 τμ σε 1,50 ευρώ /τμ

Γ) Για μη στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ και έως 6.000 τμ σε 1,55 ευρώ /τμ

Δ) Για μη στεγασμένους χώρους άνω των 6.000 τμ σε 0,46 ευρώ /τμ

Επίσης να ισχύσουν και το έτος 2022 οι κάτωθι απαλλαγές:

• Άποροι με φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 € (μηδενικά τέλη)

• Ανάπηροι με αναπηρία άνω του 67% και φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 € (μηδενικά τέλη)

• Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη)

• Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση 

50%)

• Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη)

• Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση 

50%) 

• Δύο σύζυγοι που είναι μακροχρόνια άνεργοι (μηδενικά τέλη)

• Μονογονεΐκές οικογένειες με φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 € (έκπτωση 50%)

Η μείωση ή η απαλλαγή ισχύει μόνο για την μόνιμη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόμενη από βεβαίωση 

μονίμου κατοικίας και όχι για επαγγελματικό χώρο του αιτούντα.

Για την εφαρμογή των ως άνω απαλλαγών απαιτείται η αίτηση των εν δυνάμει δικαιούχων δημοτών να 

ενταχθούν στις σχετικές προβλέψεις προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την 

δυνατότητα ένταξης τους.

Λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τη διάταξη της παρ.4 του αρθ.1 του Ν.25/75 όπως τροποποιήθηκε σε 

περίπτωση καθορισμού περισσοτέρων συντελεστών, ο Δήμος γνωστοποιεί υποχρεωτικά στη ΔΕΗ τρεις (3) 
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μόνον συντελεστές, έναν (1) για τις κατοικίες, έναν (1) για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς και έναν (1) για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας, 

καθορίζει ότι θα γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ τους συντελεστές 1, 2 και 3 και θα προσδιορίσει πλασματικό 

εμβαδόν για τους λοιπούς ειδικούς συντελεστές σύμφωνα με το νόμο.

      Ο Προϊστάμενος Τμ/τος              Η Προϊσταμένη Δ/νσης
                  Εσόδων                         Οικονομικής Υπηρεσίας

        Γεώργιος Παράσχος                       Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια:  Κ. Τούντα 
Τηλ.: 210  2415447
E-mail: ktounta@acharnes.gr 

Αχαρνές, 28/01/2022

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 7493/28-1-2022 πρακτικού της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στον ανοικτό 

διαγωνισμό για την προμήθεια σκυροδέματος και οικοδομικών υλικών.

Β. Ανάδειξη της εταιρείας «Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης & Σια Ε.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου 

της ομάδας «Α - Σκυρόδεμα» και του κου Εμμανουήλ Εμμ. Πετράκη ως προσωρινού 

αναδόχου της ομάδας «Β - Οικοδομικά υλικά», του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

σκυροδέματος και οικοδομικών υλικών.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της με αρ. 547/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣΩ5ΩΨ8-ΙΣΜ) με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος και οικοδομικών 

υλικών και της με αρ. πρωτ. 51158/22-11-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009582734), παρακαλούμε 

όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για: 

Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 7493/28-1-2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια σκυροδέματος και 

οικοδομικών υλικών και 

Β: την ανάδειξη: 

• της εταιρείας «Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης & Σια Ε.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου της 

ομάδας «Α - Σκυρόδεμα», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 101.959,00€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και 

3ο ΘΕΜΑ
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• του κου Εμμανουήλ Εμμ. Πετράκη ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας «Β - Οικοδομικά 

υλικά», ο οποίος προσέφερε το συνολικό ποσό των 116.777,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

      Κων/να Τούντα     1. Ειρήνη Λαμπρινίδου 2. Στυλιανός Γιαννακόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών & 
παροχής γενικών υπηρεσιών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Κ. Κασιμάτης
Τηλ.: 210 2463171
Fax:  210 2415369
E-mail: kkasimatis@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 31/01/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 7733/31-01-2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια 

ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων.

Β. Ανάδειξη της εταιρείας «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου 

των ομάδων «1» & «8», της εταιρείας «Α. Καούσης Α.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου των 

ομάδων «2» & «3», της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.», ως 

προσωρινής αναδόχου των ομάδων «4» & «7» και της εταιρείας «Τάκης Δ. 

Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «6» του ανωτέρω 

διαγωνισμού.

Γ. Κήρυξη της ομάδας «5» του ανωτέρω διαγωνισμού, ως άγονης.

Δ. Λήψη απόφασης είτε για την ακύρωση, είτε για την επαναδημοσίευση, είτε για την προσφυγή 

στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της ομάδας «5» του ανωτέρω 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού.»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για: A. την επικύρωση 

μη του με αρ. πρωτ. 7733/31-01-2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του 

Δήμου, που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον 

ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή 

οχημάτων, 

Β. την ανάδειξη της εταιρείας «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου 

των ομάδων «1» & «8», η οποία προσέφερε:

4ο ΘΕΜΑ
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➢ Για την ομάδα «1», ποσοστό έκπτωσης 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για 

την προμήθεια ανταλλακτικών και 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για τις εργασίες 

τοποθέτησης.

➢ Για την ομάδα «8», ποσοστό έκπτωσης 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για την 

προμήθεια ανταλλακτικών και 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για τις εργασίες 

τοποθέτησης.

την ανάδειξη της εταιρείας «Α. Καούσης Α.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου των ομάδων «2» & «3», 

η οποία προσέφερε:

➢ Για την ομάδα «2», ποσοστό έκπτωσης 5 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για την 

προμήθεια ανταλλακτικών και 5 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για τις εργασίες 

τοποθέτησης.

➢ Για την ομάδα «3», ποσοστό έκπτωσης 5 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για την 

προμήθεια ανταλλακτικών και 5 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για τις εργασίες 

τοποθέτησης.

την ανάδειξη της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου των 

ομάδων «4» & «7», η οποία προσέφερε:

➢ Για την ομάδα «4», ποσοστό έκπτωσης 36 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για την 

προμήθεια ανταλλακτικών και 36 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για τις εργασίες 

τοποθέτησης.

➢ Για την ομάδα «7», ποσοστό έκπτωσης 36 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για την 

προμήθεια ανταλλακτικών και 36 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για τις εργασίες 

τοποθέτησης.

την ανάδειξη της εταιρείας «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου της 

ομάδας «6», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 10 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για 

την προμήθεια ανταλλακτικών και 10 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για τις εργασίες 

τοποθέτησης.

Γ. την κήρυξη της ομάδας «5» του ανωτέρω διαγωνισμού, ως άγονης και

Δ. την λήψη απόφασης είτε για την ακύρωση, είτε για την επαναδημοσίευση, είτε για την προσφυγή 

στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της ομάδας «5» του ανωτέρω διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2α, του Ν.4412/2016, όπως προτείνεται στα με αρ. 7733/31-01-2022 

πρακτικό της Επιτροπής.

          Ο Πρόεδρος της Επιτροπής              Τα μέλη της Επιτροπής 

                 Κων/νος Κασιμάτης   Σάββας Παπαδόπουλος          Σπυρίδωνας Παππούς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια:  Κ. Τούντα 
Τηλ.: 210  2415447
E-mail: ktounta@acharnes.gr 

Αχαρνές, 01/02/2022

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 8466/01.02.2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια 

πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων και σιδηρών στύλων.

           Β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΣΗΜΑ ΜΟΝ. Α.Β.Ε.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου των ομάδων «Α - 

Πινακίδες σήμανσης (τύπου ΙΙ)», «Β - Πινακίδες ονοματοθεσίας» και «Γ - Κολωνάκια» 

και του κου  Εμμανουήλ Εμμ. Πετράκη ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας «Δ - «Σωλήνες 

για τοποθέτηση πινακίδων», του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων 

σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων και σιδηρών στύλων.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της με αρ. 419/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΒΟΓΩΨ8-ΥΑΕ), με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, 

κολωνακίων και σιδηρών στύλων και της με αρ. πρωτ. 52543/25-11-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 

21PROC009607208), παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για: 

Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 8466/1.2.22 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών στον ανοικτό 

διαγωνισμό για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων και σιδηρών στύλων και 

Β. την ανάδειξη της εταιρείας «ΣΗΜΑ ΜΟΝ. Α.Β.Ε.Ε.» και του Εμμανουήλ Εμμ. Πετράκη, ως 

προσωρινών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού  για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, 

κολωνακίων και σιδηρών στύλων, οι οποίες προσέφεραν αναλυτικά:

5ο ΘΕΜΑ
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➢ για την ομάδα «Α - Πινακίδες σήμανσης (τύπου ΙΙ)», η εταιρεία «ΣΗΜΑ ΜΟΝ. Α.Β.Ε.Ε.» 

προσέφερε το συνολικό ποσό των 49.117,64 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %,

➢ για την ομάδα «Β - Πινακίδες ονοματοθεσίας», η εταιρεία «ΣΗΜΑ ΜΟΝ. Α.Β.Ε.Ε.» 

προσέφερε το συνολικό ποσό των 7.657,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, 

➢ για την ομάδα «Γ - Κολωνάκια», η εταιρεία «ΣΗΜΑ ΜΟΝ. Α.Β.Ε.Ε.» προσέφερε το συνολικό 

ποσό των 19.582,08 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και 

➢ για την ομάδα «Δ - Σωλήνες για τοποθέτηση πινακίδων», ο κος Εμμανουήλ Εμμ. 

Πετράκης προσέφερε το συνολικό ποσό των 14.597,28 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

      Κων/να Τούντα               1. Ειρήνη Λαμπρινίδου  2. Στυλιανός Γιαννακόπουλος



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62012301033378325a181fe5 στις 07/02/22 16:20

Ο
Ι
                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  28/ 01 / 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη

                                                           Προς:       Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                     κ. Σπύρο Βρεττό

  

Θέμα : Έγκριση μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»  

Το παραπάνω έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2021 

το οποίο εγκρίθηκε με την 60/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το έργο συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 214/2021 Μελέτη προϋπολογισμού 

74.400,00€ (με Φ.Π.Α.).  Η χρηματοδότηση θα γίνει  από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-

7326.041. Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 6 μήνες.

Προκειμένου να προβούμε στη δημοπράτηση του έργου απαιτείται εκ μέρους της Ο.Ε. η έγκριση της 

μελέτης. Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

                                                                                             Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
                                                                                                   Τεχνικών Υπηρεσιών 

                
                                                                                                    Αναστάσιος Δαμάσκος

 Ηλεκτρ. Μηχανικός και Μηχ. Η/Υ 

6ο ΘΕΜΑ
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Ο
Ι
                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  01/02/ 2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

                                                                                        Προς:
                                                             Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                         κο Σπύρο Βρεττό

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Α. 
ΣΥΜΒ
ΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ 
ΕΝΗΜ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η με αρ. 35/2019 Μελέτη Προϋπολογισμού 248.000,000 ευρώ με Φ.Π.Α. (24%)
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την με αριθμ. 
138/2019  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
2. Το έργο χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (σύμφωνα με την 64142/13-11-2018 
Πράξη Ένταξης του Δήμου Αχαρνών), στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και 
λοιπές δράσεις», με εγκεκριμένο ποσό για το έργο του θέματος: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 
ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» 248.000,00€ (με Φ.Π.Α.)  
3. Με την υπ. αριθμ. 209/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι
της διακήρυξης.
4. Με την 03/2021 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών επικυρώθηκε το πρακτικό της 
δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ με προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή 
Έκπτωση 57,60% 
5. Στις  13  Απριλίου 2021 υπογράφηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 12990 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του 
Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε  με 
συμβατικό χρόνο εκτέλεσης εννέα (9) μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης την 13-01-2022 .
6. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 12995/13-04-2021 πράξη ορισμού της κ. Λαμπρινίδου 
Ειρήνης, Αρχιτέκτονα Μηχανικού ως επιβλέπουσας του έργου. 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  
ΘΕΜΑ: Α. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Α.Π.Ε.) και Β.Έγκριση 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης  του  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΨΕΩΝ 
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

7ο ΘΕΜΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62012301033378325a181fe5 στις 07/02/22 16:20

Το αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των φθαρμένων όψεων των κτιρίων του 1ου 
ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών, από τις οποίες αποκολλήθηκαν μεγάλα τμήματα επιχρισμάτων από τα στηθαία των 
δωμάτων των κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος. Περιλαμβάνονται εργασίες τοποθέτησης σιδηρών 
ικριωμάτων, καθαίρεσης επιχρισμάτων, απομάκρυνσης των προϊόντων καθαιρέσεων, αποκατάστασης 
των πληγεισών περιοχών των οπλισμών από την υγρασία και την οξείδωση, επίχρισης τους, 
χρωματισμού των όψεων των κτιρίων και τοποθέτησης νέου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται :

• Για να συμπεριλάβει την αυξομείωση ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις 
ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

• Για να συμπεριλάβει το 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάχθηκε για να περιλάβει την τιμολόγηση των  
νέων τιμών  των  εργασιών  που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του 
έργου. Τα άρθρα των Νέων  Τιμών  έχουν  συνταχθεί , εχουν προκύψει από τα εγκεκριμένα ενιαία 
τιμολόγια.  
          Αναλυτικά:
          ΝΤ1    : Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή   
               ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.

 ΝΤ2    : Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4” .

• Για να συμπεριλάβει την συμπληρωματική σύμβαση βάσει των διατάξεων του άρθρου 156, παρ. 1, 

του Ν. 4412/2016.

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου κρίνεται αναγκαία λόγω του ότι προέκυψαν επιτακτικές από 
τεχνικής άποψης εργασίες, λόγω των εκτεταμένων φθορών στις όψεις και του 3ου κτιρίου, που 
περιλαμβάνεται στο σχολικό συγκρότημα του 1ου ΕΠΑ.Λ. (κτίριο εργαστηρίων).  Η αρχική μελέτη για 
την δημοπράτηση του έργου εκπονήθηκε το 2019 και οι φθορές που προέκυψαν στο μεσοδιάστημα και 
σε αυτό το κτίριο του συγκροτήματος (που επιδεινώθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις 
θεομηνίες λόγω της θέσης του στα βόρεια του Δήμου μας), δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Η 
επισκευή αυτών των ζημιών είναι επιτακτική για λόγους ασφάλειας των παιδιών και των 
καθηγητών που χρησιμοποιούν πλήρως τώρα όλο το σχολικό συγκρότημα (κανονική λειτουργία 
σχολείου μετά τη μακρά περίοδο αποχής λόγω covid-19) ενώ και οι εργασίες που έχουν 
πραγματοποιηθεί έως σήμερα απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος της συμβατικής δαπάνης και το 
υπολειπόμενο διαθέσιμο ποσό δεν είναι ικανό για να καλύψει την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών. 
To επιπλέον ποσό που θα απαιτηθεί  για την 1η Σ.Σ. δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης 
και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών. 

Κατά την παρ. 1 του άρθρου 156 Ν. 4412/2016, είναι  δυνατή  η σύναψη σύμβασης προς εκτέλεση 
συμπληρωματικών εργασιών κατασταθεισών αναγκαίων λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, εφόσον :

α) η αξία των συμπληρωματικών εργασιών, δεν υπερβαίνει ως προς την αξία της αρχικής συμβάσεως το 
ποσοστό του 50%,
β) οι συμπληρωματικές εργασίες, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια 
σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή καίτοι μπορούν να 
διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της, χωρίς να 
μεταβάλλουν τη συνολική της φύση

  
Με τη παρούσα συμπληρωματική σύμβαση,  θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες που προβλέπονται από το   1ο 
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Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και τον 1ο Α.Π.Ε.:
1) Καθαίρεση όλων των επιχρισμάτων – που χρίζουν καθαιρέσεως – περιμετρικά των στηθαίων, αλλά και 
όπου αλλού κριθεί αναγκαίο.

2) Οι πληγείσες περιοχές των οπλισμών από την υγρασία και την οξείδωση, πρέπει να αποκατασταθούν, 
οι υπόλοιπες επιφάνειες θα αποκτήσουν πρόσφυση με χειρωνακτικό ή μηχανικό τρόπο και μετά θα 
επιχρισθούν εκ νέου.

3) Οι όψεις των κτιρίων θα χρωματισθούν σύμφωνα με τη γενικότερη απόχρωση των κτιρίων.

4) Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα, οι μεταλλικές θύρες και παράθυρα και οι υδρορροές των κτιρίων, θα 
χρωματισθούν σύμφωνα με τη γενικότερη απόχρωση των κτιρίων

5) Θα τοποθετηθεί νέο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. 

Γ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αρχική Σύμβαση:
-  Η συνολική δαπάνη εργασιών είναι αυξημένη κατά 10.746,37 € ως προς την αρχική  

     σύμβαση, λόγω υπερβάσεως της συνολικής δαπάνης συμβατικών εργασιών κατά 8.227,07 
     € & λόγω των νέων εργασιών του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. κατά 2.519,30 €.

-   Η ανάλωση των απροβλέπτων προκύπτει ίση προς 10.746,38 €.
-  Η συνολική αξία των εργασιών με την απρόβλεπτη δαπάνη, την πρόβλεψη αναθεώρησης 

     και το Φ.Π.Α. 24% είναι 105.153,84 €  και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική 
      συμβατική δαπάνη.

Συμπληρωματική Σύμβαση:
- Η συνολική δαπάνη εργασιών, η οποία περιλαμβάνει εγκεκριμένες (συμβατικές) εργασίες 

     και νέες εργασίες του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 20.679,44 €.
- Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών ανέρχεται σε 3.101,92 €, ίσο προς ποσοστό 

     15% του συνόλου εργασιών.
- Η συνολική δαπάνη προ Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 23.871,36 € ποσοστό 28,04% 

     της  αντιστοίχου δαπάνης της αρχικής συμβάσεως.
- Η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 29.488,89 € ποσοστό 28,04% 

     της αντιστοίχου δαπάνης της αρχικής συμβάσεως.

      Το επιπλέον αυτό ποσό των 29.488,89 €, θα χρηματοδοτηθεί από Πόρους του Δήμου Αχαρνών. 

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 134.642,73 €(με ΦΠΑ).
 
Το θέμα  της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, εξετάστηκε 
ως 2ο θέμα, στην 1η συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής,  
στις 12/01/2022  και πήρε την θετική γνωμοδότησή του , όπως αυτό φαίνεται στο  με αρ. πρωτ. 
38235/17-01-2022 έγγραφο του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. (Αρ. πρωτ. Δήμου.:6145/21-01-2022)

Συνημμένα σας υποβάλλουμε 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την Αιτιολογική Έκθεση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών  (ΑΠΕ) με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, την θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.   και  

ζητείται η Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών  (ΑΠΕ) και η έγκριση σύναψης  1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 29.488,89 € (από Πόρους Δήμου)

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.
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                                                                        Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

              

                                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

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

Εξαιρετικά επείγον 

Προς:
Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής

κο Σπύρο Βρεττό

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της με αρ. 667/2021 σχετικά με έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ» 

       
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος που αφορά σε ορθή επανάληψη της με αρ.667/2021 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και τη λήψη σχετικής απόφασης. 
Συγκεκριμένα η ορθή εισήγηση είναι ως ακολούθως:

Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Δήμου Αχαρνών 2021 το οποίο 
εγκρίθηκε με την 60/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το συγκεκριμένο έργο συντάχτηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η 191/2020 Μελέτη 
προϋπολογισμού 1.010.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. 90/2021 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το ΠΕΠ Αττικής, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 12795/12-04-2021 (αρ. ΕΥΔΕΠ 
Αττικής 1166/09-04-2021)  απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: Ψ8ΡΠ7Λ7-Θ3Η, με κωδικό ΣΑ ΕΠ0851, σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΕΠ08510034 της ΣΑΕ 851 του Π.Δ.Ε.  Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 
64-7331.003 και η χρονική διάρκεια της εργολαβίας θα είναι εννέα (9) μήνες.

Για τη διακήρυξη εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 275/04-02-2022 Απόφαση Έγκρισης Δημοπράτησης από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη με βάση την τιμή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 

  

8ο ΘΕΜΑ

9ο ΘΕΜΑ

mailto:mkaradima@acharnes.gr
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» και εκ νέου υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών μαζί με τις απαιτούμενες διευκρινίσεις που ζητήθηκαν».

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ. 40/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και 
έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT08 (19576/19-10-2020 
«Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, 
προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» 
(ΑΔΑ: 6ΤΦΞΩΨ8-Ψ4Φ).

2. Την με αριθμ. πρωτ. 19900/1.7.2021 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών προς την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο 
«Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, 
προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19».

3. Το, από  Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 4:25 μ.μ., email  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με παρατηρήσεις/σχόλια μετά την αρχική αξιολόγηση της πρότασης. 

Με βάση τις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 
ΥΠΕΣ), πραγματοποιήθηκαν μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στο Τεχνικό Δελτίο της πρότασης χρηματοδότησης που έχει 
κατατεθεί. Η προσαρμογή του Φυσικού Αντικειμένου περιλαμβάνει την αφαίρεση δράσεων που κρίνονται από την ΕΥΔΕ 
ΥΠΕΣ ως μη επιλέξιμες, καθώς και την επικαιροποίηση δύο (2) δράσεων προκειμένου να ανταποκρίνονται στο μέγιστο 
βαθμό στις απαιτήσεις  του Δήμου Αχαρνών όπως έχουν διαμορφωθεί. Παράλληλα ο Δήμος ετοίμασε εκτενές έγγραφο 
απαντήσεων/διευκρινίσεων στις παρατηρήσεις της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, εκθέτοντας τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί όλων των 
σημείων που είχαν τεθεί. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες:   Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ
Τηλ.: (+30)2132072511
Ε-mail: kmatzetakis@acharnes.gr  

                       

Προς:  

    Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ»
    Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ»

Αρ. Πρωτ.: 10050/4.2.2022

 

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

mailto:kmatzetakis@acharnes.gr
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Η επικαιροποίηση/προσαρμογή του φυσικού αντικειμένου με βάση τα στοιχεία που  προαναφέρθηκαν έχει επιφέρει 
μείωση του οικονομικού αντικειμένου της πρότασης. Σύμφωνα με το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, ο 
προϋπολογισμός της πρότασης διαμορφώνεται στο ποσό των 3.919.193,92 €, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τον 
αρχικό  προϋπολογισμό των 3.950.730,53€.    

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Έργου της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» και την εκ νέου υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών μαζί με τις απαιτούμενες διευκρινίσεις που ζητήθηκαν.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμήμα Καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και 
ειδικών συνεργείων Π

ρ
ο
ς
:
 

Προς: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη: α) της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης 
σύμμεικτων αποβλήτων β) της αρ. 3/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης, γ) της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 των υπηρεσιών 
αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων δ) της συγκρότησης της επιτροπής 
προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Κ. Πρόεδρε,      

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση 
ή μη: α) της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων β) της 
αρ. 3/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, γ) της προσφυγής στην 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 
32 του Ν. 4412/2016 των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων δ) 
της συγκρότησης της επιτροπής προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Έχοντας υπ’ όψιν:

1) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)

2) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

12ο ΘΕΜΑ
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3)  το αρ. 61 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. αρθ. 57 του Ν. 4795/21, σύμφωνα με το 

οποίο: « Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, 

καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, 

ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι 

εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής, 

καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της 

οποίας αυτές παρέχονται».

5) την με αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την 

οποία ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των 

πρόσφατων πυρκαγιών του Αυγούστου 2021, η οποία παρατάθηκε έως και 3 Αυγούστου 2022 σύμφωνα 

με την αρ. πρωτ. 628/28-1-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που 

προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η-8-2021.

6) το από 1-2-2022 mail του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης 

Απορριμμάτων με το οποίο ζητείται η εν λόγω ανάθεση να γίνει με την διαδικασία της παραγράφου 2γ 

του αρ. 32 του Ν. 4412/2016, ώστε να μπορέσει ο Δήμος μας να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που 

προέκυψαν και εξακολουθούν να υπάρχουν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021. 

7) το γεγονός ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στην αποκομιδή σύμμεικτων αποβλήτων και 

στον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τα διαθέσιμα οχήματα-μηχανήματα έργου δεν 

επαρκούν για την άμεση κάλυψη του συνόλου των αποβλήτων. Επιπλέον, τα ανωτέρω οχήματα-

μηχανήματα έργου  παρουσιάζουν συχνότατες βλάβες λόγω παλαιότητας και υπερχρήσης με 

αποτέλεσμα να καθυστερούν ή να αναβάλλονται προγραμματισμένες εργασίες, ώστε να καθίσταται 

επιτακτική ανάγκη ο καθαρισμός από τα σύμμεικτα απόβλητα για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας 

καθώς και αποτροπής εμφάνισης πλυμμηρικών φαινομένων. 

8) την αρ. 3/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης σύμμεικτων 
αποβλήτων του Δήμου Αχαρνών τα οποία αποτελούνται από ποικίλα υλικά όπως παλαιά έπιπλα, 
στρώματα, ποσότητες κλαδεμάτων και μπάζα-χώματα. Τα απόβλητα αυτά σε συνέχεια διαλογής τους 
μπορούν να αποτραπούν από την ταφή μέσω της αξιοποίησης του κατάλληλα επεξεργασμένου 
κλάσματος, ενώ οι προσμίξεις (πέτρες & χώματα) να οδηγηθούν σε αδειοδοτημένες μονάδες 
ανακύκλωσης ΑΕΚΚ.

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας για τη αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση 
σύμμεικτων αποβλήτων από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αχαρνών και έχει στόχο την 
ανάκτηση των αξιοποιήσιμων κλασμάτων των αποβλήτων και την απομείωση του όγκου των 
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αποβλήτων που τελικά προωθούνται για υγειονομική ταφή σε ΧΥΤΑ.

Δια της ως άνω παρεχόμενης υπηρεσίας ο Δήμος Αχαρνών θα εισφέρει κατά το μέρος που του 
αναλογεί στην επίτευξη των τιθέμενων στόχων για την ανακύκλωση. 

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η επιλογή οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την 
αποκομιδή, μεταφορά, διαχείριση, και ανάκτηση των σύμμεικτων αποβλήτων, με στόχο την μείωση 
των ποσοτήτων των απορριμμάτων που τελικά καταλήγουν σε υγειονομική ταφή, σύμφωνα με τη 
κείμενη νομοθεσία.

Αναλυτικότερα:

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών 
συμπεριλαμβανομένης της διαλογής για τυχόν ανάκτηση υλικών, έως και την τελική διάθεση αυτού.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανώτερων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 59.976,00 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ (74.370,24 ευρώ με ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αχαρνών 
από τον ΚΑ 20-6142.010 «Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων Δ.Κ 
Αχαρνών» του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2022.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ
       ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
90511100-3 Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών 

απορριμμάτων

α/α Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(ευρώ)

Δαπάνη
(ευρώ)

1
Υπηρεσίες αποκομιδής και 
μεταφοράς σύμμεικτων 
αποβλήτων

τόνος (tn) 1.764 34,00 59.976,00

Σύνολο 59.976,00

Φ.Π.Α. 24% 14.394,24

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 74.370,24
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο.

Περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, θα 
διέπουν τις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων του Δήμου Αχαρνών. 
Είναι αναγκαία η επιλογή οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την αποκομιδή και επεξεργασία μέρους των 
σύμμεικτων ΑΣΑ που σήμερα οδηγείται στον ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων), με στόχο 
την μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή.

Άρθρο 2ο: Τεχνικές προδιαγραφές

Συλλογή - Μεταφορά των Απορριμμάτων
Τα υλικά αποτελούνται κυρίως από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως ογκώδη ανάμικτα με πέτρες, 
χώματα, μπάζα και τυχόν άλλα υλικά.

Η επεξεργασία των υλικών γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα ή/και 
συνεργατών αυτού.

Η φόρτωση και μεταφορά των υλικών στις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα ή/και συνεργατών αυτού θα 
γίνεται με προσωπικό και οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα έργου, λειοτεμαχιστής κλπ.) του οικονομικού φορέα. 
Τα οχήματα θα εισέρχονται στη μονάδα ανακύκλωσης-ανάκτησης του οικονομικού φορέα ή/και συνεργατών 
αυτού, όπου θα ζυγίζεται το κάθε όχημα και θα εκδίδεται το αντίστοιχο ζυγολόγιο, το οποίο θα αποτελεί ένα από 
τα παραστατικά για την πληρωμή του αναδόχου. 
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την αποκομιδή, μεταφορά, επεξεργασία (ενδεικτικά: 
απομετάλλωση/αποπέτρωση/κοπή/θρυμματισμό/λειοτεμαχισμό) και την τελική διάθεση των επεξεργασμένων 
υλικών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες, είτε απ' ευθείας είτε μέσω αδειοδοτημένων προς τούτο 
συνεργατών του καθώς και το κόστος όλων των παραπάνω εργασιών. Τα υλικά αυτά εκτρέπονται κατ' αυτό τον 
τρόπο από την ταφή. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω τελική διάθεση περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα και στο προϋπολογισμένο με το παρόν ποσό.
O οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να αποτυπώσει τη διακίνηση των αποβλήτων που παραλαμβάνει στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να ενημερώσει σχετικά το Δήμο. 

Ο οικονομικός φορέας και οι συνεργάτες του πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις) ώστε να παρέχουν την υπηρεσία που περιγράφεται στο παρόν.

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει τη μεταφορά των αποβλήτων με οχήματα, τα οποία θα διαθέτουν 
κατάλληλα καλύμματα ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυση των αποβλήτων στους δρόμους.

Άρθρο 3ο: Συμπληρωματικά στοιχεία

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει:
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1)Να είναι εγγεγραμμένος και καταχωρημένος στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου άρθρο 52 του 
νόμου 8479/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021).

2)Να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ασφαλιστικού ορίου τουλάχιστον 
100.000 € ετησίως στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε αστική ευθύνη έναντι τρίτων και 
επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου συμβάντος.

3)Ο ίδιος ή οι συνεργάτες αυτού να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες.  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
    

     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ               ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ       
          ΤΕ    ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής.

Το τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους της συμβάσεως, θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκομιδής, 
μεταφοράς και διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων του Δήμου Αχαρνών.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

> Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

> Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

> Του Ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
> Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
> Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
> Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
> Του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
> Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,
> Του Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
> Του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις",
> Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150)
> Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
> Του Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
> Του Ν.3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα 
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 
1673) σχετικά με τα ''Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005'', καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες"
> Του Ν.2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
> Του Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
> Του Ν.2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
> Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία",
> Του Π.Δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
> Του Π.Δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με 
αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
> Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

> Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά 
την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης,
> Του Ν. 4497/2016 (Α' 171) Άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147)»
> Του Ν.4555/18 « Πρόγραμμα Κλεισθένη »
> Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές 
διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω, όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.
Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της υπηρεσίας

3.1 Η δαπάνη των εργασιών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 74.370,24 €, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%.

3.2 Προέρχεται από τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2022.

3.3 Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Άρθρο 4ο: Συμβατικά Στοιχεία
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Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση παροχή υπηρεσίας, είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω:

> Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές.

> Συγγραφή Υποχρεώσεων.

> Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

Άρθρο 5ο: Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης.

5.1 Το αρμόδιο όργανο του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή) κατακυρώνει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας στον 
οικονομικό φορέα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 
της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

5.2 Στον οικονομικό φορέα που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ή παραλαμβάνεται ιδιοχείρως πρόσκληση 
για την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6ο: Υπογραφή σύμβασης

6.1 Ο οικονομικός φορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

6.2 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο κεντρικό 
ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων και διαρκεί έως την 30η Απριλίου 2022 ή νωρίτερα μέχρι 
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Άρθρο 7ο: Παραλαβή της υπηρεσίας - επίβλεψη
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία η οποία:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης 
χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 
σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Για τούτο θα πρέπει ο ανάδοχος να παραδώσει στην υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τα σχετικά παραστατικά (ζυγολόγια).

Άρθρο: 8ο Πληρωμές οικονομικού φορέα
8.1 Το συνολικό τίμημα αναγράφεται στη σύμβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας των 
υπηρεσιών της παρούσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

8.2 Όλες οι πληρωμές του οικονομικού φορέα υπόκεινται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους, τέλη, δασμούς, 
και λοιπές εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων κλπ. κατά τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

8.3 Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με την 
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ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων" και σύμφωνα με τη διαδικασία 
παραλαβής και με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την προσκόμιση των αντιστοίχων απαραιτήτων 
δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου. Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου 
παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

8.4 Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις.

8.5 Τα ποσά πληρωμής προέρχονται από ίδιους πόρους.

Άρθρο 9°: Αθέτηση όρων συμφωνίας
Η από μέρους του οικονομικού φορέα αθέτηση όρου της παρούσης διακήρυξης και της υπογραφείσας 
σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωσης του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει 
κυρώσεις που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10ο: Σταθερότητα τιμής

Η τιμή θα είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 11ο: Ανωτέρα βία

Ο οικονομικός φορέας που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της απόδειξής της. 
Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα 
περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει τη σύμβαση 
που του ανατέθηκε.

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών.
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δήμου 
Αχαρνών και οικονομικού φορέα, θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 13ο: Υποχρεώσεις Οικονομικού Φορέα

13.1 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να ασφαλίσει στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία όπως προβλέπεται απ' 
τον νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών αυτοί θα πρέπει να 
κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας.

13.2 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο να αναγράφεται ότι η 
ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε 
περίπτωση ζημίας, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως (Ν. 4685/2020)

13.3 Ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16).

13.4 Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και 
προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του οικονομικού φορέα, να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

13.5 Ο οικονομικός φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη η οποία ήθελε προξενηθεί 
συνεπεία εργατικού ατυχήματος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται απ' αυτόν. Ο Δήμος δεν 
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έχει καμία ευθύνη για τέτοιες ζημίες ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις 
σχετικά με αυτές, εκτός αν η ζημία ή βλάβη προξενήθηκε από ενέργειες ή υπαιτιότητα του Δήμου, των 
αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του.

13.6 O οικονομικός φορέας ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στην μη λήψη των 
απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

13.7 Ο οικονομικός φορέας έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το απασχολούμενο 
εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό.

13.8 Εάν οι εργασίες που θα πραγματοποιήσει ο οικονομικός φορέας δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αποκαταστήσει ή 
βελτιώσει αυτές στο χρόνο που θα ορίσει ο Δήμος.

13.9 Οι οδηγοί - χειριστές να είναι ικανοί και έμπειροι και να κατέχουν την αντίστοιχη άδεια οδηγού-χειριστή, 
λίστα των οποίων θα κατατεθεί με την προσφορά του οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση που κριθούν 
ακατάλληλοι, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους. 

13.10 Τα οχήματα-μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας, λίστα των οποίων θα 
κατατεθεί με την προσφορά του οικονομικού φορέα, θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες 
κυκλοφορίας σε ισχύ, να έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσεως, να είναι νόμιμα ασφαλισμένα και ΚΤΕΟ. 
13.11   Οι δαπάνες λειτουργίας των οχημάτων-μηχανημάτων έργου όπως οδηγοί, χειριστές, καύσιμα, λιπαντικά 
κ.λ.π. βαραίνουν τον οικονομικό φορέα.

13.12. Το κόστος επισκευής & συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων έργου, από οποιαδήποτε αιτία 
προκύψει κατά την διάρκεια της συμβάσεως, βαρύνουν τον οικονομικό φορέα.

13.13 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τα μέσα ατομικής προστασίας κατά 
την ώρα εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

13.14 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και 
διαφύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη 
υπηρεσία για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του 
οικονομικού φορέα, επανορθώνονται άμεσα από τον ίδιο. 

13.15 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες όπως ορίζεται 
από τον Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια των εργασιών.

13.16 Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου η οποία θα 
ορίσει υπεύθυνους παρακολούθησης του έργου.

13.17 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία, με τον 
προσφορότερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή του, καθώς και για την άμεση λήψη απ' αυτήν σχετικών 
οδηγιών.

13.18 Απαγορεύεται η απόρριψη των αποβλήτων του Δήμου που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο αυτής της 
μελέτης σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής ή η ανεξέλεγκτη απόρριψη αυτών στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί κάτι από τα παραπάνω ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος.

13.19 Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στα άρθρα του 
συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
    

     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ               ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ       
          ΤΕ    ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
θθβ

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη: α) της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής, 

μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων β) της αρ. 3/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης, γ) της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και 

διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων δ) της συγκρότησης της επιτροπής προσφυγής στην διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση έγκρισης των ανωτέρω προτείνουμε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ως εξής:

                                                                           Τακτικά 
Μέλη
Α.
Α. Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα

1. Παππούς Σπυρίδων Πρόεδρος
2. Σπανέα Χρυσάνθη Μέλος
3. Κατάρας Ιωάννης Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη

Α.
Α. Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα

1. Γκλέκας Χρήστος ως Πρόεδρος
2. Ηλιάδης Γεώργιος ως μέλος
3. Χειλετζάρης Ιωάννης ως μέλος

 
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

           Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορριμμάτων

                                                                                               Ευστάθιος Τοπαλίδης
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Θέμα : «Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Σοφοκλής» στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) από την 1η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023».

Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
2. Την παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
3. Την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009
4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1485/Β/19-6-2013
5. Την υπ’ αρ. 8809/2-2-2022 αίτηση της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

παρακαλούμε όπως συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί απόφαση για την έγκριση παραχώρησης του 
Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Σοφοκλής», στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.).
Συγκεκριμένα,

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών αιτήθηκε με την υπ’ αριθ. 8809/2-2-2022 αίτηση, την παραχώρηση 
του Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Σοφοκλής» για το διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 
2023, προκειμένου να διοργανώσει: κινηματογραφικές προβολές, ετήσιο φεστιβάλ θεατρικών και μουσικών 
παραστάσεων, καθώς επίσης και διάφορες μουσικές εκδηλώσεις.

Για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες:  Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ
Τηλ.: (+30)2132072538
Ε-mail: mstasinou@acharnes.gr  

                       

Προς  

Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ»

Αχαρνές, 3 Φεβρουαρίου 2022

Τον κο Πρόεδρο 
της Οικονομικής Επιτροπής

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

13ο ΘΕΜΑ

mailto:mstasinou@acharnes.gr
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Θέμα : «Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, 
στο ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) από την 1η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2023».

Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
2. Την παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
3. Την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009
4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1485/Β/19-6-2013
5. Την υπ’ αρ. 8803/2-2-2022 αίτηση της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

παρακαλούμε όπως συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί απόφαση για την έγκριση παραχώρησης του 
Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.).
Συγκεκριμένα,

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών αιτήθηκε με την υπ’ αριθ. 8803/2-2-2022 αίτηση, την παραχώρηση 
του Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, για το διάστημα από την 1η 
Φεβρουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, προκειμένου να διοργανώσει: κινηματογραφικές προβολές, ετήσιο 
φεστιβάλ θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, καθώς επίσης και διάφορες μουσικές εκδηλώσεις.

Για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες:  Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ
Τηλ.: (+30)2132072538
Ε-mail: mstasinou@acharnes.gr  

                       

Προς  

Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ»

Αχαρνές, 3 Φεβρουαρίου 2022

Τον κο Πρόεδρο 
της Οικονομικής Επιτροπής

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

14ο ΘΕΜΑ
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