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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 1527/13.4.2021 Τροποποιημένης Πρόσκλησης και 
υποβολή πρότασης για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών από τη ΜΟΔ ΑΕ»

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Η ΜΟΔ ΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1527/13.4.2021 τροποποιημένη Πρόσκληση  προς το Δήμο 
Αχαρνών (ΑΔΑ: 6ΗΚΧ46ΨΧΨΤ-6Ρ1), προκειμένου ο Δήμος Αχαρνών να υποβάλλει αίτημα που 
να αφορά στην ωρίμανση και  υλοποίηση κρίσιμων έργων για μελέτες και υπηρεσίες τεχνικής 
φύσεως στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου της ΜΟΔ  από  την Τεχνική Βοήθεια του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) με τίτλο: «Υποστήριξη φορέων στην ωρίμανση και 
υλοποίησης έργων για την υποστήριξη της έναρξης υλοποίησης του Ε.Π.Α. με μελέτες και 
υπηρεσίες συμβούλων μέσω της ΜΟΔ ΑΕ».

Η αιτούμενη προς χρηματοδότηση πρόταση, θα έχει στόχο την ωρίμανση παρεμβάσεων για την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των Αχαρνών και συγκεκριμένα, θα προτείνονται 
παρεμβάσεις στον τομέα  της αντιμετώπισης των φαινομένων που σχετίζονται αφενός με την 
κλιματική αλλαγή και αφετέρου με τις επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν 
την περιοχή. Ειδικότερα, η υποστηρικτική υπηρεσία τεχνικής φύσης που προτείνεται προς 
χρηματοδότηση αφορά τη διερεύνηση - καταγραφή και αξιολόγηση όλων των υδατορεμάτων 
που διέρχονται εντός του εγκεκριμένου πολεοδομικού ιστού του Δήμου Αχαρνών, ήτοι :

• τη διερεύνηση και καταγραφή όλων των υδατορεμάτων που διέρχονται εντός των 
εγκεκριμένων πολεοδομικών περιοχών του Δήμου Αχαρνών , 

• τη ταυτοποίηση  αυτών σε χωρικό επίπεδο βάσει των εγκεκριμένων οριοθετήσεων που 
υπάρχουν σε μια ενιαία βάση,

• την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας οριοθέτησης υφιστάμενων υδατορεμάτων σε 
συνάρτηση με τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
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Βάσει των όρων της Πρόσκλησης, ο  χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης θα 
ανέρχεται στο ποσό των 39.775.05€ χωρίς ΦΠΑ ή 49.321,06 € € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%. 

Επισυνάπτονται:

1. Τροποποιημένη Πρόσκληση της ΜΟΔ Α.Ε.
2. Μελέτη – φάκελος έργου
3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

i. Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 1527/13.4.2021 Τροποποιημένης 
Πρόσκλησης της ΜΟΔ ΑΕ προς τον Δήμο Αχαρνών

ii. την υποβολή πρότασης προς τη ΜΟΔ ΑΕ. για την χρηματοδότηση της δράσης 
- ενέργειας ωρίμανσης έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για 
την διερεύνηση - καταγραφή και αξιολόγηση όλων των υδατορεμάτων που 
διέρχονται εντός του εγκεκριμένου πολεοδομικού ιστού του Δήμου 
Αχαρνών», προϋπολογισμού 49.321,06 € με ΦΠΑ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την διερεύνηση - 
καταγραφή και αξιολόγηση όλων των υδατορεμάτων που 
διέρχονται εντός του εγκεκριμένου πολεοδομικού ιστού 
του Δήμου Αχαρνών»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
Τεχνική Βοήθεια του  Εθνικού Προγράμματος  Ανάπτυξης 
(ΕΠΑ)

ΠΡΟΕΚ/ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 49.321,06 €  (ΜΕ ΦΠΑ)
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΑΪΟΣ 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

6. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
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1.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων έχει ως αντικείμενο την υπηρεσία με τίτλο  «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την 
διερεύνηση – καταγραφή - επικαιροποίηση και αξιολόγηση όλων των υδατορεμάτων που διέρχονται εντός του εγκεκριμένου 
πολεοδομικού ιστού του Δήμου Αχαρνών »

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η σύνταξη τεύχους Τεχνικής Έκθεσης που θα συνοδεύεται από ανάλογο τοπογραφικό 

διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας , με απώτερο στόχο :

• τη διερεύνηση και καταγραφή όλων των υδατορεμάτων που διέρχονται εντός των εγκεκριμένων πολεοδομικών περιοχών 

του Δήμου Αχαρνών , 

• τη ταυτοποίηση  αυτών σε χωρικό επίπεδο βάσει των εγκεκριμένων οριοθετήσεων που υπάρχουν σε μια ενιαία βάση.

• την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας οριοθέτησης υφιστάμενων υδατορεμάτων σε συνάρτηση με τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό. 

                                            Απόσπασμα χάρτη ΓΠΣ Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ
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1.2. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τεχνικό αντικείμενο της υπηρεσίας αποτελεί η σύνταξη τεύχους Τεχνικής Έκθεσης που θα συνοδεύεται από τοπογραφικό 

διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας. Η αναγνώριση και η καταγραφή όλων των υδατορεμάτων που εμπίπτουν εντός των 

εγκεκριμένων πολεοδομικών περιοχών  θα προκύψει αθροιστικά από :

▪ Ιστορικά στοιχεία σύμφωνα με τις παρακάτω πήγες 

Α) ορθοφωτοχάρτες Εθνικού Κτηματολογίου  (έτους λήψης 1940-1960 )

Β) Τοπογραφικά διάγραμμα ΓΥΣ κλίμακας 1:5000

• Υφιστάμενα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια

• Εγκεκριμένες μελετες οριοθετήσεων υδατορεμάτων

• Παλαιοτέρα εγκεκριμένα έργα διευθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων ( κλειστοί- ,  εγκυβωτισμένενοι αγωγοί)
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Το παραγόμενο διάγραμμα θα απεικονίζει το σύνολο των υδατορεμάτων που ανιχνεύονται ιστορικά και θα αντιπαραβάλλεται με 

το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο σε κάθε πολεοδομική ενότητα. Θα αναδειχθούν τα ήδη οριοθετημένα  υδατορέματα αλλά και αυτά 

που χρήζουν οριοθέτησης και θεσμικής κατοχύρωσης .

Η τεχνική έκθεση που θα συνταχθεί θα περιλαμβάνει:

• ιστορικό, νομοθετικό πλαίσιο, γενικά πληροφοριακά στοιχεία, προγενέστερες μελέτες από όπου λαμβάνονται στοιχεία.

• γενική περιγραφή της περιοχής και περιγραφή των προς οριοθέτηση ρεμάτων (καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος).

• στοιχεία σχετικά με τις γεωλογικές, γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής των προς οριοθέτηση ρεμάτων.

• στοιχεία χρήσεων γης, χωροταξικά και πολεοδομικά στοιχεία της περιοχής.

• φωτογραφική κάλυψη της περιοχής των προς οριοθέτηση ρεμάτων.

• αξιολόγηση – ιεράρχηση των προς οριοθέτηση ρεμάτων, ώστε να υπάρξει πρόταση για ποια απαιτείται η άμεση προώθηση 

τους σε διαδικασία οριοθέτησης. Η οριοθέτηση μπορεί να γίνεται και σε τμήματα των ρεμάτων (τμηματική οριοθέτηση) 

εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

• προεκτίμηση αμοιβής εκπόνησης Μελέτης Οριοθέτησης Ρεμάτων (κατ.13 - Υδραυλικών Έργων), και των απαραίτητων 

Υποστηρικτικών Μελετών σύμφωνα με την πρόταση της προηγούμενης παραγράφου αλλά και τις ανάγκες του Δήμου 

Αχαρνών.

O τεχνικός σύμβουλος θα πρέπει να λάβει υπόψη τα μέτρα, τους όρους, τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις που τυχόν 

προβλέπονται στο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας της εν λόγω περιοχής λεκάνης απορροής καθώς και στους χάρτες 

κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας.

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Αχαρνών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διερεύνηση – καταγραφή - 

επικαιροποίηση και αξιολόγηση όλων των υδατορεμάτων που διέρχονται εντός του εγκεκριμένου πολεοδομικού ιστού του Δήμου 

Αχαρνών.  

Η σκοπιμότητα της υπηρεσίας προκύπτει τόσο από την απουσία οριοθετήσεων των υφιστάμενων υδατορεμάτων στο ήδη 

εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο όσο και από την αγνοία ύπαρξης τους σε αντιπαραβολή με τους ιστορικούς χάρτες ( π,χ ΓΥΣ, 

ορθοφωτοχάρτες κ.α. ).  Με γνώμονα λοιπόν την απρόσκοπτη εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την εξασφάλιση της 

δομημένης επιφανείας κατά εφαρμογή της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας στα οικόπεδα που βρίσκονται πλησίον των 

ρεμάτων όπως αυτά προσδιορίζονται στις αντίστοιχες πολεοδομικές μελέτες , κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση , καταγραφή , 

επικαιροποίηση  και αξιολόγηση των υφιστάμενων υδατορεμάτων που χρήζουν  οριοθέτησης και θεσμικής κατοχύρωσης.

Δεδομένου ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου είναι υποστελεχωμένες και δεν διαθέτουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την 
αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την εκπόνησή &  τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών σε συνδυασμό  με την απουσία 
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εξειδικευμένου λογισμικού απόδοσης και παράγωγης των πρωτογενών δεδομένων , κρίνεται αναγκαία η ανάθεση της παραπάνω 
υπηρεσίας σε εξωτερικούς συνεργάτες που μπορούν να εκπονήσουν ανάλογες εργασίες , σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο 
αναθέσεων μελετών με το Ν.4412/16.

3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις – κανονισμούς και προδιαγραφές:

▪ Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει.

▪ Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α ́ 147). (Αριθμ. Απόφασης: 
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 – ΦΕΚ 2519Β/20-07-2017 

▪ Ο συντελεστής τκ με τον οποίο υπολογίστηκαν οι τιμές μονάδας και οι προεκτιμώμενες αμοιβές με λαμβάνεται για το έτος 
2022 ( έως 20/03/2022 ) ίσος με τκ= 1,199 ( Εγκύκλιος 2/2021  Α.Π.89943 / ΑΔΑ:6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ)

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ /32129 / ΦΝ466 / 16-05-2017 (ΦΕΚ 2519 / Β΄ / 20.07.2017) Απόφαση Υπ. Υποδομών & 
Μεταφορών “Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών θα παραδοθεί Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης που θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τουλάχιστον:
 
▪ Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10000 σε ΕΓΣΑ’ 87 
▪ Τεχνική έκθεση 

Σύμφωνα με τις προδιάγραφες της παραγράφου 1.2 της παρούσης.

Όλα τα στοιχεία  θα παραδοθούν στην υπηρεσία σε ( 3 )  αντίγραφα  σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα και ( 1 ) μια σε  ηλεκτρονική 
μορφή (τεύχη σε αρχεία μορφής .doc, .xls και σχέδια .dwg, καθώς και σε .pdf ) για να είναι δυνατή η ανάγνωση, επεξεργασία και 
αναπαραγωγή αυτών από την Υπηρεσία μέσα από τα ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα και τα ανάλογα εκτυπωτικά 
συστήματα που διαθέτει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο αποτελείται από μία αυτοτελή ολοκληρωμένη εργασία η οποία θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί σε ένα στάδιο και η 
προθεσμία εκπόνησής της ορίζεται σε ( 61 εργατοημέρες  ) από την υπογραφή της σύμβασης.

Η συνολική προθεσμία αναλύεται:

• Στον   καθαρό    χρόνο   εντός   του   οποίου   ολοκληρώνεται   το   σύνολο   του   τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης. 
Στον καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις  για  τις  οποίες  δεν  ευθύνεται  ο  ανάδοχος.  Στην  παρούσα  
υπηρεσία  ο καθαρός χρόνος εκτιμάται σε   ( 61 / 22 = 2,77  μήνες. )

• Στον επιπρόσθετο    χρόνο   που  περιλαμβάνει  τις  καθυστερήσεις  για  τις οποίες  δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά 
τις διαδικασίες ελέγχου και διορθώσεων από την υπηρεσία. Ο επιπρόσθετος χρόνος ορίζεται σε ένα (1) μήνα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της έγκρισης, από την Αναθέτουσα Αρχή, ο χρόνος καθυστέρησης δεν συνυπολογίζεται και 
μετατίθενται οι επόμενες υποβολές των παραδοτέων για ίσο διάστημα με αυτό της καθυστέρησης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις με την παρουσία εκπροσώπων και άλλων Φορέων, 
κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο της εργασίας, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη 
διάρκεια της  και θα δίνονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 
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Με τη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω τα ως 
άνω σχετικά µε την εκτέλεση, παρακολούθηση, παράδοση και παραλαβή της παραγόμενης υπηρεσίας..

6. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 8δ του άρθρ.53 του ν. 4412/2016 και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

Άρθρο ΓΕΝ. 4: Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην 
εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά 
ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3,    

όπου για τις αμοιβές του έτους 2022 ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,26

 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει: 

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας μέχρι 10 έτη : 300 x 1.260 = 378,00 € 

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας από 10 έως 20 έτη : 450 x 1.260 = 567,00 € 

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας μεγαλύτερη των 20 ετών : 600 x 1.260 = 756,00 € 

 Στην παρούσα η προεκτιμώμενη αμοιβή προκύπτει ως ακολούθως: 

Α/Α Κατηγορία μελέτης Κατηγορία 
επιστήμονα

Ημερ/σια 
Αμοιβή

Χρόνος 
απασχόλησης 

(ημέρες)
τκ=1,260

Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, 
Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές,1

Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)  ( 16)

Επιστήμονας 
εμπειρίας 10-20 

ετών
567.00 61 34587.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  ( χωρίς ΦΠΑ ) 34587.00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%) 5188.05

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 39775.05

ΦΠΑ 24% 9546.01

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 49321.06

ΑΧΑΡΝΕΣ, ΜΑΪΟΣ 2022
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Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΗΣΑΪΑ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ



1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΜΟΔ ΑΕ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ1

: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την 

διερεύνηση - καταγραφή και αξιολόγηση 

όλων των υδατορεμάτων που διέρχονται 

εντός του εγκεκριμένου πολεοδομικού ιστού 

του Δήμου Αχαρνών

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εκπόνηση τεχνικών μελετών με αντικείμενο 

την ωρίμανση δράσεων για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων των Αχαρνών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

: 49.321,06 ΕΥΡΩ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΜΟΔ ΑE

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την διερεύνηση - καταγραφή και αξιολόγηση όλων των υδατορεμάτων που 
διέρχονται εντός του εγκεκριμένου πολεοδομικού ιστού του Δήμου Αχαρνών

1  Στην έννοια της ενέργειας ωρίμανσης περιλαμβάνονται μελέτη, υπηρεσία τεχνικής φύσεως, γενική υπηρεσία, 
νομική υποστήριξη, υποστήριξη συστημάτων ΤΠΕ κλπ
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

✓ Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης μελέτης/ενέργειας ωρίμανσης, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα

1.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τo τεύχος τεχνικών δεδομένων έχει ως αντικείμενο την υπηρεσία με τίτλο  «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την 
διερεύνηση – καταγραφή - επικαιροποίηση και αξιολόγηση όλων των υδατορεμάτων που διέρχονται εντός του 
εγκεκριμένου πολεοδομικού ιστού του Δήμου Αχαρνών »

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η σύνταξη τεύχους Τεχνικής Έκθεσης που θα συνοδεύεται από ανάλογο 

τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας , με απώτερο στόχο :

• τη διερεύνηση και καταγραφή όλων των υδατορεμάτων που διέρχονται εντός των εγκεκριμένων πολεοδομικών 

περιοχών του Δήμου Αχαρνών , 

• τη ταυτοποίηση  αυτών σε χωρικό επίπεδο βάσει των εγκεκριμένων οριοθετήσεων που υπάρχουν σε μια ενιαία 

βάση.

• την αναγκαιότητα οριοθέτησης υφιστάμενων υδατορεμάτων σε συνάρτηση με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. 

                                                     Απόσπασμα χάρτη ΓΠΣ Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ
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1.4. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τεχνικό αντικείμενο της υπηρεσίας αποτελεί η σύνταξη τεύχους Τεχνικής Έκθεσης που θα συνοδεύεται από 

τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας. Η αναγνώριση και η καταγραφή όλων των υδατορεμάτων που εμπίπτουν 

εντός των εγκεκριμένων πολεοδομικών περιοχών  θα προκύψει αθροιστικά από :

▪ Ιστορικά στοιχεία σύμφωνα με τις παρακάτω πήγες 

Α) ορθοφωτοχάρτες Εθνικού Κτηματολογίου  (έτους λήψης 1940-1960 )

Β) Τοπογραφικά διάγραμμα ΓΥΣ κλίμακας 1:5000

• Υφιστάμενα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια

• Εγκεκριμένες μελετες οριοθετήσεων υδατορεμάτων

• Παλαιοτέρα εγκεκριμένα έργα διευθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων ( κλειστοί- ,  

εγκυβωτισμένενοι αγωγοί)

Το παραγόμενο διάγραμμα θα απεικονίζει το σύνολο των υδατορεμάτων που ανιχνεύονται ιστορικά και θα 

αντιπαραβάλλεται με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο σε κάθε πολεοδομική ενότητα. Θα αναδειχθούν τα ήδη 

οριοθετημένα  υδατορέματα αλλά και αυτά που χρήζουν οριοθέτησης και θεσμικής κατοχύρωσης .

Η τεχνική έκθεση που θα συνταχθεί θα περιλαμβάνει:

• ιστορικό, νομοθετικό πλαίσιο, γενικά πληροφοριακά στοιχεία, προγενέστερες μελέτες από όπου λαμβάνονται 

στοιχεία.

• γενική περιγραφή της περιοχής και περιγραφή των προς οριοθέτηση ρεμάτων (καταγραφή υφιστάμενης 

κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος).

• στοιχεία σχετικά με τις γεωλογικές, γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής των προς οριοθέτηση ρεμάτων.

• στοιχεία χρήσεων γης, χωροταξικά και πολεοδομικά στοιχεία της περιοχής.

• φωτογραφική κάλυψη της περιοχής των προς οριοθέτηση ρεμάτων.

• αξιολόγηση – ιεράρχηση των προς οριοθέτηση ρεμάτων, ώστε να υπάρξει πρόταση για ποια απαιτείται η άμεση 

προώθηση τους σε διαδικασία οριοθέτησης. Η οριοθέτηση μπορεί να γίνεται και σε τμήματα των ρεμάτων 

(τμηματική οριοθέτηση) εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

• προεκτίμηση αμοιβής εκπόνησης Μελέτης Οριοθέτησης Ρεμάτων (κατ.13 - Υδραυλικών Έργων), και των 

απαραίτητων Υποστηρικτικών Μελετών σύμφωνα με την πρόταση της προηγούμενης παραγράφου αλλά και τις 

ανάγκες του Δήμου Αχαρνών.

O τεχνικός σύμβουλος θα πρέπει να λάβει υπόψη τα μέτρα, τους όρους, τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις που 

τυχόν προβλέπονται στο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας της εν λόγω περιοχής λεκάνης απορροής 

καθώς και στους χάρτες κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας.
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1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΔ ΑΕ

Αναφέρονται συνοπτικά: η τεκμηρίωση της ανάγκης επιτάχυνσης της ωρίμανσης του έργου, η δυνατότητα 

χρηματοδότησης του μελετώμενου/προς ωρίμανση έργου, η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του 
μελετώμενου/προς ωρίμανση έργου, το    

Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΜΟΔ 

Ο Δήμος Αχαρνών δίνει προτεραιότητα σε παρεμβάσεις στον τομέα της αντιμετώπισης φαινομένων, τα οποία 

σχετίζονται αφενός με την κλιματική αλλαγή και αφετέρου με τις επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν 

τα διοικητικά όρια του Δημου. Με γνώμονα την πρόληψη και την αναγνώριση του μεγέθους των επιπτώσεων που 

δύναται να προκαλέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο εγγύς μέλλον  προτίθεται να προχωρήσει στην εκπόνηση 

τεχνικών μελετών με αντικείμενο την ωρίμανση δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου  

Αχαρνών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΜΟΔ ΑΕ ανταποκρινομένη στα πάγια αιτήματά των δήμων, υποστηρίζει τον σχεδιασμό 

ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την 

ευρύτερη περιοχή φέρνοντας σε επαφή και συντονισμό όλους τους εμπλεκόμενους φορείς , διαθέτοντας ένα πλήθος 

αξιόπιστων συνεργατών – μελετητών ,κρίνεται επιτακτική η εμπλοκή της για τον συντονισμό και την εκπόνηση όλων 

τεχνικών μελετων που δύναται να χρειαστούν.

Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Δεδομένου ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου είναι υποστελεχωμένες και δεν διαθέτουν την εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την εκπόνησή &  τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών σε 

συνδυασμό  με την απουσία εξειδικευμένου λογισμικού απόδοσης και παράγωγης των πρωτογενών δεδομένων , 

κρίνεται αναγκαία η ανάθεση των παραπάνω υποστηρικτικών μελετων -υπηρεσιών  σε εξωτερικούς συνεργάτες που 

μπορούν να εκπονήσουν ανάλογες εργασίες. 
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Γ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Αχαρνών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διερεύνηση – 

καταγραφή - επικαιροποίηση και αξιολόγηση όλων των υδατορεμάτων που διέρχονται εντός του εγκεκριμένου 

πολεοδομικού ιστού του Δήμου Αχαρνών.  

Η σκοπιμότητα της υπηρεσίας προκύπτει τόσο από την απουσία οριοθετήσεων των υφιστάμενων υδατορεμάτων στο ήδη 

εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο όσο και από την αγνοία ύπαρξης τους σε αντιπαραβολή με τους ιστορικούς χάρτες ( π,χ 

ΓΥΣ, ορθοφωτοχάρτες κ.α. ).  Με γνώμονα λοιπόν:

1. την απρόσκοπτη εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, 

2. την εξασφάλιση της δομημένης επιφανείας κατά εφαρμογή της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας στα οικόπεδα 

που βρίσκονται πλησίον των ρεμάτων όπως αυτά προσδιορίζονται στις αντίστοιχες πολεοδομικές μελέτες ,

3. την αναγνώριση του μεγέθους των επιπτώσεων που δύναται να προκαλέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο 

εγγύς μέλλον 

4. την καταγραφή μελετητικών  παραλείψεων, κατασκευαστικών  αστοχιών σε υπάρχοντα υδατορέματα καθώς και 

στην εξακρίβωση υδατορεμάτων που απεικονίζονται σε ιστορικά διαγράμματα 

 κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση , καταγραφή , επικαιροποίηση  και αξιολόγηση των υφιστάμενων υδατορεμάτων 

που χρήζουν  οριοθέτησης και θεσμικής κατοχύρωσης.

Δ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ (εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός)

Ο Δήμος Αχαρνών, με έδρα τις Αχαρνές, υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της 

Περιφέρειας Αττικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Συστάθηκε με την εφαρμογή του Προγράμματος 

Καλλικράτης, Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης”, και αποτελείται από δύο Δημοτικές Ενότητες, τη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών, και τη Δημοτική Ενότητα 

Θρακομακεδόνων, οι οποίες προκύπτουν από τη σύνθεση συνολικά δύο Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Στο Δήμο 

Αχαρνών εντοπίζονται τέσσερις οικισμοί, ενώ ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου , σύμφωνα με την απογραφή του 2011 

ανέρχεται στους  106.943 κατοίκους.. Αποτελεί τον μεγαλύτερο δήμο της Π.Ε. σε πληθυσμό και έναν από τους 

μεγαλύτερους σε έκταση δήμους της Αττικής με έκταση 107,9 τ.χλμ. και συνορεύει με τον Δήμο Φυλής δυτικά, τους 

Δήμους Κηφισιάς και Διονύσου ανατολικά, τον Δήμο Ωρωπού βόρεια και τους Δήμους Αγίων Αναργύρων - Καματερού, 

Μεταμορφώσεως και Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος νότια. Επίσης, ο Δήμος περιλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα του ορεινού 

όγκου της Πάρνηθας. Γίνεται αμέσως αντιληπτό λόγω της θέσης του Δημου Αχαρνών σε συνδυασμό με τα όρια των 

όμορων Δήμων ότι οι απαιτούμενες τεχνικές μελετες για την ωρίμανση των απαιτούμενων δράσεων για την πρόληψη και 

την αναγνώριση του μεγέθους των επιπτώσεων που δύναται να προκαλέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο εγγύς 

μέλλον ΔΕΝ επηρεάζουν μόνο το Δήμο Αχαρνών εντός των διοικητικών του οριων αλλά και τμήματα των όμορων δήμων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των κάτοικων των όμορων Δήμων αγγίζει τις  , 270.000. Ο εξυπηρετούμενος 

πληθυσμός από τις αναγκαίες μελετες που θα εκπονηθούν και που θα αποτελούν και πρόδρομο για την υλοποίηση των 

αναγκαίων έργων υποδομής είναι της τάξεως των 350.000 κατοίκων . 
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5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ

Α.ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΣΠΑ Ή ΑΛΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ (π.χ Α. ΤΡΙΤΣΗΣ, 
ΠΔΕ κλπ); 
_____________________________________________________________________________________

Β.ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; - 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΤΕ

Γ.ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ; - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΤΕ
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

•  Προεκτιμώμενο κόστος ενέργειας ωρίμανσης κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών

• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΤΗ

& ΚΟΣΤΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
2021 2022 2023 2024 2025

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

• Ενεργειακά

• Περιβαλλοντικά

• Αναπλάσεις

• Έργα φυσικών 

καταστροφών

• Άλλο:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΑΡ. ΑΠΟΦ.)

Μελέτη Σκοπιμότητας

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση & Αξιολόγηση
Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Τεχνικές Προμελέτες

Οριστικές2

Εφαρμογής

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Τεύχη Δημοπράτησης

Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας

Βεβαίωση Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας

Οικοδομική Άδεια

Άλλες

 

2 Η ύπαρξη υφιστάμενων μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα 
του έργου

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Νέο έργο Εκσυγχρονισμός

Επέκταση υφιστάμενου έργου Προμήθεια Εξοπλισμού

Αναπλάσεις Αρχαιολογικά

Άλλο
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ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την 

απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του 

έργου;

     

      ΝΑΙ               Αρ. Απόφασης  ................................................                  

      ΟΧΙ     

Αγορά 

οικοπέδου

Απαλλοτριώσεις Αναδασμός ‘ΆλλοςΕάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο 

απόκτησης

Εάν άλλος τρόπος,  να αναφέρετε ποιός:

Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Ε-mail:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Αποδοχή ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών 
Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με την με Α.Π. : ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5074/16-05-2022 απόφαση ένταξης της 
πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε 
Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020», έχει εγκριθεί για το Δήμο Αχαρνών ως συνδικαιούχο της πράξης, συνολικό 
ποσό 441.851,20 €  που αφορά στα κάτωθι υποέργα:  
• Υποέργο 1 : «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αχαρνών»  ποσού 433.851,20€
• Υποέργο 2 : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων 

μικροκινητικότητας του Δήμου Αχαρνών», ποσού 8.000,00€

Κατόπιν των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 441.851,20 € στο πλαίσιο της πράξης «Βιώσιμη 
μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας 
(εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 η οποία περιλαμβάνει 
για το Δήμο Αχαρνών τα κάτωθι υποέργα:
• Υποέργο 1 : «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αχαρνών» ποσού 433.851,20€

  

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»

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

5ο ΘΕΜΑ

mailto:kmatzetakis@acharnes.gr
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• Υποέργο 2 : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων 
μικροκινητικότητας του Δήμου Αχαρνών», ποσού 8.000,00€.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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