1ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

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

Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00 € στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου».

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την υπ’ αριθμ. 214.6/2021 (ΑΔΑ:ΨΤ2Ξ46Ψ844-ΙΙΓ) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε ο Οδηγός και η πρόσκληση (αρ. πρωτ.
4559/28-6-2021, κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ.2021) (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) για τη
χρηματοδότηση της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και
κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021, προκειμένου οι Δήμοι να καταρτίσουν
επιχειρησιακό σχέδιο καταγραφής και ιεράρχηση απόκτησης των χαρακτηρισμένων από το
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
O Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης υπέβαλε στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου την υπ΄ αρ. 46166/4-11-2021 πρόταση με τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται βάσει του οδηγού για τη χρηματοδότηση της δράσης του
ΕΣΕΚΚ, για τη δράση «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού
Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου
AΧΑΡΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Με την υπ’ αριθμ. 231.10.3/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου, εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Αχαρνών στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2
«Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση:
«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρωνΕ.Σ.Ε.Κ.Κ.» (ΑΔΑ: ΨΤ8Χ46Ψ844-ΚΓ9), με ποσό χρηματοδότησης 74.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00 € στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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3ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες: K. MATZETAKHΣ
Τηλ.: (+30)2132072511
Ε-mail: kmatzetakis@acharnes.gr

Προς Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
κύριο Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες
συμβούλου για τη σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα
(ΣΔΑΕΚ) Δήμου Αχαρνών» (ΑΔΑΜ: 22SYMV009978988).

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Την 28η.01.2022 και με ΑΔΑΜ: 22SYMV009978988, υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του
Δημάρχου Αχαρνών και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.», για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για τη
σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)».
Το τελικό παραδοτέο της υπηρεσίας είναι το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και
το Κλίμα, το οποίο περιλαμβάνει τρία (3) στάδια ως κάτωθι:
Στάδιο 1 : Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης.
Στάδιο 2 : Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς
Στάδιο 3 : Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της σύμβασης, η διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης της
υπηρεσίας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με λήξη αυτής
την 27η.05.2022.
Η εταιρεία «LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.», με το υπ’ αριθμ. 42975/12.05.2022
έγγραφό της, αιτείται την παράταση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη
Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Αχαρνών» κατά δύο
(2) μήνες, με λήξη αυτής την 26η.7.2022.
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Το αίτημα υποβάλλεται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του
προαναφερθέντος παραδοτέου, οι οποίες απαιτούν τη διαβούλευση των μέτρων του
ΣΔΑΕΚ (αντικείμενο, περιεχόμενο και περιοχή εφαρμογής) μεταξύ των μελών της ομάδας
έργου (αναδόχου και Δήμου), καθώς και με την ηγεσία του Δήμου. Επίσης προϋποθέτουν
την πραγματοποίηση των διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού που αποτελούν
προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση του έργου. Οι παραπάνω διαδικασίες δεν ήταν
δυνατόν να πραγματοποιηθούν εγκαίρως λόγω των ειδικών συνθηκών (τηλεργασία,
επιβάρυνση διεργασιών φορέων και δήμου, κ.ά.) με την επιδημία του Covid-19.
Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η καθυστέρηση της τελικής διαμόρφωσης του ΣΔΑΕΚ.
Επειδή:
1. Το αίτημα υποβάλλεται εμπρόθεσμα.
2. Δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή του Δήμου, αλλά σε εξωτερικούς
παράγοντες.
3. Ο «Ανάδοχος» για αυτή την καθυστέρηση, δεν δικαιούται οποιαδήποτε
αποζημίωση από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε
σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του (άρθρο 4 της σύμβασης)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την έγκριση παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για τη
σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Αχαρνών»
(ΑΔΑΜ: 22SYMV009978988), ήτοι μέχρι την 26η.7.2022.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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4ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες: K. MATZETAKHΣ
Τηλ.: (+30)2132072511
Ε-mail: kmatzetakis@acharnes.gr

Προς Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
κύριο Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στον Άξονα
Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
για το έτος 2021, του Πράσινου Ταμείου.
Αξιότιμε κε Πρόεδρε.
Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, με την υπ’ αριθμ. 4410/22.06.2021 Ζ
Πρόσκληση (ΑΔΑ: 67ΦΟ46Ψ844-10), καλεί τους Δήμους της χώρας που έχουν πληθυσμό
άνω των 20.000 κατοίκων να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγός
διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για
τα έτη 2021-2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην
περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και
κοινωνικούς στόχους.
Ο Δήμος προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης από τον Άξονα
Προτεραιότητας του Χ.Π., στο ΜΕΤΡΟ 1: «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» και συγκεκριμένα
στην επιλέξιμη δράση 1.1. «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και
χώρων πρασίνου ή δίκτυο αυτών». Τα προτεινόμενα έργα αναπλάσεων θα πρέπει
υποχρεωτικά να διέπονται από τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και να έχουν ως
στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού ή της
ευρύτερης οικιστικής ενότητας στην οποία εντάσσονται, αυξάνοντας παράλληλα τις αστικές
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 628383542b1cceec6f1dda1d στις 17/05/22 14:16

ροές χωρίς να περιορίζουν τις δυνατότητες ελεύθερης πρόσβασης και αναψυχής. Βασική
προτεραιότητα είναι η διατήρηση και η ενίσχυση της φύτευσης και του πρασίνου.
Σύμφωνα με τον Οδηγός διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022 και βάσει των πληθυσμιακών
κριτηρίων, για το Μέτρο 1, το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για το Δήμο Αχαρνών ως
δυνητικό δικαιούχο ανέρχεται στο ποσό των 808.187,00 €.
Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στον Άξονα
Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για
το έτος 2021, του Πράσινου Ταμείου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

5ο ΘΕΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες: K. MATZETAKHΣ
Τηλ.: (+30)2132072511
Ε-mail: kmatzetakis@acharnes.gr

Προς Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
κύριο Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας
«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αχαρνών», στο πλαίσιο
του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Αξιότιμε κε Πρόεδρε.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129) υφίσταται
ανάγκη εκπόνησης προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης
της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των
δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων
προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους
ορίων των ΟΤΑ, υποχρεωτικά έως και την 31η.12.2022.
Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις
τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, A’ Πρόσκληση «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
(Σ.Α.Π.)», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη
χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)
στο Δήμο Αχαρνών», προϋπολογισμού 124.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
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Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων,
επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών
ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην
αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
Ως Φορέας Εκπόνησης του Σ.Α.Π. ορίζεται ο Δήμος και είναι αρμόδιος για:
i. Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, σύμφωνα με το αρ.6 του ΦΕΚ5553/2021.
ii. Την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Α.Π.
iii. Τη δημιουργία και διάχυση του επικοινωνιακού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, για
την πληροφόρηση των κατοίκων και των επισκεπτών σε σχέση με τις προσβάσιμες
διαδρομές.
iv. Τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής του Σ.Α.Π., τον
προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση των νέων αναγκών που προκύπτουν και την
κατάθεση προτάσεων για συμπλήρωση/επικαιροποίηση του Σ.Α.Π. μέσω σύνταξης
Έκθεσης Αξιολόγησης ανά τρία (3) έτη.
v. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας, καθώς και την παροχή του
απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε αυτή.
vi. Την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για την
κατάρτιση του Σ.Α.Π.
vii. Την υποστήριξη κάθε τυχόν άλλης διοικητικής ή υπηρεσιακής ανάγκης που μπορεί να
προκύψει για την επιτυχή κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση του Σ.Α.Π. πέραν
των ανωτέρω.
Με βάση την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόφαση Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553/2021) «Περιγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες
για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Σ.Α.Π.» και συγκεκριμένα το άρθρο 6,
η ομάδα εργασίας που πρέπει να συστήσει ο Δήμος για την υλοποίηση των ανωτέρω
αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη (μηχανικούς, διοικητικά στελέχη κ.λπ.), και τυχόν
εξωτερικούς συνεργάτες, κατά την κρίση του Δήμου και ανάλογα με τις ανάγκες του υπό
κατάρτιση Σ.Α.Π.
Για την κατάρτιση του Σ.Α.Π. ο Φορέας Εκπόνησης δημιουργεί τον «Φάκελο Σ.Α.Π.», ο
οποίος, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 5553/2021, αποτελείται από τα ακόλουθα παραδοτέα:
Π.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από την οποία θα προκύψει η αναγκαία
βάση και η απαιτούμενη πληροφορία ώστε να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, και
να παρακολουθείται στη συνέχεια η πρόοδος για την υλοποίηση του Σ.Α.Π. Το σύνολο των
δεδομένων για την εν λόγω ανάλυση, αντλούνται από υφιστάμενες μελέτες που άπτονται
του αντικειμένου ενός Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), όπως πολεοδομικές,
συγκοινωνιακές/κυκλοφοριακές, στάθμευσης, αστικών αναπλάσεων κ.λπ. και στρατηγικά
σχέδια, όπως Γ.Π.Σ., Τ.Π.Σ., Ε.Π.Σ., Σ.Β.Α.Κ., κ.λπ. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει
πρόσφατες μελέτες και στρατηγικά σχέδια με επικαιροποιημένα δεδομένα, τότε αυτός ή ο
εκάστοτε ανάδοχος θα πρέπει να συλλέξει σχετικά στοιχεία από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες
(π.χ. ΕΛ.ΣΤΑΤ) και από σχετικές έρευνες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ.
Στο Π.1.α συμπεριλαμβάνονται:
- Τεχνική Έκθεση περιγραφής/ανάλυσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης ως
προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου
και (β) ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες
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χρήσεις τα οποία απαιτείται
συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι:

να

γίνουν

προσβάσιμα.

Στην

Τεχνική

Έκθεση

- Καταγραφή και αξιολόγηση στοιχείων των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών
σχεδίων του οικείου Δήμου με στόχο την παρακολούθηση της πολεοδομικής εξέλιξης της
περιοχής παρέμβασης, καταγραφή των υφιστάμενων δεδομένων και εντοπισμός τυχόν
εμποδίων για την ανάπτυξη προσβάσιμης αλυσίδας, με συμπληρωματικά συμπεράσματα
και παρατηρήσεις.
- Καταγραφή και αποτίμηση των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών και πληθυσμιακών
χαρακτηριστικών της περιοχής (ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πληθυσμιακά και δημογραφικά
στοιχεία, γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, πυκνότητα δόμησης κ.λπ.).
Στο Π.1.β περιλαμβάνονται:
- Καταγραφή και αποτίμηση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής
παρέμβασης σε συνάρτηση με την κίνηση των πεζών.
- Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile
με βάση τα διοικητικά του όρια, όπου θα σημειώνονται τα στοιχεία της ανάλυσης.
Π.2: ΠΡΟΤΑΣΗ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται:
- Τεχνική Έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση
προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και (β) ως προς την
πρόσβαση στα δημόσια κτίρια ή στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες
χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλα
τα παραπάνω συγκεντρώνονται και καταγράφονται σε υποκεφάλαιο Π.2α. του Παραδοτέου
Π.2.
- Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile
με βάση τα διοικητικά του όρια, όπου σημειώνονται οι πληροφορίες που αναφέρονται
αναλυτικά στο ΦΕΚ Β’ 5553/2021.
- Πίνακας των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών
κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.
- Χρονοδιάγραμμα, προγραμματισμός υλοποίησης των οριζόμενων από το Σ.Α.Π.
απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών, μέσω (α) σύνταξης Αρχιτεκτονικής
Μελέτης και Μελέτης Προσβασιμότητας και τυχόν άλλων υποστηρικτικών μελετών μετά
την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. και (β) ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την
παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. Ο χρόνος υλοποίησης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 έτη
από την παράδοση/παραλαβή και έγκριση του Σ.Α.Π.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την υλοποίηση του Σ.Α.Π. χαρακτηρίζονται ως
σημειακές και δεν απαιτούν αλλαγή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής
παρέμβασης.
Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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1. Την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση
εκπόνησης του Σ.Α.Π.
2. Τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη
εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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6ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Δ/κων Υπηρεσιών
& Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού
Δ/νση:
ΤΚ:
Συντάκτης:
Τηλ:
email:

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
ΣΑΡΤΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
(+30)2132072311
dsartorou@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας: «Εξαιρετικά Επείγον»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηνεκές)

Αρ.Πρωτ. : 40963
Ημερομηνία : 06-05-2022

Προς:
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής,
Δήμαρχο κ. Σπυρίδων Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών,
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, καθώς και
του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116
του Ν. 4547/18».

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το θέμα που
αφορά στη πρόσληψη προσωπικού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, διάρκειας δύο (2)
μηνών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
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, καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού
Εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της

παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από
την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015
τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18, ορίζεται ότι: «ειδικά
επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα
σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού
της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους
τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη
προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των
ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο
υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του
Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω
δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι
αυτοδικαίως άκυρες».

2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 53578/26-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας &

Ανακύκλωσης, με το οποίο ζητείται η πρόσληψη τουλάχιστον είκοσι (20) εργατών
καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου , καθότι θα υπάρξει κενό με τη λήξη των
συμβάσεων υπαλλήλων ΙΔΟΧ που είχαν προσληφθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών που προέκυψαν από τις δασικές πυρκαγιές Αυγούστου 2021.

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 53002/26-11-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος

Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, με το οποίο ζητείται η
πρόσληψη τουλάχιστον δέκα (10) οδηγών απορριμματοφόρων με σύμβαση ορισμένου
χρόνου , καθότι θα υπάρξει κενό με τη λήξη των συμβάσεων υπαλλήλων ΙΔΟΧ που
είχαν προσληφθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τις
δασικές πυρκαγιές Αυγούστου 2021.

4. Το γεγονός ότι α) ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του κοινωφελούς

προγράμματος του ΟΑΕΔ της πρόσκλησης 02/2022 και θα πρέπει σύντομα να
χορηγηθούν οι καλοκαιρινές άδειες στο τακτικό προσωπικό και οι υπόλοιπες άδειες
στο έκτακτο προσωπικό και β) έληξαν στις 03/04/2022 και οι συμβάσεις 30
ατόμων που είχαν προσληφθεί και τοποθετηθεί στις εν λόγω υπηρεσίες για τη
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές
που εκδηλώθηκαν την 03-08-2021 στο Δήμο μας.

5. Επίσης αναφέρουμε την υπ. αριθ. 628/28-01-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
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Πολιτικής Προστασίας έως και την 03-08-2022 του Δήμου Αχαρνών της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ).

6. Έλεγχος από το ΑΣΕΠ. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον

πίνακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου
έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της
παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η
παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν.4765/21. (περίπτ. ιε' παρ.2 άρθρο 2 Ν.4765/21)

7. Επίσης σημειώνεται πως για την πρόσληψη του ανωτέρω αναφερόμενου προσωπικού

δεν απαιτείται έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπή που προβλέπεται από
την με αριθ.33/2006 Π.Υ.Σ..

8. Στον

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου , ΦΕΚ 1485/Β/2013,
προβλέπονται πενήντα (50) θέσεις προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας (με
σύμβαση διάρκειας έως δύο μήνες) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 206 του Ν. 3584/2007).

9. Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού τριάντα

τεσσάρων (34) ατόμων , διάρκειας δύο (2) μηνών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για
τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, καθώς και του Αυτοτελούς
Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, για την
αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν για τη δημόσια υγεία από τη συσσώρευση
απορριμμάτων αλλά και την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας όπως αποτυπώνονται
κατωτέρω.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΤΟΜΑ

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

26

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων

8

Σύνολο

34

Για τη δαπάνη που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις, έχουν εγγραφεί οι
σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α. 20-6041.001 (αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων) και 20-6054
(εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού) αντίστοιχα, στον υπό έγκριση προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με το με υπ’ πρωτ. 40785/06-05-2022 έγγραφο του
Τμήματος Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΩΦΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7ο ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Βαθμό προτεραιότητας: «Επείγον»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηνεκές)

Διεύθυνση Δ/κων Υπηρεσιών
& Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού
Δ/νση:
ΤΚ:
Συντάκτης:
Τηλ:
email:

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Καραδήμος Δημήτριος
2132072310
dkaradimos@acharnes.gr

Αχαρνές: 06/05/2022
Αρ.Πρωτ. : 40951

Προς:
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων, διάρκειας τεσσάρων (4)
μηνών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18».

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το θέμα
που αφορά στη πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων, διάρκειας τεσσάρων (4)
μηνών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις
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διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18».
Έχοντας υπόψη:
10. Τις

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από
την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015
τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18, ορίζεται ότι: «ειδικά
επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω
κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3)
μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που
απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο
υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του
Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω
δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι
αυτοδικαίως άκυρες».

Κατά συνέπεια και εν όψη της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου η έγκαιρη
προετοιμασία του Δήμου μας και των υπηρεσιών του αποτελούν ενέργειες
ύψιστης σημασίας. Έχοντας πάντα ως δεδομένο τις κλιματολογικές αλλαγές που
έχουν επέλθει έχοντας ως συνέπεια την χρονική παράταση της επικίνδυνης
περιόδου για πυρκαγιές, η προστασία περιοχών του Δήμου όπως η Πάρνηθα η
Βαρυμπόμπη, το Μετόχι κ.λ.π. από τις πυρκαγιές καθίσταται ιδιαίτερα
επιτακτική.
Φαινόμενα εκδήλωσης πυρκαγιών στις περιοχές αυτές, που ως γνωστόν
αποτελούν ζωτικό πνεύμονα όχι μόνο του Δήμου μας αλλά ολόκληρης της
Αττικής, την περίοδο αυτή θα ήταν καταστροφικά.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα όπως η αύξηση της θερμοκρασίας καθώς και οι
ισχυροί άνεμοι επιβάλλουν κατά την θερινή περίοδο την αποψίλωση από ξερά
χόρτα και κλαδιά και την παράλληλη επίβλεψη και καθαρισμό των δασικών
εκτάσεων του Δήμου.
11. Επίσης

αναφέρουμε πως με την υπ. αριθ. πρωτ. 628/28-01-2022 ΑΔΑ:
(Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας,
αποφασίστηκε η παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν
ο λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από
τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 03-08-2021. Η
παράταση θα ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και τις 03 Αυγούστου 2022.
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12. Επίσης με το υπ. αριθ. πρωτ. 2602/27-04-2022 ΑΔΑ: (ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57) έγγραφο

της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, δίνονται οδηγίες αναφορικά με
τα έργα και τα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών –
Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων.
13. Έλεγχος από το ΑΣΕΠ. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον

πίνακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου
έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της
παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων,
εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν.4765/21. (περίπτ.ιε' παρ.2 άρθρο 2
Ν.4765/21)
14. Επίσης σημειώνεται πως για την πρόσληψη του ανωτέρω αναφερόμενου

προσωπικού δεν απαιτείται έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπή που
προβλέπεται από την με αριθ.33/2006 Π.Υ.Σ..
15. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1485/Β’/19-6-2013

προβλέπονται πενήντα (50) θέσεις προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 206 του Ν. 3584/2007).
16. Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι

(16) ατόμων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
για τις ανάγκες πυρασφάλειας και θα αποτελέσει σημαντική αρωγή στην
προστασία του πρασίνου του Δήμου και στην αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών.

Το προσωπικό που κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα και με το υπ. αριθ. 39040/03-052022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων για τις ανάγκες πυρασφάλειας είναι σκόπιμο να
αποτελείται από:
1) Δέκα (10) ΥΕ Εργάτες πυρασφάλειας (πυροπροστασίας)
2) Έξι (6) ΔΕ Οδηγούς Βαρέων Οχημάτων (Υδροφόρων) με δίπλωμα Γ’
Κατηγορίας.
Για τη δαπάνη που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις, έχει προβλεφθεί σχετική
πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2022
στον ΚΑ 00-6495.006 σύμφωνα με το υπ’ αρ. 40820/06-05-2022 έγγραφο του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Aπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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