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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ως προς το ποσό)

                                                                           ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικ.
                                                                                      Επιτροπής                                                                                                                            
                                                                           

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

   ΘΕΜΑ: «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 
6.076,00€, που αφορά τη δαπάνη πληρωμής των εξόδων νομικής 
υποστήριξης (αθωωτική απόφαση) των υπαλλήλων του Δήμου μας Ε.Λ., Κ.Κ., 
Ε.Λ. και Μ.Α.».

       Κύριε Πρόεδρε, 

       Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την 
έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 6.076,00€, που 
αφορά τη δαπάνη πληρωμής των εξόδων νομικής υποστήριξης (αθωωτική 
απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών) των υπαλλήλων του Δήμου μας Ε.Λ., Κ. 
Κ., Ε.Λ. και Μ.Α.
 
     Τα έξοδα της νομικής υποστήριξης τα ανέλαβαν ο κάθε υπάλληλος ατομικά 
(1.488,00€ Ε.Λ., 2.480,00€ Κ.Κ., 620,00€ Ε.Λ. και 1.488,00€ Μ.Α.), οι οποίοι και 
ζητούν να τους καταβληθούν από τον Δήμο, που υποχρεούται βάσει του 
Ν.3852/2010 (παρ. 6 άρθ. 244Α με συμπλήρωμα το άρθ. 218 του Ν.4555/2018. 
   
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6492.001 του Προϋπολογισμού Εξόδων έτους 
2022.

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

                                                                  
 
     Η Προϊσταμένη                                        Η Προϊσταμένη Δ/νσης
   Τμήματος Εξόδων                                     Οικονομικής Υπηρεσίας           

      Κλειώ Κατάρα                                               Ειρήνη Λέκκα

1ο ΘΕΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικ.
                                                                                 Επιτροπής                                                                                                                            
                                                                           

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

   ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης ποσού 
1000,00€ για δαπάνη εξόδων κηδείας του αποβιώσαντα υπαλλήλου Νικηφόρου 
Μπαρκονίκου. 

                 Κύριε Πρόεδρε, 

       Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την 
λήψη απόφασης για την έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης ποσού 1000,00€ για 
δαπάνη εξόδων κηδείας του αποβιώσαντα υπαλλήλου Νικηφόρου Μπαρκονίκου 
όπως προβλέπεται α) στην ΚΥΑ 2/512/0022/06 (ΦΕΚ Β146/8-2-2006 ) και β) 
στο αρ.64.παρ.4 του Ν. 3584/2007.

       Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6062.001 του Προϋπολογισμού 
Εξόδων έτους 2022.

       Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά

                                                                  
 
     Η Προϊσταμένη                                        Η Προϊσταμένη Δ/νσης
   Τμήματος Εξόδων                                     Οικονομικής Υπηρεσίας           

      Κλειώ Κατάρα                                               Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ TAΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. 

Μπόσδα
Ταχ. Κώδικας: 136 74
Συντάκτης : Ευθυμία Πυργερή 
Τηλέφωνο: 210/24.15.344

Βαθμό προτεραιότητας: « ΚΟΙΝΟ»
 Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές»

Προς:

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

κ. Βρεττό Σπυρίδων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού ποσού 1.000,00€, για την τακτοποίηση του με 

αριθμ. Α 1224/18-06-2020 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, έτους 2020, 

το οποίο αφορά δαπάνη για την προμήθεια 3 πομποδεκτών Fast Pass για την 

ηλεκτρονική πληρωμή των διοδίων.»

Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την 

Οικονομική Επιτροπή, σε προσεχή συνεδρίαση για την απόδοση λογαριασμού 

ποσού 1.000,00€, για την τακτοποίηση του με αριθμ. Α 1224/18-06-2020 

Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, έτους 2020, το οποίο αφορά δαπάνη για 

την προμήθεια 3 πομποδεκτών Fast Pass για την ηλεκτρονική πληρωμή των 

διοδίων.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

                                    Οικονομικών Υπηρεσιών     

Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικ.
                                                                                 Επιτροπής                                                                                                                            
                                                                           

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

   ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης ποσού 
1.700,00€ για την δαπάνη εξόδων κηδείας του αποβιώσαντα Καθηγητή 
Εικαστικών Σπυρίδωνα Παπανίκα. 

                 Κύριε Πρόεδρε, 

       Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την 
λήψη απόφασης για την έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης ποσού 1.700,00€ για 
δαπάνη εξόδων κηδείας του αποβιώσαντα Καθηγητή Εικαστικών Σπυρίδωνα 
Παπανίκα, όπως προβλέπεται α) στο ΦΕΚ/Β/1873/14-9-2007 και β) στο Ν. 
409/1976.
       Ο αποβιώσαντας αφιέρωσε την ζωή του στην Τέχνη. Έζησε και δίδαξε στις 
Αχαρνές σε πολλά σχολεία του Δήμου μας. Οι μαθητές του τον θυμούνται ως 
ένα ευαίσθητο και δοτικό άνθρωπο ο οποίος αγαπούσε και τιμούσε την τέχνη 
του. Έργα του έχει δωρίσει στον Δήμο Αχαρνών καθώς, στην Ιστορική 
Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών (ΙΛΕΑ) καθώς και άλλους φορείς της Πόλης μας
      
       Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6062.001 του Προϋπολογισμού 
Εξόδων έτους 2022.

       Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά

                                                                  
 
     Η Προϊσταμένη                                        Η Προϊσταμένη Δ/νσης
   Τμήματος Εξόδων                                     Οικονομικής Υπηρεσίας           

      Κλειώ Κατάρα                                               Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ TAΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. 

Μπόσδα
Ταχ. Κώδικας: 136 74
Συντάκτης : Ευθυμία Πυργερή 
Τηλέφωνο: 210/24.15.344

Βαθμό προτεραιότητας: « ΚΟΙΝΟ»
 Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές»

Προς:

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

κ. Βρεττό Σπυρίδων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού ποσού 500,00€, για την τακτοποίηση του με 

αριθμ. Α 1216/15-06-2020 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, έτους 2020, 

το οποίο αφορά δαπάνη για την πληρωμή τέλη μεταβίβασης, πινακίδες, άδεια 

και τέλη κυκλοφορίας του οχήματος τύπου λεωφορείο, μάρκας Peugeot, το οποίο 

έχει προμηθευτεί ο Δήμος Αχαρνών από δωρεά της εταιρείας «Αιγέας Α.Μ.Κ.Ε.» 

του Αθανασίου Μαρτίνου.»

Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την Οικονομική 

Επιτροπή, σε προσεχή συνεδρίαση για την απόδοση λογαριασμού ποσού 500,00€, 

για την τακτοποίηση του με αριθμ. Α 1216/15-06-2020 Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής, έτους 2020, το οποίο αφορά δαπάνη για την πληρωμή τέλη 

μεταβίβασης, πινακίδες, άδεια και τέλη κυκλοφορίας του οχήματος τύπου 

λεωφορείο, μάρκας Peugeot, το οποίο έχει προμηθευτεί ο Δήμος Αχαρνών από 

δωρεά της εταιρείας «Αιγέας Α.Μ.Κ.Ε.» του Αθανασίου Μαρτίνου.

  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

5ο ΘΕΜΑ
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              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

             Ειρήνη Λέκκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ TAΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. 

Μπόσδα
Ταχ. Κώδικας: 136 74
Συντάκτης : Ευθυμία Πυργερή 
Τηλέφωνο: 210/24.15.344

Βαθμό προτεραιότητας: « ΚΟΙΝΟ»
 Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές»

Προς:

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

κ. Βρεττό Σπυρίδων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού ποσού 15.000,00€, για την τακτοποίηση του με 

αριθμ. Α 2467/04-11-2020 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, έτους 2020, 

το οποίο αφορά δαπάνη για έξοδα οχημάτων του Δήμου Αχαρνών.»

Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την Οικονομική 

Επιτροπή, σε προσεχή συνεδρίαση για την απόδοση λογαριασμού ποσού 

15.000,00€, για την τακτοποίηση του με αριθμ. Α 2467/04-11-2020 Χρηματικού 

Εντάλματος Προπληρωμής, έτους 2020, το οποίο αφορά δαπάνη για έξοδα των 

οχημάτων του Δήμου Αχαρνών:

1. ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων, βεβαιώσεις (φρένων ABS – ταχογράφου), 

πιστοποιητικά καλής λειτουργίας μηχανημάτων έργου (αρπάγες, 

καλαθοφόρα …),

2. Τακτοποίηση αδειών οχημάτων – μηχανημάτων των υπό εκκαθάριση 

Δημοτικών Επιχειρήσεων και

3. Κλείσιμο εκκρεμοτήτων που αφορούν τα οχήματα – μηχανήματα σε Δ.Ο.Υ., 

Υπουργείο Μεταφορών και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες.

6ο ΘΕΜΑ
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  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
       ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
                                               Ειρήνη Λέκκα
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί 

απόφαση για τον ορισμό μελών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010: «η Οικονομική 

Επιτροπή […]. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των 

προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή 

δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του 

Ν.4412/2016:

 «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που 

γνωμοδοτούν προς τα  αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») 

έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 

υποψηφίων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης
Τηλ.:  213 2072370
Fax:   213 2072369
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές,   12/10/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

7ο ΘΕΜΑ
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δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, 

ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται 

με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 

διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης, 

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει 

από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, 

κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 

αναδόχου και

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και 

προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της 

Προϊσταμένης Αρχής.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη 

(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των 

επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ. επί της 

βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την 

πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να 

προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 

συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που 

συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα 

όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και 

ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας 

συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα 

συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να 

συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για 

την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι 

αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη 

αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.
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4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός 

και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), 

καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις 

αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 

«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως 

άνω νόμου.

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει 

υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.

11.[…] ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος 

άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).»

Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με 

το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 

344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του 

δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 

παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. 

αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του 

Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα 

τήρησής του.».

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, για το έτος 2021, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εξειδικεύοντας τις 

αρμοδιότητες, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κλπ) και τη διάρκεια της.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του ΚΔΔ/σίας: «Τα συλλογικά όργανα, 

αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον 

μέλη.» 

Θέτουμε υπόψη σας τον κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο 

υπαλλήλων ανά κλάδο/ειδικότητα.

  Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη                     Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

                                 Τμήματος Προμηθειών               Οικονομικών Υπηρεσιών     

 Νικόλαος Γκαγκαστάθης Ελένη Κατρά                    Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αχαρνές,  23-09-2022
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  E I Σ Η Γ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ τον κ. Πρόεδρο 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  στάθμευσης μετά των απαιτούμενων 

  
ΘΕΜΑ: 3η 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» 

8ο ΘΕΜΑ
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ασφαλτοστρώσεων και διαγραμμίσεων επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας, 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 το έργο βρίσκεται στον    2ο Λογαριασμό ποσού 101.785,08 € (με ΦΠΑ). 

Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης ήτοι, 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, ήτοι έως 
τις 22-07-2022 λόγω των χειμερινών έντονων καιρικών φαινομένων που απέτρεψαν την 
ομαλή ροή των εργασιών, η οποία του εγκρίθηκε με την με αρ. 117/2022 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 37678/20-04-22 , κατατέθηκε από την ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ , προς έλεγχο 
και πιστοποίηση ο 2ος Λογαριασμός ποσού 101.785,08 € (με ΦΠΑ), ο  οποίος ελέγχθηκε, 
υπογράφθηκε και εστάλη από την Υπηρεσία μας προς στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
στις 03-05-2022,  με το  αρ. πρωτ. Δήμου Αχαρνών: 38985/3.5.2022 έγγραφο.

Στις 23/06/2022 υπεβλήθη από δικαστικό επιμελητή στο Δήμο Αχαρνών η με αρ. πρωτ. 
Δήμου: 60329/24-06-22  1Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, μετά την με αρ. πρωτ 
.Δήμου:58959/21-06-22 έγγραφη όχληση, για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού καθότι 
βάσει της νομοθεσίας παρήλθε ένας (1) μήνας μη πληρωμής χωρίς υπαιτιότητα του 
Αναδόχου από την κατάθεση του 2ου λογαριασμού .

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 77009/04-08-22, κατατέθηκε από την ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ αίτηση για 2η 
παράταση των εργασιών κατά τρεις (3)μήνες  , καθότι στις 22-07-2022 έληξε η προηγουμένη 
παράταση. Καθώς τελέσθη η πληρωμή του 2ουλογαριασμού, ζητήθηκε  η παράταση του 
έργου η οποία εγκρίθηκε με την  με αρ. 419/2022 Απόφαση Ο.Ε.

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 91433/22-09-2022 , κατατέθηκε από την ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ αίτηση για 
3η παράταση των εργασιών κατά τρεις (3)μήνες  , καθότι στις 22-10-2022 λήγει η 
προηγουμένη παράταση. Στην αίτησή του αναφέρει ότι  αιτείται παράταση λόγω  των αδειών 
των προμηθευτών κατά το μήνα Αύγουστο και λόγω μη δυνατής προμήθειας υλικών 
διάγραμμισης κατά τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο , λόγω έλλειψης  αυτών στην αγορά. 

Σημειώνεται   ότι  η  παράταση  αυτή  δεν  επιβαρύνει  το  οικονομικό  αντικείμενο  του  
έργου.  
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.
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                             ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ          Ο  Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.   
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ      -  ΤΟΥΝΤΑ ΚΩΝΤΑΤΝΙΝΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ   
ΠΟΛ.   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ( MSc)  -   ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ              Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο
Ι
                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  29/ 09/ 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

                                            Προς: Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                    κο Σπύρο Βρεττό

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ:   Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του 

έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ  » 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για την έγκριση  του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,  προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000,00 ευρώ. 

Με τη με αριθμό  301/07-06-2022  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  του Δήμου Αχαρνών συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και 

Οριστικής  Παραλαβής του έργου. 

Η επιτροπή έχοντας υπ όψιν :

1. Την υπ’ αριθ. 17702/2019 σύμβαση που αφορά την εκτέλεση του έργου  : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με ανάδοχο 

την εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» ποσού  862.090,87 ευρώ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν4257/14

3. Τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016

4. Την από 22-12-2020 βεβαίωση περαίωσης του έργου,

9ο ΘΕΜΑ
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5. Το γεγονός ότι  ο  χρόνος εγγύησης του έργου έληξε  στις 24-05-2021, ήτοι 

δεκαπέντε (15) μήνες από την υποβολή της Τελικής  Επιμέτρησης.

6 . Το γεγονός ότι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου 

συντελέστηκε και συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 26.09.2022
Παρέλαβε τις εργασίες του έργου ποσοτικά και ποιοτικά όπως φαίνεται  

στο υπό έγκριση πρωτόκολλο  προσωρινής και οριστικής  παραλαβής το οποίο 

επισυνάπτεται  στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

αυτής.

   Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής 

απόφασης.

                                             Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
                                                Ηλεκτρολόγος Μηχ. &  Μηχανικός Η/Μ
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Ο
Ι
                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  06/ 10/ 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

                                           Προς:Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                   κο Σπύρο Βρεττό

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ:   Έγκριση μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: 
«ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022»

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή 
συνεδρίαση για την έγκριση μελέτης  και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: 
«ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ   ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022  » 
          Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του 
Δήμου Αχαρνών το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ. 67/2022  Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής      
        Για το έργο συντάχθηκε από το Τμήμα Σύνταξης Μελετών & Τευχών 
Δημοπράτησης της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η  122/22  Μελέτη με τίτλο : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022»,   προϋπολογισμού  
74.400,00€ (με Φ.Π.Α.). 
        Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους του Δήμου  από  τον Κ.Α. 
25.7312.117  Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου, Οικονομικού Έτους 
2022.

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε τέσσερεις  (4)  μήνες.

Προκειμένου να προβούμε στη δημοπράτηση του έργου απαιτείται εκ 
μέρους του Δ.Σ. η έγκριση της μελέτης.

10ο ΘΕΜΑ
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Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής 
απόφασης.

                                                           

                     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
                      Ηλεκτρολόγος Μηχ. &  Μηχανικός Η/Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 5 / 10 / 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

                                                                    

 ΘΕΜΑ: Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» χωρίς χρήση επί 

έλασσον δαπανών.  

Κύριε Πρόεδρε,

    Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε για την λήψη απόφασης και  την  

έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» ο  οποίος 

συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 (και τροποποιήθηκε με 

τον Ν.4782/2021), υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από την ανάδοχο εταιρεία 

και επισυνάπτετε στην παρούσα εισήγηση σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προς: Τον Πρόεδρο   Οικονομικής  
   Επιτροπής 
κ. Σπυρίδωνα  Βρεττό

11ο ΘΕΜΑ
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1. Για το έργο του θέματος συντάχθηκε η με αριθμό 61/2021 μελέτη από την 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  προϋπολογισμού 500.000,00 €  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % .

2. Το έργο είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων 

έργων έτους 2021 σύμφωνα με την με αριθμό 60/2021 Απόφαση του 

Δημοτικού συμβουλίου.

3. Με την με αριθμό 325/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε η μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) του έργου και με την  με αριθμό 

367/2021 ενέκρινε τους όρους διακήρυξης.

4. Η δημοπρασία του έργου έγινε  στις 14/12/2020 και  με την με αριθμό 

562/2021 Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής η ανάθεση του έργου 

κυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση: ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, με μέση έκπτωση 53,05%.

5. Υπεγράφη η με αριθμ.πρωτ. 29511/30-03-2022, (ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩΨ8-ΨΜΥ) 

εργολαβική Σύμβαση ποσού  241.023,49 € με ΦΠΑ 24% με συμβατική 

προθεσμία περαίωσης του έργου  οκτώ (8) μήνες,  ήτοι την 30.11.2022.

6. Με το με αρ.πρωτ. 29872/31.3.22 έγγραφο  ορίστηκε επιβλέπουσα 

μηχανικός του έργου, η κ. Τούντα Κωνσταντίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

Β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με το παρόν έργο προβλέπεται η συντήρηση του ασφαλτικού οδοστρώματος 

με τη διαδικασία της απόξεσης (φρεζάρισμα) σε οδούς που βρίσκονται στο 

Κεντρικό Μενίδι.

 Σε αυτές τις οδούς παρατηρούνται τοπικές αποσυνθέσεις του 

ασφαλτοτάπητα, αποσαρθρώσεις, εκτεταμένοι λάκκοι και καθιζήσεις λόγω π.χ 

τομών αποχέτευσης , Ο.Κ.Ω. και γενικά πεπαλαιωμένο ολισθηρό οδόστρωμα. 

Οι εργασίες οι οποίες προβλέπονταν να γίνουν είναι: 

• Απόξεση του υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος 

(φρεζάρισμα)  σε βάθος 4 έως 8 cm , 

• Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης με ασφαλτικό 

διάλυμα, 

• Ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους (ισοπεδωτική) όπου απαιτηθεί, 

• Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, 
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• Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων και 

• Εργασίες  διαγράμμισης  οδοστρωμάτων με θερμοπλαστικά ή 

ψυχροπλαστικά υλικά.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε..

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις 

ορισμένων ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, που απαιτούνται για την 

έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου.

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου προβλεπόταν να γίνουν εργασίες σε 

οδούς στις οποίες έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα για την συντήρηση 

τους. 

Η μη τακτική συντήρηση των οδοστρωμάτων έχει ως αποτέλεσμα να οδηγεί 

σε εκτεταμένες φθορές του οδοστρώματος, όπου η παρέμβαση για την 

επαναφορά στην αρχική τους κατάσταση, να απαιτεί μεγαλύτερη παρέμβαση 

και επιπλέον τοπική ανακατασκευή (δηλαδή αποξήλωση τοπικά του τάπητα ή 

απόξεση σε μεγαλύτερο βάθος έως το υγειές υπόστρωμα και ανακατασκευή 

του). 

Σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται και λόγω απουσίας δικτύου απορροής 

ομβρίων υδάτων στις οδούς, καθώς  και  του πλήθους των  παρεμβάσεων των 

δικτύων Ο.Κ.Ω. που έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία έντονων διαβρώσεων 

στο οδόστρωμα καθώς και του υποστρώματός τους,  με αποτέλεσμα να 

απαιτείται εκτεταμένη παρέμβαση με επιπλέον φρεζάρισμα και  διάστρωση 

ισοπεδωτικής στρώσης για την ορθή συντήρηση και αποκατάστασή τους. 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ.
             Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνει τη 

δαπάνη των εργασιών  στο ποσό των 184.599,52 € (χωρίς Φ.Π.Α.,ΣΥΝΟΛΟ 

2.)  απορροφώντας το ποσό των  24.066,73 € των απροβλέπτων δαπανών  

μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων (άρθρο 156, παρ.3, Ν.4412/2016)  

και δεν κάνει  χρήση των  επί  έλαττον δαπανών. 

Η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 194.373,78 €  (χωρίς  

Φ.Π.Α., ΣΥΝΟΛΟ 3.) με  τελικό σύνολο στο ύψος της  αρχικής σύμβασης, 

ποσού 241.023,49 €  (με ΦΠΑ 24%), όπως αναλύεται στον  πίνακα που 

ακολουθεί.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ΟΥ ΑΠΕ

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΡΧΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ (€)

Σύνολο εργασιών 136.035,02 156.430,55

ΓΕ & ΟΕ 18% 24.486,30 28.157,50

Σύνολο 1. 160.521,32 184.588,05

Απρόβλεπτα 24.078,20 11,47

Σύνολο 2. 184.599,52 184.599,52

Απολογιστικά 9.500,00 9.500,00

Σύνολο 3. 194.099,52 194.099,52

Αναθεώρηση 274,26 274,26

Σύνολο 4. 194.373,78 194.373,78

ΦΠΑ 24% 46.649,71 46.649,71

Τελικό Σύνολο 241.023,49 241.023,49

   Παρακαλούμε την συζήτηση  του θέματος και την  λήψη   σχετικής 

απόφασης. 

Ο   Διευθυντής  Τ.Υ. 

Αναστάσιος Δαμάσκος

Ηλ.Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 634918090333b8fc3958dd59 στις 14/10/22 11:24

Ο
Ι
                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  05/10/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

                                                                                      
Προς:Τον Πρόεδρο  
Οικονομικής Επιτροπής
          κ. Σπύρο Βρεττό

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Κύριε Πρόεδρε,

    Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε για την λήψη απόφασης και  την  έγκριση του 1ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΡΓΑ  ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΩΝ  

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  &  ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΑΧΑΡΝΩΝ», ο  

οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 (και τροποποιήθηκε με τον 

Ν.4782/2021), υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από την ανάδοχο εταιρεία και 

επισυνάπτετε στην παρούσα εισήγηση σας γνωρίζουμε τα εξής: 

  
ΘΕΜΑ: Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: 

«ΕΡΓΑ  ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΩΝ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  &  ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ  
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΑΧΑΡΝΩΝ» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών. 

12ο ΘΕΜΑ
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 
- Για το έργο συντάχθηκε η με αριθμό 197/2021 Μελέτη Προϋπολογισμού 74.400,00 

Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών,  το 
οποίο ήταν  ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021 
σύμφωνα με την με αριθμό 60/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Με την με  αριθμό 663/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 
Μελέτη (Τεύχη Δημοπράτησης) του Έργου.

- Με το  με αρ. πρωτ. 63938/20-12-2021 έγγραφο διεξήχθη πρόσκληση ενδιαφέροντος 
για επιλογή αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ».

- Με την με αριθμό 1830/29-12-2021 Απόφαση Δημάρχου, κυρώθηκε η απευθείας 
ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ Χ. 
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 2,00%.

- Υπεγράφη η  με αρ. πρωτ. 13428/15-02-2022 (με ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ: 
22SYMV010062502 2022-02-16) εργολαβική σύμβαση  συνολικής αξίας 72.910,69 
Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), με συμβατική  προθεσμία  περαίωσης του έργου έξι (6) μήνες, 
ήτοι την 15.08.2022 και κατόπιν παρατάσεως την 15.12.2022. 

- Η με αριθμό Α-1128/14-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), με 
αριθμό καταχώρησης Α-1128 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αχαρνών.

- Με το με αρ.πρωτ. 13613/15.2.22 έγγραφο  ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός του 
έργου, η κ. Τούντα Κωνσταντίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών

 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.
Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, για 

τη βελτίωση της βατότητας και την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, σε οδούς του 

Δήμου Αχαρνών, που χρίζουν τέτοιων παρεμβάσεων , όπως είναι η ανακατασκευή 

πλακών των  πεζοδρομίων στην πλατεία Καλλιά και στην  πλατεία Αγίου Γεωργίου.

   Ενδεικτικά, οι απαιτούμενες εργασίες που προβλέπονταν να γίνουν  είναι:

• Γενικές εκσκαφές – εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων.

• Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό αμμοχάλικο.

• Διάστρωση σκυροδέματος με δομικό πλέγμα.

• Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα.

• Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει αυξομειώσεις  ποσοτήτων των 

συμβατικών εργασιών   που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού 

αντικειμένου του έργου. Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπονταν εργασίες 
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ανακατασκευής πλακοστρώσεων σε πεζοδρόμια  και κατά την πορεία εκτέλεσης των 

εργασιών διαπιστώθηκαν σημαντικές   διαφοροποιήσεις – μεταβολές από τις 

προσμετρούμενες  ποσότητες της αρχικής σύμβασης.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  1ου Α.Π.Ε..

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνει τη δαπάνη των εργασιών  

στο ποσό των 56.135,13 € απορροφώντας το ποσό των  5.623,90 €  των απροβλέπτων 

δαπανών  μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων (άρθρο 156, παρ. 3 , Ν.4412/2016) 

και δεν κάνει χρήση των επί έλαττον δαπανών. 

Η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 58.798,94 €  (χωρίς  Φ.Π.Α. , 

Σύνολο 1.) και τελικά  είναι σε ισοζύγιο  με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου 

ποσού 72.910,69 € (με Φ.Π.Α. 24%) , όπως αναλύεται στον  πίνακα που ακολουθεί.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ  1ΟΥ ΑΠΕ

Συνολική  Δαπάνη  
Εργασιών 50.511,22 € 56.135,13 €

Απρόβλεπτα 7.576,68 € 1.952,78 €

Αναθεώρηση 711,04 € 711,04 €

Σύνολο 1. 58.798,94 € 58.798,94 €

ΦΠΑ 24% 14.111,75 € 14.111,75 €

Τελικό   Σύνολο 72.910,69 € 72.910,69 €

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

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
Ηλ. Μηχαν. &  Μηχανικός Η.Υ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτης: Α. Κολοκούρη
Τηλ: 213 2072436      Αχαρνές: 
06/10/2022 

                                       Προς:Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                    κο Σπύρο Βρεττό

     Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την λήψη απόφασης σε προσεχή 

συνεδρίαση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

13ο ΘΕΜΑ
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Α) Εργολάβος του έργου είναι η εταιρεία «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
Β) Επιβλέπουσες Μηχανικοί του έργου ορίστηκαν οι: κα Κολοκούρη 

Αλεξάνδρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. και η κα Καραδήμα Μαρία, Μηχ. 

Παραγωγής & Διοίκησης Π.Ε.

Γ) Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Η αξία των εργασιών για το έργο είναι 107.115,01€ με 

ΦΠΑ βάσει του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ.

Δ) Η ανάθεση του έργου έγινε με την 194/2020 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.

Ε) Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 11-09-2020 με το με αρ. 

πρωτ. 35815 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. Ο συμβατικός χρόνος 

περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ορίστηκε σε 30 ημέρες, 

ήτοι μέχρι 11-10-2020.

Ζ) Με τις με αρ. 234/2020, 48/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκαν  παρατάσεις εργασιών του έργου 

έως τις 28/02/2021. 

Η) Με την με αρ. 159/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αχαρνών εγκρίθηκε ο 1ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου.

Θ) Η Βεβαίωση Περαίωσης έγινε με το με αρ. πρωτ. 7784/04-03-2021 

έγγραφο. Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον εργολάβο με το με 

αρ. πρωτ. παραλαβής 29408/29-07-2021 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών 

και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 29408/11-08-2021 

έγγραφο του Δήμου Αχαρνών.

Η επιτροπή παραλαβής συνήλθε  στις 04-10-2022, κατόπιν πρόσκλησης 

του Προέδρου της (αρ. πρωτ. Δήμου: 94425/30-09-2022) και αφού έκανε 

κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες 

αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα 

παραλαβής αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του 

φακέλου, σε εφαρμογή των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016, 

παρέλαβε οριστικά τις εργασίες ποιοτικά και ποσοτικά.  

Παρακαλούμε για τη  συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής 

απόφασης.
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                                                                       Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.  

                                                                      Αναστάσιος Δαμάσκος

                                                                         Ηλεκτρ./Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ

                                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Τούντα Κ.
Τηλ.: 213 2072447
E-mail: ktounta@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 10/10/2022

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου ισχύος της με αρ. πρωτ. 

42040/13-10-2021 σύμβασης με την ανάδοχο την εταιρεία «Τέϊλορς 

Βιομηχανία Χρωμάτων Ε.Π.Ε.», κατά έξι (6) μήνες (έως την 

13/04/2023) λόγω ανωτέρας βίας (Covid-19,πόλεμος στην Ουκρανία, 

οικονομική και ενεργειακή κρίση)».

Κύριε Πρόεδρε,

Με το με το αρ. πρωτ. 96772/06-10-2022 έγγραφο κατατέθηκε 

εμπρόθεσμα αίτημα της εταιρείας «Τέϊλορς Βιομηχανία Χρωμάτων Ε.Π.Ε.», 

14ο ΘΕΜΑ
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ανάδοχο της με αρ. πρωτ. 42040/13-10-2021 σύμβασης για την εκτέλεση 

εργασιών διαγράμμισης οδών, που αφορά στην παράταση του συμβατικού 

χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες (ήτοι την 13/04/2023).

 Η ανάδοχος εταιρεία αιτείται την παράταση λόγω μη ολοκλήρωσης των 

εργασιών (έχουν εκτελεστεί 3750 τ.μ. από τα 7500 συμβατικά τ.μ.), λόγω 

ανωτέρας βίας (Covid-19,πόλεμος στην Ουκρανία, οικονομική και ενεργειακή 

κρίση).

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και την λήψη 

σχετικής απόφασης.

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Δαμάσκος  Αναστάσιος

Ηλ.Μηχαν. & Μηχανικός Η.Υ.
                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Α. Κολοκούρη                         Αχαρνές :  10/10/2022
Τηλ. : 213 2072436

                          
E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                               Προς:
                                                                      Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                   κ. Σπύρο Βρεττό  

  

ΘΕΜΑ : Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΙΟΥ» 
         

Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 

Δήμου Αχαρνών έτους 2022 το οποίο εγκρίθηκε με την 67/2022 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου.

Για το έργο αυτό συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 63/2022 

Μελέτη προϋπολογισμού 290.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
444/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών.

15ο ΘΕΜΑ
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Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.104  του Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022 του Δήμου 

Αχαρνών.

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα με «ελεύθερη συμπλήρωση 

ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 95 παρ. 2β, του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 37 του Ν.4782/2021).

Προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό του έργου, απαιτείται εκ μέρους 

της Οικονομικής  Επιτροπής η έγκριση των όρων διακήρυξης την οποία και σας 

διαβιβάζουμε  συνημμένα ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.

       Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης 
   Τεχνικών Υπηρεσιών

                                                                                                                           
                                                          Αναστάσιος Δαμάσκος

                                                                             Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχανικός Η/Υ
                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Α. Κολοκούρη                         Αχαρνές :  11/10/2022
Τηλ. : 213 2072436

                          
E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                               Προς:
                                                                      Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                   κ. Σπύρο Βρεττό  

  

ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2022» 
         

Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 

Δήμου Αχαρνών έτους 2022 το οποίο εγκρίθηκε με την 67/2022 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου.

Για το έργο αυτό συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 66/2022 

Μελέτη προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
478/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών.

16ο ΘΕΜΑ
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Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 30-7333.023  του Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022 του Δήμου 

Αχαρνών.

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα με «ελεύθερη συμπλήρωση 

ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 95 παρ. 2β, του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 37 του Ν.4782/2021).

Προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό του έργου, απαιτείται εκ μέρους 

της Οικονομικής  Επιτροπής η έγκριση των όρων διακήρυξης την οποία και σας 

διαβιβάζουμε  συνημμένα ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.

       Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης 
   Τεχνικών Υπηρεσιών

                                                                                  
     

                                                            Αναστάσιος Δαμάσκος
                                                                             Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχανικός Η/Υ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Αποδοχή από το Δήμο Αχαρνών-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, χορηγίας είκοσι  (10) 
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. 76/27-06-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  όπου εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου με αρ. πρωτ. 103071/21-9-2022 Έγκριση 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
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¨.

                                                                                                                                                     

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»

 

Δήμαρχο Αχαρνών
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Βρεττό Σπυρίδωνα

17ο ΘΕΜΑ
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Τη με αριθμ. 649/85599/07.09.2022 απόφαση Δημάρχου όπου  ορίζεται ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος 
Πετάκος,  Αντιδήμαρχος Δ/νσης  Κοινωνικής Πολιτικής.
Το έγγραφο  αίτημα του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γ. Πετάκου,  με αρ. πρωτ. 74415 /29 – 07 - 
2022 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  στην Προϊσταμένη 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Στυλιανή Παναγιωτάτου 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 06.08.2022 22021829 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

2 06.08.2022 22021828 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

3 06.08.2022 22021827 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

4 06.08.2022 22021826 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

5 06.08.2022 22021825 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

6 06.08.2022 22021824 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

7 06.08.2022 22021823 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

8 06.08.2022 22021822 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

9 06.08.2022 22021821 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

10 06.08.2022 22021820 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

11 06.08.2022 22021819 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

12 06.08.2022 22021818 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

13 06.08.2022 22021817 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

14 06.08.2022 22021816 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

15 06.08.2022 22021815 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,
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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 από το Δήμο 
Αχαρνών-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, χορηγίας είκοσι  (10) 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.
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. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Συντάκτης: Χρ. Αναγνωστόπουλος
ΤΗΛ.: 213 2072 484
email: canagnostopoulos@acharnes.gr

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

                        

Προς: 
Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχο κ. 
Σπυρ. Βρεττό

                                                                                                                       

Θέμα: «Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 
Δήμου Αχαρνών με «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού»

Κύριε Πρόεδρε,

16 06.08.2022 22021814 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

17 06.08.2022 22021813 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

18 06.08.2022 22021812 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

19 06.08.2022 22021811 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

20 06.08.2022 22021810 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super 
Market Λ. Κων/νου 

Καραμανλή 97,

 Ο Αντιδήμαρχος Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής

Γεώργιος Πετάκος

18ο ΘΕΜΑ
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Ο Δήμος  Αχαρνών  έχει  υπογράψει  με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την υπ. 

αριθ. Πρωτ.: 65538/23-12-2021 προγραμματική  σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ». 

Στο πλαίσιο υλοποίησης  της ως άνω προγραμματικής σύμβασης ορίζουμε ως μέλος 

της Επιτροπής Παρακολούθησης τον κ. Σπυρίδωνα Χρηστάκη υπάλληλο της Δ/νσης 
Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής με αναπληρωτή του, τον κ. Χρήστο 
Αναγνωστόπουλο,  Προϊστάμενο του Τμήματος Ανάπτυξης Αξιοποίησης και Εκπαίδευσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού της ανωτέρω Διεύθυνσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τον ορισμό του κ. Χρηστάκη Σπυρίδωνα ως μέλος στην επιτροπή παρακολούθησης 
της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία έχει ως αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ». με αναπληρωτή του  τον κ. Χρήστο Αναγνωστόπουλο.

  Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Θέμα : «Αποδοχή δωρεάς Έργου Τέχνης».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

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

                       

Προς  Τον κ. Πρόεδρο 
της Οικονομικής Επιτροπής

19ο ΘΕΜΑ
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Κύριε Πρόεδρε,
 Παρακαλούμε όπως συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί απόφαση για την 

αποδοχή δωρεάς Έργου Τέχνης στο Δήμο Αχαρνών όπως απεικονίζεται στην σχετική συνημμένη 
φωτογραφία σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ.: 91686/23/9/22 αίτηση του κ. Αγγελίδη 
Άγγελου του Ιωάννη, κάτοικο Θρακ/νων,  γιατί σύμφωνα με την περίπτωση η’ της παρ.1 του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή 
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.  

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Αχαρνών.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε στη λήψη σχετικής απόφασης.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       

                       Μπόσδα

      

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

      
                  Αχαρνές, 4 Οκτωβρίου 2022                                  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                           

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ

20ο ΘΕΜΑ
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Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές

Τηλ. :   2132072460,461,462

e-mail: nomiki@acharnes.gr

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.

6) Την από 13-7-2021 βεβαίωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους περί υποβολής αίτησης με αριθμό 172853 των Μπαλάσκα Αθανάσιου 

του Βασιλείου και Μπαλάσκα Πολυξένης του Δημητρίου περί 

επαναπροσδιορισμού συζήτησης κατά τις διατάξεις του ν. 4745/2020 της με 

ΓΑΚ/ΕΑΚ 1242/283/2019 προγενέστερης αίτησης αυτών  για ρύθμιση οφειλών 

μεταξύ άλλων και προς το Δήμο Αχαρνών, κατατεθείσα ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Αχαρνών (με επιμέλεια της Γραμματέως του) στις 07/06/2022 

από την πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με 

Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.: 3699/1543/2022, της οποίας ορίσθηκε συζήτηση για την 24-10-

2022.

8) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου με την μορφή ανάθεσης εντολής για 

την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης.
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9) 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 

10) 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 

11) Την υπ΄αριθμ.: 250/19-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΛ1ΩΨ8-ΧΩΙ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα 

Κωτσόγιαννη Χριστίνα για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Αχαρνών κατά την συζήτηση την 27-1-2020 της αίτησης για 

έκδοση προσωρινής διαταγής των Μπαλάσκα Αθανάσιου του Βασιλείου και 

Μπαλάσκα Πολυξένης του Δημητρίου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί απόφαση: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Αχαρνών κατά τη συζήτηση την 24-10-2022 αλλά και σε κάθε 

μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της κατατεθείσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Αχαρνών (με επιμέλεια της Γραμματέως του) στις 07/06/2022 από την πλατφόρμα 

της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.: 

3699/1543/2022 αίτησης των Μπαλάσκα Αθανάσιου του Βασιλείου και Μπαλάσκα 

Πολυξένης του Δημητρίου περί επαναπροσδιορισμού συζήτησης, κατά τις διατάξεις 

του ν. 4745/2020 της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 1242/283/2019 προγενέστερης αίτησης αυτών για 

ρύθμιση οφειλών μεταξύ άλλων και προς το Δήμο Αχαρνών .

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική 

υπόθεση, η οποία ορίζεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα δύο (192,00) ευρώ, πλέον 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα 

Δικηγόρων παράρτημα Ι.

Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Χριστίνα Κωτσόγιαννη. 

Η υπάλληλος Η Προϊσταμένη Η Νομική Σύμβουλος

Χρυσαυγή Σ. Αγά 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, 4 Οκτωβρίου   2022 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 20 Απριλίου 2022 με  Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 3496/2022 και 

Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 510/2022 αίτηση του κου Αντωνιάδη Φωτίου 

ενώπιον  του Τριμελούς  Εφετείου Αθηνών  κατά του Δήμου Αχαρνών για 

αναγνώριση δικαιούχου και  καθορισμό  οριστικής  τιμής μονάδας για 

αποζημίωση  λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής  εκτάσεως εμβαδού 71,80 τ.μ.  

εντός του Ο.Τ. 2931  του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής 

ενότητας   

« ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών ( ΚΑΕΚ: 050284416011/0/0 )  

με ορισθείσα  ημερομηνία για τη συζήτηση της εν λόγω  αίτησης  την  

08/11/2022. 

2) Την υπ΄αριθμ.: 97/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αχαρνών,  δια της οποίας καθορίζεται  τιμή  μονάδος για αποζημίωση  λόγω 

ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης επί της Π.Ε. « ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» του 

Δήμου Αχαρνών,  εξωδικαστικά, το ποσό των διακοσίων 

( 200,00 ) ευρώ το τ.μ.

3)Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά τη 

         συζήτηση της ως άνω αιτήσεως ( σχετ.1)  

   4)  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

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

Νομικής  
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       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 

6)  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

7) 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 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου Αθηνών , να 

παρασταθεί και να  καταθέσει προτάσεις – ανταίτηση  στο ποσό των  200,00 ευρώ το 

τ.μ., σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ.: 97/2018 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αχαρνών, κατά τη συζήτηση   την 08-11-2022,    αλλά και σε κάθε μετ΄ 

αναβολή  ή ματαίωση συζήτηση,   της  από 20 Απριλίου 2022 με  Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 3496/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 510/2022 αίτησης του κου 

Αντωνιάδη Φωτίου   κατά του Δήμου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχου και  

καθορισμό  οριστικής  τιμής μονάδας για αποζημίωση  λόγω απαλλοτρίωσης 

εδαφικής  έκτασης  εμβαδού 71,80 τ.μ.  εντός του Ο.Τ. 2931  του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής ενότητας   « ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» του 

Δήμου Αχαρνών ( ΚΑΕΚ: 050284416011/0/0 ).  

2.Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική 

υπόθεση, η οποία ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00€) πλέον 

αναλογούντος ΦΠΑ 24% , σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα 

Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 
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Προτεινόμενος  δικηγόρος: κος Οικονομόπουλος Αναστάσιος

            Η Προϊσταμένη                                                  Η Νομική Σύμβουλος

        Γεωργία Χ. Μπούσγου                                            Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης 
Κρίσεων
Ολυμπιονίκη Χρ.Μάντικα (τέρμα)
Τ.Κ. 13677, Αχαρνές
Συντάκτης:Παπαδόπουλος Βασίλης
Τηλ.: (+30)2102435665
Fax: (+30)2102435667
e-mail.: p.prostasia.axarnai@gmail.com

Προς:

Αχαρνές, .13./.10./2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  «A. Έγκριση ή μη της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, περίπτωση 2γ, 

του Ν. 4412/2016, των «Υπηρεσιών αποκομιδής και 

απομάκρυνσης φερτών υλικών», λόγω κήρυξης του Δήμου 

μας σε Κατάσταση σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας, συνολικού ποσού 124.000,00 €, 

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

6495.25, του υπό αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2022.

Β. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. .137./2022 μελέτης του Αυτ. 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, με 

τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής και απομάκρυνσης φερτών 

υλικών», συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το  άρθρο 3, παρ.1, περιπτ. Ιδ του Ν. 4623/2019 «Η 

οικονομική επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις 

έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην 

22ο ΘΕΜΑ

mailto:p.prostasia.axarnai@gmail.com
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των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την 

απευθείας ανάθεση»

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.»

Στο Δήμο μας έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για την ανάθεση με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των «Υπηρεσιών αποκομιδής και 

απομάκρυνσης φερτών υλικών», σύμφωνα με 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 

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) και παρατάθηκε εκ νέου έως και 3 

Φεβρουαρίου 2023 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 881/02-8-2022 απόφαση Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Β8Κ46ΝΠΙΘ-ΣΨ7) διότι δεν έχει 

ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τις 

καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η-8-2021 και την με αρ. 

πρωτ. 47994 /19-02-2022 (ΑΔΑ 9ΠΥΡ46ΜΤΛ6-5Β1) απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε 

Δήμους της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για 

[«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό 

ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025. 

Σύμφωνα με την με αρ. .137./2022 μελέτη που εκπονήθηκε από το Αυτ. 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, το συνολικό ποσό της 

ανάθεσης ανέρχεται σε 124.000,00  €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

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 
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μελετών και εκτέλεσης έργων, και η  αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού 

γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου.

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την με αρ. 

πρωτ. 3771/10-5-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

(ΑΔΑ: 9ΡΓΞ46ΜΤΛΒ-Τ4Ψ), σύμφωνα με την οποία κηρύσσονται σε κατάσταση 

ειδικής κινητοποίησης περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, μεταξύ αυτών και ο 

Δήμος Αχαρνών, 47994 /19-02-2022 (ΑΔΑ 9ΠΥΡ46ΜΤΛ6-5Β1) απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του Υπουργείου 

Εσωτερικών σε Δήμους της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ 

για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό 

ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025, την με αρ. 

.137./2022 μελέτη και το με αρ. πρωτ. 99742./13-10-2022 πρωτογενές αίτημα 

του Αυτ. Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, και κυρίως την 

ανάγκη προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, τον υποδομών και 

του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από τις έντονες 

βροχοπτώσεις και από τα πλημμυρικά φαινόμενα, που δεν επιτρέπει την τήρηση 

των χρονικών προθεσμιών, ούτε αφήνει την δυνατότητα χρήσης συνήθων 

διαγωνιστικών διαδικασιών, αλλά την χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, περίπτωση 2γ, του Ν. 4412/2016, 

έκτος πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, παρακαλείται για : 

Α. την έγκριση ή μη της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, περίπτωση 2γ, του Ν. 4412/2016, των 

«Υπηρεσιών αποκομιδής και απομάκρυνσης φερτών υλικών», λόγω κήρυξης του 

Δήμου μας σε Κατάσταση σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, 

συνολικού ποσού 124.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6495.25, του υπό αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού 

έτους 2022.

Β. την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. .137./2022 μελέτης του Αυτ. Τμήματος 

Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής 

και απομάκρυνσης φερτών υλικών», συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και 

Γ. την συγκρότηση της επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

   

Ο Προϊστάμενος 
Αυτ.Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης 
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Κρίσεων

                                                                 Παπαδόπουλος Βασίλης

                                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ομάδα εργασίας Διερεύνησης Τιμών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές Προς:

Αχαρνές, 13/10/2022

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» και έγκριση 

υποβολής πρότασης στη Δράση 16854 Έξυπνες πόλεις, Άξονας 2.2-Ψηφιακός 

μετασχηματισμός του κράτους του Προγράμματος Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0  για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. µε τον «Οδηγό υποβολής προτάσεων δράσεων 

έξυπνης πόλης των Δήμων προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε. σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με Αρ.Πρωτ.:18906/21-12-2021, κάλεσε τους δήμους με 

πληθυσμό άνω των 100.000 να υποβάλλουν πρόταση που αφορά την μετατροπή των 

δήμων σε «έξυπνες πόλεις». Κεντρικός στόχος των δράσεων έξυπνης πόλης σύμφωνα με το 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 είναι η ανάπτυξη και χρήση νέων 

τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού 

περιβάλλοντος, στις ελληνικές πόλεις.

Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε πρόταση δράσεων έξυπνης πόλης του Δήμου Αχαρνών για 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία  ελέγχθηκε από την ΚτΠ Μ.Α.Ε. 

αναφορικά με την συμβατότητα και τη συνάφειά της με τους ειδικούς και γενικούς στόχους 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΟΕ 276/2022).

23ο ΘΕΜΑ
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Mε την υπ.αριθμ. 12461/14-07-2022 επιστολή περί Υποβολής πρότασης στην Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης από την  ΚτΠ Μ.Α.Ε. δόθηκαν οδηγίες για 

την υποβολή της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» 

συνολικού προϋπολογισμού 2.967.881,10 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) για χρηματοδότηση από το 

Ταμείο Ανάκαμψης.

Η πράξη με τίτλο «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

δύο (2) υποέργα: 

• Το υποέργο 1 «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» με προϋπολογισμό 

2.940.105,10 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  Η προμήθεια περιλαμβάνει 12 

δράσεις ως εξής:

- Διαχείριση Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων με εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση 
πολιτών

- Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών Εισιτηρίων
- Έξυπνες Στάσεις
- Σύστημα Αποτροπής Ατυχημάτων σε Διαβάσεις Πεζών
- Διαχείριση Αστικού Πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων με έξυπνο σύστημα ποτίσματος με 

αισθητήρες
- Σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης περιβαλλοντικών παραμέτρων και θορύβου με 

αισθητήρες
- Έξυπνα ηλιακά δέντρα
- Κεντρική Πύλη Αλληλεπίδρασης για Πολίτες και Επιχειρήσεις με χρήση τεχνολογιών 

τεχνητής νοημοσύνης
- Δημιουργία Ψηφιακού Διδύμου (DigitalTwin) με ενσωματωμένη πλατφόρμα έξυπνης πόλης, 

κεντρικού συστήματος διαχείρισης χρηστών, πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων και 
δημιουργία Κέντρου Επιτελικής Διαχείρισης

- Επίσημη Υπηρεσία Οδολογίου και ταυτόχρονη αποτύπωση λοιπών δικτύων υποδομών του 
Δήμου αποτυπωμένο σε κεντρική υποδομή GIS

- Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδέσποτων και Δεσποζόμενων Ζώων
- Πλατφόρμα αποτροπής κυβερνοεπιθέσεων και διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων για 

τους χρήστες (350) του Δήμου
Για την εκπόνηση της μελέτης του υποέργου 1 συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας (ΑΟΕ: 

276/2022) προκειμένου να διερευνηθεί το κόστος της.

• Το υποέργο 2 «Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση και παρακολούθηση  

προτάσεων δράσεων έξυπνης πόλης του ∆ήμου Αχαρνών» με προϋπολογισμό 

27.776,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  

Προκειμένου ο Δήμος να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να υλοποιήσει 

το έργο εισηγούμαστε:

1. Την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» με 

προϋπολογισμό 2.940.105,10 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
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2. Την έγκριση υποβολής της προτεινόμενης πράξης με τίτλο: «Δράσεις έξυπνης 

πόλης Δήμου Αχαρνών» προϋπολογισμού 2.967.881,10 €  (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) στη Δράση 16854 Έξυπνες πόλεις, Άξονας 2.2 - Ψηφιακός 

μετασχηματισμός του κράτους του Προγράμματος Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

• Η πρόταση περιλαμβάνει το Υποέργο 1 «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» 

με προϋπολογισμό 2.940.105,10 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και το 

Υποέργο 2 «Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση και παρακολούθηση  

προτάσεων δράσεων έξυπνης πόλης του ∆ήμου Αχαρνών» με προϋπολογισμό 

27.776,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  

3. Την αποδοχή των όρων του Προγράμματος Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

4. Την δέσμευση του Δήμου για καταβολή της επιπλέον δαπάνης που δύναται να 

προκύψει

5. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την υποβολή της πρότασης.

Η ΟΜΑΔΑ

Αγγελής Φίλιππος 
Προϊστάμενος Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών

Λέκκα Ειρήνη
Προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών

Γκαγκαστάθης Νικόλαος 
Υπάλληλος Οικονομικής 

Υπηρεσίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές 12 Οκτωβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ

Προς τον κ. Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονο-
μικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Παρακαλώ να εντάξετε στην ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων της 
Οικονομικής Επιτροπής το 

ΘΕΜΑ : Διόρθωση της 496/07.10.2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
κ. Δήμαρχε,
Στο σημείο Γ. της 496/07.10.2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Γ. Εγκρίνει τη σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32Α του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21 κατά την εισήγηση:
Τακτικά Μέλη
1. Νικόλαος Γεωργακόπουλος
2. Ειρήνη Λαμπρινίδου
3. Νικόλαος Γκαγκαστάθης

 Πρέπει να αντικατασταθεί λόγω ασυμβατότητας το μέλος Νικόλαος Γκαγκαστάθης 
υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για την θέση 3. Προτείνεται η υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αργυρώ 
Μαραθωνίτη.

Έτσι η επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21, διαμορφώνεται ως 
εξής
1. Νικόλαος Γεωργακόπουλος
2. Ειρήνη Λαμπρινίδου
3. Αργυρώ Μαραθωνίτη

Με εκτίμηση

Ο Ειδικός Σύμβουλος

24ο ΘΕΜΑ
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Νικόλαος Γεωργακόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός MSc        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές 12 Οκτωβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ

Προς τον κ. Δήμαρχο – 
Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα με την κατάθεση πρότασης με 
τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Κ. Δήμαρχε,

 Η διακριτή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και των βιοαποβλήτων 
αποτελούν δράσεις για τις οποίες έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι, τόσο στο 
Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου 
μας, όσο και από το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ). 

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020- 2030 (ΠΥΣ 39/2020) 
και το Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας – Οδικός Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας 2021-
2025, η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία προϋποθέτει τη θέσπιση 
φιλόδοξων αλλά και ρεαλιστικών στόχων για τη διαχείριση αποβλήτων και 
ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάκτηση και την ανακύκλωση υλικών. 

Σύμφωνα με το νόμο 4819/2021 για την ανακύκλωση, οι Δήμοι υποχρεούνται 
στα ακόλουθα: 

• Αλλαγή τρόπου τιμολόγησης αστικών αποβλήτων: Εφαρμογή του 
συστήματος “Πληρώνω όσο Πετάω” (Pay as you throw)
• Αλλαγή τρόπου αποκομιδής λόγω υποχρεωτικής χωριστής συλλογής σε 
πολλαπλά ρεύματα 
1. Έως 31.12.2022 χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων όπου υπάρχει 

αποδέκτης ΜΕΒΑ
2.  Από την 1.9.2022, έναρξη στα σχολεία της υποχρεωτικής χωριστής 

συλλογής χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και 

25ο ΘΕΜΑ
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αποβλήτων τροφίμων με αρμοδιότητα των Δήμων. 
3. Οι Δήμοι, όπως και όλοι οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεούνται να 

οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά 
ρεύματα 

A. εντός των κτιρίων τους ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα 
οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας. 

B. σε δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού όπως αθλητικές 
εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς, άλλες 
δημοτικές εγκαταστάσεις 

H υλοποίηση ενός συστήματος «ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ» (ΠΟΠ) [PAY AS YOU 
THROW, PAYT] πρέπει να γίνει με προσεκτικό σχεδιασμό, προκειμένου να μην 
οδηγήσει σε αύξηση του κόστους συλλογής και μεταφοράς και σε μη αναλογική 
χρέωση των υπόχρεων (νοικοκυριά /επιχειρήσεις), η οποία θα υπονομεύσει τη 
βιωσιμότητα του συστήματος. Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, είναι 
απαραίτητη η δοκιμαστική εφαρμογή εναλλακτικών συστημάτων σε πιλοτική 
κλίμακα, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τη σταδιακή ανάπτυξη τέτοιων 
συστημάτων.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, εκδόθηκε από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις 
Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της 
Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 
εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα 
Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 17, και αφορούν τη Δράση 
14.6i.26.2-4.12 με τίτλο: «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής 
Συλλογής και Μεταφοράς των Οργανικών και Ανακυκλώσιμων Υλικών σε 
Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort».

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα με 
σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών στην αρχή “Pay as you  throw” ή “Gain as you 
Sort”. Ειδικότερα η δράση εστιάζει σε πιλοτική εφαρμογή του Πληρώνω όσο 
Πετάω, με στόχο την λειτουργία του ως κινήτρου για την αύξηση της 
διαλογής στην πηγή και αντικινήτρου για την μείωση υπολειμματικών 
σύμμεικτων σε δημοτικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρότασης μπορεί να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
χρηματοδότηση, τόσο για τον κατάλληλα καταρτισμένο Τεχνικό Σύμβουλο που 
θα αναλάβει την παρακολούθηση του προγράμματος και τους σχετικούς 
στόχους, όσο και για τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, 
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προκειμένου η πλειοψηφία των συνδημοτών μας να γίνουν κοινωνοί της 
αλλαγής στη νοοτροπία διαχείρισης των ανακυκλώσιμών μας υλικών.

Σχετικά με την υλοποίηση του ως άνω πιλοτικού προγράμματος από το 
Δήμο Αχαρνών σχεδιάζεται ο καθορισμός δύο ζωνών εφαρμογής του 
προγράμματος, που θα αφορούν σε δύο περιοχές του Δήμου. 

Συνοπτικά το πιλοτικό πρόγραμμα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ανά 
ζώνη εφαρμογής:

Ζώνη Α: (πληθυσμός ~ 6.000 κατοίκων) υλοποίηση προγράμματος Π.Ο.Π. σε 
δύο ρεύματα αποβλήτων, σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα υλικά, διαχωρισμός 
των αποβλήτων στην πηγή μέσω σάκων διαφορετικού χρώματος και 
συγκεκριμένου όγκου, τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου αναγνώρισης επί 
των κάδων προσωρινής απόθεσης των σάκων, χορήγηση μοναδιαίων κωδικών 
στους χρήστες. Η μέτρηση των παραγόμενων αποβλήτων θα γίνεται με την 
καταγραφή των ποσοτήτων των σάκων ανά ρεύμα αποβλήτων (συνολικός 
όγκος ανά ρεύμα). 

Ζώνη Β: (πληθυσμός ~1.500 κατοίκων) υλοποίηση προγράμματος Π.Ο.Π. σε 
ζώνη μηδενικής παραγωγής αποβλήτων όπου θα τοποθετηθούν 22 «έξυπνες 
νησίδες» τριών ρευμάτων, για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, 
ανακυκλώσιμων υλικών και υπολειμματικών αποβλήτων. 

Οι έξυπνες νησίδες θα διαθέτουν σύστημα ταυτοποίησης χρηστών, σύστημα 
ζύγισης και σύστημα ελέγχου πληρότητας των κάδων. Το σύστημα 
ταυτοποίησης χρηστών της έξυπνης νησίδας θα διαθέτει τη δυνατότητα 
εγγραφής και διαχείρισης των χρηστών, καταγραφής και αντιστοίχισης 
ζυγίσεων με τις κάρτες και τους χρήστες, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα 
διαχείρισης διαφορετικών κατηγοριών υλικών κατά τη ζύγιση. 

Προβλέπεται η διανομή καρτών δημότη για την αναγνώριση και ταυτοποίηση 
των χρηστών, επαναχρησιμοποιούμενων σάκων για την απόρριψη των 
ανακυκλώσιμων υλικών, βιοδιασπώμενων σάκων και μικρών οικιακών κάδων 
για την συλλογή και απόρριψη των βιοαποβλήτων. 

Το σύνολο των δεδομένων του προγράμματος (Ζώνη Α & Ζώνη Β) θα 
συγκεντρώνονται σε ειδική πλατφόρμα που θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει 
σε ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών το σύνολο των δεδομένων από τις γωνιές 
ανακύκλωσης, τους δημότες, όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και 
στην συνέχεια να επεξεργάζεται, να διαμορφώνει διαδικασίες και να 
παρουσιάζει με κατάλληλο τρόπο τα δεδομένα. Επιπλέον η πλατφόρμα, θα 
παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής του χρήστη – πολίτη στο σύστημα, καθώς 
και της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων από τα επιμέρους ζυγιστικά 
συστήματα των κάδων με σκοπό την παρακολούθηση του προγράμματος και 
την εξαγωγή κατάλληλων αναφορών.
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Κατόπιν τούτων, εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή να λάβει 
απόφαση για:

1. Την αποδοχή των όρων της υπ’αρ.Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7954/12-
07-2022 με κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.12 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5957 
Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ 
και ΤΣ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας 
Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – 
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις 
Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της 
Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort».

2. Την έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα με την κατάθεση πρότασης με 
τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ».

3. Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο κ. Βρεττό Σπύρο, ως νόμιμο εκπρόσωπο 
για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς και 
οποιουδήποτε εγγράφου είναι  απαραίτητο ή εφόσον ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, για τις ανάγκες υποβολής και υλοποίησης της 
πρότασης και τη χρηματοδότησή της, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της υπ’αρ.Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7954/12-07-2022 
με κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.12 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5957 
Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ 
και ΤΣ. 

4. Τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση 
των προμηθειών που στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας 
Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – 
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις 
Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της 
Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort».

Προτείνεται ο ορισμός των μελών της εν λόγω επιτροπής, ως κάτωθι:

• ….

• ….

• ….

με αναπληρωτές:

• ….

• ….



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 634918090333b8fc3958dd59 στις 14/10/22 11:24

• ….

Με εκτίμηση

Ο Ειδικός Σύμβουλος

Νικόλαος Γεωργακόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός MSc
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