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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Α) Έγκριση του ΤΔΕ της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή,
ως κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής
δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο
την βελτίωση του Δημόσιου χώρου», προϋπολογισμού 9.660.324,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), καθώς και των εγγράφων και δικαιολογητικών που
συνοδεύουν την Αίτηση Χρηματοδότησης.
Β) Παροχή εξουσιοδότησης στον κο Δήμαρχο για την υπογραφή της Αίτησης
Χρηματοδότησης, καθώς και στον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τις
περαιτέρω ενέργειες. »

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Ο Δήμος Αχαρνών θα υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της με ΑΔΑ:
665Ψ4653Π8-ΡΣΝ Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του
Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου», σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 205/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63Α7ΩΨ8-27Σ)
στην οποία αποφασίστηκε:
1. Η αποδοχή του το συνόλου των όρων της Πρόσκλησης με ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ
του προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου».
2. Η έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης με Α.Π. ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ του προγράμματος
«Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου» για τη χρηματοδότηση
του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας οδικής
πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής
δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών».
3. Ο ορισμός υπάλληλου ως υπεύθυνου της πράξης και αρμόδιου επικοινωνίας.
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4. Ο ορισμός υπάλληλου ως υπεύθυνου για την υποβολή του τεχνικού δελτίου της
πράξης.
5. Η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διερεύνηση τιμών για την υποβολή
πρότασης χρηματοδότησης για το έργο «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του
Δημόσιου χώρου» και,
6. Εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τις
περαιτέρω ενέργειες.
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου, η Πράξη η οποία θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της της Πρόσκλησης με Α.Π. οικ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131 έχει τίτλο «Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας
οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής
δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών» και προϋπολογισμό 9.660.324,00. Ένα
επιπλέον ποσό το οποίο υπολογίζεται στα 3.045.600,00€ (θα οριστικοποιηθεί με την
ολοκλήρωση των μελετών) θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αχαρνών, ώστε ο
συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 11.662.800,00€.
και αναλύεται στα ακόλουθα υποέργα:
•

Υποέργο 1: «Ανάπλαση οδού Λ. Καραμανλή από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο
Πάρνηθος έως τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Δεκελείας»
Το υποέργο 1 περιλαμβάνει παρεμβάσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης
υφιστάμενων πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων επί της οδού Καραμανλή. Το έργο
στοχεύει στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας τόσο
για τους επισκέπτες ως πεζούς της περιοχής όσο και για την κίνηση των οχημάτων.
Επιπλέον, θα επιλύσει κυκλοφορικά προβλήματα και ζητήματα ανομοιογένειας της
περιοχής. Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται στο ποσό των 8.617.200,00.

•

Υποέργο 2: «Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής 1ου Υποέργου»
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης (παρ. 4.2.3) είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των
βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι –
μελετητές κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ.
6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4412/2016. Σύμφωνα με την υπ’ αρ.
ΔΝΣβ/92783πε/ΦΝ66 Απόφαση Υπουργού Υποδομών (ΦΕΚ 4203/25-9-2018) ο
προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται στο 1,5% του
προϋπολογισμού της σύμβασης του έργου. Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 2
ανέρχεται στο ποσό των 86.172,00 €.

•

Υποέργο 3: «Δαπάνες Ωρίμανσης του Έργου: Ανάπλαση οδού Λ. Καραμανλή από τη
διασταύρωση με τη Λεωφόρο Πάρνηθος έως τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο
Δεκελείας»
Το υποέργο 3 περιλαμβάνει τις δαπάνες ωρίμανσης μέσω των απαιτούμενων μελετών
του έργου «Ανάπλαση οδού Λ. Καραμανλή από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο
Πάρνηθος έως τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Δεκελείας». Ο προϋπολογισμός του
Υποέργου 3 ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00 €.

• Υποέργο 4: «Λύσεις Καινοτομίας στο πλαίσιο της Ανάπλασης της οδού Λ.
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Καραμανλή από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Πάρνηθος έως τη διασταύρωση
με τη Λεωφόρο Δεκελείας»
Το υποέργο 4 αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων λύσεων για το
υποέργο 1: «Ανάπλαση οδού Λ. Καραμανλή από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο
Πάρνηθος έως τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Δεκελείας» με σκοπό τον
εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της συνολικής παρέμβασης. Ο
προϋπολογισμός του Υποέργου 4 ανέρχεται στο ποσό των 796.952,00 €.
Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση του ΤΔΕ της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή, ως
κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής
δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο
την βελτίωση του Δημόσιου χώρου» (ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ), προϋπολογισμού
9.660.324,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), καθώς και των εγγράφων και
δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Αίτηση Χρηματοδότησης.
2. Την παροχή εξουσιοδότησης στον κο Δήμαρχο για την υπογραφή της Αίτησης
Χρηματοδότησης, καθώς και στον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για
τις περαιτέρω ενέργειες και την υποβολή της πρότασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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