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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Επικύρωση ή μη του πίνακα υποβολής προσφορών για τη εκμίσθωση ενός 
διαμερίσματος 3ΟΥ ορόφου, επιφάνειας 71,50  τ.μ. που βρίσκεται στο δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ επί της οδού Αλκυόνης 8, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «Ροδίας 
Στριφτού», και κατακύρωσης ή μη του διαγωνισμού στον μοναδικό πλειοδότη»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως, εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και ληφθεί απόφαση για 
την επικύρωση ή μη  του 51449/23-11-2021 πίνακα υποβολής προσφορών για τη 
εκμίσθωση ενός διαμερίσματος 3ΟΥ ορόφου, επιφάνειας 71,50  τ.μ. που βρίσκεται στο 
δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ επί της οδού Αλκυόνης 8, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος 
«Ροδίας Στριφτού» και , κατακύρωσης του διαγωνισμού στον μοναδικό πλειοδότη κ. 
Κοπαλά Σταύρο που κατέθεσε την 45491/2-11-2021 προσφορά.

Η εκμίσθωση του ως άνω ακινήτου κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη, στο πλαίσιο 
αξιοποίησης αυτού, προκειμένου να διασφαλιστεί πηγή εσόδου, για την εκπλήρωση του 
σκοπού της διαθέτιδος, ιδιαιτέρως της χορήγησης υποτροφιών στην Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Εξάλλου το προσφερόμενο για μίσθωση ακίνητο ευρίσκεται επί μακρόν αδιάθετο 
γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη μισθωτική του αξία.

Η προσφορά προς εκμίσθωση του προπεριγραφομένου ακινήτου είναι νόμιμη σύμφωνα με:
• τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 

σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 
185/Α'/10.09.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

• την εγκύκλιο 1/2014 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014) του 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα: Δημοτικής Περιουσίας 
Κτηματολογίου –Απαλλοτριώσεων
Συντάξασα: Περρή Μαρία-Αλουϊσία
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: 213-2072361, 367
e-mail: mperri@acharnes.gr 
   

Προς:

Αχαρνές, …… /……/2021
Αρ. Πρωτ.: 

Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

1ο ΘΕΜΑ

mailto:mperri@acharnes.gr
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Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 
4183/2013»

• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  ΟΠΩΣ ΑΥΤΌ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΜΕ τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

• Την 4875/10-6-2003 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
• Το γεγονός ότι, το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο δεν ξεπερνά την αξία των 

τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00).
• τον μέσο όρο των προσφερομένων  μισθωμάτων της περιοχής  στην οποία βρίσκεται το 

ακίνητο, για ακίνητα της αυτής κατηγορίας και κατάστασης.
• το ΦΕΚ Β' 2192/12-06-2018 ΠΟΛ.1113/2018 για τις αντικειμενικές αξίες 

2018.
• ΕΝΦΙΑ.
• Την με αρ. 259/2021 με ΑΔΑ 6ΧΑΦΩΨ8-Ω7Ν  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής.
• Την ανάρτηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Οικονομικών με ημερομηνία 15/07/2021
• Τον με αρ. πρωτ. 34248/03-09-2021    πίνακα υποβολής προσφορών για την 

εκμίσθωση ακινήτου και κήρυξη της άγονη.
• Την με αρ. 396/2021 με ΑΔΑ Ω3ΔΖΩΨ8-Ρ1Β  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Επικύρωσης του Πίνακα υποβολής Προσφορών και της 
επανάληψης της διαδικασίας με τους ίδιους όρους

• Την ανάρτηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Οικονομικών με ημερομηνία 25-10-2021

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τα ακόλουθα :

1. Το γεγονός ότι το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο δεν ξεπερνά την 
αντικειμενική αξία των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00), κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ.8 Ν.4182/2013.

2. Το μέσο όρο των προσφερομένων για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το 
ακίνητο μισθωμάτων, για ακίνητα της αυτής κατηγορίας και κατάστασης, 
κατόπιν επισκόπησης πρόσφορων συγκριτικών στοιχείων (αγγελίες κλπ).

3. Το γεγονός ότι, ο Δήμαρχος ως διαχειριστής του κληροδοτήματος εισηγείται 
στην Οικονομική Επιτροπή την Επικύρωση ή μη του 51449/23-11-2021 πίνακα 
υποβολής προσφορών για τη εκμίσθωση ενός διαμερίσματος 3ΟΥ ορόφου, 
επιφάνειας 71,50  τ.μ. που βρίσκεται στο δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ επί της οδού 
Αλκυόνης 8, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού», 

4. Το γεγονός ότι, ο Δήμαρχος ως διαχειριστής του κληροδοτήματος εισηγείται 
της κατακύρωσης ή μη του διαγωνισμού στον μοναδικό πλειοδότη κ. Κοπαλά 
Σταύρο που κατέθεσε την 45491/2-11-2021 προσφορά, δεδομένου ότι:
 α) επρόκειτο για την δεύτερη διαδικασία υποβολής προσφορών, καθώς  ο 
πρώτος διαγωνισμός απέβη άγονος, 
β) το διαμέρισμα έχει παραμείνει κενό για πολλά χρόνια 
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γ) η πραγματική κατάσταση του διαμερίσματος είναι κακή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΗ, δεδομένης της παλαιότητας του, της έλλειψης κατοίκισης 
ΑΧΡΗΣΙΑΣ και φροντίδας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, όπως αυτά αναφέρονται ΣΤΗΝ ΑΠΟ  
21/ 05 / 20 σε σχετική  τεχνική έκθεση της κ. Βασιλικής Νίκα Πολιτικός 
Μηχανικός Δ.Π.Θ.   ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ, ΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 
12.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
δ) την ανάγκη άμεσης εκμίσθωσής του, ώστε να αποκτήσει το  Κληροδότημα 
εισοδήματα ικανά να προχωρήσει το έργο του, ήτοι την χορήγηση 
υποτροφιών. 
ε) την πρόβλεψη του άρθρου 24 ν.4183/2013,  η οποία ορίζει ότι εφ΄ όσον το 
προσφερόμενο μίσθωμα είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε τοις 
εκατό (85%) επί της προεκτιμηθείσας αξίας, ο εκκαθαριστής δύναται να 
συνάψει τη σύμβαση, 
στ) ότι το κληροδότημα δικαιούται να υπαναχωρήσει από την διαδικασία 
εκμίσθωσης αζημίως  σε κάθε στάδιο προ της υπογραφής μισθωτικής 
σύμβασης,  να υπαναχωρήσει το κληροδότημα από την παρούσα 
διαδικασία κρίνοντας την προσφορά μη συμφέρουσα, να μην προχωρήσει 
στην  υπογραφή μισθωτικής σύμβασης με τον προσφέροντα αισθητά 
μικρότερο μίσθωμα από το ορισμένο των 400 ευρώ,  που προβλέπει η 
παρούσα διακήρυξη και να προχωρήσει το κληροδότημα σε νέα διαδικασία 
εκμίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων δαπανών 
αποκατάστασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη αποφάσεως για την για την επικύρωση ή μη  του 51449/23-11-2021 πίνακα 
υποβολής προσφορών για τη εκμίσθωση ενός διαμερίσματος 3ΟΥ ορόφου, επιφάνειας 
71,50  τ.μ. που βρίσκεται στο δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ επί της οδού Αλκυόνης 8, 
ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού» και , κατακύρωσης ή μη του 
διαγωνισμού στον μοναδικό πλειοδότη κ. Κοπαλά Σταύρο που κατέθεσε την 45491/2-
11-2021 προσφορά.

 Αναλυτικά: 

1. την επικύρωση ή μη  του 51449/23-11-2021 πίνακα υποβολής προσφορών για τη 
εκμίσθωση ενός διαμερίσματος 3ΟΥ ορόφου, επιφάνειας 71,50  τ.μ. που βρίσκεται στο 
δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ επί της οδού Αλκυόνης 8, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος 
«Ροδίας Στριφτού» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013

2. Την κατακύρωσης ή μη του διαγωνισμού στον μοναδικό πλειοδότη κ. Κοπαλά 
Σταύρο που κατέθεσε την 45491/2-11-2021 προσφορά, 

3. και ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ την έγκριση ή μη των όρων εκμίσθωσης του ως άνω ακινήτου με 
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τους όρους ως ακολούθως περιγράφονται, οι οποίοι αποτελούν το ελάχιστο 
περιεχόμενό της, με την επιφύλαξη της προσθήκης νεοτέρων κατά την 
σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, οι οποίες δεν θα θίγουν 
ουσιωδώς το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού.

3.1.   Διάρκεια μίσθωσης για χρονικό διάστημα τριών  (3) ετών από την 
υπογραφή της σύμβασης περί μισθώσεως ακινήτων

3.2. Μηνιαίο καταβαλλόμενο μίσθωμα 340,00 ευρώ καταβλητέου εντός του 
πρώτου πενθημέρου κάθε μηνός αναπροσαρμοζόμενο ετησίως σε 
ποσοστό ίσο με τον δείκτη τιμών καταναλωτή προσαυξημένο κατά 1 
μονάδα και σε καμία περίπτωση κατώτερο ποσοστού 3%.

3.3.  Το προσφερόμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κατοικία.

3.4.  Ο πλειοδότης αναλαμβάνει με αποκλειστικά δικές του δαπάνες να 
εκτελέσει το σύνολο των εργασιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες ώστε 
το μίσθιο να καταστεί κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει.

3.5.  Ο πλειοδοτών κατά την υπογραφή της σύμβασης περί μισθώσεως 
οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την εμπρόθεσμη και 
προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ίση με δύο μισθώματα.

3.6.  Ο πλειοδότης μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των δημοσίων 
και δημοτικών φόρων και τελών, που βαρύνουν το μίσθιο κατάστημα 
καθώς και των τυχών προβλεπομένων κοινοχρήστων δαπανών.

Η Προϊσταμένη
Τμ.  Δημοτικής 

Περιουσίας
Κτημ/γίου –Απαλλ/σεων

η Προϊστάμενη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Διαχειριστής του 

Κληροδοτήματος
 «Ροδίας Στριφτού»  

ΑΚΡΙΒΕΣ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μαρία Αλουϊσία Περρή Λέκκα Ειρήνη Σπυρίδων Βρεττός
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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.: 210 2415363 – 351
Email: skanaki@acharnes.gr

                          
 

                  

    
                        

Αποδέκτες προς ενέργεια
1. Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών

Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1. Δήμαρχο
2. Γενικό Γραμματέα
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ποσού 280.000,00 €  το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου 
από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
       
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 623/05-01-2022 και με ΑΔΑ ΨΞΓΖ46ΜΤΛ6-ΗΝΙ 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών η οποία αφορά την 
Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055),

παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για την αποδοχή του 
ποσού των 280.000,00€  το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου από το 
Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών 
που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

   Η προϊσταμένη Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Λέκκα

2ο ΘΕΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα Εσόδων 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης:Νικολοπούλου 
Αναστασία - 
Τηλ: (+30)2132072357 
MAIL : 
anikolopoulou@acharnes.gr

Προς
Τον Πρόεδρο της  Οικονομικής 

Επιτροπής
κ. Βρεττό Σπυρίδων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ :  «  Διαγραφή οφειλών 44,42€ ετών  2007-2008 από  τους ΒΚ 119/1-9-
2007 και ΒΚ 4348/8-9-2008 τoυ κ. ΘΑΝΟΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ » .
    
 Κύριε  Πρόεδρε, 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή  , για την   
διαγραφή οφειλών ετών  2007-2008 από  τους ΒΚ 119/1-9-2007 και ΒΚ 4348/8-9-
2008 τoυ κ. ΘΑΝΟΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ λόγω εξάντλησης του ΣΔ και 
εξόφλησης από την μητέρα του σε άλλη καρτέλα της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : 

ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ : ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΦΜ 004493352
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ :  119-4348 
ΟΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ  
ΕΤΟΣ: 2007   ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 44,42 
ΕΤΟΣ:2008   ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 44,42 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΟΔΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Νικολοπούλου 
Αναστασία  

ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ:

3ο ΘΕΜΑ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Α. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 18882/1.3.2022 πρακτικού της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στην Τροποποίηση της με αριθμό 8/1.2.22 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής επικύρωσης πρακτικού 

4231/17.1.22 αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που 

υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό για την προμήθεια ασφαλτομίγματος.

 B. Ανάδειξη της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» ως προσωρινής 

αναδόχου της ομάδας «Β - Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» του ανωτέρω 

διαγωνισμού. 

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για:

A. Την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 18882/1.3.2022 πρακτικού της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και 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

Προς:

Αχαρνές, ……./……./2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

4ο ΘΕΜΑ
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Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, 

που αφορά στην Τροποποίηση της με αριθμό 8/1.2.22 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής (επικύρωση πρακτικού 4231/17.1.22 αποσφράγισης 

και αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό για την 

προμήθεια ασφαλτομίγματος).

 B. Ανάδειξη της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου 

της ομάδας «Β - Ψυχρό ασφαλτόμιγμα», η οποία προσέφερε το ποσό των 

30.853,68 €, 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
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης
Τηλ.:  213 2072329
Fax:   213 2072369
E-mail: kfotiadis@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 03/03/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη 

– συντήρηση - αναβάθμιση διαδικτυακού τόπου 

(portal) του Δήμου Αχαρνών» λόγω της έκτακτης 

ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, 

συνολικού ποσού 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 10-6142.007, του υπό 

κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 

2022.

Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 09/2022 μελέτης, με τίτλο «Τεχνική 

υποστήριξη – συντήρηση - αναβάθμιση διαδικτυακού τόπου 

(portal) του Δήμου Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού 

24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων.»

5ο ΘΕΜΑ
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Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018: «[…]δ1) αποφασίζει 

αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις…»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 

αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010: «Όταν 

δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί 

να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της 

επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς 

έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 

επιτροπής».

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την από 

11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55Α/11.03.2020), που 

αφορά σε κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, την 

παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 στην οποία ορίζεται ότι η παρ. 3 του 

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) παρατείνεται από 

τη λήξη της έως και την 31η.3.2022. (άρθρο 106 Ν.4876/21) (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

557/01.02.2022) και το με αρ. πρωτ. 16823/23-02-2022 πρωτογενές αίτημα της 

Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, παρακαλείται: 

Α. να εγκρίνει τη προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη – συντήρηση - 

αναβάθμιση διαδικτυακού τόπου (portal) του Δήμου Αχαρνών» λόγω της έκτακτης 

ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, συνολικού ποσού 
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24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 10-

6142.007, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 

2022, 

Β. να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 09/2022 μελέτης, με τίτλο «Τεχνική 

υποστήριξη – συντήρηση - αναβάθμιση διαδικτυακού τόπου (portal) του Δήμου 

Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24 % και 

Γ. να συγκροτήσει την επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

                 Ο Συντάκτης             Η Προϊσταμένη Προμηθειών         Η Δ/ντρια 

Οικ. Υπηρεσιών

α/α

     Κων/νος Φωτιάδης               Αικατερίνη Μαρίνη                  

Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης
Τηλ.:  213 2072329
Fax:   213 2072369
E-mail: kfotiadis@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 03/03/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες 

εκμάθησης πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου 

και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού στη 

λειτουργία τους» λόγω της έκτακτης ανάγκης που 

δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, συνολικού 

ποσού 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε 

βάρος του Κ.Α. 10-6142.043, του υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.

Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 08/2022 μελέτης, με τίτλο «Υπηρεσίες 

εκμάθησης πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου και 

υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού στη λειτουργία τους», 

συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

6ο ΘΕΜΑ
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Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018: «[…]δ1) αποφασίζει 

αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις…»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 

αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010: «Όταν 

δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί 

να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της 

επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς 

έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 

επιτροπής».

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την από 

11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55Α/11.03.2020), που 

αφορά σε κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, την 

παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 στην οποία ορίζεται ότι η παρ. 3 του 

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) παρατείνεται από 

τη λήξη της έως και την 31η.3.2022. (άρθρο 106 Ν.4876/21) (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

557/01.02.2022) και το με αρ. πρωτ. 16734/23-02-2022 πρωτογενές αίτημα της 

Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, παρακαλείται: 
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Α. να εγκρίνει τη προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες εκμάθησης πληροφοριακών 

συστημάτων του δημοσίου και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού στη λειτουργία 

τους» λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του 

κορωνοϊού, συνολικού ποσού 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, 

σε βάρος του Κ.Α. 10-6142.043, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2022, 

Β. να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 08/2022 μελέτης, με τίτλο «Υπηρεσίες 

εκμάθησης πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου και υποστήριξης 

ανθρώπινου δυναμικού στη λειτουργία τους», συνολικού προϋπολογισμού 

37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και 

Γ. να συγκροτήσει την επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

                 Ο Συντάκτης             Η Προϊσταμένη Προμηθειών         Η Δ/ντρια 

Οικ. Υπηρεσιών

α/α

      Κων/νος Φωτιάδης               Αικατερίνη Μαρίνη                  

Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης
Τηλ.:  213 2072329
Fax:   213 2072369
E-mail: kfotiadis@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 03/03/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες  

απολύμανσης λόγω (COVID-19)των Δημοτικών κτιρίων  

του Δήμου Αχαρνών» λόγω της έκτακτης ανάγκης που 

δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, συνολικού 

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

βάρος του Κ.Α. 00-6495.015, του υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.

Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2022 μελέτης, με τίτλο «Εργασίες  

απολύμανσης λόγω (COVID-19) των Δημοτικών κτιρίων  του 

7ο ΘΕΜΑ
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Δήμου Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού 37.188,84 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018: «[…]δ1) αποφασίζει 

αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις…»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 

αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010: «Όταν 

δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί 

να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της 

επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς 

έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 

επιτροπής».

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την από 

11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55Α/11.03.2020), που 

αφορά σε κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, την 

παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 στην οποία ορίζεται ότι η παρ. 3 του 

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) παρατείνεται από 

τη λήξη της έως και την 31η.3.2022. (άρθρο 106 Ν.4876/21) (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
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557/01.02.2022) και το με αρ. πρωτ. 14946/18-02-2022 πρωτογενές αίτημα της 

Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, παρακαλείται: 

Α. να εγκρίνει τη προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες  απολύμανσης λόγω (COVID-19) 

των Δημοτικών κτιρίων  του Δήμου Αχαρνών» λόγω της έκτακτης ανάγκης που 

δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, συνολικού ποσού 37.188,84 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.015, του υπό 

κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, 

Β. να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 05/2022 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής 

Πολιτικής, με τίτλο «Εργασίες  απολύμανσης λόγω COVID-19 των Δημοτικών 

κτιρίων  του Δήμου Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού 37.188,84  € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 

Γ. να συγκροτήσει την επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

                 Ο Συντάκτης             Η Προϊσταμένη Προμηθειών         Η Δ/ντρια 

Οικ. Υπηρεσιών

α/α

       Κων/νος Φωτιάδης               Αικατερίνη Μαρίνη                  

Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Δ/κων  Υπηρεσιών   
& Ανθρώπινου Δυναμικού 
Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
ΤΚ: Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτης: Βάγια Θραψανιώτου
Τηλ: (+30)2132072485
Φαξ: (+30) 2102462904

εmail: vthrapsaniotou@acharnes.gr

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: ΔΙΗΝΕΚΕΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών Δήμαρχο κ. Σπυρίδων Βρεττό

Εισήγηση

ΘΕΜΑ: «Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Δήμου Αχαρνών 
2023-2026»
 

Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρ. 72 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθ. 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' 
και β' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' βαθμού» του Ν.  4735/20 
(ΦΕΚ-197 Α/12-10-20).

8ο ΘΕΜΑ
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης 
και άλλες διατάξεις»

3. Την εγκύκλιο με αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689 (ΑΔΑ:9ΕΒΞ46ΜΤΛ6-Ψ9Π)  του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών οι δήμοι 
αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών επικαιροποιημένα 
τετραετή (4ετή) σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία 
περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας :

α. Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού,
β. Το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων 

προσωπικού,
γ. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού του,
δ. Οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα 

και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

ε. τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’, δ’, για τους εποπτευόμενους 
φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές

Επίσης προβλέπεται ότι οι εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και οι 
Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να υποβάλουν τα τετραετή σχέδια της προηγούμενης 
παραγράφου στα οικεία Υπουργεία. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους 
εποπτευόμενους φορείς αυτών συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο 
υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), η οποία το 
υποβάλλει, όπως και τα υπόλοιπα Υπουργεία στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό 
κάθε φορέα, συντάσσει  συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού 
προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως 
προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Ο Δήμος Αχαρνών θα πρέπει να υποβάλλει τα σχέδια στην  ηλεκτρονική 
εφαρμογή  που έχει αναπτύξει το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ενταχθεί στο Μητρώο 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) για τον 
Πολυετή Προγραμματισμό Προσλήψεων 2023-2026.
             Η χρήση της εφαρμογής θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο πολυετούς 
προγραμματισμού προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:

� Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Σχεδίων, οι φορείς θα υποβάλουν τα σχέδια 
τους προς τα οικεία Υπουργεία. 

� Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Σχεδίων, τα Υπουργεία συλλέγουν τα 
υποβληθέντα σχέδια και τα προωθούν στο ΥΠΕΣ. Κατά τη φάση αυτή θα μπορούν να 
επεξεργαστούν τα σχέδια, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες σε 
συνεργασία με τον φορέα υποβολής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του, τις 
δημοσιονομικές συνθήκες και τις κείμενες διατάξεις (εξαιρούνται τα σχέδια των 
Συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών).

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι η προθεσμία υποβολής των σχεδίων ορίζεται 
το χρονικό διάστημα από 21.02.2022 έως 08.03.2022.
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Κατά συνέπεια και έχοντας υπόψη τη διαδικασία που αναφέρεται στην εγκύκλιο 
με αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689 (ΑΔΑ:9ΕΒΞ46ΜΤΛ6-Ψ9Π)  του Υπουργείου Εσωτερικών 
το 4ετές Σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

Α. Το σύνολο των εκτιμώμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων τακτικού 
προσωπικού, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, ολόκληρου του φορέα για το κάθε έτος 
της περιόδου 2023-2026 ξεχωριστά (συμπεριλαμβανομένων των τακτικών υπαλλήλων με 
προσωποπαγή θέση).

Συνολικές Εκτιμώμενες Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Προσωπικού

Ανά Κατηγορία Εκπαίδευσης 2023 2024 2025 2026
ΥΕ 7 11 11 7
ΤΕ 2 2 1 1
ΠΕ 2 2 3 1

ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΕΠ
ΔΕ 10 9 18 2

ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Άθροισμα Έτους 21 24 33 11

Οι κλάδοι/ειδικότητες των εκτιμώμενων αποχωρήσεων για την περίοδο 2023-2026 
αναλύονται ως εξής:

Κλάδοι/Ειδικότητες Εκτιμώμενων Αποχωρήσεων Προσωπικού 2023-2026
Κλάδοι/Ειδικότητες Εκτιμώμενων Αποχωρήσεων Προσωπικού 2023-2026

Κλάδος/Ειδικότητα ΥΕ ΤΕ ΠΕ
ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΔΕ

ΑΝΕΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ (καθαριότητας, κήπων, πρασίνου, 
νεκροταφείου κλπ) 36
Διοικητικοί (Χειριστές Η/Υ, γραφείου κλπ) 1 5 16
Οδηγοί (Βαρέων οχημάτων, απορ/ρων κλπ) 6
Δενδροκηπουροί 1
Τεχνίτες (Οικοδόμοι, Ψυκτικοί κλπ) 8
Σχολικοί Φύλακες 7
Χειριστές Μηχανημάτων Έργου 1
Πολιτικοί Μηχανικοί (Τεχν. Πολιτικοί  
Μηχανικοί κλπ) 4 1
Δομ. Εργων 1
Δασολόγοι 1
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Τοπογράφοι Μηχανικοί 1
36 6 8 39

Β. Στο πλαίσιο αναλυτικά στοιχεία όπου το κάθε αναλυτικό σχέδιο 
προγραμματισμού αφορά συγκεκριμένο έτος, σχέση εργασίας, κατηγορία εκπαίδευσης, 
κλάδο ή / και ειδικότητα και  περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

• Εκτιμώμενες Ανάγκες Πρόσληψης (αριθμητικό πεδίο): Ο εκτιμώμενος 
αριθμός του προσωπικού της συγκεκριμένης Κατηγορίας, 
Κλάδου/Ειδικότητας και Εργασιακής σχέσης του συγκεκριμένου έτους.

• Εκτιμώμενες Ανάγκες Μετάταξης (αριθμητικό πεδίο): Ο αριθμός του 
εκτιμώμενου για μετάταξη προσωπικού της συγκεκριμένης Κατηγορίας, 
Κλάδου/Ειδικότητας και Εργασιακής σχέσης για το συγκεκριμένο έτος, 
είτε μέσω του Ε.Σ.Κ. είτε βάσει ειδικότερων διατάξεων. 

• Πλήθος Εκτιμώμενων Κενών θέσεων λόγω Αυτοδίκαιων 
Αποχωρήσεων Τακτικού Προσωπικού (της αιτούμενης κατηγορίας 
και κλάδου/ειδικότητας): Καταχωρείται ο 
αριθμός των θέσεων που εκτιμάται ότι κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης 
αποχώρησης τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
του συγκεκριμένου κλάδου/ειδικότητας και εργασιακής σχέσης στο έτος 
αναφοράς. Εξυπακούεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι αυτοδίκαιες 
αποχωρήσεις προσωπικού με προσωποπαγή θέση, καθώς δεν 
συνεπάγεται κένωση οργανικής θέσης, δεδομένου ότι εκ της φύσεως τους 
οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με τη λύση της εργασιακής 
σχέσης.

• Πλήθος των Υφιστάμενων κενών θέσεων της αιτούμενης κατηγορίας 
και κλάδου/ειδικότητας: Για το έτος 2023 καταχωρείται ο αριθμός των 
υφιστάμενων κενών θέσεων της συγκεκριμένης Κατηγορίας και 
Κλάδου/Ειδικότητας όπως προκύπτει από τον Οργανισμό/Κανονισμό 
Λειτουργίας του Φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής του πολυετούς 
προγραμματισμού αφού έχουν αφαιρεθεί οι δεσμευμένες θέσεις λόγω : α) 
έγκρισης εκκίνησης διαδικασιών πρόσληψης (δεν θεωρούνται 
συνεπώς κενές οι θέσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση για 
πρόσληψη στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων των 
ετών 2020, 2021 και 2022 καθώς και θέσεις για τις οποίες επίκειται η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσής τους, π.χ. έκδοση προκήρυξης, 
αποτελεσμάτων κλπ.) και β) λόγω κινητικότητας (οι θέσεις  του Β΄ 
Κύκλου Κινητικότητας 2021 για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί κανένα 
αίτημα κάλυψής τους από ενδιαφερόμενο, καθώς και οι θέσεις που έχουν 
ενημερωθεί από το φορέα υποδοχής ότι «έκλεισε χωρίς επιλογή 
υπαλλήλου» είναι αποδεσμευμένες και λογίζονται ως κενές).
Για τα υπόλοιπα έτη, ως υφιστάμενες κενές θέσεις θα καταχωρηθούν 
αυτές που θα προκύψουν από την προσθήκη μόνο των εκτιμώμενων 
αυτοδίκαιων αποχωρήσεων στις υφιστάμενες κενές θέσεις του 
προηγούμενου έτους.

Είναι αυτονόητο δε, ότι το άθροισμα των προσλήψεων και των μετατάξεων κάθε 
έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων κενών θέσεων και 
των θέσεων που θα κενωθούν λόγω των εκτιμώμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων.
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Με βάση τα ανωτέρω, τα αιτήματα των Διευθύνσεων για επείγουσα στελέχωσή 
τους λόγω των μεγάλων ελλείψεων μόνιμου προσωπικού (σχετ .το υπ΄αρ. πρωτ. 13626/16-
02-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το υπ΄αρ. πρωτ. 24824/5-7-2021 
έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης –Συντήρησης Στόλου και Λοιπού 
Εξοπλισμού, τα υπ΄αρ. πρωτ. 23653/28-06-2021 και 28408/22-07-2021 έγγραφα της Δ/νσης 
Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών), το γεγονός ότι, παρά τη συμμετοχή 
μας στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας έτους 2021( Α΄ και Β΄ Κύκλος), δεν καλύφθηκαν 
οι ανάγκες σε προσωπικό των υπηρεσιών, το απαιτούμενο προσωπικό για την εύρυθμη 
και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών περιόδου 2023-2026 και όπως 
αυτό θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή  (https://hr.apografi.gov.gr) 
αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α Εργ. Σχέση Κλάδος
Κατηγορία

Εκπαίδευσης
Αριθμός
Θέσεων 2023 2024 2025 2026

1        Μ.Υ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1 1
2 Μ.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ 1 1
3 Μ.Υ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ 1 1
4 Μ.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2 1 1
5 Μ.Υ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1 1
6 Μ.Υ. ΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 1 1
7 Μ.Υ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕ 1 1
8 Μ.Υ. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1 1
9 Μ.Υ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 4 2    2

10 Μ.Υ. 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕ 2 1 1

11 Μ.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 2 1 1    
12 Μ.Υ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 1 1

13 Μ.Υ.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1 1

14 Μ.Υ. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ ΔΕ 5 3 2
15 Μ.Υ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1 1

16 Μ.Υ.
ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) ΔΕ 3 2 1

17 Μ.Υ. 
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ 1 1

18 Μ.Υ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ 2 1 1

19 Μ.Υ.
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΔΕ 18 5 5 8

20 Μ.Υ.
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ (ΒΑΡΕΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΔΕ 3 2 1

21 Μ.Υ. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ 1 1

22 Μ.Υ.
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ 2 1 1

23 Μ.Υ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕ 6 2 2 2

24 Μ.Υ.
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) ΥΕ 30 9 9 9 3

25 Μ.Υ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ) ΥΕ 10 3 3 2 2

26 Μ.Υ. ΦΥΛΑΚΩΝ ΥΕ 8 3 3 1 1
Σύνολο ανά έτος 109 48    33    22      6
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 
όπως λάβει απόφαση για τον «Πολυετή προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 
Δήμου Αχαρνών 2023-2026» σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών 
Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 

Δυναμικού

Δημήτριος Κωφός
 

                               

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Α. Κολοκούρη                                                   Αχαρνές :    24/02/2022
Τηλ.            : 213 20 72 436

                          
     E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                                    Προς:
                                                                             Τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής
                                                                          κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

   

9ο ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού ΙΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: 
«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ» και ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου 
         

Με την παρούσα εισήγηση, σας διαβιβάζουμε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ της 

Επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος, με  Α/Α Συστήματος: 184838 του 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 12/2022 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 

Με την με αρ. πρωτ. 66/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αχαρνών (ΑΔΑ: ΩΣΕΙΩΨ8-ΞΣ0) εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, όπου αποφασίσθηκε να κληθεί η εταιρεία «Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.», να αιτιολογήσει την οικονομική προσφορά της, η οποία προκύπτει 

«ασυνήθιστα χαμηλή». 

Με το από 23/02/2022 και ώρα 10:24:10 μήνυμα, εμπρόθεσμα, η «Χ. 
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μας διαβίβασε μέσω του συστήματος, την αιτιολογική 

της έκθεση για την «ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά της.   

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζεται το Πρακτικό IΙΙ της Επιτροπής 

Διαγωνισμού ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην Οικονομική Επιτροπή 

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

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

έργου στον προσωρινό μειοδότη, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Χ. 
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση Εμ= 51,93%, την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.

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

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

κοινοποιηθεί προς όλους τους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για 

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

      Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Τ.Υ.            Ο 
Αντιδήμαρχος Τ.Υ. 
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   Αναστάσιος Δαμάσκος             Νικόλαος 
Δαμάσκος 
       Ηλεκτρ./ Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αχαρνές,  24-02-
2022
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  E I Σ Η Γ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

τον κ. Πρόεδρο

10ο ΘΕΜΑ
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της Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                              
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Με την με αρ.260/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
με 
          αρ.113/2020  μελέτη του έργου Προϋπολογισμού 620.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
          (24%) συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αχαρνών.
2. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 

Ω7ΑΝ465ΧΘΞ
          ΨΚΘ), σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 
2014ΣΑΕΠ57100004.
3. Με την με αρ. 270/2020  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκαν οι όροι
της διακήρυξης.

4. Με την με αρ. 185/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
κυρώθηκε η ανάθεση

του έργου στην εταιρεία «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε» με μέση έκπτωση 46,86%
5. Στις 22-09-2021  υπεγράφη το με αρ. 37695 Εργολαβικό 

Συμφωνητικό μεταξύ του
Δημάρχου Σπυρίδωνα Βρεττού  και του εκπροσώπου της αναδόχου 
εταιρείας «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε» και με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης έξι (6) 
μηνών.

6. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 37993/23-09-2021 πράξη ορισμού της κ. 
Ραμαντάνη Πολυτίμης 

          & Τούντα Κων/νας , Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ως επιβλεπουσών του έργου. 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τεσσάρων κόμβων στην περιοχή των 
Θρακομακεδόνων και διαμορφώσεων εσοχών – φωλεών κα διαπλατύνσεων 
πεζοδρομίων μετά των απαιτούμενων ασφαλτοστρώσεων και διαγραμμίσεων επί 
της Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλεια; , λόγω των 
ατυχημάτων που συνέβησαν στη περιοχή.
   

 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Το ποσό τη σύμβασης ανέρχεται στις 267.425,28 €,  πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι : 
331.607,35 € με ΦΠΑ και ο εργολάβος είναι στο στάδιο σύνταξης του 1ου 
Λογαριασμού. 

  
ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου περαίωσης του  έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ 

ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» 
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Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης ήτοι το έργο λήγει στις 22 Μαρτίου 2022 .  

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου: 13396/15-02-2022 , η Ανάδοχος του έργου 
«ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» , κατέθεσε αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά 
τέσσερις (4) μήνες λόγω των χειμερινών έντονων καιρικών φαινομένων που 
απέτρεψαν την ομαλή ροή των εργασιών 
 
Προκειμένου να  συνεχισθεί η έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών η 
Υπηρεσία αποδέχεται την  παράταση  του  συμβατικού  χρόνου  ισχύος  της  
παραπάνω  Σύμβασης  κατά τέσσερις (4) μήνες , ήτοι μέχρι  22/07/2022 , 
λόγω του κακού καιρού και επιπλέον λόγω  των  καθυστερήσεων στις 
μετατοπίσεις των ΟΚΩ ( ιστοί φωτιστικών , ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) αλλά και των μέτρων 
ασφαλείας που πάρθηκαν για τους εργαζόμενους λόγω COVID-19

Σημειώνεται   ότι  η  παράταση  αυτή  δεν  επιβαρύνει  το  οικονομικό  αντικείμενο  
του  έργου.  

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

                            ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ             Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ - ΤΟΥΝΤΑ ΚΩΝΤΑΤΝΙΝΑ   ΔΑΜΑΣΚΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ.   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ     -   ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                 ΜΗΧ/ΗΛ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 1 / 3 / 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

11ο ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Συνδέσεις 

αποχέτευσης (2020)» .

Κύριε Πρόεδρε,

    Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και την λήψη απόφασης αντικατάστασης της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης 

(2020)», με Ανάδοχο την εταιρεία: «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ», σύμφωνα 

με την με αριθμό πρωτ. 42789/18.10.2021 εργολαβική σύμβαση.

Για το έργο του θέματος κατατέθηκε η με αριθμό 1139/7.1.0.21 εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 11.200,81 € η οποία  εκδόθηκε από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων.

 Ο ανάδοχος σύμφωνα με το  με αριθμό πρωτ. 18016/28.2.2022 έγγραφο, 

αιτήθηκε την αντικατάσταση της εγγυητικής  επιστολής καλής εκτέλεσης και  

κατέθεσε την με αριθμό e-133185 ιδίου ποσού 11.200,81 € με την υπάρχουσα, 

η οποία εκδόθηκε από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

(ΤΜΕΔΕ) για το έργο: «Συνδέσεις αποχέτευσης (2020)».  

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

αντικατάσταση της με αριθμό 1139/7.1.0.21 εγγυητικής  επιστολής καλής 

εκτέλεσης με την με αριθμό e-133185 εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης.

                                                                                    Ο   Διευθυντής  Τ.Υ.

                                                                                Ηλ.Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος

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

Τηλ.: 213 20 72 447

Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Προς: Τον Πρόεδρο   Οικονομικής  
   Επιτροπής 
κ. Σπυρίδωνα  Βρεττό

12ο ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΑΠΌ 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ».

Κύριε Πρόεδρε, 

     Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε για την λήψη απόφασης για την συγκρότηση 

επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ 

ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Ο.Κ.Ω. ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ», σύμφωνα με τα 

άρθρα 170, 171 & 172 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του.

• Για το έργο  του θέματος συντάχθηκε η με αρ. 31/2020 μελέτη προϋπολογισμού 

228.800,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24% και εγκρίθηκε με τις με αριθμό 

125/2020 & 85/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

• Με την με αρ. 125/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι 

διακήρυξης – δημοπράτησης του ανωτέρω έργου και με την 171/2020 της 

Οικονομικής Επιτροπής κυρώθηκε η ανάθεση στην εταιρεία: «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ.» και υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 

29911/31.7.2020 ποσού 221.935,99 € με Φ.Π.Α. 24% με συμβατικό χρόνο 

περαίωσης την 30/08/2020 και κατόπιν παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

εργασιών την 30/11/2020..

• Η βεβαίωση περαίωσης εκδόθηκε την 11/01/2021 και ο  χρόνος εγγύησης του 

ανωτέρω έργου λήγει στις 11.04.2022 για αυτό το λόγο, ζητείτε διενέργεια 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 & 172 του Ν. 4412/2016 για τον ορισμό 

της επιτροπής παραλαβής και τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, 

διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Παραλαβής του 

έργου στις 17-02-2022, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών, 

σύμφωνα με το με αρ. πρωτ: 14410/17.02.2022 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της 

Προς: Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                κ. Σπυρίδωνα  Βρεττό
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ανακοίνωσης για την κλήρωση που τοιχοκολλήθηκε στις 09.02.2022 στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων του Δήμου μας.

Από την κλήρωση εξήχθη ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών και τα κληρωθέντα μέλη αναγράφονται  παρακάτω, κατά σειρά κλήρωσής τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Πουταχίδης Γρηγόριος       Πολ. Μηχανικός  Τ.Ε.

2. Ραμαντάνη Πολυτίμη         Πολ. Μηχανικός  Τ.Ε.

3. Λαμπρινίδου Ειρήνη       Αρχ. Μηχανικός  Π.Ε

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κολοκούρη Αλεξάνδρα       Πολ. Μηχανικός  Π.Ε

2. Γκοντοπούλου Βασιλική     Τοπ. Μηχανικός Τ.Ε.

3. Xατζησπύρου  Φλώρα       Πολ. Μηχανικός  Τ.Ε.

Παρακαλούμε όπως ορίσετε δύο Δημοτικούς Συμβούλους έναν ως τακτικό και έναν ως 

αναπληρωματικό μέλος προκειμένου να γίνει η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του 

έργου.

Ο  Διευθυντής  Τ.Υ.

Αναστάσιος  Δαμάσκος

Ηλεκ. Μηχ. &  Μηχανικός Η.Υ.

Ο
Ι
                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  03/03/ 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

13ο ΘΕΜΑ
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                                                                                        Προς:
                                                   Τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής
                                                                    κο Σπύρο Βρεττό

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ:  Έγκριση Μελέτης ( Τεύχη Δημοπράτησης)   του έργου: « 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ »

      Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για την

έγκριση Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»

        Για το έργο συντάχθηκε από το Τμήμα Σύνταξης Μελετών & Τευχών 

Δημοπράτησης της

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η 216/2021 Μελέτη με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» 
προϋπολογισμού 1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

        Με  την υπο έγκριση μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση των βλαβών  

ασφαλτικού οδοστρώματος στη Λ. Καραμανλή και Λαθέας με τη διαδικασία της  

απόξεσης  (φρεζάρισμα).  

Το ήδη επιβαρυμένο από την  παλαιότητα και τα έντονα πλημμυρικά 
φαινόμενα των τελευταίων χρόνων οδικό δίκτυο του Δήμου Αχαρνών, 

καταπονήθηκε περαιτέρω από την τελευταία  καταστροφική  δασική 
πυρκαγιά, που «χτύπησε» το Δήμο Αχαρνών,  τον Αύγουστο του 2021 . 

Κατά προτεραιότητα , η Λ. Καραμανλή και η οδός Λαθέας χρήζουν άμεσης 

αποκατάστασης καθώς πρόκειται για κεντρικές οδούς που υπέστησαν 

επιπλέον σοβαρές ζημιές,  λόγω της απαραίτητης διέλευσης βαρέων 
οχημάτων, πυροσβεστικών μέσων και μηχανημάτων έργου για την 

κατάσβεση και κατόπιν για την υλοτομία και μεταφορά των προϊόντων προς και 

από  την Εθνική και Αττική Οδό. 
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Καθώς πρόκειται για συνδετήριες κεντρικές οδούς του Δήμου μας, λόγω της 

επικινδυνότητας του οδοστρώματος, δημιουργείται πρόβλημα στην οδική 

κυκλοφορία και μετακίνηση , ενώ παρατηρήθηκε  αύξηση των τροχαίων 

ατυχημάτων επί των οδών κατά τους τελευταίους μήνες.

         Συνολικά  το μήκος των δρόμων που περιλαμβάνονται στην μελέτη  βάσει 

των προμετρήσεων ενδεικτικά  είναι 3.900,00 m.
        Με τις με αρ. πρωτ.:  61979/20-08-2021  & 78936/27-10-2021  
Αποφάσεις του  Αν. Υπουργού Εσωτερικών  κ. Πέτσα,  το  ΥΠΕΣ  στα 
πλαίσια του «Προγράμματος πρόληψης  και αντιμετώπισης ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ 
βαθμού της   Χώρας» (ΣΑΕ 055/2021),  χρηματοδοτήθηκε  ο Δήμος 

Αχαρνών  με τα ποσά των 800.000,00 €  & 500.000,00  € αντίστοιχα. 

         Στην 4η Αναμόρφωση  του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2021 η 

οποία  εγκρίθηκε με την με αρ. 163/2021 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  συμπεριελήφθηκαν τα ανωτέρω ποσά στον Κ.Α. 00-6495.024.

         Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  1.200.000 ,00 € 
με ΦΠΑ  24% και θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 00-6495.024. ως εξής:

•   Ποσό 995.766,00 €  από την Χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ για το 
«Πρόγραμμα    
  πρόληψης  και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 
προκαλούνται  
  από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της   Χώρας» (ΣΑΕ 
055/2021)  

• Ποσό 204.234,00 € από ιδίους πόρους

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε τρεις (3)  μήνες.

Προκειμένου να προχωρήσει η  διαδικασία της υλοποίησης του έργου 

απαιτείται εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής η έγκριση της υπ’ αρ.  

216/21 Μελέτης (Τεύχη Δημοπράτησης) για την εκτέλεση του έργου του 

θέματος.

Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής 

απόφασης.
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                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

              

                                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
                                                            Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &  Μηχανικός Η/Μ

    

14ο ΘΕΜΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62220ca36966d7e682d9de03 στις 04/03/22 14:58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προς: 

Αχαρνές, 01/03/2022

κ. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη: α) ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021» β) της αρ. 4/2022 σχετικής μελέτης 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου γ) της προσφυγής στην διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 
2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021» δ) Σύσταση επιτροπής 
διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21.

Κ. Πρόεδρε,      

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του 
Σώματος την έγκριση ή μη: α) ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021» β) της αρ. 4/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου γ) της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 
4412/2016 της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 
2021» δ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21
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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».

3. το αρ. 61του 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».

4. 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 στις 3-8-2021.

5. την εντολή (προφορική) του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πρασίνου με την 

οποία ζητά 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.

6. το γεγονός ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στην Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, καθώς και τα διαθέσιμα οχήματα - μηχανήματα 
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(ανυψωτικά κλπ)  δεν επαρκούν για την άμεση κάλυψη του συνόλου των 

παραπάνω εργασιών. Επιπλέον, τα ανωτέρω οχήματα-μηχανήματα παρουσιάζουν 

συχνότατες βλάβες λόγω παλαιότητας και υπερχρήσης με αποτέλεσμα να 

καθυστερούν ή να αναβάλλονται προγραμματισμένες εργασίες.

7. την αρ. 4/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η οποία έχει ως 
εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ          

Η παρούσα μελέτη αφορά την υλοτομία, περισυλλογή, απομάκρυνση και αποθήκευση 

των καμένων και σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την 

πυρκαγιά του 2021 που σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7169/4-8-2021 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αχαρνών σε κατάσταση Έκτακτης 

Ανάγκης.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις περιοχές των Δ.Ε. Αχαρνών (περιοχή Βαρυμπόμπης) 

και Θρακομακεδόνων και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία Πρασίνου και 

κατόπιν έκδοσης των σχετικών αδειών υλοτομίας από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία όπου 

απαιτείται.

      Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας εργασίας θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4412/2016 με την χρήση της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, περίπτωση 

2γ και 32Α του Ν. 4412/16,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός πλατφόρμας 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ ), όταν 

συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, όπως εν προκειμένω, επιτρέπεται  η απευθείας ανάθεση 

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων,  και η  αναγκαία 

τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του 

Δημοτικού  Συμβουλίου. 

      Ο  προϋπολογισμός   δαπάνης  της  υπηρεσίας  ανέρχεται   στο  ποσό  των  39.925,00 €  +  

Φ.Π.Α.24%  ( =9.582,00 €),  συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 49.507,00 € .

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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     Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν είναι :  

• Υλοτομία και τεμαχισμός καμένων δέντρων (μικρών, μεσαίων και μεγάλων) από 

εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και 

εργαλείων.

• Καθαρισμός χώρων από καμένα δένδρα και θάμνους που έχουν εναποτεθεί σε 

διάφορους χώρους των ανωτέρω περιοχών.   

• Φόρτωση των προϊόντων κοπής με κατάλληλα μηχανήματα 

• Μεταφορά των προϊόντων κοπής με φορτηγά και εναπόθεση τους σε ειδικά 

διαμορφωμένους και αδειοδοτημένους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος Αχαρνών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα όπως:

• Καλαθοφόρα οχήματα 20 m κατάλληλων για εργασία σε μεγάλα ύψη και την 

απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού και εναεριτών (όπου χρειαστεί) 

κατάλληλα εκπαιδευμένων για εργασία σε μεγάλο ύψος.

• Φορτηγά και μηχανήματα για φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων κοπής  

Επίσης να διαθέσει το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό (όπως χειριστές 

αλυσοπρίονων και εργαλείων, χειριστές καλαθοφόρων και μηχανημάτων φόρτωσης, οδηγούς 

οχημάτων εργάτες κλπ) και όλα τα απαραίτητα εργαλεία (αλυσοπρίονα, 

κονταροαλυσοπρίονα, σκάλες κλπ)  που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών καθώς 

και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και προς 

αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών σε γειτονικά ακίνητα, δίκτυα ηλεκτροδότησης ή 

τηλεφωνίας, οχήματα κλπ, όπως επίσης και την έκδοση των σχετικών αδειών (Τροχαία, 

ΟΑΣΑ κλπ) για διακοπή κυκλοφορίας όπου χρειαστεί. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η επιχείρηση κοπής, μεταφοράς και αποθήκευσης των 

καμένων κορμών και κλαδιών σε ειδικά διαμορφωμένους και αδειοδοτημένους χώρους του 

Δήμου. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις κάτωθι περιοχές των Δ.Ε. Αχαρνών και 

Θρακομακεδόνων σε βάθος 30 μ. ένθεν και ένθεν των κάτωθι οδών:

1.  Τμήμα της οδού Ορφέως (Θρακομακεδόνες) έως Αγία Κυριακή (500 m)

2.  Επί της οδού Χαλκίδος στις Αχαρνές, σε διάφορες θέσεις και μήκη (400 m)

3.  Τμήμα της οδού Χλόης (Βαρυμπόμπη) έως οδός Τατοίου (300 m)
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4.  Τμήμα της οδού Βαρυμπόμπης (470 m)

Και σε θέσεις που θα υποδεχθούν από την Υπηρεσία. 

Από τα παραπάνω προκύπτει περιοχή παρέμβασης 50 στρεμμάτων. 

         Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν είναι :  

• Υλοτομία και τεμαχισμός δέντρων (μικρών, μεσαίων και μεγάλων) από εξειδικευμένο 

εργατοτεχνικό προσωπικό με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων.

• Καθαρισμός χώρων από καμένα δένδρα και θάμνους που έχουν εναποτεθεί σε 

διάφορους χώρους των ανωτέρω περιοχών.   

• Φόρτωση των προϊόντων με κατάλληλα μηχανήματα 

• Μεταφορά των προϊόντων με φορτηγά και εναπόθεση τους σε ειδικά διαμορφωμένους 

και αδειοδοτημένους χώρους του Δήμου Αχαρνών.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει καλαθοφόρο όχημα ή οχήματα ύψους 20 m, στα οποία 

θα εργάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για την τμηματική υλοτόμηση δέντρων, κατάλληλα 

μηχανήματα για την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων υλοτόμησης, φορτηγό για τη μεταφορά 

τους στους χώρους εναπόθεσης/ αποθήκευσης, μηχανήματα/ εργαλεία κοπής και τον 

απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας για το προσωπικό που θα εκτελεί τις εργασίες. 

Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις εργασίες του Δήμου και κατόπιν έκδοσης των 

σχετικών αδειών υλοτομίας από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία όπου απαιτείται. 

Ο καθορισμός των τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη 

ολοκλήρωση του Έργου, αφορά σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του έργου και γίνεται βάσει του «Κανονισμού Περιγραφικών 

Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», απόφαση υπ’ αριθ. 

ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1746/Β’/19.05.2017).

Σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του Τιμολογίου Εργασιών Έργων Πρασίνου ισχύουν 

τα κάτωθι:

➢     Άρθρο ΣΤ 4.1.3 Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι  4 m

 Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη 
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απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 

θέσεις που επιτρέπεται.

➢ Άρθρο ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354

Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η 

δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η 

επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 

απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

➢ Άρθρο ΣΤ4.3 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων (ΣΤ 4.3.1 για δέντρα 

ύψους 8-12μ. , 4.3.3 για δέντρα ύψους 12-16μ. & 4.3.5 για δένδρα ύψους 16-20μ.)

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, 

ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και 

η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

Συντάχθηκε Νέο Άρθρο τιμολογίου βάσει των παραπάνω άρθρων. Η περιγραφή του Νέου 

άρθρου έχει ως κάτωθι:

➢  Νέο Άρθρο 1ο: Σχετ. ΠΡΣ ΣΤ 4.1.3 & ΠΡΣ ΣΤ 4.2.1 & ΠΡΣ ΣΤ 4.3.1 & ΠΡΣ 

ΣΤ 4.3.3 Ρίψη, τεμαχισμός, περισσυλογή και απομάκρυνση δένδρων ύψους έως 

και 20 m - Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ 5354Α

Υλοτομία, τεμαχισμός, περισσυλογή και απομάκρυνση δέντρων ύψους μέχρι και 20 m , σε 

πλατείες, πάρκα, χώρους αναψυχής, εντός δασών και δασικών εκτάσεων, σε παράπλευρους 

χώρους οδών- ρεμάτων, κ.α. σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη  ή/και την ΕΤΕΠ 10-06-

04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων και η δαπάνη φόρτωσης, μεταφοράς και 
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εκφόρτωσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 

θέσεις που επιτρέπεται.

Έγιναν οι παρακάτω παραδοχές-αναλογίες:

Ανά στρέμμα υπάρχουν: 

• 16 τμχ δέντρων ύψους έως  4m

• 6 τμχ δέντρων ύψους 4m - 8m

• 3 τμχ δέντρων ύψους  8m - 12m

• 2 τμχ δέντρων ύψους  12m -16m

• 1 τμχ δέντρων ύψους  16m -20m

 Βάσει ΦΕΚ 1746/Β/2017 και άρθρων ΣΤ 4.1.3 , ΣΤ 4.2.1, ΣΤ 4.3.1, ΣΤ 4.3.3 οι τιμές ανά 

τεμάχιο δέντρου διαμορφώνονται ως εξής:

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι  4 m ΣΤ 
4.1.3

ΠΡΣ 
5354 τμχ 6,00 €

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους από  4 m 
μέχρι και 8 m

ΣΤ 
4.2.1

ΠΡΣ 
5354 τμχ 25,00 €

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 
8-12 m σε πλατείες, πάρκα κλπ.

ΣΤ 
4.3.1

ΠΡΣ 
5354 τμχ 67,50 €

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 
12-16 m σε πλατείες, πάρκα κλπ.

ΣΤ 
4.3.3

ΠΡΣ 
5354 τμχ 100,00 €

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 
16 - 20 m σε πλατείες, πάρκα κλπ.

ΣΤ 
4.3.5

ΠΡΣ 
5354 τμχ 150,00 €

Άρα από τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω τιμές για τις προαναφερθείσες εργασίες σε 

€/στρ για κάθε κατηγορία ύψους δένδρων:

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι  4 
m ΣΤ 4.1.3 ΠΡΣ 

5354 τμχ 6,00 € 16 96,00 €

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους από  4 m 
μέχρι και 8 m ΣΤ 4.2.1 ΠΡΣ 

5354 τμχ 25,00 € 6 150,0 €

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 
ύψους 8-12 m σε πλατείες, πάρκα κλπ. ΣΤ 4.3.1 ΠΡΣ 

5354 τμχ 67,50 € 3 202,5 €

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 
ύψους 12-16 m σε πλατείες, πάρκα κλπ. ΣΤ 4.3.3 ΠΡΣ 

5354 τμχ 100,00 € 2 200,0 €

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 
ύψους 16-20 m σε πλατείες, πάρκα κλπ. ΣΤ 4.3.5 ΠΡΣ 

5354 τμχ 150,00 € 1 150,0 €

798,50 €
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Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από τις διατάξεις των παρακάτω Νόμων:

•             Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα

▪             Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

▪             Ν 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021

▪             Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

     Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2022 με Κ.Α. 00-6495.024 στο ποσό των 49.507,00 Ευρώ 

CPV : 77211400-6 Υπηρεσίες κοπής δένδρων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή είδους Αριθ.    
Τιμολογίου Μονάδα

Τιμή μονάδας

(€/στρ)
Ποσότητα Δαπάνη

Ρίψη, τεμαχισμός, περισυλλογή και 

απομάκρυνση δένδρων ύψους έως και 

20m - Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ 

5354Α Ν
έο

 Ά
ρθ

ρο
 1

Στρ. 798,50 50 39.925,00

ΣΥΝΟΛΟ (€) : 39.925,00

Φ.Π.Α  24%  : 9.582,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) : 49.507,00

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΙΚΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Π.Ε

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής

Η παρούσα συγγραφή αφορά την παροχή υπηρεσιών υλοτόμησης καμένων δένδρων, 
συλλογής και φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων της υλοτόμησης καθώς και 
μεταφοράς και αποθήκευσής τους σε περιοχές του Δήμου Αχαρνών.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, θα γίνουν με 
την επίβλεψη και τις οδηγίες της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ του Δήμου Αχαρνών.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής 
από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
• Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

όπως ισχύει σήμερα
• Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
• Ν 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και 

Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 
ΦΕΚ Α 36/9.3.2021

• Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010: Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις., όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία   πλην της συμβάσεως κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η Απόφαση Δημάρχου
β) Η Τεχνική Περιγραφή και ο Προϋπολογισμός της μελέτης
γ) Η προσφορά του Αναδόχου
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Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης
 
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί εντός χρονικού διαστήματος πενήντα (50) ημερών από 

την κοινοποίηση  της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα 
του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών που 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή παραπάνω. Οι διαγωνιζόμενοι θα 
υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και 
οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (τεχνικό προσωπικό, 
μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ.)

2. Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση 
ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται η εκτέλεση των 
εργασιών. 

3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του 
έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. 
Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου 
προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να 
κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Οι οδηγοί των οχημάτων μεταφοράς και οι χειριστές των 
ανυψωτικών και καλαθοφόρων οχημάτων ή μηχανημάτων έργου καθώς και το 
λοιπό προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος, θα αντικαθίστανται 
εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για 
την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου.

4. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος 
αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του 
Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του δημοσίου, ενώ ο 
Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες 
δημοσίευσης της παραπάνω δημοπρασίας καθώς και τα κηρύκεια και τα λοιπά 
έξοδα του διαγωνισμού.

6. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θα 
προξενήσει κατά τις εργασίες του, με υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να 
προσκομίσει εντός 15 ημερών, μετά την υπογραφή της σύμβασης βεβαίωση 
ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική 
ευθύνη, για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που 
αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.

7. Η συνολική προθεσμία περάτωσης της ανατεθείσας εργασίας ορίζεται σε 
χρονικό διάστημα 50 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του Δήμου
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1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων 
τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης παροχής 
υπηρεσιών. 

2. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης με το 
ποσό των 200 €, για τις ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο εργολάβος 
εκτελεί το έργο πλημμελώς και αντισυμβατικώς, έχει δε το δικαίωμα μετά 
από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς να κηρύξει 
έκπτωτο τον εργολάβο, αφού πρώτα το καλέσει σε εξώδικη διαμαρτυρία 
δεκαπέντε ημέρες πριν, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

Άρθρο 7ο: Τεχνικές Προδιαγραφές

Όσον αφορά στα μηχανήματα, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ή να μισθώσει: α) 
ανυψωτικά μηχανήματα ανύψωσης (καλαθοφόρο), κατάλληλα για εργασίες 
κλάδευσης και να διαθέτει τα μέσα προστασίας που προβλέπονται (ζώνες πρόσδεσης 
κ.λπ. ) για την ασφάλεια των κλαδευτών. β) φορτηγό και μηχανήματα για φόρτωση 
και απομάκρυνση των προϊόντων κλάδευσης και γ) μηχανήματα-εργαλεία κοπής. 
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι καλά συντηρημένα (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-
01:2009).
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας 
για την αποφυγή ατυχημάτων στο εργαζόμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τους 
διερχόμενους πεζούς και σταθμευμένα αυτοκίνητα, Τοποθετούνται κατάλληλα μέσα 
σήμανσης εκτέλεσης εργασιών με ευθύνη του αναδόχου, τα οποία απομακρύνονται 
μετά το πέρας των εργασιών.

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Τα οχήματα – μηχανήματα επί των οποίων θα εργάζεται το προσωπικό για την 
κλάδευση ή τμηματική κοπή των δένδρων, θα είναι: καλαθοφόρα οχήματα 
τηλεσκοπικά ή αρθρωτά, εμβέλειας ικανής για την κοπή δέντρων ύψους έως 20 
μέτρων ή ψαλιδωτές πλατφόρμες εναέριας εργασίας, αυτοκινούμενες, εμβέλειας 
ικανής για κοπή ή κλάδευση δέντρων ύψους έως 20 μέτρων ή αρθρωτά καλάθια 
εργασίας εμβέλειας ικανής για κοπή ή κλάδευση δέντρων ύψους έως 20 μέτρων με 
ασφάλεια.
Τα οχήματα – μηχανήματα θα είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη κατασκευής και 
λειτουργίας, εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες άδειες και θα είναι κατάλληλα για 
την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. Οι χειριστές θα διαθέτουν 
ανάλογη επαγγελματική άδεια και προϋπηρεσία, τουλάχιστον τριών ετών.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ
Οι εργασίες κοπής – κλάδευσης θάμνων ή δένδρων από εδάφους ή εναερίως θα 
γίνουν με μηχανήματα- εργαλεία κοπής όπως αλυσοπρίονα χειρός, βενζινοκίνητα ή 
αέρος, τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, πτυσσόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος κοπής, 
κονταροψάλιδα, κονταροπρίονα, σκάλες, χειροπρίονα, κ.λπ.

Άρθρο 8ο: Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
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γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα 
και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 9ο: Παρακολούθηση και Παραλαβή της εργασίας
 
Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση της σύμβασης έχει η 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών. Η παραλαβή θα γίνει από την 
Επιτροπή Παραλαβής γενικών υπηρεσιών. 

Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής

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.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες χωρίς καμία 
περαιτέρω επιβάρυνση του Δήμου Αχαρνών έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και 
ενδεικτικά: το απαιτούμενο προσωπικό, καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός κ.τ.λ. 
που χρειάζονται για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των στοιχείων που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα 
κ.λ.π.) και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών και την έγκριση των εργασιών από 
την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Άρθρο 11ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων 
ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τα Δικαστήρια της περιοχής της 
Αναθέτουσας Αρχής.

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΙΚΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Π.Ε

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε
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Σε περίπτωση έγκρισης των ανωτέρω προτείνουμε τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του Ν. 4412/16 ως εξής: 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
1. Νικόλαος Νίκας 1. Ελένη Μαρούγκα
2. Σμαρώ Καρακάση 2. Αθανάσιος Σωτηρίου
3. Θεόδωρος Κουτσίκος 3. Βασίλειος Ρούσας

Ο πρώτος των τακτικών μελών ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής. 
Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε τακτικού μέλους αναπληρώνεται με ένα από 
τα αναπληρωματικά μέλη. 
Η παραπάνω σύσταση της Επιτροπής διεξαγωγής της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης 
ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές Διαδικασίες ανάθεσης του Έργου. 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Αποδοχή από το Δήμο Αχαρνών-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, χορηγίας είκοσι  (20) 
δωροεπιταγών , ( δέκα (10) των δέκα (10 ,00) € και δέκα ( 10) των είκοσι (20,00) €)  από το Super 
Market "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Λ. Κων/νου Καραμανλή 97¨ μετά από αίτημα  για χορηγία .

 κ. Πρόεδρε,     
Παρακαλούμε όπως φέρετε για συζήτηση προς έγκριση στο Σώμα το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα, όπου 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10  ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών και έχοντας υπόψη : 
Tη με αριθμ. 60/18-5-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  όπου εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου με αρ. πρωτ. Δήμου 32422/24-7-2018 & Αρ. Πρωτ. 
Έγκρισης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 45397/16299/19-7-2018.
Τη με αριθμ. 258/02-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Αχαρνών δόθηκε το όνομα  Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο ¨ Ελένη Σαχσανίδη¨.
Τη με αριθμ. 1156/34299 / 03.09.2021 απόφαση Δημάρχου όπου  ορίζεται ο κ. Γεώργιος Πετάκος,  
Αντιδήμαρχος Δ/νσης  Κοινωνικής Πολιτικής.

                                                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτρια: Ελένη Αβραμίδου
Τηλ.: (+30)2132123125
Email: koinpol@acharnes.gr

Προς:
          

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

 

Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

15ο ΘΕΜΑ
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Το αίτημα του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γ. Πετάκου,  με αρ. πρωτ. 62009 / 16 – 12 – 2021 
έγγραφο  με θέμα τη χορηγία προϊόντων για την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Δήμου Αχαρνών  "Ελένη Σαχσανίδη"» από το "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super Market Λ. Κων/νου Καραμανλή 97, 
Αχαρνές και τη θετική ανταπόκριση αυτού.
Τις διατακτικές που παραδόθηκαν  από το Super Market "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" σε  φάκελο  στη Προϊσταμένη 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Στυλιανή Παναγιωτάτου  (σύμφωνα  με τη με  αριθμ. 694/23012/22 – 06 – 
2020 απόφαση Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Δαμάσκου  Νικόλαου  όπου  αναθέτει καθήκοντα 
προϊσταμένης ατην  υπάλληλο Στυλιανή Παναγιωτάτου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής ) και περιήλθαν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ,  με σκοπό να αποδοθούν σε ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού και καταγεγραμμένους απόρους .

Τα στοιχεία των είκοσι  (20) δωροεπιταγών ,( δέκα (10) των δέκα (10 ,00) € και δέκα ( 10) των 
είκοσι (20,00) € ) έχουν ως εξής:

Α/A ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡ. ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 24/12/2021
12035116 -  δέκα 

(10 ,00) €
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ δέκα 

(10 ,00) € ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9,

2 24/12/2021
12035117 - δέκα 

(10 ,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

3 24/12/2021
12035123 - δέκα 

(10 ,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ( 10 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

4 24/12/2021
12035119 - δέκα 

(10 ,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

5 24/12/2021
12035122 - δέκα 

(10 ,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

6 24/12/2021
12035120  - δέκα 

(10 ,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

7 24/12/2021
12035124 - δέκα 

(10 ,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

8 24/12/2021
12035121 - δέκα 

(10 ,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

9 24/12/2021
12035118 - δέκα 

(10 ,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

10 24/12/2021
12035125 - δέκα 

(10 ,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

11 24/12/2021
12035109 - είκοσι 

(20,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

12 24/12/2021
12035112 -  είκοσι 

(20,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

13 24/12/2021
12035106 - είκοσι 

(20,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

14 24/12/2021
12035113 - είκοσι 

(20,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

15 24/12/2021
12035110 - είκοσι 

(20,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9
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Η αναγραφόμενη χορηγία των είκοσι  (20) δωροεπιταγών , ( δέκα (10) των δέκα (10 ,00) € και δέκα ( 
10) των είκοσι (20,00) €)  από  Super Market "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" θα διανεμηθεί σε ωφελούμενους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου που επιλέχθηκαν βάσει των κριτηρίων που αναφέρει ο Κανονισμός Λειτουργίας του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου (άρθρο 5)  και σε ευπαθείς οικογένειες μετά από έκθεση Κοινωνικών Λειτουργών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναγραφόμενα, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδοχή χορηγίας. Ο 
αριθμός και τα στοιχεία των ωφελούμενων κατοίκων διατηρούνται στην Υπηρεσία μας, όπως ορίζεται από το  Ν. 
2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει – ΦΕΚ 137/Α/29 – 8 - 2019. 

16 24/12/2021
12035107 - είκοσι 

(20,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

17 24/12/2021
12035114 - είκοσι 

(20,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

18 24/12/2021
12035115 - είκοσι 

(20,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

19 24/12/2021
12035108 - είκοσι 

(20,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

20 24/12/2021
12035111 - είκοσι 

(20,00) € ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 9

 Ο Αντιδήμαρχος Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής

Γεώργιος Πετάκος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       

                     Μπόσδα

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές

Τηλ. :   2132072460

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

                        Αχαρνές, 3 Μαρτίου  2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 184/2-3-2022   αποφάσεως  Δημάρχου 

(ΑΔA:9ΒΦΝΩΨ8-ΖΙΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 

του ν. 3852/2010 »

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης

3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των 

συνημμένων παραρτημάτων αυτού

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής 

5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

6) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

16ο ΘΕΜΑ
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7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως 

Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής 

κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την 

αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή 

του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

10)  Την υπ΄αριθμ.: 184/2-3-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 9ΒΦΝΩΨ8-ΖΙΣ), η 

οποία    εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 

184/2-3-2022   αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: 9ΒΦΝΩΨ8-ΖΙΣ)   δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο  κος Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών 

με ΑΜΔΣΑ: 17096:                                  

1.Για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών,  τη σύνταξη και την κατάθεση 

ανακοπής  ενώπιον του    καθ΄ύλην  και κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου κατά: α)  

του  Γεωργίου Καραμολέγκου του Νικολάου  β) του  από  28-01-2022 κατασχετηρίου  

κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  με την επωνυμία « ΔΗΜΟΣ 

ΑΧΑΡΝΩΝ » εις χείρας της  Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε με διακριτικό τίτλο « ΚΑΖΙΝΟ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε»   και γ)  Κάθε άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.

2.Για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών  τη σύνταξη και κατάθεση  αιτήσεως 

αναστολής με σωρευμένο αίτημα εκδόσεως Προσωρινής Διαταγής και παράσταση 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62220ca36966d7e682d9de03 στις 04/03/22 14:58

στην διαδικασία Προσωρινής Διαταγής, ενώπιον του  καθ΄ύλην  και κατά τόπον 

αρμοδίου δικαστηρίου κατά :  α)  του  Γεωργίου Καραμολέγκου του Νικολάου  β) του  

από  28-01-2022 κατασχετηρίου  κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  με την 

επωνυμία « ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » εις χείρας της  Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε με διακριτικό τίτλο « ΚΑΖΙΝΟ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε» και γ) κάθε άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, με 

αίτημα χορηγήσεως προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης 

Η  αμοιβή του  πληρεξούσιου δικηγόρου   για  τη σύνταξη και την κατάθεση 

ανακοπής κατ’ αρθρ. 63 και 65 Κώδικας περί Δικηγόρων,  είναι το  ποσό  των 3.586  

ευρώ (Αντικ. κατάσχεσης  239.079 Χ 1,5%)  πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ  και  για τη σύνταξη αιτήσεως 

αναστολής με σωρευμένο αίτημα εκδόσεως Προσωρινής Διαταγής ποσό 343 ευρώ 

και για παράσταση στην διαδικασία Προσωρινής Διαταγής, το  ποσό  134 ευρώ ήτοι 

συνολικά ποσό 477 ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%    (Παράρτημα Ι Κωδ. 

Περί Δικηγόρων) 

                                     Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       

                       Μπόσδα

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές

Τηλ. :   2132072460,461,462

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 21 Φεβρουαρίου 2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν

3) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

4) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

5) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να 

έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986

6) Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής 

Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν 

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

17ο ΘΕΜΑ
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7) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού.

8) Το από 17-02-2022 και με αριθμό πρωτ.: ΕΜΠ 27 έγγραφο  αίτημα της  υπαλλήλου κας  

Ε.Λ.   για  παροχή νομικής υποστήριξης με συνημμένη την από 8-2-2022 και με αριθμό 

πρωτ.: 1016/22/48 πρόσκληση του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών προς την  

αιτούσα,   προκειμένου να προσέλθει την 23-02-2022 ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη 

Αχαρνών για παροχή εξηγήσεων( στάδιο προανάκρισης) κατόπιν μηνύσεως του κου 

Σ.Β. για ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 390 παρ. 2-1 του Π.Κ. κατόπιν της με 

αριθμό Δικογραφίας: ΒΠ28/2022/Ε2020-1797 

9) Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020 Νομική 

Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020. 

10) Το από 21-02-2022 σημείωμα της Νομικής Συμβούλου του Δήμου περί της 

δυνατότητας παροχής εκ μέρους του Δήμου νομικής υποστήριξης στην αιτούσα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020( στάδιο προανάκρισης ) 

11) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την παροχή νομικής υποστήριξης στην  

αιτούσα

                                                                                                                                                         

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να παράσχει 

νομική υποστήριξη και συνδρομή στην  υπάλληλο  κα Ε.Λ  . ήτοι να συντάξει και να 

καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις ενώπιον του κ.  Πταισματοδίκη Αχαρνών  (στάδιο 

προανάκρισης) την 5-4-2022 (  κατόπιν μετάθεσης της  ημερομηνίας, η οποία   είχε ορισθεί  

αρχικά για την 23-02-2022 ), ύστερα από μήνυση  του κου Σ.Β. για ενδεχόμενη παράβαση 

του άρθρου 390 παρ. 2-1 του Π.Κ. κατόπιν της με αριθμό Δικογραφίας: ΒΠ28/2022/Ε2020-

1797

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου το ποσό των τριακοσίων 

πενήντα ενός (351,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου 

του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τον  Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι σε 

συνδυασμό και με την διάταξη του άρθρου 52 του ν 4735/2020

   Προτεινόμενος δικηγόρος από την αιτούσα: κος Νταλαμπίρας Μιχαήλ, δικηγόρος 
Αθηνών  με 
                                                                          ΑΜΔΣΑ: 23487
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                                        Η Προϊσταμένη                                        Η Νομική Σύμβουλος

                                  Γεωργία Χ. Μπούσγου                                  Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       

                       Μπόσδα

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές

Τηλ. :   2132072460,461,462

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 21 Φεβρουαρίου 2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν

3) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

4) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

5) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να 

έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986

18ο ΘΕΜΑ
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6) Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής 

Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν 

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

7) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού.

8) Το από 17-02-2022 και με αριθμό πρωτ.: ΕΜΠ 230 έγγραφο  αίτημα της  υπαλλήλου 

κας  Ε.Κ..   για  παροχή νομικής υποστήριξης με συνημμένη την υπ΄αριθμ.: 1016/22/48 

πρόσκληση του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών προς την  αιτούσα  προκειμένου 

να προσέλθει την 23-02-2022 ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη Αχαρνών για παροχή 

εξηγήσεων( στάδιο προανάκρισης )  κατόπιν μηνύσεως του κου Σ.Β. για ενδεχόμενη 

παράβαση του άρθρου 390 παρ. 2-1 του Π.Κ. κατόπιν της με αριθμό Δικογραφίας: 

ΒΠ28/2022/Ε2020-1797 

9) Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020 Νομική 

Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020. 

10) Το από 21-02-2022 σημείωμα της Νομικής Συμβούλου του Δήμου περί της 

δυνατότητας παροχής εκ μέρους του Δήμου νομικής κάλυψης στην αιτούσα, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ( στάδιο προανάκρισης )

11) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την παροχή νομικής υποστήριξης στην   

αιτούσα

                                                                                                                                                         

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να παράσχει 

νομική υποστήριξη και συνδρομή στην  υπάλληλο  κα Ε.Κ. . ήτοι να συντάξει και να 

καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις ενώπιον του κ.  Πταισματοδίκη Αχαρνών( στάδιο 

προανάκρισης )   την 5-4-2022  (  κατόπιν παρατάσεως  της  ημερομηνίας, η οποία   αρχικά 

είχε ορισθεί  για την 23-02-2022 )  ύστερα από μήνυση  του κου Σ.Β. για ενδεχόμενη 

παράβαση του άρθρου 390 παρ. 2-1 του Π.Κ. κατόπιν της με αριθμό Δικογραφίας: 

ΒΠ28/2022/Ε2020-1797 

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου το ποσό των τριακοσίων 

πενήντα ενός (351,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου 
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του γραμματίου ΔΣΑ σύμφωνα με τον  Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι σε 

συνδυασμό και με την διάταξη του άρθρου 52 του ν 4735/2020

  Προτεινόμενη δικηγόρος από την αιτούσα: κα Παπαγρηγορίου Κωνσταντίνα 
δικηγόρος Αθηνών με 
                                                                      ΑΜΔΣΑ:24864

                                        Η Προϊσταμένη                                        Η Νομική Σύμβουλος

                                  Γεωργία Χ. Μπούσγου                                  Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       

                       Μπόσδα

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές

Τηλ. :   2132072460,461,462

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 21 Φεβρουαρίου 2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν

3) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

4) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

5) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να 

έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986

19ο ΘΕΜΑ
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6) Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής 

Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν 

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

7) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού.

8) Το από 17-02-2022 και με αριθμό πρωτ.: ΕΜΠ 29 έγγραφο  αίτημα του υπαλλήλου κου 

Κ.Κ.   για  παροχή νομικής υποστήριξης με συνημμένη την  με αριθ. πρωτ.: 1016/22/48 

από 8-2-2022 πρόσκληση του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών προς τον αιτούντα  

προκειμένου να προσέλθει την 23-02-2022 ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη Αχαρνών για 

παροχή εξηγήσεων( στάδιο προανάκρισης )  κατόπιν μηνύσεως του κου Σ.Β. για 

ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 390 παρ. 2-1 του Π.Κ. κατόπιν της με αριθμό 

Δικογραφίας: ΒΠ28/2022/Ε2020-1797 

9) Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020 Νομική 

Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020. 

10) Το από 21-02-2022 σημείωμα της Νομικής Συμβούλου του Δήμου περί της 

δυνατότητας παροχής εκ μέρους του Δήμου νομικής υποστήριξης στον αιτούντα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ( στάδιο προανάκρισης )

11) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για  παροχή νομικής υποστήριξης στον  

αιτούντα                                                                                                                                                         
εκ μέρους του Δήμου 

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να παράσχει 

νομική υποστήριξη και συνδρομή στον υπάλληλο  κο Κ.Κ. ήτοι να συντάξει και να 

καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις ενώπιον του κ.  Πταισματοδίκου Αχαρνών ( στάδιο 

προανάκρισης )   την 05-04-2022 (  κατόπιν μετάθεσης της  ημερομηνίας, η οποία   αρχικά 

είχε ορισθεί  για την 23-02-2022 )  ύστερα από  μήνυση  του κου Σ.Β. για ενδεχόμενη 

παράβαση του άρθρου 390 παρ. 2-1 του Π.Κ. κατόπιν της με αριθμό Δικογραφίας: 

ΒΠ28/2022/Ε2020-1797

 2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου το ποσό των τριακοσίων 

πενήντα ενός (351,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου 
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του γραμματίου ΔΣΑ σύμφωνα με τον  Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι σε 

συνδυασμό και με την διάταξη του άρθρου 52 του ν 4735/2020

  Προτεινόμενος δικηγόρος από τον αιτούντα:  κος Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος 
Αθηνών  με ΑΜΔΣΑ:17096

                                        Η Προϊσταμένη                                        Η Νομική Σύμβουλος

                                  Γεωργία Χ. Μπούσγου                                  Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       

                       Μπόσδα

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές

Τηλ. :   2132072460,461,462

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 21 Φεβρουαρίου 2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν

3) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

20ο ΘΕΜΑ
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4) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

5) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να 

έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986

6) Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής 

Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν 

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

7) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού.

8) Το από 17-02-2022 και με αριθμό πρωτ.: ΕΜΠ 28 έγγραφο  αίτημα της  υπαλλήλου κας  

Γ.Γ.   για  παροχή νομικής υποστήριξης με συνημμένη την υπ΄αριθμ.: 1016/22/48 

πρόσκληση του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών προς την  αιτούσα,   προκειμένου 

να προσέλθει την 23-02-2022 ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη Αχαρνών για παροχή 

εξηγήσεων( στάδιο προανάκρισης )  κατόπιν μηνύσεως του κου Σ.Β. για ενδεχόμενη 

παράβαση του άρθρου 390 παρ. 2-1 του Π.Κ. κατόπιν της με αριθμό Δικογραφίας: 

ΒΠ28/2022/Ε2020-1797 

9) Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020 Νομική 

Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020. 

10) Το από 21-02-2022 σημείωμα της Νομικής Συμβούλου του Δήμου περί της 

δυνατότητας παροχής εκ μέρους του Δήμου νομικής υποστήριξης στην αιτούσα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ( στάδιο προανάκρισης )

11) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την παροχή νομικής υποστήριξης στην  

αιτούσα

                                                                                                                                                         

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να παράσχει 

νομική υποστήριξη και συνδρομή στην  υπάλληλο  κα Γ.Γ . ήτοι να συντάξει και να 

καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις ενώπιον του κ.  Πταισματοδίκη Αχαρνών ( στάδιο 

προανάκρισης )  την 5-4-2022 (  κατόπιν μετάθεσης της  ημερομηνίας, η οποία   είχε 

ορισθεί  αρχικά για την 23-02-2022 )  ύστερα από μήνυση του κου Σ.Β. για ενδεχόμενη 
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παράβαση του άρθρου 390 παρ. 2-1 του Π.Κ. κατόπιν της με αριθμό Δικογραφίας: 

ΒΠ28/2022/Ε2020-1797

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου το ποσό των τριακοσίων 

πενήντα ενός (351,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου 

του γραμματίου ΔΣΑ σύμφωνα με τον  Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι σε 

συνδυασμό και με την διάταξη του άρθρου 52 του ν 4735/2020, 

    Προτεινόμενη δικηγόρος από την αιτούσα :  κ. Αντωνία Δημητρακοπούλου, 
δικηγόρος Αθηνών  με  

                                                                         ΑΜΔΣΑ:13363

                                        Η Προϊσταμένη                                        Η Νομική Σύμβουλος

                                  Γεωργία Χ. Μπούσγου                                  Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       
                       Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές,  24 Φεβρουαρίου   2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

11) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

12) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 

76 και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν 

13) Την υπ΄ αριθμ.: 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

21ο ΘΕΜΑ
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14) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

15) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986

16) Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως 

Νομικής Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

17) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των 

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.

18) Την  από 25-2-2019 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1225/2019 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 277/2019 Αίτηση (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) των :  1) Μελίδη 

Θεόδωρου του Ιορδάνη και 2) Τσαγκαρίδου Βέρας του Βασιλείου ενώπιον  του 

Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) για ρύθμιση 

βεβαιωμένων οφειλών μεταξύ άλλων (συν.7)   και  προς το Δήμο Αχαρνών,  με 

βεβαιωμένη  οφειλή προς το Δήμο  του πρώτου αιτούντος  το ποσό των  2.352,08 €  

και της δεύτερης αιτούσης  το ποσό των  35,06 € . και ορισθείσα  ημερομηνία για τη 

συζήτηση της εν λόγω αιτήσεως   την 21 Μαρτίου 2022. 

19) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης.

                                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να  εκπροσωπήσει 

τον  Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να  καταθέσει  προτάσεις  ενώπιον του  Ειρηνοδικείου 

Αχαρνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) κατά την ορισθείσα συζήτηση την  21 

Μαρτίου 2022 αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή  ή ματαίωση συζήτηση της από 25-2-2019 με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1225/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 277/2019 Αίτησης  

(άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) για ρύθμιση οφειλών που άσκησαν οι:                      1) 

Μελίδης Θεόδωρος του Ιορδάνη και 2) Τσαγκαρίδου Βέρα του Βασιλείου   για ρύθμιση 

βεβαιωμένων οφειλών μεταξύ άλλων (συν.7)   και  προς το Δήμο Αχαρνών  με  

οφειλή προς το Δήμο  του πρώτου αιτούντος  το ποσό των  2.352,08 €  και της δεύτερης 

αιτούσης  το ποσό των  35,06 € .
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2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική 

υπόθεση, το ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ (128,00) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 

24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τον  Κώδικα 

Δικηγόρων   

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος

   Η Προϊσταμένη                                                    Η Νομική Σύμβουλος
       Γεωργία Χ. Μπούσγου                                          Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
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