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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Εξόδων
Συντάκτης : Ευάγγελος Λαζαρής
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.(+30) 210 2415364
Fax (+30) 210 2441745
e-mail:elazaris@acharnes.gr

Αχαρνές :            

Προς: Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής          

           κ. Σπυρίδων Βρεττό

             Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
         
ΘΕΜΑ  : «Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. 
αυτοκινήτου, ποσού 230,00 €, στον κ. Μιχαήλ Αυγερινό». 

                                  Κύριε  Πρόεδρε  ,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση, 
για την έγκριση συμβιβασμού της αποζημίωσης υλικών ζημιών του Ι.Χ. 
αυτοκινήτου, ποσού 230,00 € στον κ. Μιχαήλ Αυγερινό, ύστερα από πτώση σε 
λακκούβα (29-01-2022), στη οδό Λεωφόρος Καραμανλή αρ. 190, του Δήμου μας.    

                   Το ποσό θα βαρύνει τον  Κ.Α. : 00-6495.009 από τον προϋπολογισμό

                   εξόδων του Δήμου , οικονομικού  έτους  2022.

                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                             ΚΛΕΙΩ ΚΑΤΑΡΑ
                                                  και α.α.
                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
                                ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

                                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΛΑΓΓΙΤΗΣ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:« Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο 659/8-8-2022  που αφορά κλήση της 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» . 

κ.  Πρόεδρε,
     Παρακαλούμε, όπως εισηγηθείτε την έκδοση απόφασης από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
για διαγραφή οφειλέτη  από το  βεβαιωτικό  κατάλογο  659/8-8-2022  που αφορά κλήση της 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΗΣ » . 

   Ονοματεπώνυμο : ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αριθ. εγγραφής : 43693
Αριθ. βεβαίωσης τριπλοτύπου: 659/8-8-2022
Α/Α καταλόγου : 13228  
Είδος καταλόγου: ΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Ποσό βεβαίωσης: 20,00 €
Ποσό διαγραφής: 20,00 € 

   Εισπρακτέο υπόλοιπο = 0
Αιτιολογία: Διαγραφή στον ανωτέρω οφειλέτη έπειτα από έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Άμεσης 
Δράσης Αττικής, Υποδιεύθυνση Διοικητικής & Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης, Τμήμα 
Διοικητικής Υποστήριξης, Γραφείο Παραβάσεων, στο οποίο αναφέρεται ότι κρίθηκε βάσιμη 
από τον αρμόδιο Αξιωματικό η από 30-9-2022 ένσταση κατά της υπ’ αριθ. 110000749710/20-9-
2021  πράξης βεβαίωσης παράβασης.

   Ως εκ τούτου η βεβαιωμένη οφειλή διαγράφεται εξ ολοκλήρου.

                                                                                          Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               
                                                                                                          ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα Εσόδων
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Κρίνου Δέσποινα
Τηλ: (+30) 2102415352 
E-mail: dkrinou@acharnes.gr

      

               

Προς:

ΠΡΟΕΔΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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                                                                                                       ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                           ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικ.
                                                                                      Επιτροπής                                                                                                                            
                                                                           

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

   ΘΕΜΑ: «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 1.488,00€, που 
αφορά τη δαπάνη πληρωμής των εξόδων νομικής υποστήριξης (αθωωτική απόφαση) του 
υπαλλήλου του Δήμου μας Ε.Λ.».

       Κύριε Πρόεδρε, 

       Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση της 
εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 1.488,00€, που αφορά τη δαπάνη πληρωμής 
των εξόδων νομικής υποστήριξης (υπόθεση ΤΣΙΑΚΟΣ - αθωωτική απόφαση του 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών) του υπαλλήλου του Δήμου μας Ε.Λ.
 
     Τα έξοδα της νομικής υποστήριξης τα ανέλαβε ο υπάλληλος ατομικά (1.488,00€ Ε.Λ.), ο 
οποίος και ζητά να του 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           

    Κατάρα Κλειώ
                                                                                          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: «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 1.488,00€, που 
αφορά τη δαπάνη πληρωμής των εξόδων νομικής υποστήριξης (αθωωτική απόφαση) του 
υπαλλήλου του Δήμου μας Ε.Λ.».

       Κύριε Πρόεδρε, 

       Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση της 
εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 1.488,00€, που αφορά τη δαπάνη πληρωμής 
των εξόδων νομικής υποστήριξης (υπόθεση ΛΑΓΙΟΣ - αθωωτική απόφαση του 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών) του υπαλλήλου του Δήμου μας Ε.Λ.
 
     Τα έξοδα της νομικής υποστήριξης τα ανέλαβε ο υπάλληλος ατομικά (1.488,00€ Ε.Λ.), ο 
οποίος και ζητά να του 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           

    Κατάρα Κλειώ
                                                                                          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: «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 4.588,00€, που 
αφορά τη δαπάνη πληρωμής των εξόδων νομικής υποστήριξης (αθωωτική απόφαση) των 
υπαλλήλων του Δήμου μας Ε.Λ. και Κ.Κ.».

       Κύριε Πρόεδρε, 

       Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση της 
εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 4.588,00€, που αφορά τη δαπάνη πληρωμής 
των εξόδων νομικής υποστήριξης (υπόθεση ΛΑΓΙΟΣ - αθωωτική απόφαση του 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών) των υπαλλήλων του Δήμου μας Ε.Λ. και Κ.Κ.
 
     Τα έξοδα της νομικής υποστήριξης τα ανέλαβαν ο κάθε υπάλληλος ατομικά (1.488,00€ 
Ε.Λ. και 3.100,00€ Κ.Κ.), 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           

    Κατάρα Κλειώ
                                                                                          Ειρήνη Λέκκα
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: «Παράταση της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου επί των οδών  Λ. 

Φιλαδελφείας & Κεφαλληνίας, για την στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών»

Κύριε Πρόεδρε,
           Παρακαλούμε όπως σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, φέρετε προς συζήτηση σε προσεχή 
συνεδρίαση το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα που αφορά την παράταση της υφιστάμενης σύμβασης 
μίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται επί της οδών Φιλαδελφείας & Κεφαλληνίας, ιδιοκτησίας των κ.κ. 
Ιωάννας Παπανικολάου-Βρεττού και Μαρίας Γκιόκα-Βρεττού και επικαιροποίηση των όρων της. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ΄αριθμ. 25426/18-3-2022 έγγραφό της στο Αυτοτελές 
Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, έθεσε υπόψη της ότι το εν λόγω μίσθωμα, έχει λήξει (12ετία 
από την έναρξή του και τελεί υπό σιωπηρή παράταση, ζητώντας οδηγίες για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Ακολούθησε το από 11-11-2022 Γνωμοδοτικό Σημείωμα πληρεξούσιου Δικηγόρου που ορίστηκε με 
την Α.Ο.Ε. 361_5.7.22 (ΑΔΑ: 6ΨΨΟΩΨ8-ΤΗΧ), στο οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρει ως προς την 
αντιμετώπιση της σιωπηρής παράτασης της μισθωτικής σχέσης, τα κάτωθι:

«……….Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
1. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, νόμιμος συντρέχει περίπτωση, περί χαρακτηρισμού της εν 

προκειμένω μισθωτικής σχέσεως, ως αορίστου χρόνου, η οποία ελύθη κατόπιν της εγγράφου 
γνωστοποιήσεως των εκμισθωτών ότι δεν επιθυμούν την εξέλιξή της και δη από την 8-11-2021 
και εφεξής, ώστε ο Δήμος Αχαρνών, για την χρήση του μισθίου να υποχρεούται σε αποζημίωση 
χρήσης, ισόποση με το τελευταίο τρέχον μίσθωμα προ της λύσεως της μισθώσεως.

2. Σύμφωνα με τις σκέψεις που αναπτύχθηκαν ανωτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία οι 
εκμισθωτές μεταβάλλουν (ανακαλέσουν) την δήλωση περί μη συνέχισης της μισθωτικής 
σχέσεως καταλείπεται ρυθμιστικό πεδίο, για την υπογραφή συμφωνητικού, παρατάσεως της 
αρχικής μισθωτικής σχέσεως δια της αποφάσεως του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Δήμου 
Αχαρνών και ασφαλώς, υπό την απαραίτητο προϋπόθεση ότι, εξακολουθεί να συντρέχει ο λόγος 
για τον οποίο συνήφθη, η ως άνω μισθωτική σχέση. 
Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Αχαρνών υποχρεούται στην κένωση του μισθίου και την 
παράδοση αυτού, ελευθέρου προσώπου και πραγμάτων προς τους εκμισθωτές».

Με την υπ΄αριθμ.:117658/29-11-2022 Δήλωσή τους οι εκμισθώτριες του ακινήτου επί των οδών  
Φιλαδελφείας & Κεφαλληνίας   κ.κ.  Ιωάννα Βρεττού Παπανικολάου και  Μαρία Βρεττού Γκιόκα: α) 
συναινούν στην ανάκληση του με Α.Π.:46647/8-11-2021 προς το Δήμο Αχαρνών, σύμφωνα με την οποία 
διαφώνησαν ως προς το ύψος του μηνιαίου μισθώματος που προτάθηκε από τον Δήμο Αχαρνών, για την 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας –
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα
Τ.Κ.: 136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Πασχαλίδου Μαρία
Τηλ.:  213-2072367, 213 2072 361
e-mail: mpasxalidou@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «Κοινό»
Χρόνος διατήρησης : «3 έτη»

ΠΡΟΣ :  Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
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σύναψη συμφωνίας παράτασης της υφιστάμενης μίσθωσης και β) συμφωνούν στην παράταση της ως άνω 
μίσθωσης μέχρι 31-3-2024 με μηνιαίο μίσθωμα 3.000€, όπως έχει προφορικώς συμφωνηθεί.
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημοσίων Υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 «Περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των 

όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων»

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.19/19-11-1932 «Περί στεγάσεων δημοσίων Υπηρεσιών’
5. Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις»
6.  Το άρθρο 611 κ.ε. Αστικού Κώδικα περί σιωπηρής αναμίσθωσης 
7. Το από 01-06-1995 συμφωνητικό
8.  Το από 11-11-2022 Γνωμοδοτικό Σημείωμα πληρεξούσιου Δικηγόρου που ορίστηκε με την 

υπ΄αριθμ.: 361_5.7.22 Αποφ. Οικ. Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΨΨΟΩΨ8-ΤΗΧ)
9. Την υπ΄αριθμ.: 117658/29-11-2022 Δήλωση των εκμισθωτριών να άρουν τις συνέπειες της 

υπ΄αριθμ.: 46647/8-11-2021 δήλωσης τους 
10. Το γεγονός ότι: 

α) το μίσθιο, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται εκ μέρους του Δήμου Αχαρνών για την στέγαση 
υπηρεσιών του, χωρίς εναντίωση του εκμισθωτή και χωρίς να έχει συμφωνηθεί ρητώς η παράταση 
της μισθώσεως
β) εξακολουθούν να τελούν σε ισχύ οι κύριες υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων μερών,
γ) εξακολουθεί να παρίσταται ανάγκη για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, 
δ) έχουν κηρυχτεί στο παρελθόν άγονες δημοπρασίες για την μίσθωση ακινήτου, για την κάλυψη 
των συγκεκριμένων αναγκών του Δήμου μας

Εισηγούμαστε
 την λήψη απόφασης παράτασης της αρχικής σύμβασης μίσθωσης  ακινήτου επί οδών   Φιλαδελφείας 

& Κεφαλληνίας, ιδιοκτησίας των  Ιωάννας Παπανικολάου-Βρεττού και Μαρίας Γκιόκα-Βρεττού,  για την 
στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών από ………. έως  τις 31-3-2024 (γνωρίζοντάς σας ότι έχουν 
ενταλματοποιηθεί μισθώματα μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2022) , με μηνιαίο μίσθωμα 3.000,00€,  που 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6032 και την επικαιροποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης μίσθωσης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Κ. Κασιμάτης
Τηλ.: 210 2463171
E-mail: kkasimatis@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 13/12/2022

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:    «Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 123885/13-12-2022 γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά 

στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27664/24-03-2022 σύμβασης, η οποία 

παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 94637/30-09-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 

24/12/2022, της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την ομάδα «Α» της προμήθειας οχημάτων και 

μηχανημάτων λόγω των εκτάκτων μέτρων που επιβάλλονται, απόρροια της 

πανδημίας, αλλά και των εξελίξεων στην Ουκρανία, οπότε και λόγοι ανωτέρας βίας 

συνεχίζουν να επηρεάζουν τόσο τις διαδικασίες παραγωγής, την εξεύρεση υλικών-

εξαρτημάτων όσο και αυτές των μεταφορών».

Κύριε Πρόεδρε,

Στην επιτροπή κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 123287/12-12-2022 αίτημα της εταιρείας 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αφορά στην 

τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27664/24-03-2022 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με 

αρ. πρωτ. 94637/30-09-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 24/12/2022, της εταιρείας 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για ομάδα «Α» της 

προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων λόγω ανωτέρας λόγω των εκτάκτων μέτρων που 

επιβάλλονται, απόρροια της πανδημίας, αλλά και των εξελίξεων στην Ουκρανία, οπότε και λόγοι 

ανωτέρας βίας συνεχίζουν να επηρεάζουν τόσο τις διαδικασίες παραγωγής, την εξεύρεση 

υλικών-εξαρτημάτων όσο και αυτές των μεταφορών.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για: την επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 123885/13-12-2022 γνωμοδότησης 

της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με 

αρ. πρωτ. 27664/24-03-2022 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 94637/30-
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09-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 24/12/2022,  της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την ομάδα «Α» της προμήθειας 

οχημάτων και μηχανημάτων λόγω ανωτέρας λόγω των εκτάκτων μέτρων που επιβάλλονται, 

απόρροια της πανδημίας, αλλά και των εξελίξεων στην Ουκρανία, οπότε και λόγοι ανωτέρας 

βίας συνεχίζουν να επηρεάζουν τόσο τις διαδικασίες παραγωγής, την εξεύρεση υλικών-

εξαρτημάτων όσο και αυτές των μεταφορών.

Γι’ αυτό το λόγω παρακαλούμε για την τροποποίηση και έγκριση της σύμβασης και 

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής         Τα μέλη της Επιτροπής 

        Κων/νος Κασιμάτης 1. Σάββας Παπαδόπουλος     2. Σπυρίδων Παππούς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ε. Λαμπρινίδου
Τηλ.: 213 2072443
E-mail: elamprinidou@acharnes.gr

    Προς:

Αχαρνές, 13 /12/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 123634/13-12-2022 και 123693/13-12-2022 

πρακτικών Νο2 και Νο3 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών στον 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς 

στην Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών.

              Β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΦΜ: 

998562423/Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς στην Π.Ε. Αγίας Άννας του 

Δήμου Αχαρνών».

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) 

«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.............».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 

22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
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3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄) και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 100 παρ. 2γ του Ν. 

4412/2016.

4. Τις διατάξεις της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

5. Την αριθ. 201/2021 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αχαρνών, για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς στην Π.Ε. 

Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών, εκτιμώμενης αξίας 81.940,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

(101.605,60 € με Φ.Π.Α.).

6. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 69538/15-07-2022) που καταχώρησε ο Δήμος 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, το 

οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ010941288 2022-07-

15». 

7. Το αριθ. πρωτ. 69856/15-07-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την έκδοση απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης.

8. Την με αρ. πρωτ. 72513/25-07-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με 

αρ. Α-619/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 657ΙΩΨ8-01Θ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011045623 2022-08-03) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 

101.605,60 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-7135.020, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022.

9. Την υπ' αριθ. 473/07-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΔ8ΩΨ8-6ΨΑ) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στην Π.Ε. Αγίας 

Άννας και στην εκτέλεσή της με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην έγκριση της μελέτης και 

στη σύνταξη των όρων διακήρυξης. 

10. Την με αρ. πρωτ. 99914/13-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011418857 2022-10-13) 

διακήρυξη.

11. Την με αρ. πρωτ. 99511/12-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΛΣΩΨ8-Λ2Χ) προκήρυξη.
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12. Τα έγγραφα της σύμβασης της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό 

Αύξοντα Αριθμό: 170014 στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr). 

13. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και 

στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

14. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είχε οριστεί η 2α Νοεμβρίου έτους 

2022 και ώρα 13:00 μ.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 8η Νοεμβρίου 

έτους 2022.

15. Το γεγονός πως στον εν θέματι διαγωνισμό έλαβαν μέρος δύο (2) υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς. 

16. Το πρακτικό Νο1 αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού (περί ελέγχου της 

υποβολής των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και των δειγμάτων των υπό προμήθεια 

ειδών), με το οποίο διαπιστώθηκε πως ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «COSMOS GRASS 

ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν υπέβαλε σε πρωτότυπη και ηλεκτρονική μορφή την 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ούτε και τα απαιτούμενα δείγματα των υπό προμήθεια υλικών, 

ενώ ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ορθά υπέβαλε την απαιτούμενη 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής και τα απαιτούμενα δείγματα.

17. Την αριθ. 584/18-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΟ0ΩΨ8-0ΙΝ) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου, με την οποία έγινε αποδεκτή μόνο η προσφορά με αριθμό συστήματος 

«306105» της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΦΜ: 998562423/Δ.Ο.Υ. 

Κιλκίς. Η απόφαση της οικονομικής κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό στις 

24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:40:12.

18. Το γεγονός πως δεν πραγματοποιήθηκε προδικαστική προσφυγή κατά της ανωτέρω 

απόφασης. 

19. Το συνημμένο αριθ. πρωτ. 123634/13-12-2022 πρακτικό Νο2 της επιτροπής του 

διαγωνισμού (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς), με το 

οποίο η επιτροπή γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο την συνέχιση στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς της μοναδικής αποδεκτά 

υποβληθείσας προσφοράς, λόγω πληρότητας και συμμόρφωσης με τους όρους της διακήρυξης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς.

20. Στην συνέχεια με το αρ. πρωτ. 123693/13-12-2022 συνημμένο πρακτικό Νο3 της 

επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης, περί αξιολόγησης του υποφακέλου 

«οικονομικής προσφοράς» της μοναδικής αποδεκτής προσφοράς, η επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ 

της αποδοχής της ανάδειξης της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΦΜ: 

998562423/Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, Δ/νση Επιχείρησης Νέα Σάντα, Κιλκίς, ΤΚ 61100, τηλ. 2341064700, 

φαξ. 2341064300, e-mail: parcotek@otenet.gr , νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Λιάλιο 
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https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23360&tradingPartnerId=34944&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1601143785&oapc=9&oas=I7q5QW7YlXZz9DFOFRa9Xw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23360&tradingPartnerId=34944&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1601143785&oapc=9&oas=I7q5QW7YlXZz9DFOFRa9Xw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25523&tradingPartnerId=37644&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1601143785&oapc=9&oas=GiYegfZ9T__FgrcdZodhKw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25523&tradingPartnerId=37644&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1601143785&oapc=9&oas=GiYegfZ9T__FgrcdZodhKw..
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Βασίλειο (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλο), με Α.Δ.Τ. ΑΕ 381945/05-03-2007/ΤΑ Νέας Σάντας, 

ως προσωρινού αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς 

στην Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών, η οποία προσέφερε την συμφερότερη για τον Δήμο 

οικονομική προσφορά, με το συνολικό ποσό των 81.850,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (101.494,00 € με 

Φ.Π.Α. 24%).

21. Το άρθρο 100 παρ.2γ Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 του 

Ν.4782/2021, σύμφωνα με το οποίο μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α’ και 

β’ (αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και 

«οικονομικής προσφοράς»), η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, 

προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.

22. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών Νο2 και Νο3 της επιτροπής ΔΕΝ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ στους προσφέροντες (δεν λαμβάνει γνώση το σύνολο των 

συμμετεχόντων) και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

23. Το άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 

επί ποινή ακυρότητας, εφόσον υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση της 

οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, για τα εξής : 

Α. Την επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 123634/13-12-2022 και 123693/13-12-2022 

πρακτικών Νο2 και Νο3 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που αφορά στον αξιολόγηση των προσφορών στον 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς 

στην Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών.

Β. Στην ανάδειξη της επιχείρησης «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΦΜ: 

998562423/Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, Δ/νση Επιχείρησης Νέα Σάντα, Κιλκίς, ΤΚ 61100, τηλ. 2341064700, 

φαξ. 2341064300, e-mail: parcotek@otenet.gr , νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Λιάλιο 

Βασίλειο (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλο), με Α.Δ.Τ. ΑΕ 381945/05-03-2007/ΤΑ Νέας Σάντας, 

ως προσωρινού αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς 

στην Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών, η οποία προσέφερε την συμφερότερη για τον Δήμο 

οικονομική προσφορά, με το συνολικό ποσό των 81.850,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (101.494,00 € με 

Φ.Π.Α. 24%), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους διακήρυξης και τις 

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-40-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-40-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25523&tradingPartnerId=37644&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1601143785&oapc=9&oas=GiYegfZ9T__FgrcdZodhKw..
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τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας του 

προϋπολογισμού.

      

   Η Πρόεδρος της Επιτροπής            Τα μέλη της Επιτροπής 

        Ειρήνη Λαμπρινίδου 1. Μαρία Καραδήμα 2. Κων/να Τούντα

                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 14/12/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προς : Τον Κο Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
ΤΚ 13673 Αχαρνές
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης
Τηλ.: 213 2072370
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΘΕΜΑ: «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια 
Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 56.482,43 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. B. Έγκριση της με αρ. 175/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια 
Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής».

Έχοντας υπόψη τα εξής : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄).

9ο ΘΕΜΑ
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010), «Νέα 
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, 
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.............».

3. Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 
εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61».

4. Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της 
προμήθειας εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών για τα τμήματα: 1) Συντήρησης έργων & κατασκευή έργων με 
αυτεπιστασία και 2) Εξωτερικών συνεργείων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για την κάλυψη των 
αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αχαρνών.

5. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [42662100-5]-Εξοπλισμός ηλεκτροσυγκόλλησης; , [44423200-3]-Σκάλες; , 
[42652000-1]-Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός; , [18444000-3]-Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής; , 
[44511500-0]-Χειροπρίονα; , [33721100-1]-Λεπίδες ξυραφιών; , [44532100-9]-Πριτσίνια; , [44511000-5]-
Εργαλεία χειρός; , [44512300-5]-Σφυριά; , [31600000-2]-Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός; , [43132300-0]-
Τρυπάνια; , [44512800-0]-Κατσαβίδια; , [42123000-7]-Συμπιεστές; , [31612200-1]-Εκκινητήρες; , 
[34000000-7]-Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς; , [42410000-3]-Εξοπλισμός 
ανύψωσης και διακίνησης; , [42418000-9]-Μηχανήματα ανύψωσης; , [35124000-9]-Ανιχνευτές μετάλλου; 
,[44522200-7]-Κλειδιά; , [44521100-9]-Κλειδαριές; , [31642000-8]-Ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης; , 
[34324000-4]-Τροχοί; και [44510000-8]-Εργαλεία.

6. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε την αριθ. 175/2022 τεχνική μελέτη, σύμφωνα με την 
οποία η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.550,35 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
56.482,43 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % (Φ.Π.Α. 24% ίσο με 10.932,08 €). 

7. Η παρούσα προμήθεια διαιρείται σε πέντε (5) ομάδες. Αναλυτικά οι ομάδες έχουν ως εξής : 
Oμάδα Α΄ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), εκτιμώμενης αξίας 6.119,35 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, 
Oμάδα Β΄ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), εκτιμώμενης αξίας 10.512,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%,  
Oμάδα Γ΄ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), εκτιμώμενης αξίας 9.650,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, Oμάδα Δ΄ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ), εκτιμώμενης αξίας 16.128,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και Oμάδα Ε΄ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ), εκτιμώμενης αξίας 3.141,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

8. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας της σύμβασης. Προσφορές υποβάλλονται είτε για το 
σύνολο των ομάδων, είτε για οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί ο υποψήφιος οικονομικός φορέας. 

9. Την αριθ. 175/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τμήμα σύνταξης 
μελετών και τευχών δημοπράτησης του Δήμου Αχαρνών, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας 
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εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού, εκτιμώμενης αξίας 56.482,43 € με Φ.Π.Α. 24% για το σύνολο των ειδών 
της προμήθειας.

10. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 104636/25-10-2022) που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό 
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011511110 2022-10-31», για την προμήθεια 
εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

11. Το αριθ. πρωτ. 110042/09-11-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης.

12. Την με αρ. πρωτ. 112575/16-11-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-
870/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 9ΩΥΥΩΨ8-8Γ5, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 
22REQ011780927 2022-12-10) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 19.998,72 €, σε βάρος του Κ.Α. 
35-7135.001 (ΟΜΑΔΑ Δ΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

13. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 106202/31-10-2022) που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό 
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011567203 2022-11-09», για την προμήθεια 
εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

14. Το αριθ. πρωτ. 110264/10-11-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης.

15. Την με αρ. πρωτ. 112588/16-11-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-
872/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: Ψ4ΖΤΩΨ8-9Σ4, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 
22REQ011780928 2022-12-10) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 3.894,84 €, σε βάρος του Κ.Α. 
20-6662.004 (ΟΜΑΔΑ Ε΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

16. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 119489/02-12-2022) που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό 
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011727809 2022-12-02», για την προμήθεια 
εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

17. Το αριθ. πρωτ. 119842/02-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς 
την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

18. Την με αρ. πρωτ. 121890/07-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-
1012/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 9Β39ΩΨ8-Ω4Ω, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 
22REQ011780932 2022-12-10) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 7.587,99 €, σε βάρος του Κ.Α. 
30-7135.002 (ΟΜΑΔΑ Α΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

19. Την με αρ. πρωτ. 121892/07-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-
1013/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 9ΚΖ9ΩΨ8-ΕΕ8, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 
22REQ011780934 2022-12-10) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 13.034,88 €, σε βάρος του Κ.Α. 
30-7135.002 (ΟΜΑΔΑ Β΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 639b1692eb32ff008de1c0ae στις 15/12/22 15:02

20. Την με αρ. πρωτ. 121895/07-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-
1014/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΥΧΙΩΨ8-2ΗΘ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 
22REQ011780936 2022-12-10) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 11.966,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 
30-6662.009 (ΟΜΑΔΑ Γ΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

21. Χρόνος διάρκεια ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και 
δημοσίευσής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και για ένα (1) έτος. 

22. Λόγω της χρονικής διάρκειας δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού και σε περίπτωση 
καθυστέρησης (όπως για παράδειγμα προδικαστικών προσφυγών, υποβολής προσφορών πλήθους 
οικονομικών φορέων, ή άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων), προβλέπεται η διαγωνιστική διαδικασία με 
την υπογραφή της σύμβασης και του χρονικού διαστήματος υλοποίησης αυτής, καθώς και η παράδοση 
των ειδών της προμήθειας να συνεχιστεί στο επόμενο οικονομικό έτος και θα βαρύνει ανάλογα τις 
σχετικές πιστώσεις του Δήμου Αχαρνών με την ανάλογη απόφαση ανάληψης δαπάνης και την μεταφορά 
των σχετικών πιστώσεων που απαιτούνται από το οικονομικό έτος 2022 στο οικονομικό έτος 2023.

23. Λόγω του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης ο διαγωνισμός πρέπει να διενεργηθεί με τη 
διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το 
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση 
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)», ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 121 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019).

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για τα 

κάτωθι :

Α) για την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
της Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 56.482,43 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

Β) για την έγκριση της αριθ. 175/2022 επισυναπτόμενης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

Γ) για τον καθορισμό και την σύνταξη των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης, για την εκτέλεση της εν λόγω 

δημόσιας σύμβασης με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
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Ο Συντάκτης
Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Προμηθειών
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών
 

Νικόλαος Γκαγκαστάθης Ελένη Κατρά Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αχαρνές   07/ 12 / 2022                                 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      

                                                               
Προς:  τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
           κο. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟ 

             Κοιν : Οικονομική Υπηρεσία 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου:ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

(2019)      

Κύριε Πρόεδρε,
Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2019) , με αντικείμενο 
εργολαβίας, την εκτέλεση εργασιών που περιγράφονται στα εγκεκριμένα τεύχη, της με αριθμό 
04/2019 μελέτης προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α που συντάχθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
Με την με αριθμό 76/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 
εκτελεστέων έργων έτους 2020 που είναι ενταγμένο το έργο.
Με την με αριθμό 79/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
Με την με αριθμό 192/2019 Απόφαση Της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης.
Την με αριθμό Α-637/15-07-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) με αριθμό 
καταχώρησης Α-637 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αχαρνών.
Η δημοπρασία έγινε στις 02/12/2019 και μειοδότης ανεδείχθη η Εργοληπτική Επιχείρηση  Nexus 
Constructions EE Τεχνική Εταιρεία, με μέση έκπτωση 36,77%.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 233/2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών με θέμα: «Συμμόρφωση και εκτέλεση της 258/2020 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Αχαρνών και κατακύρωση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2019)»  
στην εταιρεία NEXUS CONSTRUCTION E.E.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την κατακύρωση του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του εν λόγω έργου στον μειοδότη 
«NEXUS CONSTRUCTION E.E.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΔΑ: 6Θ47ΩΨ8-ΘΜ6)
Στις 28/01/2021 υπεγράφη το Εργολαβικό Συμφωνητικό για το ποσό των €336.673,79 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 24 μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Αχαρνών (ανταποδοτικό).
Μετά την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. Δήμου 121352/05-12-2022 και επειδή παρατηρούνται 
σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση των απαραίτητων υλικών για την ολοκλήρωση του 
έργου λόγω των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων ζητείτε παράταση του έργου για διάστημα έξι 
μηνών, ήτοι έως 27-07-2023
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο  Διευθυντής  

Δαμάσκος Αναστάσιος

10ο ΘΕΜΑ
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Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ: 2132072436                           Αχαρνές :  06/12/2022

                                                           Προς:  Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                     κ. Σπύρο Βρεττό

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ» 

Με την με αρ. 569/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού (σχετικά με την αιτιολόγηση της 

ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της εταιρείας ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) για το έργο: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ» και έγινε κατακύρωση αυτού στον 

οικ. φορέα «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» που κατέθεσε κατά σειρά μειοδοσίας την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 190864 κοινοποιήθηκε η απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε ένσταση (προδικαστική προσφυγή).

Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε ο οικ. φορέας «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με 

το με αρ. πρωτ.: 116731/ 28.11.2022 έγγραφο να καταθέσει εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου.

Η εταιρεία «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» κατέθεσε τα δικαιολογητικά έντυπα σε 

σφραγισμένο φάκελο με το με αρ. πρωτ. παραλαβής 119532/02-12-2022 Δήμου 

11ο ΘΕΜΑ
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Αχαρνών και μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

ΕΣΗΔΗΣ με α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 190864, στις 01/12/2022  και ώρα 13:38:08 σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF).  

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης, σας 

διαβιβάζουμε αντίγραφα των δικαιολογητικών καθώς και του Πρακτικού Ελέγχου των 

Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρακαλούμε για την έγκρισή τους 

από την Οικονομική Επιτροπή με την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης T.Y.           Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

    ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και 

            ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΙΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ»

 
Με την με αρ. 569/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού (σχετικά με την αιτιολόγηση της 

ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της εταιρείας ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) για το έργο: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ» και έγινε κατακύρωση αυτού στον 

οικ. φορέα «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» που κατέθεσε κατά σειρά μειοδοσίας την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 190864 κοινοποιήθηκε η απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε ένσταση (προδικαστική προσφυγή).

Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε ο οικ. φορέας «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με 

το με αρ. πρωτ.: 116731/ 28.11.2022 έγγραφο να καταθέσει εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου.

Η εταιρεία «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» κατέθεσε τα δικαιολογητικά έντυπα σε 

σφραγισμένο φάκελο με το με αρ. πρωτ. παραλαβής 119532/02-12-2022 Δήμου 

Αχαρνών και μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

ΕΣΗΔΗΣ με α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 190864, στις 01/12/2022  και ώρα 13:38:08 σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) .  

Σήμερα στις  06/12/2022, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο όλων 

των παραπάνω δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (EEEΣ) από την εταιρεία «ΒΑΡΝΑΛΗΣ 
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ΙΩΑΝΝΗΣ» είναι ακριβή και επομένως διαβιβάζει τον φάκελο στην Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για την λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου.

Αχαρνές , 06-12-2022

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ    Πρόεδρος και τακτικό μέλος

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ Τακτικό μέλος

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τακτικό μέλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ: 2132072436                           Αχαρνές :  06/12/2022

                                                           Προς:  Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                     κ. Σπύρο Βρεττό

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» 

Με την με αρ. 570/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού (σχετικά με την αιτιολόγηση της 

ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της εταιρείας ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) για το έργο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» και έγινε κατακύρωση αυτού στον οικ. φορέα «ΒΑΡΝΑΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ» που κατέθεσε κατά σειρά μειοδοσίας την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 190980 κοινοποιήθηκε η απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε ένσταση (προδικαστική προσφυγή).
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Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε ο οικ. φορέας «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με 

το με αρ. πρωτ.: 116718/ 28.11.2022 έγγραφο να καταθέσει εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου.

Η εταιρεία «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» κατέθεσε τα δικαιολογητικά έντυπα σε 

σφραγισμένο φάκελο με το με αρ. πρωτ. παραλαβής 119527/02-12-2022 Δήμου 

Αχαρνών και μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

ΕΣΗΔΗΣ με α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 190980, στις 01/12/2022 ώρα 13:43:01 σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) .   

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης, σας 

διαβιβάζουμε αντίγραφα των δικαιολογητικών καθώς και του Πρακτικού Ελέγχου των 

Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρακαλούμε για την έγκρισή τους 

από την Οικονομική Επιτροπή με την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης T.Y.           Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

    ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και 

            ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΙΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»

 
Με την με αρ. 570/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού (σχετικά με την αιτιολόγηση της 

ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της εταιρείας ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) για το έργο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» και έγινε κατακύρωση αυτού στον οικ. φορέα «ΒΑΡΝΑΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ» που κατέθεσε κατά σειρά μειοδοσίας την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 190980 κοινοποιήθηκε η απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε ένσταση (προδικαστική προσφυγή).

Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε ο οικ. φορέας «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με 

το με αρ. πρωτ.: 116718/ 28.11.2022 έγγραφο να καταθέσει εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου.
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Η εταιρεία «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» κατέθεσε τα δικαιολογητικά έντυπα σε 

σφραγισμένο φάκελο με το με αρ. πρωτ. παραλαβής 119527/02-12-2022 Δήμου 

Αχαρνών και μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

ΕΣΗΔΗΣ με α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 190980, στις 01/12/2022 ώρα 13:43:01 σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) .  

Σήμερα στις  05/12/2022, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο όλων 

των παραπάνω δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (EEEΣ) από την εταιρεία «ΒΑΡΝΑΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ» είναι ακριβή και επομένως διαβιβάζει τον φάκελο στην Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για την λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου.

Αχαρνές , 05-12-2022

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Πρόεδρος και τακτικό μέλος

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ Τακτικό μέλος

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τακτικό μέλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  07/12/2022

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: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΡΟΜΩΝ  
               ΣΕ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΤΟΥ  ΝΟΤΙΟΥ  ΤΟΜΕΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ»

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την έγκριση 
μελέτης  και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ».
          Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Αχαρνών το οποίο 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 116/2022  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.     
        Για το έργο συντάχθηκε από το Τμήμα Σύνταξης Μελετών & Τευχών Δημοπράτησης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών η  206/2022  Μελέτη με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ»,   προϋπολογισμού  1.400.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 
        Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους του Δήμου ως εξής:

• Ποσό 3.370,60 € από τον Κ.Α. 30-7323.103 Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου, Οικονομικού 
Έτους 2022

• Ποσό 1.000.000,00  € από τον Κ.Α. 30-7323.103  Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου, 
Οικονομικού Έτους 2023
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• Ποσό 396.629,40  € από τον Κ.Α. 30-7323.103  Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου, Οικονομικού 
Έτους 2024

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε οκτώ  (8)  μήνες.
Προκειμένου να προβούμε στη δημοπράτηση του έργου απαιτείται εκ μέρους της Οικονομικής 

Επιτροπής η έγκριση της μελέτης.
Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχ. &  Μηχανικός Η/Μ
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Εξαιρετικά επείγον 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτρια: Μ. Καραδήμα
Τηλ: 213 2072444  
email: mkaradima@acharnes.gr

Προς
Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

κο Σπυρίδωνα Βρεττό

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης για την υπηρεσία «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του 
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο 
Δήμο Αχαρνών»
         
Κατόπιν της υπ’ αρ. 649/2022 (ΑΔΑ: 91ΠΨΩΨ8-4Ι4) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) 
του Δήμου Αχαρνών περί: «Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας για την Ενεργειακή 
Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Αχαρνών, επιλογή του βέλτιστου τρόπου 
χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια του 
σχετικού διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών», με την οποία 
έχει επιλεχθεί η χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, ως 
Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), συντάχτηκε η με αρ. 216/2022 μελέτη με τον τίτλο του 
θέματος. Τα κεντρικά σημεία της μελέτης έχουν ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της μελέτης είναι η: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον 
Δήμο Αχαρνών». Ο Δήμος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή 
διαδικασία και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά βάσει της 
βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 
(ΣΠΥ) με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Αχαρνών». 

Η εκτιμώμενη αξία προκύπτει από την εξοικονόμηση της Ενεργειακής Κατανάλωσης στη διάρκεια των 
12 ετών ανέρχεται στο ποσό των 20.640.419,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 16.645.499,99€ + ΦΠΑ: 3.994.920,00 €:). Το σύνολο της 
προσδιοριζόμενης δαπάνης για την αποπληρωμή της Ενεργειακής Αναβάθμισης, καλύπτεται 
απολύτως από τα εφαρμοζόμενα Ανταποδοτικά Τέλη του Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6162.010 
του Προϋπολογισμού του Δήμου. 

Η Σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο περιλαμβάνει στο πρώτο στάδιο εργασίες Ενεργειακής 
Αναβάθμισης που θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα 
(12) μήνες. Οι εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης αφορούν στην εγκατάσταση / αντικατάσταση 
υλικών και μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος θα 
παρέχει τις υπηρεσίες λειτουργίας / συντήρησης του Συστήματος για δώδεκα (12) έτη.  

14ο ΘΕΜΑ
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Δίδεται δικαίωμα ρήτρας αναθεώρησης, με βάση το άρθρο 132, παρ. 1, περίπτωση α, του 
ν.4412/2016 όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στη συνέχεια της παρούσας.

Από το ποσό εξοικονόμησης της Ενεργειακής Κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου 
(Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης - ΣΕΑ). Οι τιμές έχουν υπολογιστεί στο έτος βάσης Ενεργειακής 
Κατανάλωσης με τιμή/ KWh: 0,18 για το αντίστοιχο έτος και το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου. Σε 
ό,τι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αυτές περιλαμβάνουν 19.997 Φωτιστικά/ Λαμπτήρες/ 
Προβολείς συμβατικού τύπου. 

Για το Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, αναφέρονται τα 
εξής:

• Οι βασικές υποδομές που συντηρούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες, βρίσκονται στο 
προσδόκιμο ζωής τους, και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών με βάση τα ισχύοντα 
πρότυπα και προδιαγραφές.

• Η κατανάλωση ενέργειας στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, αποτελεί το 
σημαντικότερο τμήμα της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου. Το ανωτέρω 
ποσοστό κρίνεται υψηλό και για το λόγο αυτό επιλέγεται η συνολική αναβάθμιση των 
συστημάτων, παράλληλα με την εξοικονόμηση πόρων η οποία και προορίζεται να την 
καλύψει.

• Τα υφιστάμενα τέλη ανταποκρίνονται στις δαπάνες του Δήμου προς τη ΔΕΗ ή και σε άλλους 
παρόχους, σε ό,τι αφορά το Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων.

• H μείωση της χρηματοδότησης των OTA, σαν συνέπεια της συνεχιζόμενης ύφεσης και της 
δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, δημιουργεί στενότητα διάθεσης πόρων και 
αδυναμία νέων επενδύσεων για συμπλήρωση–αναβάθμιση υποδομών σε καίριους τομείς του 
αστικού περιβάλλοντος.

• Ο Δήμος επιθυμεί να συμμορφωθεί με τον εθνικό στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 
(εκπομπές ρύπων) έως το 2030 και την ανάγκη για μια σύγχρονη, αξιόπιστη και 
αποτελεσματική αναβάθμιση των υποδομών του, ώστε να πληροί συνδυαστικά αυτά τα 
κριτήρια (Αναβάθμιση–Εξοικονόμηση).

• Υπάρχει η αναγκαιότητα της αντικατάστασης Φωτιστικών του υφιστάμενου Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με νέα υλικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, τα 
οποία να καλύπτουν - κατ’ ελάχιστον- τις απαιτήσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ: Τεχνικές 
Προδιαγραφές, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση του Συστήματος και η συμμόρφωση του σε 
αυτές.

Η υφιστάμενη κατάσταση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων στο Δίκτυο 
Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου, έχει ως εξής:

• Η ανάγκη συντήρησης του Συστήματος, σε συνδυασμό με το παλαιό σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου, επιβαρύνει τους διαθέσιμους πόρους του Δήμου και έχει 
σημαντικές επιπτώσεις, αφενός στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και αφετέρου στο 
περιβάλλον.

• Η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων δεν διέπεται 
από ορθολογισμό, αφού σε αρκετές περιπτώσεις η έναρξη και η λήξη της λειτουργίας 
δε βασίζεται στην πραγματική ώρα Ανατολής - Δύσης, αλλά σε μια προσεγγιστική 
παραδοχή και επιβαρύνει χρηματοοικονομικά τη συνολική λειτουργία.

• Σε αρκετές περιπτώσεις, διαπιστώνεται έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη άμεσης 
ανίχνευσης βλαβών και σε ορισμένες η ύπαρξη μεγαλύτερης έντασης φωτισμού από 
την απαιτούμενη. Όταν ένα φωτιστικό σημείο, τεθεί εκτός λειτουργίας, η βλάβη είτε 
δηλώνεται από τους κατοίκους, είτε ανακαλύπτεται, κατά τη διάρκεια περιοδικών 
ελέγχων από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ο περιοδικός έλεγχος γίνεται κατά τη 
διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου θέτοντας σε λειτουργία το Δίκτυο Φωτισμού, οπότε το 
τεχνικό προσωπικό ελέγχει οπτικά κάθε φωτιστικό σώμα. Οι λαμπτήρες μένουν για 
ορισμένο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας (downtime) και υπάρχουν αυξημένα 
έξοδα αποκατάστασης βλαβών. 
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• Παρατηρούνται περιπτώσεις οδικών ατυχημάτων που οφείλονται σε έλλειψη επαρκούς 
φωτισμού (τα φωτιστικά σώματα βρίσκονται εκτός λειτουργίας, μέχρι τον επόμενο 
οπτικό έλεγχο από το προσωπικό).

• Παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, σαν συνέπεια της έλλειψης ελέγχου 
των καταναλώσεων και της αδυναμίας του Δήμου να καλύψει τις σύγχρονες 
τεχνολογίες ελέγχου.

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων ποσοτήτων 
CO2, άσκοπη διάχυση φωτός με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα φωτορύπανσης.

• Μικρή διάρκεια ζωής των υφιστάμενων συμβατικών λαμπτήρων έχει ως αποτέλεσμα 
μεγάλο ποσοστό αυτών να τίθεται εκτός λειτουργίας, ακόμα και τους πρώτους μήνες 
λειτουργίας (και λόγω αυξομειώσεων τάσης-μείωση της φωτεινότητας τους) και με την 
πάροδο του χρόνου (μείωση κατά 60% στις 5.000 ώρες) και επί πλέον μείωση λόγω 
ακατάλληλων ή φθαρμένων οπτικών μέσων (ανακλαστήρες και καλύμματα).

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, σε 
συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα 
επιτευχθεί με:

1. Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών/Προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, στο 
σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.

2. Τη λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας σε επίπεδο 
κόμβου (Pillar/ΦΟΠ), για 19.997 Φωτιστικά Σώματα / Προβολείς στο Σύστημα 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 

3. Τη λειτουργία Σύστηματος Προληπτικής Συντήρησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τα Φωτιστικά βρίσκονται σε λειτουργία 4.343,5 ώρες / έτος ή 11,90 ώρες / ημέρα (Μέσος Όρος που 
κυμαίνεται ανάλογα με την φωτεινότητα της εποχής – Ανατολή / Δύση). Το Dimming Setting σαν 
τεχνική προδιαγραφή προβλέπεται στα Φωτιστικά (Τηλεδιαχείριση), δεν θα εκτιμηθεί στον 
υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας από το σύστημα συνολικά, με δεδομένο ότι σαφές θεσμικό 
πλαίσιο για την εφαρμογή του δεν έχει έως σήμερα αποσαφηνιστεί σε επίπεδο ΕΕ και κατά συνέπεια 
και σε Εθνικό Επίπεδο. Συνεπώς αυτή η δυνατότητα μένει προς αξιοποίηση, ανάλογα με τις εξελίξεις 
σε θεσμικό επίπεδο και κυρίως στην νομοθεσία της ΕΕ.

ΤΙΜΗ KWH ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σαν τιμή βάσης της ηλεκτρικής ενέργειας από τον πάροχο ορίζεται σαν αξία 0,18 €/KWh, έτος βάσης 
το 2021 και κατανάλωση Συμβατικού Συστήματος στο έτος βάσης: 9.400.936,75 kWh, σύμφωνα με 
την εκτίμηση του Δήμου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τα βασικά στοιχεία για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου έχουν 
ως εξής:

Ενεργειακό Ετήσιο Κόστος Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος Βάσης) € 1.692.168,62
Ενεργειακή Ετήσια Κατανάλωση Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος 
Βάσης) kWh 9.400.936,75

Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηλεκτροφωτισμού % 67,37
Ενεργειακό Ετήσιο Όφελος Νέου Συστήματος (1ο Έτος) kWh 6.333.053,21
Οικονομικό Ετήσιο Όφελος Εξοικονόμησης (1ο Έτος) € 1.139.949,58
Διάρκεια Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Έτη 12
Συνολικό Οικονομικό Όφελος Εξοικονόμησης (12 έτη - ΠΥ 
Προσφοράς) € 16.645.499,99

Κόστος kWh ΟΤΑ (Βασική Χρέωση + Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις) €/kWh 0,18
Ετήσιος Ρυθμός Αύξησης % 3,50%

Ο Προϋπολογισμός της Ενεργειακής Αναβάθμισης για την κατάρτιση της Σύμβασης Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΣΕΑ), προέρχεται από το 67,37% της εκτίμησης της εξοικονόμησης ενέργειας για το 
σύνολο της Συμβατικής Περιόδου που εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 16.645.499,99€ (χωρίς ΦΠΑ), 
στη διάρκεια ισχύος της συμβατικής περιόδου και αναλύεται ανά έτος ως εξής:

1 2 3 4 5 6
1,139,949.58 1,179,847.81 1,221,142.49 1,263,882.47 1,308,118.36 1,353,902.50

7 8 9 10 11 12
1,401,289.09 1,450,334.21 1,501,095.90 1,553,634.26 1,608,011.46 1,664,291.86

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary - CPV) η σύμβαση ταξινομείται με τον εξής 
CPV:

Τύπος Λαμπτήρα / Φωτιστικού Ισχύς 
(WATT)

Τεμάχια
Πραγματική 
Κατανάλωση

Ballast* (WATT)

Συνολική 
Κατανάλωση 

/ Ώρα

Συνολική 
Ημερήσια 

Κατανάλωση 
KW/h

Συνολική Ετήσια 
Κατανάλωση 

KW/h

Συνολική 
Κατανάλωση KW 

σε 12 έτη

Φωτιστικό Τύπου Bραχίονα 400W 400 24 460.00 11,040
Φωτιστικό Τύπου Bραχίονα 250W 250 1,887 287.50 542,513
Φωτιστικό Τύπου Bραχίονα 150W 150 3,561 172.50 614,273
Φωτιστικό Τύπου Bραχίονα 125W 125 98 143.75 14,088
Φωτιστικό Τύπου Bραχίονα 100W 100 80 115.00 9,200
Φωτιστικό Τύπου Bραχίονα 70W 70 10,201 80.50 821,181
Φωτιστικό Τύπου Καπελάκι 23W 23 93 23.00 2,139
Φωτιστικό Τύπου Κορυφής 70W 70 310 80.50 24,955
Φωτιστικό Τύπου Κορυφής 23W 23 884 23.00 20,332

Φωτιστικό Τύπου Παραδοσιακό 23W 23 125 23.00 2,875
Φωτιστικό Τύπου Μπάλα 23W 23 2,645 23.00 60,835

Προβολέας 400W 400 89 460.00 40,940

Φωτιστικό Bραχίονα LED ≤96W 96 24 96 2,304
Φωτιστικό Bραχίονα LED ≤77W 77 1,887 77 145,299
Φωτιστικό Bραχίονα LED ≤42W 42 3,561 42 149,562
Φωτιστικό Bραχίονα LED ≤40W 40 98 40 3,920
Φωτιστικό Bραχίονα LED ≤38W 38 80 38 3,040
Φωτιστικό Bραχίονα LED ≤32W 32 10,201 32 326,432

Φωτιστικό LED Ειδικού Τύπου ≤11W 11 93 11 1,023
Φωτιστικό LED τύπου κορυφής ≤33W 33 310 33 10,230
Φωτιστικό LED τύπου κορυφής ≤14W 14 884 14 12,376

Φωτιστικό LED τύπου παραδοσιακό ≤14W 14 125 14 1,750
Φωτιστικό LED τύπου μπάλα ≤14W 14 2,645 14 37,030

Προβολέας LED ≤150W 150 89 150 13,350

6,333,053.21
1,139,949.58

€ 67.37%
CO2 3,945,492.15

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (KWh):
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (€):

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ (%):

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

112,811,241.02

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

LED 
8,405.16 3,067,883.55 36,814,602.55

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ / 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
 ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

25,755.99 9,400,936.75
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1
Υπηρεσίες 
Διαχείρισης
Συστήματος Φωτισμού 
Δημοσίου Χώρου

CPV: 
50232100-1

Στην υπηρεσία με 
αντικείμενο :

«Συντήρηση 
Εγκαταστάσεων 
Δημόσιου Φωτισμού»

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Δικτύου περιγράφονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: «Τεχνικές 
Προδιαγραφές» της μελέτης. Η συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας από την αναβάθμιση του 
Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου σε όλη της διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου, θα είναι 
τουλάχιστον 67,37%, (χωρίς τη χρήση adaptive lighting).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνουν:

Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με 
την υποβολή Μελέτης Εφαρμογής, όπου ο Ανάδοχος θα πρέπει, εντός δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της Σύμβασης Μεσεγγύησης της ΣΠΥ, να προβεί στην υλοποίηση των κάτωθι επιμέρους 
Παραδοτέων της Μελέτης Εφαρμογής:

• Παραδοτέο 1: Επιβεβαίωση του αριθμού των Φωτιστικών Σωμάτων, μέσω επιμέτρησης - 
καταγραφής (CAD, αρχεία dwg, στοιχεία GIS, αρχεία shapefile κ.λπ.) - Υποβολή 
Προγράμματος Μέτρησης & Επαλήθευσης βάσει του διεθνούς προτύπου IPMVP.

• Παραδοτέο 2: Κατηγοριοποίηση των Οδών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου 
τοποθετούνται φωτιστικά μόνο και όχι λαμπτήρες).

• Παραδοτέο 3: Πραγματοποίηση Φωτοτεχνικών Μελετών (Έντασης Φωτισμού και 
Λαμπρότητας) για κάθε κατηγορία Οδού και τη γενικευμένη εφαρμογή της σε όλες τις Οδούς 
αντίστοιχης κατηγορίας (όπου τοποθετούνται φωτιστικά μόνο και όχι λαμπτήρες). 

• Παραδοτέο 4: Πρόβλεψη εγκατάστασης Φωτιστικών/ Προβολέων LED, σύμφωνα με την 
αντιστοίχιση στο Κεφάλαιο Δ: Τεχνικές Προδιαγραφές. 

• Παραδοτέο 5: Πρόβλεψη τοποθέτησης Μετρητών (Κεφάλαιο Δ: Τεχνικές Προδιαγραφές), με 
σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) 
Εξοικονόμησης Ενέργειας του νέου Δικτύου (θα θεωρηθούν ως πραγματική κατανάλωση του 
νέου Δικτύου). Μέσω της λειτουργίας του «Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεδιαχείρισης & 
Ελέγχου Ενέργειας» και των μετρητών, θα προκύπτουν αναλυτικά τα στοιχεία μέτρησης της 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του νέου Δικτύου και θα επαληθεύονται με βάση το 
Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο μέτρησης και 
επαλήθευσης (IPMVP).

• Παραδοτέο 6: Παραμετροποίηση νέου Συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό και τα 
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (Φωτιστικά/ Προβολείς/ hardware, software κ.λπ.).

• Παραδοτέο 7: Οριστικοποίηση της διαδικασίας ενεργειακής αναβάθμισης Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων.

Στη Μελέτη Εφαρμογής θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη διενέργειας δειγματοληπτικών μετρήσεων 
(κατ΄ ελάχιστον 30) για τον έλεγχο των συνθηκών Φωτισμού, ανά Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, 
μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας του Φωτισμού στα 
απαιτούμενα επίπεδα και τον έλεγχο της αρχικής εγκατάστασης. 

Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε δύο (2) έτη από τον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση της 
αρχικής εγκατάστασης, θα ελέγχονται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή και θα υποβάλλονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων, μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή για έγκριση προτάσεις αύξησης της ενεργειακής 
εξοικονόμησης με σκοπό την επίτευξη ολοένα και συμφερότερου αποτελέσματος, με τους ίδιους 
Οικονομικούς Όρους που περιλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου και με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 132, παρ. 1, περ. α, του ν.4412/2016. 

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων θα υλοποιηθεί, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφάλαιο Δ: Τεχνικές Προδιαγραφές, μέσω της:
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• Εγκατάστασης κατάλληλων Φωτιστικών, Προβολέων LED / Υλικών υψηλής 
τεχνολογίας & Ενεργειακής Απόδοσης, για την αντικατάσταση των υπαρχόντων 
σωμάτων, όπου αυτό απαιτηθεί, όπως και όποιου λοιπού εξοπλισμού απαιτηθεί ή 
αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

• Εγκατάστασης υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του «Συστήματος 
Tηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας» (υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας 
διαχείρισης).

• Παραμετροποίησης - λειτουργίας του «Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & 
Ελέγχου Ενέργειας», σε επίπεδο Κόμβου (pillar/ΦΟΠ) για 19.997 Φωτιστικά Σώματα/ 
Προβολείς.

• Λειτουργίας του Συστήματος Περιοδικής και Επεμβατικής Συντήρησης 
(προγραμματισμένης και έκτακτης), του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, για χρονικό διάστημα 12 ετών.

Ο εξοπλισμός, που θα χρειαστεί για την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων (φωτιστικά, προβολείς, Η/Υ, hardware, software κ.λπ.), ανήκει στον Ανάδοχο 
και θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο (Παρέχων Υπηρεσίες) με δικά του έξοδα. Κατά την ημερομηνία 
λήξης της ΣΠΥ ο εξοπλισμός που απαιτείται (φωτιστικά, προβολείς, hardware, software κ.λπ.) για την 
παροχή των Υπηρεσιών, θα μεταβιβαστεί έναντι ανταλλάγματος ενός (1) ευρώ στον Δήμο, αδαπάνως 
για αυτόν. Σημειώνεται ότι: η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των προσφερόμενων ωρών 
λειτουργίας των πηγών LED των φωτιστικών που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος, δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά το 30% της αρχικής φωτεινής ροής τους (L70 reported κατά LM-80). Οι όροι και οι 
προϋποθέσεις εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσης περιγράφονται αναλυτικά στην Διακήρυξη 
που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου, θα παρασχεθούν ως εξής: α. Η αναβάθμιση του Συστήματος θα 
ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών - κατά μέγιστο - σύμφωνα με το δεσμευτικό Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης το οποίο υποβάλλεται στην Τεχνική Προσφορά των Υποψηφίων και το οποίο δύναται να 
επικαιροποιείται κατά την υλοποίηση και να υποβάλλεται προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή 
και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή και β. Ο Ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση 
του νέου Συστήματος για 12 έτη, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του από την Αναθέτουσα Αρχή 
κατόπιν έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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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, 3 Νοεμβρίου 2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1)   Την από  28-09-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 94222/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 

8100/2022   αγωγή  (κατ΄ αρθρ. 6 § 2 και 19 §2 του ν. 2664/1998)  του Αθανασίου Σπυρόπουλου ενώπιον 

του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), η οποία στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά 

του Δήμου Αχαρνών ( σύν. 6 )  δια της οποίας ο ενάγων αιτείται : α) να αναγνωρισθεί για τους εις το 

ιστορικό της εν λόγω αγωγής αιτίες, κύριος  κατά ποσοστό 100% ενός  αγροτεμαχίου μη άρτιου και 

μη οικοδομήσιμου, με έκταση σύμφωνα με πρόσφατη και ακριβή καταμέτρηση μ.τ.1930,01,   το 

οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΟΝΤΙΤΟ» ή «ΠΑΤΗΜΑ ΚΟΝΤΙΤΟ» της περιοχής Βαρυμπόμπης, 

εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών, β) να διορθωθεί η ανακριβής 

πρώτη εγγραφή και να αποτυπωθεί η χωρική μεταβολή στα Κτηματολογικά βιβλία του 

Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών Αττικής, έτσι ώστε το επίδικο ακίνητο να λάβει ξεχωριστό 

αριθμό ΚΑΕΚ και να δημιουργηθεί νέο κτηματολογικό φύλλο με ολικό εμβαδόν 1930,01 τ.μ.  γ) να 

διορθωθούν τα στοιχεία του εμβαδού των αναφερομένων στην εν λόγω αγωγή γεωτεμαχίων με τα 

αντίστοιχα ΚΑΕΚ,  ώστε να δημιουργηθεί νέο κτηματολογικό φύλλο στο οποίο να αναγραφεί το 

υπόλοιπο εμβαδόν αυτών 

2) Την αναγκαιότητα κατάθεσης προτάσεων εκ μέρους του εναγόμενου Δήμου Αχαρνών επί της ως άνω 

αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις 

προθεσμίας και εκπροσώπησης του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  

3) 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

4) Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων 76 και 77 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2017)  σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

15ο ΘΕΜΑ
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5) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, όπως 

αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4623/2019 , οι οποίες  αντικαταστάθηκαν από τις 

διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 και ισχύουν 

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

Δήμου Αχαρνών   

7) Την υπ΄ αριθμ: 35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της    

Οικονομικής επιτροπής  

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

αυτού

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 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ήτοι να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις 

εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας επί της από 28.09.2022 με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 94222/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 8100/2022 αγωγής (κατ΄ αρθρ. 6 § 2 και 19 § 2 του 

ν. 2664/1998) του Αθανασίου Σπυρόπουλου, η οποία στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου 

Αχαρνών (σύν. 6) και να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο κατά την εκδίκαση της ως άνω αγωγής, δια 

της οποίας ο ενάγων αιτείται: α) να αναγνωρισθεί για τους εις το ιστορικό της εν λόγω αγωγής αιτίες, κύριος 

κατά ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου, με έκταση σύμφωνα με πρόσφατη 

και ακριβή καταμέτρηση μ.τ.1930,01, το οποίο  βρίσκεται στη θέση «ΚΟΝΤΙΤΟ» ή «ΠΑΤΗΜΑ 

ΚΟΝΤΙΤΟ» της περιοχής Βαρυμπόμπης, εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 

Αχαρνών, β) να διορθωθεί  η ανακριβής πρώτη εγγραφή και να αποτυπωθεί η χωρική μεταβολή στα 

Κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών Αττικής, έτσι ώστε το επίδικο ακίνητο να 

λάβει ξεχωριστό αριθμό ΚΑΕΚ και να δημιουργηθεί νέο κτηματολογικό φύλλο με ολικό εμβαδόν 1930,01 

τ.μ.  γ) να διορθωθούν τα στοιχεία του εμβαδού των αναφερομένων στην εν λόγω αγωγή γεωτεμαχίων με τα 

αντίστοιχα ΚΑΕΚ, ώστε να δημιουργηθεί νέο κτηματολογικό φύλλο στο οποίο να αναγραφεί το υπόλοιπο 

εμβαδόν αυτών 

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, η οποία 

ορίζεταιστο ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% , σύμφωνα 

με τονΚώδικα Δικηγόρων

Προτεινόμενος δικηγόρος: Φανή Γκολέμη του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 32539).
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         Η Προϊσταμένη                                                                                Η Νομική Σύμβουλος
   Γεωργία Χ. Μπούσγου                                                                          Δήμητρα Ε. Καψιώτη

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 3 Νοεμβρίου 2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την από 27-09-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 94618/2022 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 

8129/2022 αγωγή (αρθρ. 6 §§ 2,3 ν. 2664/1998, ως ισχύει) της Δήμητρας Φώτου του Παναγιώτη ενώπιον 

του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά: 1. Του Ελληνικού Δημοσίου 2. Του Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» δια της οποίας (αγωγής) η ενάγουσα  αιτείται : α) 

να αναγνωρισθεί για τους εις το ιστορικό της εν λόγω αγωγής αιτίες,  κυρία, νομέας και κάτοχος κατά 

ποσοστό 100% ενός  γεωτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ της Περιφέρειας Ανατολικής 

Αττικής και ειδικότερα στην ειδική θέση «ΠΡΩΤΟΦΥΛΑΚΙΟ» ή «Πρώτο Φυλακή», β) να διορθωθούν οι 

αρχικές εγγραφές στο κτηματολογικό φύλλο και τα στοιχεία του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών όσον 

αφορά στα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ που  αναφέρονται  στην εν λόγω αγωγή, γ) να διαταχθεί η διόρθωση των 

εσφαλμένων αρχικών εγγραφών. 

2) Την αναγκαιότητα κατάθεσης προτάσεων εκ μέρους του εναγόμενου Δήμου Αχαρνών επί της ως άνω 

αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις 

προθεσμίας και εκπροσώπησης του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  

3) 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

4) Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων 76 και 77 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2017)  σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

16ο ΘΕΜΑ
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5) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, όπως 

αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4623/2019 , οι οποίες  αντικαταστάθηκαν από τις 

διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 και ισχύουν 

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

Δήμου Αχαρνών   

7) Την υπ΄ αριθμ: 35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της    

Οικονομικής επιτροπής  

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

αυτού

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 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Όπως ληφθεί απόφαση: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο 

Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ήτοι να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις 

εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας επί της από 27.09.2022 με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 94618/2022 και Αριθμό  Κατάθεσης Δικογράφου: 8129/2022 αγωγής της Δήμητρας Φώτου του 

Παναγιώτη   κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά  του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» περί: α) αναγνώρισης της ενάγουσας  για τους εις το ιστορικό της εν 

λόγω αγωγής αιτίες,  κυρίας,  νομέως  και κατόχου  κατά ποσοστό 100% ενός  γεωτεμαχίου που βρίσκεται 

στη θέση ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα στην ειδική θέση 

«ΠΡΩΤΟΦΥΛΑΚΙΟ» ή «Πρώτο Φυλακή», β) διόρθωσης των  αρχικών  εγγραφών  στο κτηματολογικό 

φύλλο και τα στοιχεία του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών όσον αφορά στα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ που  

αναφέρονται  στην εν λόγω αγωγή και  γ) να διαταχθεί η διόρθωση των εσφαλμένων αρχικών εγγραφών.

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) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% , σύμφωνα 

με  τον Κώδικα Δικηγόρων.

Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Φανή Γκολέμη του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 32539).

         Η Προϊσταμένη                                                                                Η Νομική Σύμβουλος

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

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

διηνεκές

                        Αχαρνές, 9 Δεκεμβρίου 2022                       

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Έχοντας υπόψη:

1) To  με αριθ.πρωτ.:  ΕΜΠ: 260/10-11-2022  έγγραφο αίτημα του αιρετού κ. Σ.Β. για  παροχή νομικής 

υποστήριξης  από το Δήμο Αχαρνών  κατόπιν της από 20-10-2022   κλήσης του Πταισματοδικείου 

Αθηνών-9ο Προανακριτικό Τμήμα  (κατ΄  άρθρο 31 παρ. 1α, 243, 244 παρ. 1. 99 παρ. 2 του Κ.Π.Δ ), προς 

τον αιτούντα , για παροχή ανωμοτί εξηγήσεων κατ΄άρθρο 244 Κ.Π.Δ.,   σύμφωνα με την από  30-09-

2022 (  Α.Β.Μ. : ΑΑ21/1005, ΔΚ21/213, ΔΚ22/22, Ε21/4402 συσχετισθείσες ) παραγγελία του   κ. 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ,  δυνάμει της οποίας διενεργείται επείγουσα  προκαταρκτική εξέταση 

πλημμελημάτων κατά συρροή  από αμέλεια ( άρθρ. 1,14,16,18,15,26,28,51,53,79,94,264, παρ. 2-1, 265 

παρ. 2β-1,302,314 παρ, 1α Π.Κ. ).  

2) To  με αριθ.πρωτ.:  112031/15-11-2022  έγγραφο αίτημα του υπαλλήλου κου Π.Β.   για  παροχή νομικής 

υποστήριξης  από το Δήμο Αχαρνών  κατόπιν της από 20-10-2022   κλήσης του Πταισματοδικείου 

Αθηνών-9ο Προανακριτικό Τμήμα  (κατ΄  άρθρο 31 παρ. 1α, 243, 244 παρ. 1. 99 παρ. 2 του Κ.Π.Δ ), προς 

τον αιτούντα , για παροχή ανωμοτί εξηγήσεων κατ΄άρθρο 244 Κ.Π.Δ.,   σύμφωνα με την από  30-09-

2022 (  Α.Β.Μ. : ΑΑ21/1005, ΔΚ21/213, ΔΚ22/22, Ε21/4402 συσχετισθείσες ) παραγγελία του   κ. 
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Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ,  δυνάμει της οποίας διενεργείται επείγουσα  προκαταρκτική εξέταση 

πλημμελημάτων κατά συρροή  από αμέλεια ( άρθρ. 1,14,16,18,15,26,28,51,53,79,94,264, παρ. 2-1, 265 

παρ. 2β-1,302,314 παρ, 1α Π.Κ. ). 

3)  To  με αριθ.πρωτ.: ΕΜΠ: 282/09-12-2022  έγγραφο αίτημα του αιρετού  κου Σ.Γ..   για  παροχή νομικής 

υποστήριξης  από το Δήμο Αχαρνών  κατόπιν της από 20-10-2022   κλήσης του Πταισματοδικείου 

Αθηνών-9ο Προανακριτικό Τμήμα  (κατ΄  άρθρο 31 παρ. 1α, 243, 244 παρ. 1. 99 παρ. 2 του Κ.Π.Δ ), προς 

τον αιτούντα , για παροχή ανωμοτί εξηγήσεων κατ΄άρθρο 244 Κ.Π.Δ.,   σύμφωνα με την από  30-09-

2022 (  Α.Β.Μ. : ΑΑ21/1005, ΔΚ21/213, ΔΚ22/22, Ε21/4402 συσχετισθείσες ) παραγγελία του   κ. 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ,  δυνάμει της οποίας διενεργείται επείγουσα  προκαταρκτική εξέταση 

πλημμελημάτων κατά συρροή  από αμέλεια ( άρθρ. 1,14,16,18,15,26,28,51,53,79,94,264, παρ. 2-1, 265 

παρ. 2β-1,302,314 παρ, 1α Π.Κ. ). 

   4)Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63) «Νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής 

αυτοδιοίκησης»

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

ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –αντικατάσταση του 

άρθρου 52 του ν. 4674/2020. 

6)  Τα  από 16-11-2022 και 09-12-2022     εισηγητικά  σημειώματα    της Νομικής Συμβούλου, στα οποία 

αναφέρει ότι ο Δήμος δύναται να παράσχει νομική υποστήριξη στους  ως άνω αιτούντες αιρετούς κ.κ.   

Σ.Β.  και Σ.Γ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63)- καθώς και στον 

υπάλληλο κο Π.Β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020 

Νομική Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –

αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020 καθότι αφορά σε προκαταρκτική εξέταση.

7)  Την  από 08-12-2022 πρόταση αμοιβής για την υποστήριξη των ως άνω αιτούντων,  του    

     συνεργαζόμενου  δικηγόρου του Δήμου  κου Θεμιστοκλή Μαμάκου  και προτεινόμενου από τους ως άνω  

αιτούντες,  στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα ( 480,00 ) ευρώ για εξάωρη ( (6ωρη) συνολική 

απασχόληση προς  80,00 ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24  % σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων. 

 8) 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

9) 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 .

10) 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.

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

        αυτού

   12) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής 
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  13)  Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής  

  14)  Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων παραρτημάτων 

αυτού.

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

΄Όπως ληφθεί απόφαση : 1} Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για  να παράσχει νομική κάλυψη  

και συνδρομή στους  αιρετούς κ.κ.  Σ.Β. και Σ.Γ καθώς και στον υπάλληλο κο  Π.Β. κατόπιν των από 10-11-

2022, 15-11-2022 και 09-12-2022 αιτημάτων αυτών,   ήτοι να συντάξει και να καταθέσει έγγραφες 

εξηγήσεις   (κατ΄άρθρο 244 Κ.Π.Δ. )  ενώπιον  του Πταισματοδικείου Αθηνών-9ο Προανακριτικό Τμήμα   

και εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί, επί της από  30-09-2022 (  Α.Β.Μ. : ΑΑ21/1005, ΔΚ21/213, 

ΔΚ22/22, Ε21/4402 συσχετισθείσες ) παραγγελίας του   κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ,  δυνάμει της 

οποίας διενεργείται επείγουσα  προκαταρκτική εξέταση πλημμελημάτων κατά συρροή  από αμέλεια ( άρθρ. 

1,14,16,18,15,26,28,51,53,79,94,264, παρ. 2-1, 265 παρ. 2β-1,302,314 παρ, 1α Π.Κ. ).  .  

 2} Για την έγκριση ή μη  της από 08-12-2022  προτεινόμενης  οικονομικής  προσφοράς του  δικηγόρου κου  

Θεμιστοκλή Μαμάκου     για ανάληψη της νομικής υποστήριξης των αιρετών κ.κ .  Σ.Β. και Σ.Γ και του 

υπαλλήλου κου  Π.Β  στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα (480,00) ευρώ για εξάωρη ( 6ωρη ) συνολική 

απασχόληση προς 80,00 ευρώ ανά ώρα  πλέον  αναλογούντος Φ.Π.Α 24 % σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δικηγόρων. 

 Προτεινόμενος δικηγόρος από τους  αιτούντες: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

                                      Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

      

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

διηνεκές

                        Αχαρνές  05 Δεκεμβρίου  2022

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 937/05-12-2022  (ΑΔΑ: ΩΤΩΝΩΨ8-Η03)  απόφασης 

Δημάρχου  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 ». 

Έχοντας υπόψη:

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

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

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

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

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

Επιτροπής. 

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών. 

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

μέλη της Οικονομικής επιτροπής. 

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

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

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων 

και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων. 

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

με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία 

των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να 

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής 

Ποιότητας ζωής .Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική 

απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

10)  Την υπ΄αριθμ.: 937/05-12-2022  (ΑΔΑ: ΩΤΩΝΩΨ8-Η03)  απόφαση Δημάρχου η οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ.: 937/05-12-2022  

(ΑΔΑ: ΩΤΩΝΩΨ8-Η03)  αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια 

δικηγόρος η κ. Φλεβοτόμου Παναγιώτα  με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 42292 για να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις-ανταίτηση, ενώπιον του 2ο Τμήματος  

Τριμελούς του  Εφετείου Αθηνών για  εδαφική έκταση , στο ποσό των 207,00 ευρώ το τ.μ. 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, όπως αυτή 

επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια της υπ΄ αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης και ισχύει και για τα 

επικείμενα  σύμφωνα με τις τιμές,   που ορίζει το από 13-3-1992 πρακτικό της Επιτροπής Ν.Α.Α.Α 

του Π.Δ. 5/1986 Προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων  στην περιοχή Λαθέα Α΄ μετά την 

κύρωση της Πράξης Εφαρμογής, κατά τη συζήτηση την 13 Δεκεμβρίου 2022  αλλά και σε κάθε 

μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση, της  από 07/04/2022 με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.: 2859/406/2022 
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αίτησης των: α) Γεώργιου Μποζινάκη του Μιχαήλ, β) Γλυκερίας συζ. Γεωργίου Μποζινάκη, το 

γένος Δημαδάμα, γ) Μιχαήλ Μποζινάκη του Γεωργίου και δ) Χριστόφορου Μποζινάκη του 

Γεωργίου κατά του Δήμου Αχαρνών, περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης και 

αναγνώρισης δικαιούχων συνολικής εδαφικής έκτασης επιφάνειας 197,15 καθώς και αποζημίωση 

επικειμένων, κατά  το αναλογούν ποσοστό για έκαστο/εκάστη εκ των αιτούντων.

Η  αμοιβή της Πληρεξούσιας Δικηγόρου ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά  (427,00)  

ευρώ πλέον αναλογούντος  Φ.Π.Α 24% , σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα 

Δικηγόρων παράρτημα Ι.   

           Η υπάλληλος                                    Η προϊσταμένη                    Η Νομική Σύμβουλος
Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση                Γεωργία Χ. Μπούσγου           Δήμητρα Ε. Καψιώτη

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

      

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

διηνεκές

                        Αχαρνές  9 Δεκεμβρίου  2022 

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 954/9-12-2022  (ΑΔΑ: ΩΣΠΕΩΨ8-07Ζ)  απόφασης Δημάρχου  

σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

Έχοντας υπόψη:

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

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

19ο ΘΕΜΑ
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2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

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

παραρτημάτων αυτού.

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

Επιτροπής. 

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών. 

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

μέλη της Οικονομικής επιτροπής. 

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

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

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων 

και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων. 

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

με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία 

των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να 

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής 

Ποιότητας ζωής .Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική 

απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

10)  Την υπ΄αριθμ.: 954/9-12-2022  (ΑΔΑ: ΩΣΠΕΩΨ8-07Ζ)  απόφαση Δημάρχου η οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ.: 954/9-12-2022  

(ΑΔΑ: ΩΣΠΕΩΨ8-07Ζ) αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος 

η κα Φανή Γκολέμη του Ιωάννη, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ 32539 για την εκπροσώπηση του 

Δήμου Αχαρνών, ήτοι τη σύνταξη και την κατάθεση ανακοπής ενώπιον του

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά 1] του Αναστασίου Καβαλλάρη του Δημητρίου και της

Ελένης∙ και 2] του Πέτρου Καβαλλάρη του Δημητρίου και της Ελένης για την ακύρωση της υπ’

αριθμ. 7486/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου ορίζεται για τη σύνταξη και την κατάθεση ανακοπής στο
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ποσό των πεντακοσίων εξήντα έξι (566,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα

Δικηγόρων παράρτημα Ι.   

           Η υπάλληλος                                    Η προϊσταμένη                    Η Νομική Σύμβουλος
Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση                Γεωργία Χ. Μπούσγου           Δήμητρα Ε. Καψιώτη

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αχαρνών με αναπτυξιακή εταιρεία για 
την υλοποίηση της πράξης «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση», έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής 
Σύμβασης και ορισμός μελών  Επιτροπής Παρακολούθησης.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

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

                       

Προς:  

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

Αχαρνές,   12  Αυγούστου 2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου:  

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

20ο ΘΕΜΑ
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» του Προγράμματος 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»,  
ο  Δήμος υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση με τίτλο «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση».

Με την υπ’ αριθμ. 11050/2021/7.4.2022 Απόφαση (ΑΔΑ: 6Δ4Τ46ΜΤΛ6-ΧΝ5), ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών  ενέταξε τη πράξη με τίτλο «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση»  στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», 
του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και το ποσό της χρηματοδότησης ανήλθε στο ποσό των 
12.400.000,00 €.

Για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  με το υπ’ αριθμ. 
124820/15.2.2022 έγγραφο ενημέρωσε ότι: «… οι μελέτες εφαρμογής για την υλοποίηση των έργων-
αναπλάσεων της πράξης «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση» περιλαμβάνουν όλο το φάσμα τεχνικών 
μελετών (Αρχιτεκτονικές–Οδοποιίας-Υδραυλικές -Η/Μ-Φυτοτεχνικές - Φωτοτεχνικές). Εξαιτίας του 
μεγάλου εύρους αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και της υποστελέχωσης και έλλειψης 
εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της Διεύθυνσής μας, είναι αδύνατον να υλοποιηθούν από το 
υφιστάμενο προσωπικό εντός των ορίων των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί για αυτά τα έργα..».
Γι΄ το λόγο αυτό αιτείται «… την ανάληψη κατασκευής των προαναφερόμενων αυτών σημαντικών έργων 
μέσω προγραμματικών συμφωνιών με φορείς που να διαθέτουν αποδεδειγμένα την απαιτούμενη 
επιχειρησιακή επάρκεια για την υλοποίησή τους».

Εξ αυτού του λόγου απαιτείται, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και 
ειδικότερα του άρθρο 100 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συνεργασία με  αναπτυξιακή εταιρεία  
για να υποστηρίξει το Δήμο Αχαρνών στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Δήμος Αχαρνών-Αστική 
Αναζωογόνηση». 
Με το υπ’ αριθμ. 124905/15.12.2022 έγγραφο Δήμου Αχαρνών εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον  για σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής, υπό τις 
προϋποθέσεις που έθετε το εν λόγω έγγραφο.
Η  Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής με το υπ’ αριθμ. 268/15-12-2022 
έγγραφό της και σε συμφωνία με τις προϋποθέσεις  του υπ’ αριθμ. 124905/15.12.2022 εγγράφου Δήμου 
Αχαρνών, απεδέχθη τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αχαρνών για την υλοποίηση  της 
πράξης «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση»

Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, του Δήμου Αχαρνών με την «Αναπτυξιακή 
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλή» για την υλοποίηση της Πράξης «Δήμος Αχαρνών-
Αστική Αναζωογόνηση». 

2. Την έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης. 
3. Τον ορισμός των δύο μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  εκ 

μέρους του Δήμου Αχαρνών με τους αναπληρωτές του, ως εξής: 
• Ο κος Χρύσανθος Κόνταρης, Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Έργου, ως εκπρόσωπος του Δήμου 

Αχαρνών, και πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον κο Νικόλαο Δαμάσκο, Αντιδήμαρχο 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. 
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• Ο κος Αναστάσιος Δαμάσκος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με 
αναπληρωτή τον κο Κωνσταντίνο Ματζετάκη Προϊστάμενο του Τμήματος Εξεύρεσης και 
Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής.

4. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός για την υπογραφή της εν λόγω 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

5.

Παρατίθεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ 

«Δήμου Αχαρνών»
και 

«Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας
 Δήμου Φυλής»

για την Πράξη

«Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση» 
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Η οποία υποβλήθηκε για έγκριση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» 

Στην πρόσκληση ΑΤ06 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αστική Αναζωογόνηση»

και εγκρίθηκε

με την με αριθμό πρωτ. 11050/2021/7-4-2022 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: 6Δ4Τ6ΜΤΛ6-ΧΝ5)

[Αχαρνές, ../../2023]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα ../../2023 ημέρα ………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 

1. Ο Δήμος Αχαρνών Αττικής, που εδρεύει στις Αχαρνές και εκπροσωπείται κατά το νόμο από 
τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Σπυρίδωνα Βρεττό και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας ως «Κύριος του Έργου». 

2. Η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής, που εδρεύει στην οδό 
Αχαρνών 61, 133 41, Άνω Λιόσια Αττικής όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο 
Φυλής κ. Χρήστο Παππού και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας 
«Φορέας Υλοποίησης». 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100  αυτού όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και 
των οικισμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την με αρ. πρωτ 11050/2021/7-4-2022 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
6Δ4Τ6ΜΤΛ6-ΧΝ5) για την ένταξη της Πράξης «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση».

5. Το υπ’ αριθμ. 124820/15.2.2022 έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».

6. Το υπ’ αριθμ 124905/15.12.2022 έγγραφο Δήμου Αχαρνών για σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής.

7. Το υπ’ αριθμ. 268/15-12-2022 έγγραφο της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης 
Εταιρεία Δήμου Φυλής περί αποδοχής σύναψης προγραμματικής σύμβασης.

8. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του 1ου συμβαλλόμενου να υποστηριχθεί από τον 2ο 
συμβαλλόμενο για την υλοποίηση της Πράξης «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση».

9. Την αριθμ. ../2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: …….) για την 
έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη 
Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής.

10. Την με αριθμό ../2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας του 
Δήμου Φυλής (ΑΔΑ: …….), για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον 
Δήμο Αχαρνών.

11. Την υπ’ αριθ. ../2022 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
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Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και με 
τίτλο : «Αστική Αναζωογόνηση» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Δήμος Αχαρνών-
Αστική Αναζωογόνηση» η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων Υποέργων:

Υποέργο 1: «Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 31Α της Πολεοδομικής Ενότητας Λαθέα Β του 
Δήμου Αχαρνών» προϋπολογισμού 4.798.800,00€, με βασικό στόχο τη διαμόρφωση ενός 
οργανωμένου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου με νέες χρήσεις και λειτουργίες. 

Υποέργο 2: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών» 
προϋπολογισμού 11.100.000,00€, και πιο συγκεκριμένα της Λεωφόρου Αθηνών (προέκταση Λ. 
Δημοκρατίας) [από το Ηρώο στα βόρεια έως τη διασταύρωση πριν την Αττική Οδό] και της οδού 
Φιλαδέλφειας [από την διασταύρωση με την οδό Αθ. Μπόσδα στα βόρεια έως τη διασταύρωση 
στο Κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου, στο νότιο όριο του Δήμου].

Υποέργο 3: «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών» προϋπολογισμού 148.800,00€, 
το οποίο αναφέρεται στην υλοποίηση των οριζόντιων δραστηριοτήτων ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, οι οποίες θα υποστηρίξουν τα κύρια Υποέργα της Πράξης 
«Παρεμβάσεις αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος Δήμου Αχαρνών».

Στην Πράξη περιλαμβάνεται και το Υποέργο 4: «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής 
αίτησης χρηματοδότησης» προϋπολογισμού 6.200,00€, ως επικουρική δράση, το οποίο δεν 
αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Δεδομένου ότι:

Ο μεν Κύριος του Έργου διαθέτει γενικώς τεχνική επάρκεια για  την επίβλεψη παρόμοιων έργων, 
ωστόσο δε διαθέτει ειδική εμπειρία ούτε επαρκές διαθέσιμο τεχνικό προσωπικό και ως εκ τούτου 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για 
την υλοποίηση της Πράξης.

Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου 
Φυλής, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής της Υπηρεσίας και είναι σε 
θέση να υποστηρίξει το Δήμο Αχαρνών στην υλοποίηση του εν λόγω έργου. 

Ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές 
υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω 
έργου, 

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την 
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οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της.  

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας 
υλοποίησης της Πράξης («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα 
Υλοποίησης. 

Όπως προαναφέρθηκε, το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων Υποέργων:

Υποέργο 1: «Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 31Α της Πολεοδομικής Ενότητας Λαθέα Β του 
Δήμου Αχαρνών» προϋπολογισμού 4.798.800,00€, με βασικό στόχο τη διαμόρφωση ενός 
οργανωμένου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου με νέες χρήσεις και λειτουργίες. 

Υποέργο 2: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών» 
προϋπολογισμού 11.100.000,00€, και πιο συγκεκριμένα της Λεωφόρου Αθηνών (προέκταση Λ. 
Δημοκρατίας) [από το Ηρώο στα βόρεια έως τη διασταύρωση πριν την Αττική Οδό] και της οδού 
Φιλαδέλφειας [από την διασταύρωση με την οδό Αθ. Μπόσδα στα βόρεια έως τη διασταύρωση 
στο Κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου, στο νότιο όριο του Δήμου].

Υποέργο 3: «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών» προϋπολογισμού 148.800,00€, 
το οποίο αναφέρεται στην υλοποίηση των οριζόντιων δραστηριοτήτων ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, οι οποίες θα υποστηρίξουν τα κύρια Υποέργα της Πράξης 
«Παρεμβάσεις αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος Δήμου Αχαρνών».

Στην Πράξη περιλαμβάνεται και το Υποέργο 4: «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής 
αίτησης χρηματοδότησης» προϋπολογισμού 6.200,00€, ως επικουρική δράση, το οποίο δεν 
αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Αναλυτικά, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Υποέργων παρατίθεται στο Τεχνικό 
Δελτίο Έργου (όπως συντάχθηκε από το Δήμο Αχαρνών και εγκρίθηκε από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο 
Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της 
αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και 
συγκεκριμένα: 

Ο Δήμος Αχαρνών (κύριος του έργου), με την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης», αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας 
αρχής διαχείρισης (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής  του Υπουργείου Εσωτερικών - 
ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της 
απόφασης ένταξης της πράξης. Η λειτουργία της αναθέτουσας αρχής γίνεται από το Δήμο 
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Αχαρνών καθώς και η οικονομική διαχείριση της πράξης. Ο Δήμος Αχαρνών ορίζει τον υπεύθυνο 
του έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς 
και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης. Όργανα της αναθέτουσας αρχής 
είναι τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αχαρνών .

Η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής αναλαμβάνει δια των αρμοδίων 
υπηρεσιών της να ασκήσει το ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για το εν λόγω 
έργο τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης της σύμβασης σε ανάδοχο όσο και στην παρακολούθηση 
και διοίκηση της σύμβασης (επίβλεψη του έργου). Επίσης αναλαμβάνει έναντι της διαχειριστικής 
αρχής για τη χρηματοδοτούμενη πράξη την ευθύνη της υλοποίησης του υποέργου της εκτέλεσης 
της σύμβασης με τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Αρμόδια για την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για την 
υλοποίηση της πράξης «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση»  είναι η Τεχνική Υπηρεσία της 
Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλή, η οποία θα διαθέσει το 
επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα για την άσκηση του ρόλου αυτού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ρόλου της Διευθύνουσας υπηρεσίας η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη 
Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής (2ος συμβαλλόμενος) αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

• Τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την υλοποίηση των Υποέργων 1, 2 και 3 της 
πράξης «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση» και ειδικότερα την σύνταξη των τευχών 
δημοπράτησης και του σχεδίου διακήρυξης, την υπόδειξη για ορισμό επιτροπής για τη 
διενέργεια του διαγωνισμού, τυχόν επιτροπών ενστάσεων και την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης των Υποέργων 1 και 2.

• Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας με στελέχη μέχρι και 
την οριστική παραλαβή των Υποέργων 1, 2 και 3.

Ο Δήμος Αχαρνών προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση της 
σύμβασης και η υλοποίηση του έργου, παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα στελέχη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής. 
Επίσης έχει την ευθύνη της λειτουργίας των αρμόδιων οργάνων της αναθέτουσας αρχής τόσο για 
την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας όσο και την υπογραφή. Επίσης ορίζει 
συγκεκριμένα στελέχη του  επιφορτισμένα με την υποχρέωση της συνεργασίας με τα στελέχη του 
2ου συμβαλλόμενου.

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την 
εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του 
Έργου.

ΑΡΘΡΟ 3 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική 
παραλαβή του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 2. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της 
παρούσας θα ανέλθει στους 24 μήνες από την σύναψή της. 

ΆΡΘΡΟ 4

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1: «Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 31Α της Πολεοδομικής 
Ενότητας Λαθέα Β του Δήμου Αχαρνών» ανέρχεται σε 4.798.800,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%.

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 2 «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πεζοδρομίων και 
οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών» ανέρχεται σε 11.100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%.

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 3 «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών» 
ανέρχεται σε 148.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ως εκ τούτου, ο συνολικός προϋπολογισμός των Υποέργων 1, 2 και 3 ανέρχεται σε 16.047.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» βάσει και της Απόφασης Ένταξης και 
της σχετικής δανειακής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ Δήμου Αχαρνών και Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχεται σε 12.400.000,00€.

Οι Ίδιοι Πόροι του Δήμου Αχαρνών ανέρχονται σε 3.498.800,00€ και βαρύνει τον Κ.Α.: 30-
7322.082.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν εκδοθεί η υπ’ αριθμ. … και η υπ’ αριθμ. …  Αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ εφόσον τροποποιηθούν τα 
χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

Οι λειτουργικές δαπάνες του Φορέα Υλοποίησης σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας 
Σύμβασης ανέρχονται σε 2% του συνολικού προϋπολογισμού των Υποέργων 1, 2 και 3, ήτοι 
320.952,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθούν από ίδιους Πόρους του Δήμου 
Αχαρνών (Κ.Α 30-7322.082) .  Στο πλαίσιο αυτό έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. … Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 5 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης με τις αποφάσεις των συμβαλλομένων 
ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης, η οποία αποτελείται από τρία (3) 
μέλη, δύο (2) μέλη από το Δήμο Αχαρνών και ένα (1) μέλος από την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη 
Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής, οι οποίοι ορίζονται από κάθε συμβαλλόμενο με τους 
αναπληρωτές τους. Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο 
πρόεδρος της επιτροπής εκ των εκπροσώπων του Δήμου Αχαρνών. Η Επιτροπή παρακολούθησης 
συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει 
προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Σκοπός 
του οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι: 

• Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την 
εφαρμογή των όρων της σύμβασης. 

• Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή 
της. 

• Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν 
την πορεία της. 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του 2ου 
συμβαλλόμενου υποβάλει στο Δήμο Αχαρνών - σε εξαμηνιαία βάση - Δελτίο Ενεργειών για την 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης (το οποίο περιέχει κατ’ ελάχιστο τα δελτία 
αναφορών που πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια αρχή διαχείρισης). Στο δελτίο 
περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας του 2ου συμβαλλόμενου, όπως 
επίσης και τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει. 

Κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του παρόντος άρθρου, δύναται να 
τροποποιηθεί η συχνότητα υποβολής του ως άνω αναφερομένου «Δελτίου Ενεργειών», όπως 
επίσης και αυτή καθ’ αυτή η ύπαρξή του. Σε κάθε περίπτωση η Τεχνικής Υπηρεσίας του 2ου 
συμβαλλόμενου είναι υποχρεωμένη να παράσχει ενημέρωση προς τον 1ο συμβαλλόμενο σχετικά 
με την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, όταν της ζητηθεί.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης πραγματοποιείται μετά 
από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 7

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. 
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή 
τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, 
υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα. 

Για το Δήμο Αχαρνών Για την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη 
Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης: Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση

1.1 Τίτλος Υποέργου 1: «Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 31Α της Πολεοδομικής Ενότητας 
Λαθέα Β του Δήμου Αχαρνών».

1.2 Τίτλος Υποέργου 2: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων στο 
Δήμο Αχαρνών».

1.3 Τίτλος Υποέργου 3: Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών 
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Δήμος Αχαρνών

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου 
Φυλής

4. Φορέας λειτουργίας:  Δήμος Αχαρνών

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης 

Όπως προαναφέρθηκε, το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων Υποέργων:

Υποέργο 1: «Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 31Α της Πολεοδομικής Ενότητας Λαθέα Β του 
Δήμου Αχαρνών» προϋπολογισμού 4.798.800,00€, με βασικό στόχο τη διαμόρφωση ενός 
οργανωμένου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου με νέες χρήσεις και λειτουργίες. 

Υποέργο 2: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών» 
προϋπολογισμού 11.100.000,00€, και πιο συγκεκριμένα της Λεωφόρου Αθηνών (προέκταση Λ. 
Δημοκρατίας) [από το Ηρώο στα βόρεια έως τη διασταύρωση πριν την Αττική Οδό] και της οδού 
Φιλαδέλφειας [από την διασταύρωση με την οδό Αθ. Μπόσδα στα βόρεια έως τη διασταύρωση 
στο Κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου, στο νότιο όριο του Δήμου].
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Υποέργο 3: «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών» προϋπολογισμού 148.800,00€, 
το οποίο αναφέρεται στην υλοποίηση των οριζόντιων δραστηριοτήτων ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, οι οποίες θα υποστηρίξουν τα κύρια Υποέργα της Πράξης 
«Παρεμβάσεις αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος Δήμου Αχαρνών».

Στην Πράξη περιλαμβάνεται και το Υποέργο 4: «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής 
αίτησης χρηματοδότησης» προϋπολογισμού 6.200,00€, ως επικουρική δράση, το οποίο δεν 
αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Αναλυτικά, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Υποέργων παρατίθεται στο Τεχνικό 
Δελτίο Έργου (όπως συντάχθηκε από το Δήμο Αχαρνών και εγκρίθηκε από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
Δήμος Αχαρνών, Περιφέρεια Αττικής 

7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός υποέργου 1 4.798.800,00€ συμπεριλαμβανομένου  

ΦΠΑ 24%.

Προϋπολογισμός υποέργου 2 11.100.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

Προϋπολογισμός υποέργου 3 148.800,00€ συμπεριλαμβανομένου  

ΦΠΑ 24%.

Λειτουργικές δαπάνες φορέα 

υλοποίησης

320.952,00€ συμπεριλαμβανομένου  

ΦΠΑ 24%.

Συνολικός προϋπολογισμός 16.368.552,00€ 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

8.Διάρκεια υλοποίησης 

Διάρκεια σε μήνες

Υποέργο 1 24

Υποέργο 2 24

Υποέργο 3 24
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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