1ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Βάγια Θραψανιώτου
Τηλ.: (+30)2132072485
email: vthrapsaniotou@acharnes.gr

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηνεκές)
Αχαρνές: 5/7/2022
Προς: Τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δήμου Αχαρνών
έτους 2023».
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην Οικονομική
Επιτροπή, το με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319/24-06-2022 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών/Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού (Α.Δ.Α.:965446ΜΤΛ6-ΗΟ4), παρακαλούμε όπως
εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση την έγκριση πρόσληψης τακτικού και εποχικού προσωπικού στο Δήμο
Αχαρνών, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του
δημόσιου τομέα έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-5 και 6 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019.
Συγκεκριμένα, για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών συντάσσεται χωριστό
ετήσιο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από τις αρμόδιες για τους Ο.Τ.Α. υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η διαδικασία των προσλήψεων του τακτικού προσωπικού διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4765/2021.
Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 11-07-2022 (μέχρι την ως άνω
ημερομηνία θα είναι δυνατή η είσοδος στην ειδική εφαρμογή Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων).Τα
αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση, η οποία δεν χρήζει ξεχωριστής
υποβολής, καθώς η καταχώριση στοιχείων υποκαθίσταται από την ειδική εφαρμογή και περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
Α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και
αναγκών του, βάσει των αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού.
Β. Τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό).
Γ. Τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό,
τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
Δ.Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής και, επιπλέον,
εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.
Ε. Τις ανάγκες που καλύπτονται από τη διαδικασία της κινητικότητας.
Επίσης, παραθέτουμε, όπως αναφέρει η ως άνω σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, τα εξής:
Ως εποχικό προσωπικό δεν νοείται το έκτακτο προσωπικό εν γένει αλλά το προσωπικό το οποίο
προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών και επαναλαμβανόμενων αναγκών, κατά την ίδια περιορισμένη
χρονική περίοδο μέσα στο έτος (π.χ. πυροσβέστες για κάλυψη αναγκών κατά τη θερινή περίοδο κ.ο.κ)
Κατόπιν συνετής και ρεαλιστικής εκτίμησης των αναγκών μας με βάση τις άμεσες προτεραιότητές μας, τις
αποχωρήσεις είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω κινητικότητας, τις υπηρεσιακές εκκρεμότητες κρίνεται
αναγκαία η πρόσληψη τακτικού και εποχικού προσωπικού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού
προσλήψεων έτους 2023, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ)
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΕ
ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΗΠΟΥ)
ΥΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ΘΕΣΕΙΣ
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
3
2
3
4
4
2
1
2
2
2
2
2
2
8
14
4
1

ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΛΣΟΥΣ

23

2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

20

3

ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ

6

Για τη δαπάνη που θα προκύψει για το τακτικό προσωπικό θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στον
προϋπολογισμό έτους 2023 και εφεξής. Εκτιμάται ως ημερομηνία πρόσληψης του τακτικού προσωπικού το
τελευταίο τετράμηνο του έτους 2023. Ο τρόπος κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης θα είναι μέσω
χρηματοδότησης μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και των ανταποδοτικών τελών.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο Διευθυντής
Διοικητικών Υπηρεσιών
και Ανθρώπινου Δυναμικού

Φίλιππος Αγγελής
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2ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Βάγια Θραψανιώτου
Τηλ.: (+30)2132072485
email: vthrapsaniotou@acharnes.gr

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «ΔΙΗΝΕΚΕΣ»
Αχαρνές: 7/7/2022
Προς: Τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Θέμα: «Κάλυψη εγκεκριμένων θέσεων τακτικού προσωπικού Δήμου Αχαρνών από τους
πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο του ετήσιου
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022 ».
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην
Οικονομική Επιτροπή, της υπ΄ αρ. 344/16-07-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ:66ΚΟΩΨ8-8ΜΝ) και του υπ΄ αρ. πρωτ.20728/30-03-2022 εγγράφου του Υπουργείου
Εσωτερικών/Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. (Α.Δ.Α.:6ΘΗΨ46ΜΤΛ6-ΧΒΩ), παρακαλούμε όπως
εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση την κάλυψη των εγκεκριμένων θέσεων από τους
πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ.
Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022
εγκρίθηκαν οι εξής θέσεις:
Αριθμός
Ειδικότητα
Ατόμων
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
Γενικό Σύνολο:
7
Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν για το μόνιμο προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ,
ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6-24, τις παρ. 7-8 του άρθρου 25 και τα άρθρα 28-30 του
ν. 4765/2021. Κατά περίπτωση, η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται με τη διαδικασία
διεξαγωγής πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ή με σειρά προτεραιότητας βάσει
προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων ή άνευ νέας προκήρυξης, με πλήρωση των
θέσεων από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
Επισημαίνεται ότι, ενόψει της εκτεταμένης ομοιογένειας των κλάδων-ειδικοτήτων των
εγκριθέντων θέσεων με τις ήδη προκηρυχθείσες θέσεις της 13Κ/2021, το Υπουργείο
προκρίνει την κάλυψη των εγκεκριμένων θέσεων από τους πίνακες επιλαχόντων της
13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, ως την πλέον ενδεδειγμένη διαδικασία για να επιτευχθεί
η κάλυψη των θέσεων και η ολοκλήρωση των προσλήψεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
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Δόθηκε η δυνατότητα στον κάθε φορέα να επιλέξει κωδικό θέσης οποιουδήποτε φορέα
συμμετέχει στην προκήρυξη, ανεξαρτήτως της περιφερειακής ενότητας/δήμου που εδρεύει
η θέση καθώς και κωδικό που προκηρύχθηκε είτε ως γενική θέση είτε ως θέση ειδικής
κατηγορίας, με εμπειρία ή άνευ εμπειρίας, καθώς, κατά το στάδιο υποβολής αιτήματος για
πλήρωση από επιλαχόντα όλες οι θέσεις λογίζονται γενικές.
Για την υποβολή αιτήματος για πλήρωση θέσεων από επιλαχόντες, η υπηρεσία μας
επέλεξε ενδεικτικούς κωδικούς θέσεων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, όπως
απεικονίζονται στο συνημμένο πίνακα, τον οποίο η υπηρεσία μας ανήρτησε στον ειδικό
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Επιπλέον, η μία (1) εγκεκριμένη θέση κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας ΠΕ Νομικής θα
προκηρυχθεί στο μέλλον από το ΑΣΕΠ, καθότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης
της από τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης.
Για τη δαπάνη που θα προκύψει για το τακτικό προσωπικό έχουν εγγραφεί οι ανάλογες
πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2022 και εφεξής, σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ.
65967/7-7-2022 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικής
Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Εκτιμάται ως ημερομηνία πρόσληψης
του τακτικού προσωπικού το τελευταίο τετράμηνο του έτους 2022. Ο τρόπος κάλυψης της
προκαλούμενης δαπάνης θα είναι μέσω χρηματοδότησης μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο Διευθυντής
Διοικητικών Υπηρεσιών
και Ανθρώπινου Δυναμικού

Φίλιππος Αγγελής

Συνημμένα:
Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων τακτικού προσωπικού Δήμου Αχαρνών στο πλαίσιο του ετήσιου
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022
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3ο ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

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

Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση ΤΔΕ της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή,
ως κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής
δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την
βελτίωση του Δημόσιου χώρου», με μείωση προϋπολογισμού στο ποσό των 9.414.152,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Ο Δήμος Αχαρνών υπέβαλλε αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της με ΑΔΑ:
665Ψ4653Π8-ΡΣΝ Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

του

Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου», σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 205/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63Α7ΩΨ8-27Σ)
στην οποία αποφασίστηκε:
1. Η αποδοχή του το συνόλου των όρων της Πρόσκλησης με ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ
του προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου».
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2. Η έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης με Α.Π. ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ του προγράμματος
«Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου» για τη χρηματοδότηση
του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας οδικής
πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής
δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών».
3. Η κάλυψη της υπερβάλλουσας δαπάνης χρηματοδότησης του έργου από ιδίους
πόρους του Δήμου, εφόσον το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι μικρότερο από το αιτούμενο ποσό
χρηματοδότησης της προτεινόμενης πράξης.
4. Ο ορισμός υπάλληλου ως υπεύθυνου της πράξης και αρμόδιου επικοινωνίας.
5. Ο ορισμός υπάλληλου ως υπεύθυνου για την υποβολή του τεχνικού δελτίου της
πράξης.
6. Η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διερεύνηση τιμών για την υποβολή
πρότασης χρηματοδότησης για το έργο «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του
Δημόσιου χώρου» και,
7. Εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τις
περαιτέρω ενέργειες.
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου, η Πράξη η οποία υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της της Πρόσκλησης με Α.Π. οικ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131 έχει τίτλο «Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας
οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής
δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών» με αρχικό προϋπολογισμό 9.660.324,00€.
Ωστόσο, για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου,
κρίνεται σκόπιμη η επικαιροποίηση του ΤΔΕ της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση της Λεωφόρου
Καραμανλή, ως κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής
εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών» με μείωση του προϋπολογισμού
στο ποσό των 9.414.152,00€, το οποίο αναλύεται ως εξής:
•

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

Υποέργο 2: «Λύσεις Καινοτομίας στο πλαίσιο της Ανάπλασης της οδού Λ.
Καραμανλή από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Πάρνηθος έως τη διασταύρωση
με τη Λεωφόρο Δεκελείας»
Το υποέργο 2 αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων λύσεων για το
υποέργο 1: «Ανάπλαση οδού Λ. Καραμανλή από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο
Πάρνηθος έως τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Δεκελείας» με σκοπό τον
εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της συνολικής παρέμβασης. Ο
προϋπολογισμός του Υποέργου 2 ανέρχεται στο ποσό των 796.952,00 € με τον Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκριθεί
ποσό χρηματοδότησης μικρότερο από τον προϋπολογισμό του Τεχνικού Δελτίου Έργου που
υποβάλλεται, και δεδομένης της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου Έργου για το
περιβάλλον και την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης, ο Δήμος Αχαρνών θα καλύψει την
υπερβάλλουσα δαπάνη από ιδίους πόρους. Η δαπάνη από ιδίους πόρους δε μπορεί να
υπερβεί το ποσό των 3.414.152,00€.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την επικαιροποίηση του ΤΔΕ της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση της Λεωφόρου
Καραμανλή, ως κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού
υψηλής εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών», στο πλαίσιο
της Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Προγράμματος
«Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου», με μείωση
προϋπολογισμού στο ποσό των 9.414.152,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
2. Την κάλυψη της υπερβάλλουσας δαπάνης χρηματοδότησης του έργου από ιδίους
πόρους, σε περίπτωση που από το Υπουργείο Περιβάλλοντος εγκριθεί ποσό
χρηματοδότησης

μικρότερο από τον προϋπολογισμό του επικαιροποιημένου
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Τεχνικού Δελτίου Έργου που υποβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση, η δαπάνη από
ιδίους πόρους δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.414.152,00€.
3. Την αντίστοιχη επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης του υποέργου 1.
4. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
για τις περαιτέρω ενέργειες και την υποβολή του επικαιροποιημένου τεχνικού
δελτίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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