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Στις Αχαρνές σήμερα την 11η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 
09:00 π.μ. έως 10.00 π.μ. έγινε δια περιφοράς η 4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Αχαρνών, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 11098/07-02-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που 
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύουν. 
 
Μετά από την έγγραφη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία 
(9μελής επιτροπή). 
 

   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                              1. Αραμπαντζής Ευάγγελος 
2. Αβραμίδης Ιωάννης   2. Τσιμπογιάννης Δημήτριος 
3. Βρεττός Μιχαήλ   3. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος 
4. Δαμάσκος Νικόλαος  
5. Κατσανδρή Χρηστίνα  
6. Κόνταρης Χρύσανθος- Αναπλ/κό μέλος  
7. Παυλίδου Όλγα  

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αχαρνών για το έτος 2022»         

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βρεττός Σπυρίδωνας φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα 
το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στον Καθορισμός τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αχαρνών για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, 
τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-
9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171)και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό 
τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των 
δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως 
παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του 
συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως ισχύουν και του άρθ.5 του ν. 1080/80.  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 185 του Ν.4555/18: 



«Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται 

εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης 

φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των 

απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων 

χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι 

συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που 

προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την 

κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων. 

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε 

ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή 

του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των 

συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.»  

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 

74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) 

αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε 

εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό 

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής 

ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα 

τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε 

κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας 

και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον καθορισμό των, κατά κατηγορίες υποχρέων, 

συντελεστών των τελών, πρέπει να αποβλέπει στην πραγματοποίηση εσόδων κατά βάση αναλόγων προς 

τα προβλεπόμενα αντίστοιχα έξοδα. Η αναλογία ωστόσο αυτή εκφράζεται όχι με την απόλυτη ισοσκέλιση 

των δύο κονδυλίων (εσόδων - εξόδων), αλλά με μία κατά προσέγγιση αναλογική μεταξύ διαφοροποιήσεις 

από την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων. Για να είναι όμως εφικτός ο έλεγχος της αναλογικής αυτής 

σχέσεως, η οποία προσδιορίζει και την αποδοτικότητα του τέλους καθαριότητας, απαιτείται, κατά την 

έννοια των παραπάνω διατάξεων, όπως η προβλέπουσα τους συντελεστές του τέλους κανονιστική 

απόφαση του οικείου συμβουλίου αιτιολογείται επαρκώς, είτε στο κείμενό της, είτε με αναφορά στα 

συνοδεύοντα αυτήν στοιχεία, με την παράθεση, ενόψει επικαίρων διαπιστώσεων και συγκεκριμένων 

στοιχείων, των συγκροτούντων τα κονδύλια των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της δημοτικής 

υπηρεσίας καθαριότητος ποσών, για το έτος για το οποίο πρόκειται. (ΣτΕ 981/1992 Τμ.Β') (ΣτΕ 343/2016) 



Στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών 

και όχι απαραίτητα απόλυτη ταύτισή τους. 

Η παραπάνω απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο, 

κοινοποιείται στην ΔΕΗ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Ο δε οριζόμενος σε αυτήν, συντελεστής 

ισχύει από 1ης του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη, 

οριζόμενα σε αυτήν την ίδια απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75)  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010: Οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 1 

του ν. 25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τον καθορισμό των συντελεστών του 

ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του ΤΑΠ αντίστοιχα, είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή 

τους για εύλογο χρονικό διάστημα δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, 

ΤρΔΠρ Πειρ 4047/91, υπ’ αριθμ. 605/03-01-2007 εγκύκλιος μας). Συνεπώς, νόμιμα επιβάλλεται ή 

αναπροσαρμόζεται το τέλος από 01/01/2011, ακόμη και αν η απόφαση του συμβουλίου εκδοθεί ή 

κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μετά την ημερομηνία αυτή. Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 29 του 

ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς των υπό των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων λαμβανομένων 

αποφάσεων, περί καθορισμού ή τροποποιήσεως των συντελεστών των τελών καθαριότητος και φωτισμού 

και του δικαιώματος υδρεύσεως δύναται να ορισθή ως αρχομένη από της ενάρξεως του οικονομικού 

έτους, καθ’ ό λαμβάνονται, εφ’ όσον καταστούν εκτελεσταί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους τούτου, 

υπό τον όρον ότι αι αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη ή το δικαίωμα παρείχοντο από της ενάρξεως 

του έτους». 

Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς 

συντελεστές. 

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ' ελάχιστον και διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: 

Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία. 

Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς 

συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό 

την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής 

ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι 

ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα 



ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την 

ευρύτερη λειτουργία αυτού. 

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του 

δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας. (άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ.2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18)  

Στην περίπτωση που ο παρά του οικείου δημοτικού συμβουλίου καθοριζόμενος συντελεστής τέλους 

καθαριότητος και φωτισμού, κατά τετραγωνικό μέτρο, δεν δύναται να υπολογισθεί σε ακέραιες μονάδες 

για τον υπολογισμό του τέλους αυτού επί συντελεστή επί της ακεραίας μονάδας το εμβαδόν 

προσδιορίζεται πλασματικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.25/75 (άρθρο 8 Ν.25/75) 

Για στεγασμένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.μ - με εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.μ και 

μέχρι εμβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δύναται να ορισθεί μειωμένο εμβαδόν από το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητος και του 

πράγματι εξυπηρετούμενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου.  

Για στεγασμένους χώρους άνω με εμβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ο συντελεστής του τέλους 

δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για 

στεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τ.μ.  

Για μη στεγασμένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δε δύναται να ορισθεί συντελεστής 

μεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά 

μέτρα μη στεγασμένου χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246). (άρθρο 1 παρ.5 

Ν.25/75)  

Σύμφωνα με την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα που δεν 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν 

ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών 

καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.  

Σύμφωνα με τις παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιομηχανίες, 

κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών 

καθαριότητος και φωτισμού αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου. 

Χρόνος μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μήνας. Σχετικά με το χρόνο της εποχιακής 

λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της 

περιφέρειας έπειτα από  προηγούμενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήμο σχετικής υπεύθυνης 

δήλωσης. 

Τα τέλη καθαριότητας επιβάλλονται όχι μόνο για τις εντός σχεδίου περιοχές   αλλά και για τις 

εκτός σχεδίου, οι οποίες αποτελούν ένα αρκετά μεγάλο τμήμα του Δήμου μας, καθόσον έχει γίνει 

επέκταση των υπηρεσιών καθαριότητος και στους  χώρους αυτούς λόγω της πυκνής δόμησης και της 



εγκατάστασης και στους  χώρους αυτούς, διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών για την διατήρηση των 

απαραίτητων συνθηκών υγιεινής.  

Επί πλέον τέλη καθαριότητας επιβάλλονται και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις   που είναι 

εγκατεστημένες στην Πάρνηθα προς εξυπηρέτηση των οποίων έχει επεκταθεί η υπηρεσία καθαριότητας η 

οποία μεριμνά για την καθαριότητα του Δρυμού, όπως και για τα οικήματα του Ολυμπιακού Χωριού για 

τον ίδιο λόγο.  

Τα τέλη καθαριότητας βαρύνουν τον υπόχρεο σε πληρωμή του λογαριασμού  καταναλισκόμενου 

ηλεκτρικού ρεύματος και βαρύνουν τον κύριο ή νομέα του ακινήτου και σύμφωνα με τον Ν. 429/76 

εισπράττονται δε από τη Δ.Ε.Η. και άλλους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4368/21-2-2016 που αντικατέστησε την παρ.3 του άρθρου 202 

του Ν.3463/2006 σύμφωνα  με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να ασκήσουν 

κοινωνική πολιτική υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, άποροι κ.λ.π.,  

στις κατηγορίες μειώσεων-απαλλαγών από δημοτικά τέλη και φόρους ανήκουν πλέον οι τρίτεκνοι, οι 

μονογονεϊκές οικογένειες και οι μακροχρόνια άνεργοι. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με την 198/2020 Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών: 

•Άποροι με φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 € (μηδενικά τέλη) 

•Ανάπηροι με αναπηρία άνω του 67% και φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 € (μηδενικά τέλη) 

•Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη) 

•Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση 50%) 

•Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη) 

•Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση 50%)  

•Δύο σύζυγοι που είναι μακροχρόνια άνεργοι (μηδενικά τέλη) 

•Μονογονεΐκές οικογένειες με φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 € (έκπτωση 50%) 

Η μείωση ή η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο για την μόνιμη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόμενη από 

βεβαίωση μονίμου κατοικίας και όχι για επαγγελματικό χώρο του αιτούντα. 

Εξετάζοντας  τα οικονομικά  στοιχεία της Υπηρεσίας μας και την πορεία Εσόδων και Εξόδων της  

ανταποδοτικής υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, 
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ΙΣΜΟΣ 2021 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ
ΤΑ 

31/12/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ 2022 



0311. 

Τέλος 
καθαριότητας 
και φωτισμού 
(άρθρο 25 Ν 
1828/89) 

10.527.680,25 9.270.377,34 9.407.938,87 9.400.000,00 

2111. 

Τακτικά έσοδα 
από τέλη 
καθαριότητας 
και 
ηλεκτροφωτισ
μού 

2.644.771,93 3.156.980,12 3.192.523,49 3.092.000,00 

3211. 

Τέλη 
καθαριότητας 
και 
ηλεκτροφωτισ
μού 

112.283,00 3.843.317,14 131.884,11 3.847.942,30 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προηγούμενης χρήσης 

5.811.925,96 9.478.405,62 9.478.405,62 9.394.387,90 

ΣΥΝΟΛΟ 19.096.661,14 
25.749.080,2

2 
22.210.752,0

9 
25.734.330,2

0 

 

ΚΑ 
ΔΑΠΑΝΩ

Ν 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ

Α 2020 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 2021 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ
Α 31/12/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ 2022 

20-60 
Αμοιβές και 
έξοδα 
προσωπικού 

4.381.368,00 6.315.178,76 5.623.779,09 6.400.000,00 

20-61 
Αμοιβές 
αιρετών και 
τρίτων 

349.673,07 1.984.101,69 811.027,98 2.980.000,00 

20-62 
Παροχές 
τρίτων 1.683.367,00 2.405.630,45 1.739.922,89 2.500.000,00 

20-63 Φόροι – Τέλη 23.468,30 36.000,00 23.373,30 30.000,00 

20-64 
Λοιπά γενικά 
έξοδα 7.000,00 30.000,00 13.500,00 30.000,00 



20-66 
Δαπάνες 
προμήθειας 
αναλωσίμων 

489.803,41 2.458.778,04 1.336.196,37 2.500.000,00 

20-67 
Πληρωμές 
Μεταβιβάσεις 
σε τρίτους 

2.001.309,83 2.050.000,00 1.998.910,00 2.400.000,00 

20-71 

Αγορές κτιρίων 
τεχνικών 
έργων και 
προμήθειες 
παγίων 

9.658,36 1.978.144,00 588.528,80 1.390.000,00 

20-81 
Πληρωμές 
υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε.) 

426.920,80 483.648,02 448.035,36 1.118.648,26 

20-85 

Προβλέψεις μη 
είσπραξης 
εισπρακτέων 
υπολοίπων 
βεβαιωμένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. 
εντός του 
οικονομικού 
έτους 

0,00 3.294.491,45 0,00 3.300.000,00 

10-6211. 

Αντίτιμο 
ηλεκτρικού 
ρεύματος για 
φωτισμό οδών, 
πλατειών και 
κοινόχρηστων 
χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας 

221.527,83 220.000,00 205.890,07 276.000,00 

30-
7135.003 

Δαπάνη για 
ηλεκτροδότησ
η πάσης 
φύσεως 
αιτημάτων από 
το Δήμο στη 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 
(τοποθέτηση 
φωτιστικών 
σωμάτων , 
επέκταση 
δικτύου ΔΕΗ, 
παροχές για 

24.158,92 100.000,00 27.200,33 100.000,00 



κοινόχρηστα - 
κτίρια κτλ.) 

ΣΥΝΟΛΟ 9.618.255,52 21.355.972,41 12.816.364,19 23.024.648,26 

 

Παρατηρείται μία διαφορά στην Υπηρεσία των Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού ποσού 2.709.681,94. Η διαφορά αυτή στο σύνολο των εσόδων της Ανταποδοτικής 

υπηρεσίας ανάγεται σε ποσοστό 10,53%, ποσοστό που δύναται να θεωρηθεί ότι δεν επηρεάζει τα 

οριζόμενα περί ανταποδοτικότητας και αναλογικότητας της υπηρεσίας. 

Εκ των ανωτέρω ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής: 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΤΜ ΓΙΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΔΤ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ 2021 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Α ΕΣΟΔΑ 

ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 
1 - 100 2.158.515 0,81 1.748.397,15 

> 100 1.738.414 0,95 1.651.493,30 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
1 - 100 49.831 1,05 52.322,55 

> 100 555.608 1,11 616.724,88 

 ΣΥΝΟΛΟ (Α) 4.068.937,88 

       

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΤΜ ΓΙΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΔΤ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ 2021 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Α ΕΣΟΔΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ  
&  

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

1 - 100 136.273 1,68 228.938,64 

101 - 1000 1.255.240 2,85 3.577.434,00 

1001 - 6000 1.287.621 2,95 3.798.481,95 

> 6000 106.938 1,77  189.280,26 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, 
ΔΕΚΟ, 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΚΛΠ 

132.702 4,75 630.334,50 

 ΣΥΝΟΛΟ (Β) 8.424.469,35 

       

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) + (Β) = 12.493.407,23 

 



Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Εισηγούμεθα 

Τον καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού που θα ισχύουν από 01/01/2022 

ως εξής: 

1) Πρώτος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία σε 0,81 

ευρώ/τμ  

2) Δεύτερος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,68 ευρώ /τμ  

3) Τρίτος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας σε 1,68 ευρώ /τμ 

4) Ειδικός συντελεστής:  

Α) Ακίνητα στην Κοινότητα Αχαρνών άνω των 100 τμ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία σε 

0,95 ευρώ /τμ 

Β) Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων έως 100 τμ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία 

σε 1,05 ευρώ /τμ 

Γ) Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων άνω των 100 τμ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 

κατοικία σε 1,11 ευρώ /τμ 

5) Ειδικός συντελεστής: 

Α) Ακίνητα άνω των 100 τμ και έως 1.000 τμ που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 2,85 ευρώ /τμ 

Β) Ακίνητα άνω των 1.000 τμ και έως 6.000 τμ που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 2,95 ευρώ /τμ 

Γ) Ακίνητα άνω των 6.000 τμ που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,77 ευρώ /τμ 

6) Ειδικός συντελεστής: 

Α) Ακίνητα άνω των 100 τμ και έως 1.000 τμ που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 

οικονομικής δραστηριότητας σε 2,85 ευρώ /τμ 

Β) Ακίνητα άνω των 1.000 τμ και έως 6.000 τμ που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 

οικονομικής δραστηριότητας σε 2,95 ευρώ /τμ 



Γ) Ακίνητα άνω των 6.000 τμ που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας σε 1,77 ευρώ /τμ 

Δ) Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και ειδικά ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, 

ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΚΛΠ σε 5,00 ευρώ /τμ 

7) Ειδικός συντελεστής: 

Α) Για μη στεγασμένους χώρους έως 100 τμ σε 0,93 ευρώ /τμ 

Β) Για μη στεγασμένους χώρους άνω των 100 τμ και έως 1.000 τμ σε 1,50 ευρώ /τμ 

Γ) Για μη στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ και έως 6.000 τμ σε 1,55 ευρώ /τμ 

Δ) Για μη στεγασμένους χώρους άνω των 6.000 τμ σε 0,46 ευρώ /τμ 

Επίσης να ισχύσουν και το έτος 2022 οι κάτωθι απαλλαγές: 

•Άποροι με φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 € (μηδενικά τέλη) 

•Ανάπηροι με αναπηρία άνω του 67% και φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 € (μηδενικά τέλη) 

•Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη) 

•Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση 50%) 

•Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη) 

•Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση 50%)  

•Δύο σύζυγοι που είναι μακροχρόνια άνεργοι (μηδενικά τέλη) 

•Μονογονεΐκές οικογένειες με φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 € (έκπτωση 50%) 

Η μείωση ή η απαλλαγή ισχύει μόνο για την μόνιμη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόμενη από βεβαίωση 

μονίμου κατοικίας και όχι για επαγγελματικό χώρο του αιτούντα. 

Για την εφαρμογή των ως άνω απαλλαγών απαιτείται η αίτηση των εν δυνάμει δικαιούχων δημοτών να 

ενταχθούν στις σχετικές προβλέψεις προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την 

δυνατότητα ένταξης τους. 

Λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τη διάταξη της παρ.4 του αρθ.1 του Ν.25/75 όπως τροποποιήθηκε 

σε περίπτωση καθορισμού περισσοτέρων συντελεστών, ο Δήμος γνωστοποιεί υποχρεωτικά στη ΔΕΗ τρεις 

(3) μόνον συντελεστές, έναν (1) για τις κατοικίες, έναν (1) για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς και έναν (1) για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας, 

καθορίζει ότι θα γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ τους συντελεστές 1, 2 και 3 και θα προσδιορίσει πλασματικό 

εμβαδόν για τους λοιπούς ειδικούς συντελεστές σύμφωνα με το νόμο. 



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Οικονομικής  Υπηρεσίας και  έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Τον καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού που θα ισχύουν από 
01/01/2022 ως εξής: 

1) Πρώτος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία σε 0,81 ευρώ 
/τμ  

2) Δεύτερος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,68 ευρώ /τμ  

3) Τρίτος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 
δραστηριότητας σε 1,68 ευρώ /τμ 

4) Ειδικός συντελεστής:  

Α) Ακίνητα στην Κοινότητα Αχαρνών άνω των 100 τμ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία σε 
0,95 ευρώ /τμ 

Β) Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων έως 100 τμ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία 
σε 1,05 ευρώ /τμ 

Γ) Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων άνω των 100 τμ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
κατοικία σε 1,11 ευρώ /τμ 

5) Ειδικός συντελεστής: 

Α) Ακίνητα άνω των 100 τμ και έως 1.000 τμ που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 
και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 2,85 ευρώ /τμ 

Β) Ακίνητα άνω των 1.000 τμ και έως 6.000 τμ που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 
και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 2,95 ευρώ /τμ 

Γ) Ακίνητα άνω των 6.000 τμ που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,77 ευρώ /τμ 

6) Ειδικός συντελεστής: 

Α) Ακίνητα άνω των 100 τμ και έως 1.000 τμ που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 
οικονομικής δραστηριότητας σε 2,85 ευρώ /τμ 

Β) Ακίνητα άνω των 1.000 τμ και έως 6.000 τμ που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 
οικονομικής δραστηριότητας σε 2,95 ευρώ /τμ 

Γ) Ακίνητα άνω των 6.000 τμ που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 
δραστηριότητας σε 1,77 ευρώ /τμ 

Δ) Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και ειδικά ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, 
ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΚΛΠ σε 5,00 ευρώ /τμ 

7) Ειδικός συντελεστής: 

Α) Για μη στεγασμένους χώρους έως 100 τμ σε 0,93 ευρώ /τμ 



Β) Για μη στεγασμένους χώρους άνω των 100 τμ και έως 1.000 τμ σε 1,50 ευρώ /τμ 

Γ) Για μη στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ και έως 6.000 τμ σε 1,55 ευρώ /τμ 

Δ) Για μη στεγασμένους χώρους άνω των 6.000 τμ σε 0,46 ευρώ /τμ 

Επίσης να ισχύσουν και το έτος 2022 οι κάτωθι απαλλαγές: 

•Άποροι με φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 € (μηδενικά τέλη) 

•Ανάπηροι με αναπηρία άνω του 67% και φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 € (μηδενικά τέλη) 

•Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη) 

•Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση 50%) 

•Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη) 

•Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση 50%)  

•Δύο σύζυγοι που είναι μακροχρόνια άνεργοι (μηδενικά τέλη) 

•Μονογονεΐκές οικογένειες με φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 € (έκπτωση 50%) 

Η μείωση ή η απαλλαγή ισχύει μόνο για την μόνιμη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόμενη από βεβαίωση 
μονίμου κατοικίας και όχι για επαγγελματικό χώρο του αιτούντα. 

Για την εφαρμογή των ως άνω απαλλαγών απαιτείται η αίτηση των εν δυνάμει δικαιούχων δημοτών να 
ενταχθούν στις σχετικές προβλέψεις προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την 
δυνατότητα ένταξης τους. 

Λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τη διάταξη της παρ.4 του αρθ.1 του Ν.25/75 όπως τροποποιήθηκε σε 
περίπτωση καθορισμού περισσοτέρων συντελεστών, ο Δήμος γνωστοποιεί υποχρεωτικά στη ΔΕΗ τρεις (3) 
μόνον συντελεστές, έναν (1) για τις κατοικίες, έναν (1) για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς και έναν (1) για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας, 
καθορίζει ότι θα γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ τους συντελεστές 1, 2 και 3 και θα προσδιορίσει πλασματικό 
εμβαδόν για τους λοιπούς ειδικούς συντελεστές σύμφωνα με το νόμο. 

Β) Αναθέτει τις πιο πάνω ενέργειες στον Κο Πρόεδρο  

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 52/2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  

             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                                    1. Αβραμίδης Ιωάννης                                                                                 
2. Βρεττός Μιχαήλ 
3. Δαμάσκος Νικόλαος 
4. Κατσανδρή Χρηστίνα 
5. Κόνταρης Χρύσανθος 
6. Παυλίδου Όλγα 

    
Ακριβές Απόσπασμα 

 
Αχαρνές  Αυθημερόν 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                    ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 



2Ο ΘΕΜΑ 

 

 
                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Απόσπασμα από το  4o  Πρακτικό                                                                                                          
Αριθμ. Αποφ.51 
Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 1Ο  
Συνεδρίαση της 11.02.2022                                                                                                                      
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 11098/07-02-2022 

 
Στις Αχαρνές σήμερα την 11η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 
09:00 π.μ. έως 10.00 π.μ. έγινε δια περιφοράς η 4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Αχαρνών, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 11098/07-02-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που 
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύουν. 
 
Μετά από την έγγραφη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία 
(9μελής επιτροπή). 
 

   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                              1. Αραμπαντζής Ευάγγελος 
2. Αβραμίδης Ιωάννης   2. Τσιμπογιάννης Δημήτριος 
3. Βρεττός Μιχαήλ   3. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος 
4. Δαμάσκος Νικόλαος  
5. Κατσανδρή Χρηστίνα  
6. Κόνταρης Χρύσανθος- Αναπλ/κό μέλος  
7. Παυλίδου Όλγα  

 

ΘΕΜΑ : «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 
οικονομικού έτους 2021» 

           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα, διαβάζει την εισήγηση της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

         Σύμφωνα με το άρθρο 39 Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/Α/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών 
υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση 
για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του 
οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

    Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών (εξόδων) για το Δ΄ τρίμηνο 
Οικονομικού έτους 2021 έχουν ως εξής: 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

      ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

     ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 

    

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 25.697.319,16 23.436.553,17 0,9120233 23.338.556,63 0,9082098 0,9958186 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 516.000,00 264.713,48 0,5130106 264.713,48 0,5130106 1 

2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 160.000,00 76.474,06 0,4779629 76.474,06 0,4779629 1 

3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 9.522.877,34 9.666.207,34 1,0150511 9.570.662,02 1,0050179 0,9901155 

4 
Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 
υπηρεσιών 3.445.100,00 1.883.693,58 0,5467747 1.883.460,50 0,5467071 0,9998763 

5 Φόροι και εισφορές 320.000,00 249.326,31 0,7791447 249.326,31 0,7791447 1 

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 11.425.141,82 11.033.761,88 0,965744 11.033.761,88 0,965744 1 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 308.200,00 262.376,52 0,851319 260.158,38 0,8441219 0,991546 

1 Εκτακτα έσοδα 36.683.334,03 8.380.471,50 0,2284545 8.220.216,64 0,2240859 0,9808776 



11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 25.000,00 12.622,26 0,5048904 12.622,26 0,5048904 1 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 9.213.459,41 5.073.931,99 0,5507087 5.073.931,99 0,5507087 1 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 13.708.758,62 2.284.330,88 0,1666329 2.284.330,88 0,1666329 1 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2.000,00 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 1.339.000,00 456.896,67 0,3412223 296.641,81 0,2215398 0,6492536 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 12.395.116,00 552.689,70 0,0445893 552.689,70 0,0445893 1 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 5.227.276,66 3.970.276,48 0,7595306 3.925.972,26 0,751055 0,988841 

21 Τακτικά έσοδα 4.972.276,66 3.962.035,15 0,7968252 3.917.730,93 0,7879149 0,9888178 

22 Έκτακτα έσοδα 255.000,00 8.241,33 0,0323189 8.241,33 0,0323189 1 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 15.942.424,67 15.927.847,14 0,9990856 390.244,38 0,0244784 0,0245008 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 15.942.424,67 15.927.847,14 0,9990856 390.244,38 0,0244784 0,0245008 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 10.231.870,00 7.851.267,94 0,7673346 7.851.267,94 0,7673346 1 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 9.203.470,00 6.784.133,17 0,7371278 6.784.133,17 0,7371278 1 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 53.000,00 21.322,27 0,402307 21.322,27 0,402307 1 

43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 975.400,00 1.045.812,50 1,0721883 1.045.812,50 1,0721883 1 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 27.243.188,06 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

  Σύνολα εσόδων 121.025.412,58 59.566.416,23   43.726.257,85     

 

 



 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

         ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

        ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 

        

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021 

Κ.Α
. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

Προϋπ/σμ
ός 

Δεσμευθέν
τα % 

Τιμολογηθέν
τα % 

Ενταλθέντ
α 

Πληρωθέν
τα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 
54388557,

92 47419048,3 
0,87185

7 37162666,16 
0,68328

1 
34154471

,7 
34154471,

66 
0,62797

16 
0,91905

33 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
21396994,

77 20488127,6 
0,95752

4 16912037,15 
0,79039

31 
16382982,

9 
16382982,

87 
0,76566

75 
0,96871

73 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 
4354433,6

3 3626354,76 
0,83279

6 2378013,54 
0,54611

32 
1685290,9

5 
1685290,9

5 
0,38702

87 
0,70869

7 

62 Παροχές τρίτων 
4202643,2

9 3600939,14 
0,85682

7 2910295,91 
0,69249

18 
2568288,4

9 
2568288,4

9 
0,61111

27 
0,88248

36 

63 Φόροι - τέλη 137560,4 98373,3 
0,71512

8 83373,3 
0,60608

5 95933,32 95933,32 
0,69739

05 
1,15064

8 



64 Λοιπά Γενικά έξοδα 
3895589,4

7 2374367,61 
0,60950

1 1760213,8 
0,45184

79 
1022205,2

7 
1022205,2

7 
0,26240

07 
0,58072

79 

65 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 
δημοσίας πίστεως 4433767,2 3566400 

0,80437
2 2405655,72 

0,54257
6 

2242401,5
6 

2242401,5
6 

0,50575
54 

0,93213
74 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4669810,2 3643855,32 
0,78030

1 2245559,08 
0,48086

73 
1788619,8

1 
1788619,8

1 
0,38301

77 
0,79651

43 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 
11134867,

14 9863738,76 
0,88584

3 8396100,9 
0,75403

69 
8333816,9

7 
8333816,9

7 
0,74844

33 
0,99258

18 

68 Λοιπά Έξοδα 162891,82 156891,82 
0,96316

6 71416,76 
0,43843

06 34932,42 34932,42 
0,21445

17 
0,48913

48 

7 Επενδύσεις 
26517059,

31 18171052,9 
0,68525

9 6127923,92 
0,23109

36 
5216739,

72 
5216739,7

2 
0,19673

15 
0,85130

62 

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 

9249728,4
5 7824999,71 

0,84597
1 4379168,03 

0,47343
75 

3719380,2
1 

3719380,2
1 

0,40210
7 

0,84933
49 

73 Έργα 
15626689,

86 9789453,22 
0,62645

7 1519279,47 
0,09722

34 
1497359,5

1 
1497359,5

1 
0,09582

06 
0,98557

21 

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 
εργασίες κλπ 1640641 556599,96 

0,33925
8 229476,42 0,13987 0 0 0 0 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις) 0 0 

#ΔΙΑΙΡ/
0! 0 

#ΔΙΑΙΡ/0
! 0 0 

#ΔΙΑΙΡ/0
! 

#ΔΙΑΙΡ/0
! 

8 
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 
προβλέψεις 

40103589,
32 18012702,3 

0,44915
4 15808228,63 

0,39418
49 

12848520
,7 

12848520,
71 

0,32038
33 

0,81277
42 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 
8401832,2

9 8401832,29 1 7415455,33 
0,88259

98 5582873,5 5582873,5 
0,66448

29 0,75287 



82 Αποδόσεις 9624470 9610869,98 
0,99858

7 8392773,3 
0,87202

45 
7265647,2

1 
7265647,2

1 
0,75491

4 
0,86570

28 

83 
Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 

#ΔΙΑΙΡ/
0! 0 

#ΔΙΑΙΡ/0
! 0 0 

#ΔΙΑΙΡ/0
! 

#ΔΙΑΙΡ/0
! 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 
22077287,

03 0 0 0 0 0 0 0 
#ΔΙΑΙΡ/0

! 

9 Αποθεματικό 16206,03                 

  Σύνολα δαπανών 
121025412

,6 83602803,5   59098818,71   
52219732

,1 
52219732,

09     

 

 

 

 

 

 



Μελετώντας τον ανωτέρω πίνακα του απολογισμού του Δ΄ Τριμήνου 2021 των εσόδων , διαπιστώνουμε : 

 

 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Τακτικών Εσόδων για το έτος 2021, ποσού  25.697.319,16 €, 

βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους  23.436.553,17€ , ήτοι το 91,20% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων 

εσόδων εισπράχθηκε το 99,58% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 23.338.556,63€. 

 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Έκτακτων Εσόδων για το έτος 2021, ποσού  36.683.334,03€, 

βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους   8.380.471,50€ , ήτοι το 22,85% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων 

εσόδων εισπράχθηκε 98,09% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 8.220.216,64€. 

 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών για το έτος 2021, ποσού 

5.227.276,66€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 3.970.276,48€, ήτοι το 75,95% αυτών, ενώ από το ποσό των 

βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 98,88% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 3.925.972,26€. 

 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. για το 

έτος 2021, ποσού 15.942.424,67€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 15.927.847,14€, ήτοι το 99,91% αυτών, ενώ 

από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 2,45% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 390.244,38€. 

 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων για το έτος 2021, 

ποσού  10.231.870,00€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 7.851.267,94€ ήτοι το 76,73% αυτών, ενώ από το ποσό 

των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 7.851.267,94€. 

 Το Χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους ανέρχεται σε ποσό ύψους  27.243.188,06€  με αποτέλεσμα 

το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κατά το Δ΄ τρίμηνο 2021, να διαμορφώνεται στο ποσό των  

121.025.412,58€  

 

Μελετώντας το  πίνακα του απολογισμού του Δ΄ Τριμήνου 2021 των εξόδων , διαπιστώνουμε : 

 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 2021, ποσού 54.388.557,92€, τιμολογήθηκαν 

έξοδα ύψους 37.162.666,16€, ήτοι το 68,33% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων 

πληρώθηκε το 91,91%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 34.154.471,66€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν 

έξοδα ύψους 34.154.471,70€. 

 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 2021, ποσού 26.517.059,31€, τιμολογήθηκαν 

έξοδα ύψους 6.127.923,92€ ήτοι 23,11% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 

85,13%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 5.216.739,72€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 

5.216.739,72€. 

 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εξόδων που αφορούν σε Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 

για το έτος 2021, ποσού  40.103.589,32€ τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους  , 15.808.228,63€, ήτοι το 39,42% 

αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 81,28%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 

12.848.520,71€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 12.848.520,71€. 



 Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κατά το Δ΄ τρίμηνο 2021 διαμορφώνεται στο ποσό των 

121.025.412,58€. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού έλαβε υπόψη: 

 την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 το άρθρο 39 Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/Α/2014  

 την υπ’ αριθ. 40038/9-9-2011( ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση του ΥΠΕΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  
    του Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση. 
 
Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. 
 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 51/2022. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  

             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                                    1. Αβραμίδης Ιωάννης                                                                             
2. Βρεττός Μιχαήλ 
3. Δαμάσκος Νικόλαος 
4. Κατσανδρή Χρηστίνα 
5. Κόνταρης Χρύσανθος 
6. Παυλίδου Όλγα 

    
Ακριβές Απόσπασμα 

 
Αχαρνές  Αυθημερόν 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                    ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

 

 

 

 



3Ο ΘΕΜΑ 

 

 
                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Απόσπασμα από το  2o  Πρακτικό                                                                                                          
Αριθμ. Αποφ. 4 
Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 1Ο  
Συνεδρίαση της 01.02.2022                                                                                                                      
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση  7527/28-01-2022 
 
 
 
Στις Αχαρνές σήμερα την 1η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.μ. έως 
10.00 π.μ. έγινε δια περιφοράς η 2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, κατόπιν της με 
αριθμό πρωτ. 7527/28-01-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 
 
Μετά από την έγγραφη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία (9μελής 
επιτροπή). 

 

   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                              1. Τσιμπογιάννης Δημήτριος 
2. Αβραμίδης Ιωάννης 2. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος 
3. Αραμπαντζής Ευάγγελος      
4. Βρεττός Μιχαήλ  
5. Δαμάσκος Νικόλαος  
6. Κατσανδρή Χρηστίνα  
7. Παυλίδου Όλγα  

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού, σύμφωνα με το άρθρο 59 
του Ν. 4182/2013.» 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βρεττός Σπυρίδωνας φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 1ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Ροδίας 
Στριφτού, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4182/2013, σσύμφωνα με το οποίο «τα Ιδρύματα υποβάλλουν κάθε 
έτος στην αρμόδια αρχή προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό», όπως επίσης και «για κάθε κεφάλαιο 
αυτοτελούς διαχείρισης υποβάλλεται ιδιαίτερος  προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός», 

Ακολουθεί ο Πίνακας του Προϋπολογισμού καθώς και η εισηγητική έκθεση, που αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της απόφασης.  



 



 



 



 



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση του κ. Δημάρχου ως διαχειριστή του κληροδοτήματος «ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ»,το άρθρο 
59 του Ν.4182/2013, τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2022 του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 
4182/2013.  
Ως ακολούθως:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



Η απόφαση στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να παρθεί εκ νέου απόφαση. 

Αναθέτει τις παραιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.      

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 4/2022. 

 

 

       ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ  

             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                                    1. Αβραμίδης Ιωάννης 
                                                                                                                    2. Αραμπαντζής Ευάγγελος 

3. Βρεττός Μιχαήλ 
4. Δαμάσκος Νικόλαος 
5. Κατσανδρή Χρηστίνα 
6. Παυλίδου Όλγα 

     
 

Ακριβές Απόσπασμα 

 
Αχαρνές  Αυθημερόν 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                      ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4Ο ΘΕΜΑ 

 

 
                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Απόσπασμα από το  57o  Πρακτικό                                                                                                          
Αριθμ. Αποφ. 600 
Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 7Ο  
Συνεδρίαση της 14.12.2021                                                                                                                      
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση  59806/10-12-2021 
 
 
Στις Αχαρνές σήμερα στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.μ. έως 
10.00 π.μ. έγινε δια περιφοράς η 57η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, κατόπιν της με 
αριθμό πρωτ. 59806/10-12-2021 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 
 
Μετά από την έγγραφη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία 
(9μελής επιτροπή). 

 

   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Αραμπαντζής Ευάγγελος                                                                                                     1. Βαρελάς Πέτρος 
2. Βρεττός Μιχαήλ  2. Κασσαβός Ιωάννης 
3. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                                 3. Παυλίδου Όλγα 
4. Δαμάσκος Νικόλαος  
5. Κατσανδρή Χρηστίνα  
6. Κωφός Δημήτριος                                                                                                            

   

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για την Έγκριση ή μη Επέκτασης Δικτύου Φυσικού Αερίου στο Δήμο Αχαρνών με 

Εγκατάσταση Αγωγών Φυσικού Αερίου και Σταθμού Διανομής 19/4 bar με παραχώρηση χρήσης του 

απαιτούμενου χώρου εγκατάστασης καθώς και της υπογραφής σχετικής Σύμβασης, προϋπολογισμού 200.000,00 

€ πλέον ΦΠΑ 24%.» 

  

            Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 7Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

και παρουσιάζει την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση 

Έγκρισης ή μη Επέκτασης Δικτύου Φυσικού Αερίου στο Δήμο Αχαρνών με Εγκατάσταση Αγωγών Φυσικού Αερίου 

και Σταθμού Διανομής 19/4 bar με παραχώρηση χρήσης του απαιτούμενου χώρου εγκατάστασης καθώς και της 

υπογραφής σχετικής Σύμβασης, προϋπολογισμού 200.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

Συγκεκριμένα, με τις με αριθμ. πρωτ. 55430/01-12-2021 (αρ. Πρωτ. ΕΔΑ 27018356/30-11-2021) και 

55433/01-12-2021 (αρ. Πρωτ. ΕΔΑ 27018357/30-11-2021) επιστολές της, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής 



(ΕΔΑ) Α.Ε. μας ενημερώνει για το γενικότερο πλαίσιο των επεκτάσεων δικτύου διανομής φυσικού αερίου στο 

Δήμο Αχαρνών, ώστε να μεγιστοποιηθεί η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τόσο των κατοίκων του Δήμου όσο 

και δημοτικών κτιρίων. Με αυτό το γνώμονα και κατόπιν των επαφών της εταιρείας με το Δήμο Αχαρνών, 

σηματοδοτείται η αρχή της συνεργασίας των δυο μερών με την υπογραφή συμφωνητικού, για την επέκταση του 

δικτύου σε μήκος 2.600 μέτρων, που θα περιλαμβάνει την κατασκευή τμήματος του βρόγχου του δικτύου 

διανομής στην περιοχή που θα αρχίσει η επέκταση καθώς και την εγκατάσταση υπέργειου σταθμού διανομής 

δυναμικότητας 5.000 m3/h.  

Ο σταθμός προβλέπεται να εγκατασταθεί στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και προέκτασης 

Αναγνώστου Καλογράνη (Ναζλίου) στο Ο.Τ. Γ1592, στην περιοχή Άγιος Αθανάσιος, σε τμήμα έκτασης ιδιοκτησίας 

του Δήμου. Το σύνολο της εγκατάστασης απαιτεί μια έκταση 30 m2 και αποτελείται μόνο από μηχανικά μέρη, 

δεδομένου ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα υποβιβαστή πίεσης από τον υφιστάμενο αγωγό μέσης πίεσης, 

προκειμένου να είναι εφικτή η διανομή αερίου εντός του αστικού ιστού, καθώς και ενός μετρητή για τις 

διερχόμενες ποσότητες φυσικού αερίου της περιοχής. Περιμετρικά, τοποθετείται κατάλληλη περίφραξη εντός της 

οποίας τοποθετούνται οι δύο μεταλλικές καμπίνες του Σταθμού Διανομής και του τηλεπικοινωνιακού pillar για 

την καταγραφή και αποστολή των δεδομένων και των μετρήσεων του σταθμού. Για τις ανάγκες της 

απομακρυσμένης παρακολούθησης του σταθμού θα απαιτηθεί η τροφοδότηση του pillar με ρεύμα από το 

ηλεκτρικό δίκτυο.  

Οι επεκτάσεις καθίστανται απαραίτητες για την μελλοντική σταθερότητα και αδιάλειπτη λειτουργία του 

δικτύου διανομής καθώς και την τροφοδότηση των σχολείων της περιοχής, όπως τα 3ο, 5ο, 12ο και 34ο 

Νηπιαγωγεία, τα 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 13ο, 16ο Δημοτικά Σχολεία, το 1ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Γυμνάσιο και το 10ο 

Γυμνάσιο, τα 7ο Ενιαίο Λύκειο και Εσπερινό Λύκειο, 3ο ΕΠΑΛ και το Κεντρικό ΚΕΠ Αχαρνών, όπως προκύπτει από 

το συνημμένο χάρτη. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης και κατά τον άξονά της, θα είναι δυνατή η άμεση 

τροφοδότηση κατοικιών – επιχειρήσεων από το δίκτυο φυσικού αερίου. 

Οι εργασίες επέκτασης θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. και 

θα ολοκληρωθούν σε δυο (2) έτη.  

Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στο ποσό των 200.000 € πλέον ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον 

Προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 30-7135.018. 

Στα συνημμένα έγγραφα, συμπεριλαμβάνεται το σχέδιο του Συμφωνητικού με τους λοιπούς όρους 

καθώς και ενδεικτικές φωτογραφίες υφιστάμενων Σταθμών Διανομής καθώς και τυπικών σχεδίων προκειμένου 

να υπάρξει μια καλύτερη εκτίμηση της κατασκευής. 

 Με την έγκριση και υπογραφή του Συμφωνητικού συνεργασίας των δυο μερών, η προαναφερθείσα 

επέκταση θα ενταχτεί στον Προγραμματισμό της ΕΔΑ για τα έτη 2022-2023. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή, για την: 



1. Γνωμοδότηση για την Έγκριση ή μη της Επέκτασης Δικτύου Φυσικού Αερίου στο Δήμο Αχαρνών με 

Εγκατάσταση Αγωγών Φυσικού Αερίου και Σταθμού Διανομής 19/4 bar με παραχώρηση χρήσης του 

απαιτούμενου χώρου εγκατάστασης καθώς και της υπογραφής σχετικής Σύμβασης, προϋπολογισμού 

200.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

2. Υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω εγκρίσεις με τα συνημμένα αρχεία. 

 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                Αφού έλαβε υπ’ όψιν της τα ανωτέρω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Γνωμοδοτεί υπέρ της Έγκρισης Επέκτασης Δικτύου Φυσικού Αερίου στο Δήμο Αχαρνών με Εγκατάσταση 

Αγωγών Φυσικού Αερίου και Σταθμού Διανομής 19/4 bar με παραχώρηση χρήσης του απαιτούμενου 

χώρου εγκατάστασης καθώς και της υπογραφής σχετικής Σύμβασης, προϋπολογισμού 200.000,00 € 

πλέον ΦΠΑ 24%. 

2. Διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω εγκρίσεις με τα συνημμένα αρχεία. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

  
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 600/2021. 

 

     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  

             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                                    1. Αραμπαντζής Ευάγγελος 
2. Βρεττός Μιχαήλ 
3. Δαμάσκος Νικόλαος 
4. Κατσανδρή Χρηστίνα 
5. Κωφός Δημήτριος 
 

    Ακριβές Απόσπασμα 

    Αχαρνές  Αυθημερόν 

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                         ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ   

 

 

 

 

 



5Ο ΘΕΜΑ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας – 
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων 

Συντάξασα: Περρή Μαρία-Αλουϊσία 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Τηλ. : 213 2072361, 367 

e-mail:vmatsia@acharnes.gr 

 

 

 

 

 

                          
Προς: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα: «Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για την στέγαση του 
3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2021-2022» 

 

Κ. Πρόεδρε, 

           Παρακαλούμε όπως σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση για παράταση εκ νέου της 
υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2021-
2022. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

 το με αριθμ. πρωτ. 58340/20-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Νέας Γενιάς , Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, 
που μας διαβίβασε το υπ’ αριθμ. 32859/1-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με διευκρινήσεις 
για τις προδιαγραφές μίσθωσης ακινήτου για Νηπιαγωγείο, δεδομένου ότι το ακίνητο που στεγάζεται το 
3ο Νηπιαγωγείο δεν πληροί τους όρους μίσθωσης. 

 ότι η μίσθωση των ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων έχει πλέον μεταβιβαστεί 
στους Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού ήδη από 01/01/2011 σύμφωνα με το άρθρο 95 περ. α του Ν. 3852/2010. 
Δεδομένου ότι η χρονική διάρκεια μίσθωσης στο υπάρχον κτήριο έχει ξεπεράσει τα 12 έτη και δεν 



επιτρέπεται σιωπηρή αναμίσθωση, πρέπει να προβούμε σε νέα διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το 
Π.Δ. 34/1995 το άρθρο 7 του Ν. 2741/1999 και το άρθρο 4 του Ν. 3130/2003 

 την αριθμ. 16855/9.10.2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4519 Β’/16.10.2018, τροποποίηση της 
υπουργικής απόφασης αριθ. 37237/ΣΤ1/28.03.2017) 

 το άρθρο 194 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 42 του Ν. 4257/14το Π.Δ.270/1981 ) 
και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 270/1981το άρθρο 94, παρ. 4 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/7-6-2010), 

 την 209/2019 απόφαση Δ Σ. μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην  Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής. ΑΔΑ ΩΖ9ΘΩΨ8-ΟΑΜ 

 Την με αριθμ.: 44/29-6-2021 (ΑΔΑ 6ΓΦΔΩΨ8-8ΡΔ) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
την έγκριση μίσθωσης νέου ακινήτου, για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. 

 Την με αριθμ.: 403/10-9-2021 (ΑΔΑ: 6Σ6ΒΩΨ8-ΡΝΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  έγκρισης όρων 
διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών 

 Την με Α.Π.: 37264/20-9-2021 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας. 
 Την πάροδο 20ημέρου από την τοιχοκόλληση της δημόσιας πρόσκλησης (23-9-2021) χωρίς να 

παρουσιασθεί πλειοδότης. 
 Την 1567/45156/1-11-2021 ΑΔΑ: 62ΤΠΩΨ8-ΨΤΚ Απόφαση Δημάρχου, κήρυξης άγονης της 

δημοπρασίας και επανάληψή της με τους ίδιους όρους. 
 Την 46197/4-11-2021 Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης Δημοπρασίας. 
 Την πάροδο 20ημέρου από την 46723/8-11-2021 τοιχοκόλληση της αναλυτικής  και περιληπτικής 

διακήρυξης χωρίς να παρουσιασθεί μειοδότης  
 Την 1772/61497/15-12-2021 ΑΔΑ:Ψ8ΖΖΩΨ8-ΛΗ5 Απόφαση Δημάρχου, κήρυξης άγονης της 

επαναληπτικής δημοπρασίας. 
 

Γι αυτό παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση εκ νέου παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη 
στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών με τους ίδιους όρους, για το σχολικό έτος 2021-2022 , αφού από 
έρευνα στην περιοχή, δεν φαίνεται να υπάρχει επί του παρόντος κτίριο που να πληροί τις νέες προδιαγραφές. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν.3861/2010, η οποία προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 
23 του Ν. 4210/2013, αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων 
τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και για την επικοινωνία μεταξύ των φορέων. 

 

Η Προϊσταμένη 

Τμ.  Δημοτικής Περιουσίας 

Κτημ/γίου –Απαλλ/σεων 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

  

Μαρία Αλουϊσία Περρή Φίλιππος Αγγελής 

 

 

 

 

 



6Ο ΘΕΜΑ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας – 
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων 

Συντάξασα:  Περρή Μαρία-Αλουϊσία 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Τηλ. : 213 2072361, 367 

e-mail:mperri@acharnes.gr 
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Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα: «Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για την στέγαση του 
17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2021-2022 

 

Κ. Πρόεδρε, 

           Παρακαλούμε όπως σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση για παράταση εκ νέου της 
υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2021-
2022. 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

 το με αριθμ. πρωτ. 58340/20-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Νέας Γενιάς , Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, 
που μας διαβίβασε το υπ’ αριθμ. 32859/01-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με διευκρινήσεις 
για τις προδιαγραφές μίσθωσης ακινήτου για Νηπιαγωγείο, δεδομένου ότι το ακίνητο που στεγάζεται το 
21ο Νηπιαγωγείο δεν πληροί τους όρους μίσθωσης. 

 ότι η μίσθωση των ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων έχει πλέον μεταβιβαστεί 
στους Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού ήδη από 01/01/2011 σύμφωνα με το άρθρο 95 περ. α του Ν. 3852/2010. 
Δεδομένου ότι η χρονική διάρκεια μίσθωσης στο υπάρχον κτήριο έχει ξεπεράσει τα 12 έτη και δεν 
επιτρέπεται σιωπηρή αναμίσθωση, πρέπει να προβούμε σε νέα διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το 
Π.Δ. 34/1995 το άρθρο 7 του Ν. 2741/1999 και το άρθρο 4 του Ν. 3130/2003 



 την αριθμ. 16855/9.10.2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4519 Β’/16.10.2018, τροποποίηση της 
υπουργικής απόφασης αριθ. 37237/ΣΤ1/28.03.2017) 

 το άρθρο 194 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 42 του Ν. 4257/14το Π.Δ.270/1981 ) 
και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 270/1981το άρθρο 94, παρ. 4 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/7-6-2010), 

 την 209/2019 απόφαση Δ Σ. μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην  Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής. ΑΔΑ ΩΖ9ΘΩΨ8-ΟΑΜ 

 Την με αριθμ.: 45/29-6-2021 (ΑΔΑ ΨΑ9ΟΩΨ8-ΖΥΓ) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
την έγκριση μίσθωσης νέου ακινήτου, για την στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. 

 Την με αριθμ.: 401/10-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΗ8ΩΨ8-ΛΛΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  έγκρισης όρων 
διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών 

 Την με Α.Π.: 37258/20-9-2021 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας. 
 Την πάροδο 20ημέρου από την τοιχοκόλληση της δημόσιας πρόσκλησης (23-9-2021) χωρίς να 

παρουσιασθεί πλειοδότης. 
 Την 1565/45144/1-11-2021 ΑΔΑ: 9ΕΗ4ΩΨ8-ΦΟ9 Απόφαση Δημάρχου, κήρυξης άγονης της 

δημοπρασίας και επανάληψή της με τους ίδιους όρους. 
 Την 46194/4-11-2021 Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης Δημοπρασίας. 
 Την πάροδο 20ημέρου από την 46725/8-11-2021 τοιχοκόλληση της αναλυτικής  και περιληπτικής 

διακήρυξης χωρίς να παρουσιασθεί μειοδότης  
 Την 1773/61502/15-12-2021 ΑΔΑ: 9Ε45ΩΨ8-44Μ Απόφαση Δημάρχου, κήρυξης άγονης της 

επαναληπτικής δημοπρασίας. 
 

Γι αυτό παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση εκ νέου παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη 
στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών με τους ίδιους όρους, για το σχολικό έτος 2021-2022 , αφού από 
έρευνα στην περιοχή, δεν φαίνεται να υπάρχει επί του παρόντος κτίριο που να πληροί τις νέες προδιαγραφές. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν.3861/2010, η οποία προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 
23 του Ν. 4210/2013, αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων 
τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και για την επικοινωνία μεταξύ των φορέων. 

 

 

Η Προϊσταμένη 

Τμ.  Δημοτικής Περιουσίας 

Κτημ/γίου –Απαλλ/σεων 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

  

Μαρία Αλουϊσία Περρή Φίλιππος Αγγελής 

 

 

 

 

 



7Ο ΘΕΜΑ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας – 
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων 

Συντάξασα:  Περρή Μαρία-Αλουϊσία 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Τηλ. : 213 2072361, 367 

e-mail:mperri@acharnes.gr 
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Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα: «Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για την στέγαση του 
21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2021-2022»    

 

Κ. Πρόεδρε, 

           Παρακαλούμε όπως σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση για παράταση εκ νέου της 
υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2021-
2022»    

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

 το με αριθμ. πρωτ. 58340/20-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Νέας Γενιάς , Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, 
που μας διαβίβασε το υπ’ αριθμ. 32859/01-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με διευκρινήσεις 
για τις προδιαγραφές μίσθωσης ακινήτου για Νηπιαγωγείο, δεδομένου ότι το ακίνητο που στεγάζεται το 
21ο Νηπιαγωγείο δεν πληροί τους όρους μίσθωσης. 

 ότι η μίσθωση των ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων έχει πλέον μεταβιβαστεί 
στους Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού ήδη από 01/01/2011 σύμφωνα με το άρθρο 95 περ. α του Ν. 3852/2010. 
Δεδομένου ότι η χρονική διάρκεια μίσθωσης στο υπάρχον κτήριο έχει ξεπεράσει τα 12 έτη και δεν 



επιτρέπεται σιωπηρή αναμίσθωση, πρέπει να προβούμε σε νέα διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το 
Π.Δ. 34/1995 το άρθρο 7 του Ν. 2741/1999 και το άρθρο 4 του Ν. 3130/2003 

 την αριθμ. 16855/9.10.2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4519 Β’/16.10.2018, τροποποίηση της 
υπουργικής απόφασης αριθ. 37237/ΣΤ1/28.03.2017) 

 το άρθρο 194 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 42 του Ν. 4257/14το Π.Δ.270/1981 ) 
και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 270/1981το άρθρο 94, παρ. 4 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/7-6-2010), 

 την 209/2019 απόφαση Δ Σ. μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην  Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής. ΑΔΑ ΩΖ9ΘΩΨ8-ΟΑΜ 

 Την με αριθμ.: 46/29-6-2021 (ΑΔΑ 6ΧΨΧΩΨ-Ω74) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
την έγκριση μίσθωσης νέου ακινήτου, για την στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. 

 Την με αριθμ.: 402/10-9-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΦΧΩΨ8-ΠΝΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  έγκρισης όρων 
διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών 

 Την με Α.Π.: 37267/20-9-2021 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας. 
 Την πάροδο 20ημέρου από την τοιχοκόλληση της δημόσιας πρόσκλησης (23-9-2021) χωρίς να 

παρουσιασθεί πλειοδότης. 
 Την 1566/45160/1-11-2021 ΑΔΑ: ΨΓΣΑΩΨ8-ΘΘ4 Απόφαση Δημάρχου, κήρυξης άγονης της 

δημοπρασίας και επανάληψή της με τους ίδιους όρους. 
 Την 46189/4-11-2021 Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης Δημοπρασίας. 
 Την πάροδο 20ημέρου από την 46700/8-11-2021 τοιχοκόλληση της αναλυτικής  και περιληπτικής 

διακήρυξης χωρίς να παρουσιασθεί μειοδότης  
 Την 1774/61505/15-12-2021 ΑΔΑ: 6ΡΚΜΩΨ8-ΦΨΤ Απόφαση Δημάρχου, κήρυξης άγονης της 

επαναληπτικής δημοπρασίας. 
 

Γι αυτό παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση εκ νέου παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη 
στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών με τους ίδιους όρους, για το σχολικό έτος 2021-2022 , αφού από 
έρευνα στην περιοχή, δεν φαίνεται να υπάρχει επί του παρόντος κτίριο που να πληροί τις νέες προδιαγραφές. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν.3861/2010, η οποία προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 
23 του Ν. 4210/2013, αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων 
τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και για την επικοινωνία μεταξύ των φορέων. 

 

Η Προϊσταμένη 

Τμ.  Δημοτικής Περιουσίας 

Κτημ/γίου –Απαλλ/σεων 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

  

Μαρία Αλουϊσία Περρή Φίλιππος Αγγελής 

 

 

 

 

 



8Ο ΘΕΜΑ 
    

 

 

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
Αναπαύσεως 1 Αχαρνές ΤΚ 13673  
Τηλ. 210-2477509 
Συντάκτης Κατσανδρή Παν. 
E-mail pkatsandri@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 

Προς:  

 
 
Αχαρνές:   14-12-2021 
 
 
 

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «Διατύπωση γνώμης σχετικά με τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού 

Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αχαρνών» 

       Κύριε Πρόεδρε, 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την διατύπωση 
γνώμης σχετικά με τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου 
Αχαρνών.     

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και τις προβλέψεις του άρθρου 4 του Α.Ν. 582/1968, τα 
δημοτικά Κοιμητήρια πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με Κανονισμούς. Ο Δήμος Αχαρνών έχει σε 
ισχύ Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών του Κοιμητηρίων εγκεκριμένο με την με αρ. 313/19-12-
2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α: 6ΘΔΡΩΨ8-05Μ)  

   Ωστόσο, λόγω αυξημένων αναγκών ταφής( κατεπείγουσα ανάγκη)  λόγω της πανδημίας COVID19 ,  
με την με αρ.37/2021 μελέτη προβλέφθηκε η τοποθέτηση 80 σαρκοφάγων σε διαμορφωμένο χώρο του 
νέου κοιμητηρίου βορείως του ναού και ανάμεσα στα τετράγωνα με αρ. 6 και 7 . 

   Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α/197/12-10-2020)  ο ναός 
του Αγίου Παντελεήμονα ο οποίος βρίσκεται εντός του Νέου Κοιμητηρίου του Δήμου , ανήκει από 1-
12-2020 στην δικαιοδοσία της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, και ως τούτου  τα έσοδα του ναού θα περιέρχονται στην Μητρόπολη, κι όχι στο 
Δήμο όπως συνέβαινε έως 30-11-2020 .  

  Συνεπώς και συνεπεία των ως άνω αναφερθέντων , εισηγούμεθα την τροποποίηση και συμπλήρωση 
του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου ως εξής : 

Άρθρο 8 παρ 8β  : προστίθεται μία επιπλέον υποπαράγραφος ( λ ) : 80 Σαρκοφάγοι τριετούς χρήσεως 
σε ήδη διαμορφωμένο ανοιχτό χώρο βορείως της εκκλησίας που βρίσκεται ενδιάμεσα των 
τετραγώνων 6 και 7 περίπου στο μέσο του νέου κοιμητηρίου σύμφωνα με την με από Μαΐου και  με 
αριθμό 37/2021 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης 
Κοιμητηρίων . 

Άρθρο 29 : προσθήκη στην παράγραφο 29 ε << το δικαίωμα ταφής νεκρού  σε σαρκοφάγο τριετούς 
χρήσης >>,  που το ποσό  θα οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή . 



Απαλοιφή του άρθρου 30 διότι όπως προαναφέρθηκε σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του Ν. 
4735/2020 (ΦΕΚ Α/197/12-10-2020) :  

<< Η  διοίκηση και η διαχείριση των μη ενοριακών ορθοδόξων ιερών ναών εντός των 
κοιμητηρίων , ασχέτως της νομικής τους μορφής ασκείται είτε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
της οικείας Ενορίας είτε από το Συμβούλιο που  ορίζει ο επιχώριος Μητροπολίτης. Τα έσοδα των 
ναών διατίθενται πρωτίστως για τη συντήρηση και τις εν γένει ανάγκες καλής λειτουργίας τους και 
επικουρικώς για φιλανθρωπικούς σκοπούς της τοπικής μητρόπολης. Από 1.12.2020 το πάσης φύσεως 
προσωπικό των ανωτέρω ναών καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Μητρόπολης, 
λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία του για κάθε συνέπεια. Για την υπαγωγή εκδίδεται διαπιστωτική 
πράξη του επιχώριου Μητροπολίτη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι θέσεις 
στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων του προσωπικού που μεταφέρεται κατά τις 
διατάξεις της παρούσας καταργούνται. Η οικεία Μητρόπολη είναι καθολική διάδοχος όλων των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα , στο πλαίσιο της 
εξυπηρέτησης των αναγκών των ανωτέρω ναών, και υπεισέρχεται αυτοδικαίως από την δημοσίευση του 
παρόντος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Απαγορεύεται η 
είσπραξη τελών ή δικαιωμάτων από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα για τις ιεροτελεστίες 
που τελούνται από θρησκευτικούς λειτουργούς εντός των νεκροταφείων>> . 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 α) Το αρ.  73  Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 

β) Την αρ. 3/2021 απόφαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων (ΑΔΑ: 

6Ν5ΜΩΨ8-ΓΙΛ) 

γ) Την αρ. 15/2021 απόφαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών (ΑΔΑ: 

6ΕΗ1ΩΨ8-ΒΔΖ) 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. 

               
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ    
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικονομική 
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας  
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων  
 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Συντάκτης: Περρή Μαρία-Αλουϊσίαzz 
Τηλ.: 213-2072361, 367 

Αχαρνές  Αχαρνές  …./……/2021 
Ην    Αρ. Πρωτ.: 

              Προς 
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  
Κο Οικονόμου Θέμη 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Θέμα: « Λήψη Απόφασης για τροποποίηση χρησιδανείου παραχώρησης 9 καταστημάτων στο Ολυμπιακό 

χωριό, ιδιοκτησίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τη στέγαση Υπηρεσιών 

του Δήμου Αχαρνών». 
Κυρίε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως, εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης του από 4-1-2019 χρησιδανείου 

παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος 9 καταστημάτων στο Ολυμπιακό χωριό, ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ για τη στέγαση Υπηρεσιών του 

Δήμου Αχαρνών. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 

Με την 90/30-6-2016 ΑΔΑ 6Ψ6ΙΩΨ8-ΞΔΨ απόφαση, το Δημ. Συμβούλιο, αποφάσισε την παραχώρηση χώρων για λειτουργία 

υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών στις εγκαταστάσεις του Ολ. Χωριού και ειδικότερα 3 χώρων για ΚΕΠ ΚΑΠΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, και συναίνεσε στην παραχώρηση από τον ΟΑΕΔ 9 καταστημάτων προς φορείς του Ολυμπιακού Χωριού. 

Με την 123/28-6-2017 ΑΔΑ Ω0ΝΤΩΨ8-14Χ  απόφαση, το Δημ. Συμβούλιο, τροποποίησε την παραπάνω απόφαση, ως προς το 

Β΄μέρος που αφορούσε στην παραχώρηση από τον ΟΑΕΔ στο Δήμο Αχαρνών των 9 καταστημάτων, προκειμένου να στεγάσει ο 

Δήμος φορείς του Ολ. Χωριού. 

Τέλος με την 11/23-01-2018 ΑΔΑ 6ΡΥ5ΩΨ8-4ΗΡ απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησε την προηγούμενη απόφαση και 

ζήτησε την παραχώρηση 9 καταστημάτων, προκειμένου ο Δήμος να στεγάσει δράσεις προς όφελος των κατοίκων του Ολ. Χωριού, 

π.χ κοινωνικών δράσεων κλπ. 

Σε συνέχεια αυτής της Απόφασης, εκδόθηκε η 1623/40/29-5-2018 όπως τροποποιήθηκε με την 4000/91/13-11-2018 σύμφωνη γνώμη 

του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ακολούθησε η 30751/Δ23026/4-1-2019 (ΑΔΑ : ΨΠΖΙ465Θ1Ω-ΜΨ8) απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που οδήγησε στην από 4-1-2019 σύμβαση χρησιδανείου. 

 

Επειδή ο Δήμος δεν χρειάζεται τα 9 καταστήματα αλλά μόνο 3 και συγκεκριμένα  

 
τα κάτωθι 3 καταστήματα για δικές του υπηρεσίες και αναλυτικότερα. 

ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

ΕΜΒΑΔΟΝ 
m2 



Κ-11 ΝΙΚ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ 61-63 Ο.Τ.38Β ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

Κ-2 ΦΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑ Ο.Τ.36 
Κ-25 ΝΙΚ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ Ο.Τ.35 ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ 

 
Ήδη σήμερα, με τα άρθρα 36 & 37 του Ν.4454/2018, δίνεται η δυνατότητα στον ΟΑΕΔ, να παραχωρήσει τα καταστήματά του σε 

Νομικά Πρόσωπα Κοινωφελούς & Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα. 

Για αυτό και φορείς που δραστηριοποιούνται στο Ολ. Χωριό, αιτήθηκαν στον Δήμο και στον ΟΑΕΔ, την παραχώρηση καταστημάτων, 

βάσει αυτών των άρθρων. Οι αιτήσεις διαβιβάστηκαν λόγω αρμοδιότητας στον ΟΑΕΔ με το 43759/22-10-2021 έγγραφό μας.  

Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι ο ΟΑΕΔ, θα προχωρήσει στην απευθείας σύμβαση χρησιδανείου με τους ενδιαφερόμενους φορείς και ότι οι 

φορείς ζητούν την παραχώρηση καταστημάτων που είναι χρησιδανειζόμενα στο Δήμο Αχαρνών για την ιδιοχρησιμοποίησή τους από 

αυτόν (ΟΑΕΔ), 

Ζητάμε τη λήψη απόφασης τροποποίησης του 4-1-2019 χρησιδανείου μεταξύ του ΟΑΕΔ και του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, για τα 

καταστήματα που ανωτέρω αναφέρονται και την παράλληλη ανάκληση της παραχώρησης από τον ΟΑΕΔ των κάτωθι καταστημάτων για 

τους ως άνω αναφερόμενους στο ιστορικό λόγους. 

 
ΑΡ. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
ΑΙΤΗΣΗ/ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Κ-23 ΝΙΚ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ 33 ΚΑΙ Β. 
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ 2 

Ο.Τ.25 16415/12-5-2021/ 
Α.Ν.Α.Σ.Α. 

Αλληλεγγύη Νέες Ανθρώπινες Σχέσεις 
Ανάπτυξη 

Κ-19 ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΑΜΠΑΝΗ 1 Ο.Τ.32 18684/26-5-2021/ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ 
Κ-6 ΚΕΝΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ Ο.Τ.10 18759/26-5-2021/ 

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΡΑΞΙΣ 

Κ-13Α ΝΙΚ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ 16 Ο.Τ.17 18761/16-5-2021/ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ «Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» Κ-13Β ΝΙΚ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ 16 Ο.Τ.17 

Κ-12 ΝΙΚ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ 8 Ο.Τ.13 18667/26-5-2021/ 
ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

Συνημμένα : η από 4-1-2019 σύμβαση χρησιδανείου 

   η 43759/22-10-2021διαβίβαση των αιτήσεων των συλλόγων. 

 

Η Προϊσταμένη 
Τμ. Δημοτικής Περιουσίας 
Κτημ/γίου – Απαλλ/σεων 

 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Μαρία Περρή Φίλιππος Αγγελής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Διεύθυνση Οικονομικών 

Τμήμα Εσόδων  

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Συντάκτης:Νικολοπούλου 
Αναστασία  

Τηλ: (+30)2132072357  

 

 

 

 

 

Προς 

 

 

 
 

  

 

         Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

         κ. Οικονόμου Θέμη   

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ :  Ορισμός Προέδρου μελών και Γραμματέα Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με 
Συμβιβασμό για το έτος 2022.     

 Κύριε  Πρόεδρε,  

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο , για τον 
ορισμό Προέδρου μελών και Γραμματέα Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2022. 

για ορισμό Προέδρου μελών και Γραμματέα Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό έτους 2022 σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.8 του Ν.2307/95, για τη συμπλήρωσή της όσον αφορά 
στα αναπληρωματικά μέλη και τον Φορολογούμενο Δημότη με τον αναπληρωτή του . 

«συνιστάται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, σε κάθε δήμο επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών 
διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως 
οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και 
προστίμου μεταξύ δήμου ή συνδέσμου δήμων και φορολογουμένων. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη. Ο 
φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό συμβούλιο από τον κατάλογο των 
φορολογουμένων. Ο πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης της 
επιτροπής. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με 
την ίδια απόφαση. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Εκτιμήσεων έτους 2022 και Επικύρωση του Πρακτικού ανάδειξης Μηχανικού από τη Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, με έργο της την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων και  κινητών πραγμάτων σύμφωνα με 

α) τα άρθρα 7, 8 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και β) το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, όπως ο Νόμος ορίζει» 

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως, εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης 

έτους 2022 και Επικύρωση του με αρ. πρωτ.: 63482/17-12-2021 Πρακτικού ανάδειξης Μηχανικού από τη Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, με έργο της την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων 

σύμφωνα με α) τα άρθρα 7 ,8 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και    β) το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 όπως ο Νόμος ορίζει.  

    Σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9  του Π.Δ. 270/81 η Εκτιμητική Επιτροπή απαρτίζεται από δύο 

(2) μέλη Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος και από ένα μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 για συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης όταν δεν συντρέχουν λόγοι 

συμμετοχής μελών με ειδική ιδιότητα, τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως μεταξύ όλων όσοι 

πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο συλλογικό όργανο. 

  Η κλήρωση για τα μέλη της εν λόγω επιτροπής, διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του 

συλλογικού οργάνου υπηρεσία : για τους μεν Δημοτικούς Συμβούλους από το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών 

Οργάνων, για δε τον Μηχανικό από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Συνημμένα :  το με αρ. πρωτ.:  63482/17-12-2021 Πρακτικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 Ο Προϊσταμένος Δ/νσης 

 Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Φίλιππος Αγγελής 

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικονομική 
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας  
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων  
 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος 
Τηλ.: 213-2072361, 367 

                                   Προς : 

                                 
 
 
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  
κ.   Θέμη Οικονόμου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Συντάκτης: Σ. Κανάκη 

Τηλ: (+30)2132072363  

Email: skanaki@acharnes.gr 

 

 

 

 

Προς 

 

 

 

 

Αρ. πρωτ. 66859/28-12-2021 
 

  

 

 

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

          

 

                                                   ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:  «Αποδοχή πρότασης Επιτροπής για την επίλυση φορολογικών διαφορών του Δήμου Αχαρνών»       

Κυρία  Πρόεδρε, 

         Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. για την αποδοχή πρότασης συμβιβαστικής επιτροπής 
για την επίλυση φορολογικών διαφορών του Δήμου μας( αρθρ. 32 Ν.1080/80 & αρθρ.7 παρ.7 του Ν.2507/95 ) και σύμφωνα 
με το αρθρ.174 του Ν.3463/2006 η οποία αφορά την εξής υπόθεση:  

1) ELEKTRO TRADE ΕΠΕ  (αριθ. πρακτ. Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 04/3-11-2021) 
και ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Την απόρριψη της προσφυγής ως ουσίας αβάσιμης.  

Την μείωση των προστίμων, που επιβλήθηκαν, σε ποσοστό 50%, ήτοι συνολικά για το ποσόν των 1.122,36€ λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν και τα οικονομικά στοιχεία της προσφεύγουσας Εταιρείας.  

                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                  ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

                                                                                                ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

                                                                                               

                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΕΤΑΚΟΣ                                                                               

Συνημμένα :  

1. Τα υπ’ αριθ. 04/03-11-2021 πρακτικά της Επιτροπής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με 
Συμβιβασμό. 

 



13Ο ΘΕΜΑ 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.196/14-12-2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη 
συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, όσον αφορά τον ορισμό γραμματέα και τον 
αναπληρωματικό αυτού». 

 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την τροποποίηση της 
υπ’αριθμ.196/14-12-2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή στην Επιτροπή του 
άρθρου 43 του Ν.4194/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 παρ.7 του Ν.4370/16 και 
ισχύει. 

Με την υπ’αριθμ. 43/28-4-20 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΑΔΑ: 6ΠΟ6ΩΨ8-
ΒΞ8) εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. 

Με το υπ’αριθμ. 71306/27-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, γνωστοποιήθηκε στο 
Δήμο Αχαρνών η έγκριση πρόσληψης τριών (3) δικηγόρων με έμμισθη εντολή (Π.Υ.Σ. 42/30-9-2020). 

Από το Δήμο Αχαρνών εκδόθηκε η υπ’αριθμ.63508/13-12-2021 προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞ4ΠΩΨ8-
0ΤΘ) για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Ως εκ τούτου, έπρεπε να 
ορισθεί ένας εκπρόσωπος του Δήμου που θα συμμετέχει στην επιτροπή επιλογής, καθώς και ένας 
υπάλληλος που θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη συγκεκριμένη επιτροπή, βάσει των κάτωθι 
διατάξεων: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Ταχ.Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 

Πληροφορίες: Φωτεινή Δουλάμη 

Τηλ.: (+30) 2132072324 

Ε-Μail: fdoulami@acharnes.gr 

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

 
Προς:   
Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  

  
 
 



Στο άρθρο 43 του Ν.4194/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 παρ.7 του 
Ν.4370/16 και ισχύει, αναφέρεται ότι η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην 
έδρα του δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από: α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που 
ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) τρεις δικηγόρους, από τους 
οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη, γ) έναν εκπρόσωπο 
του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα 
υπάλληλος του νομικού προσώπου. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για 
όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα 
του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή 
του. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, με την υπ’αριθμ. 196/14-12-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκε ως 
εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών για τη συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, ο κ. 
Βρεττός Σπυρίδων, Δήμαρχος Αχαρνών, με αναπληρωτή τον κ. Δημητρακόπουλο Ιωάννη, Γενικό 
Γραμματέα Δήμου Αχαρνών.  

Βάσει της ιδίας αποφάσεως, ορίσθηκε ως Γραμματέας η κα Μπούσγου Γεωργία, Προϊσταμένη 
Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών, με αναπληρώτρια την κα Κατσινέλου 
Ιωάννα, δημοτική υπάλληλο. 

Σας γνωρίζουμε ότι επίκειται η μετάταξη της ορισθείσας αναπληρώτριας γραμματέως κας Κατσινέλου 
Ιωάννα σε άλλο φορέα μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Δεδομένου του ότι το κρίσιμο 
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας αποδυναμώνεται και λαμβάνοντας υπ’όψιν τις απορρέουσες 
αυξημένες εργασιακές υποχρεώσεις της Προϊσταμένης του Τμήματος κας Μπούσγου Γεωργίας, 
παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στον ορισμό νέου γραμματέως και νέου αναπληρωτή γραμματέως για 
τη συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 43 του Ν.4194/2013. 

 

 

 

   
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

   

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ 

 

 

 

 



14Ο ΘΕΜΑ 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης και 
Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων επί 24ώρου βάσεως». 

 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση καθιέρωσης 
ωραρίου λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων 
επί 24ώρου βάσεως,  λόγω του είδους και της μορφής των υπηρεσιών που παρέχονται, κατ΄εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 36 και 48 του Ν.3584/2007. 

Ο Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(ΦΕΚ-Α, 143) ορίζει στο άρθρο 36 ότι «1. - 6. - με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά 
από πρόταση των οικείων συμβουλίων - μπορεί να καθιερωθεί το καθημερινό ωράριο εργασίας σε 
βάρδιες και κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας ή το είδος 
και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας. - Με την ίδια ως άνω διαδικασία και εφόσον το επιβάλλουν οι 
συνθήκες λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας, μπορεί να ορίζεται για όλο ή 
μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας» και στο άρθρο 48 ότι 
«1. - 2. Η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, 
με τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους - 3. Η 
καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Ταχ.Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 

Πληροφορίες: Φωτεινή Δουλάμη 

Τηλ.: (+30) 2132072324 

Ε-Μail: fdoulami@acharnes.gr 

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

 
 

Προς:   
Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  

  
 
 



ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση 
έκτακτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα». Συναφώς, ο 
Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., 
μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ-Α,  297) ορίζει στο άρθρο 
16 ότι: «1. Η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται 
με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα 
στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο. - Με την ίδια 
διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ' υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που 
λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. -». 

  

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων επιβάλλεται να 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση, διότι στις αρμοδιότητες του Τμήματος εντάσσονται η φύλαξη των χώρων 
καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, η 24ωρη λειτουργία του 
ψυκτικού θαλάμου κατά τις καθημερινές, Κυριακές και Αργίες, η τέλεση νεκρώσιμων ακολουθιών, 
μνημόσυνων και η κατασκευή - συντήρηση μνημείων και κατά τα Σαββατοκύριακα. 

Ως εκ τούτου, καθίσταται απαραίτητη η απασχόληση του αρμόδιου για τη φύλαξη του χώρου του 
Νεκροταφείου προσωπικού επί 24ώρου βάσεως και ως εκ τούτου η 24ωρη λειτουργία, καθώς και η 
λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της εν λόγω υπηρεσίας του Αυτοτελούς Τμήματος 
Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών, ήτοι καθίσταται η ανάγκη 
απασχόλησης ως άνω για τέσσερεις (4) υπαλλήλους του Τμήματος (1 υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ 
Φυλάκων, 1 υπαλλήλου κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 1 υπαλλήλου ειδικότητας ΥΕ Εργατών 
Γενικών Καθηκόντων και 1 υπαλλήλου ειδικότητας ΥΕ Εργατοτεχνιτών) 

Ομοίως, βάσει των ανωτέρω, καθίσταται απαραίτητη η απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου ειδικότητας ΥΕ 
Εργατών Νεκροταφείου κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες (από 6η πρωινή έως 22η ώρα). 

 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΣΤΟ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ  

ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

(από 22η  ώρα 

έως 6η πρωινή) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ 

(από 6η πρωινή 

έως 22η ώρα) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ  

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ  

(από 22η  ώρα μέχρι 6η 
πρωινή) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ 

(από 22η ώρα μέχρι 
6η πρωινή) 

ΠΡΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
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(2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 
ΚΗΠΟΥΡΩΝ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 
ΦΥΛΑΚΩΝ. 

1 ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, 
ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

 

 

 

4 

 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 
ΦΥΛΑΚΩΝ. 

1 ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, 
ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
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1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 
ΦΥΛΑΚΩΝ. 

1 ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, 
ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

 

 

 

5 

 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 
ΦΥΛΑΚΩΝ. 

1 ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, 
ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 
ΦΥΛΑΚΩΝ. 

1 ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, 
ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

 

 

 

4 

 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 
ΦΥΛΑΚΩΝ. 

1 ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, 
ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ. 

1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΑΧ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

 

 

 Η δαπάνη που απαιτείται για τα ανωτέρω θα καλυφθεί από πίστωση ύψους 11.000,00 € που θα 
προβλεφθεί στους Κ.Α. 45-6022.001 (9.000,00 €) και Κ.Α. 45-6012.001 (2.000,00 €) του υπό κατάρτιση 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 14771/18-2-2022 βεβαίωση 
του αρμοδίου Τμήματος Προϋπολογισμού, Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 



 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως λάβετε σχετική απόφαση. 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15Ο ΘΕΜΑ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού 
Πολιτισμού και Νέας Γενιάς  

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών 
Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας  

 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Συντάκτρια: Ευαγγελία Αγγελίδου 

Τηλ.(+30) 210 2415501 - 431 

Fax (+30) 210 2415431 

Email.: eaggelidou@acharnes.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Αχαρνές, 24-1-2022        
                                        

 
                    ΠΡΟΣ: κ. Ευθύμιο Οικονόμου 

                                 Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

                               

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

                    ΘΕΜΑ: «Ορισμός τακτικών μελών μετά των αναπληρωματικών τους συμπεριλαμβανομένου 

                                  και του Προέδρου  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:  

                                         “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”». 

 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ.1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.  



2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 111Α΄/2006) 

3. Την με υπ’ αριθ. 8440/25-2-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 

θεμάτων αυτών» (ΦΕΚ 318Β΄/25-5-2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 63967/13-9-2019 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3537/τ.Β΄/20-9-2019) ως προς το άρθρο 1, όπως:   

α.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 

1.α.  «Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διοικούνται από Διοικητικό 

Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 

παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  Μεταξύ των μελών, 

τακτικών και αναπληρωματικών ορίζονται υποχρεωτικά: 

 Δύο (2) Διευθυντές/Διευθύντριες εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων για τα 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Μία/ένας εκ των αρχαιοτέρων Νηπιαγωγών για τη σχολική επιτροπή της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας. 

 Μία/ένας εκπρόσωπος της ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, 

μία/ένας (1) εκπρόσωπος των υφισταμένων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε 

μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας. 

 Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 (Α΄134). 

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 ορίζεται: 

      «1.  Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών   

       κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των Νομικών  

       Προσώπων, των Δήμων και Περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά  

       συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών (τακτικά και  

       αναπληρωματικά), συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Διοικητικού    

       Συμβουλίου, υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα  

       και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.  

5. Την με υπ’ αριθ. 66008/24-9-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία επισημαίνονται τα 

εξής σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019: 



- Η αναλογία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύονται 

από τον Δήμαρχο, όπως προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019, 

υπολογίζεται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έκαστης σχολικής επιτροπής, 

σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 102/63900/13-9-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

- Η υπόδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα τρία πέμπτα (3/5) από τον Δήμαρχο 

είναι δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο. 

- Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων (3/5) δύναται να υποδειχθούν από 

τον Δήμαρχο μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) και από τις λοιπές παρατάξεις ή και ανεξάρτητους 

συμβούλους. 

- Τα μέλη που υποχρεωτικώς ορίζονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της υπουργικής απόφασης 

(Διευθυντές, Νηπιαγωγός, Εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δεν υπολογίζονται 

στην αναλογία των τριών πέμπτων (3/5), κατά την υπόδειξη του Δημάρχου.  Για παράδειγμα σε 

μια δευτεροβάθμια 15/μελή σχολική επιτροπή, ο Δήμαρχος υποδεικνύει τα εννέα (9) μέλη, που 

μπορεί να είναι αιρετοί ή δημότες, (τέσσερα (4) είναι τα υποχρεωτικώς οριζόμενα μέλη από τις 

σχολικές μονάδες (Διευθυντές, Εκπρόσωπος γονέων και μαθητών) και δύο (2) μέλη 

υποδεικνύονται από τις λοιπές παρατάξεις.    

6. Στην παρ. ιβ του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-9-2000), η οποία αναφέρει ότι στις 

περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και του Ο.Τ.Α., μελών Διοικητικών 

Συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή  Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζομένων 

ή υποδεικνυομένων προσώπων, κάθε φίλου, ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο 

(1/3) των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που 

διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). 

7. Τα άρθρα 240 και 243 του Ν. 3463/2006 αφορούν στη διοίκηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου.  

8. Την με υπ’ αριθ. 144/44955/14-10-2019 (ΑΔΑ: 78Ν5ΩΨ8-Ο1Γ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία ορίσθηκαν ονομαστικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την 

επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 

9. Τα υπ’ αριθ. 22068/16-6-2021, 39924/04-10-2021 και 39927/04-10-2021 έγγραφα του Τμήματος 

Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας προς το Τμήμα Γ΄ 

Προσωπικού, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και την Ένωση 

Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων αντίστοιχα, για τον ορισμό εκπροσώπων τους. 

10. Τα υπ’ αριθ. 26408/18-10-2021 και Φ.106/29154/03-11-2021 έγγραφα του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού, 

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, με το οποίο ορίζονται δύο (2) 

Διευθυντές μετά των αναπληρωτών τους βάσει με φθίνουσα σειρά αρχαιότητας για το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου οι ακόλουθοι: 



- κ. Δήμητρα Σπανούδη, Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, ως τακτικό μέλος, με 

αναπληρωματικό μέλος την κ. Ελένη Καμπόλη, Διευθύντρια του 28ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. 

- κ. Παναγιώτης Καμπαδάκης, Διευθυντής του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, ως τακτικό μέλος, με 

αναπληρωματικό μέλος την κ. Κλεοπάτρα Βάσσιου                                 Διευθύντρια του 6ου Δημοτικού 

Σχολείου Αχαρνών.  

- κ. Ευφροσύνη Κατσικονούρη, Προϊσταμένη του 4ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, με αναπληρωματικό 

μέλος την κ. Κωνσταντίνα Κεράτσα, Προϊσταμένη του 15ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. 

11. Το με από 05-10-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, στο οποίο 

ορίζονται οι:  

- κ. Ελένη Μότσια ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την κ. Βασιλική Καράμπελα. 

    12. Το γεγονός ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη 

λήξη της θητείας των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την 168/30-11-2021, 

ΑΔΑ:6Σ0ΝΩΨ8-ΞΝ1,απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

13.Την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης», 

παρακαλείσθε όπως φέρετε στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον ορισμό τακτικών μελών μετά 

των αναπληρωματικών τους συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 

Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

               

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16Ο ΘΕΜΑ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού 
Πολιτισμού και Νέας Γενιάς  

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών 
Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας  

 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Συντάκτρια: Ευαγγελία Αγγελίδου 

Τηλ.(+30) 210 2415501 - 431 

Fax (+30) 210 2415431 

Email.: eaggelidou@acharnes.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Αχαρνές, 24-1-2022        
                                        

 
                    ΠΡΟΣ: κ. Ευθύμιο Οικονόμου 

                                 Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

                               

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

                    ΘΕΜΑ: «Ορισμός τακτικών μελών μετά των αναπληρωματικών τους συμπεριλαμβανομένου 

                                  και του Προέδρου  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:  

                                         “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”». 

 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Έχοντας υπόψη: 

12. Την παρ.1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.  

13. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 111Α΄/2006) 



14. Την με υπ’ αριθ. 8440/25-2-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 

θεμάτων αυτών» (ΦΕΚ 318Β΄/25-5-2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 63967/13-9-2019 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3537/τ.Β΄/20-9-2019) ως προς το άρθρο 1, όπως:   

α.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 

1.α.  «Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διοικούνται από Διοικητικό 

Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 

παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  Μεταξύ των μελών, 

τακτικών και αναπληρωματικών ορίζονται υποχρεωτικά: 

 Δύο (2) Διευθυντές/Διευθύντριες εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων για τα 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Μία/ένας εκ των αρχαιοτέρων Νηπιαγωγών για τη σχολική επιτροπή της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας. 

 Μία/ένας εκπρόσωπος της ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, 

μία/ένας (1) εκπρόσωπος των υφισταμένων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε 

μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας. 

 Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 (Α΄134). 

15. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 ορίζεται: 

      «1.  Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών   

       κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των Νομικών  

       Προσώπων, των Δήμων και Περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά  

       συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών (τακτικά και  

       αναπληρωματικά), συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Διοικητικού    

       Συμβουλίου, υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα  

       και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.  

16. Την με υπ’ αριθ. 145/44957/14-10-2019 (ΑΔΑ: 9ΡΩΞΩΨ8-ΟΡΣ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία ορίσθηκαν ονομαστικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την 

επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 



17. Το γεγονός ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη λήξη της 

θητείας των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την 169/30-11-2021, 

ΑΔΑ:6ΙΙΦΩΨ8-3ΡΒ, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

18. Την με υπ’ αριθ. 66008/24-9-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία επισημαίνονται τα 

εξής σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019: 

- Η αναλογία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύονται 

από τον Δήμαρχο, όπως προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019, 

υπολογίζεται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έκαστης σχολικής επιτροπής, 

σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 102/63900/13-9-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

- Η υπόδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα τρία πέμπτα (3/5) από τον Δήμαρχο 

είναι δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο. 

- Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων (3/5) δύναται να υποδειχθούν από 

τον Δήμαρχο μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) και από τις λοιπές παρατάξεις ή και ανεξάρτητους 

συμβούλους. 

- Τα μέλη που υποχρεωτικώς ορίζονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της υπουργικής απόφασης 

(Διευθυντές, Νηπιαγωγός, Εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δεν υπολογίζονται 

στην αναλογία των τριών πέμπτων (3/5), κατά την υπόδειξη του Δημάρχου.  Για παράδειγμα σε 

μια δευτεροβάθμια 15/μελή σχολική επιτροπή, ο Δήμαρχος υποδεικνύει τα εννέα (9) μέλη, που 

μπορεί να είναι αιρετοί ή δημότες, (τέσσερα (4) είναι τα υποχρεωτικώς οριζόμενα μέλη από τις 

σχολικές μονάδες (Διευθυντές, Εκπρόσωπος γονέων και μαθητών) και δύο (2) μέλη 

υποδεικνύονται από τις λοιπές παρατάξεις.    

19. Στην παρ. ιβ του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-9-2000), η οποία αναφέρει ότι στις 

περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και του Ο.Τ.Α., μελών Διοικητικών 

Συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή  Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζομένων 

ή υποδεικνυομένων προσώπων, κάθε φίλου, ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο 

(1/3) των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που 

διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). 

20. Τα άρθρα 240 και 243 του Ν. 3463/2006 αφορούν στη διοίκηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου.  

21. Τα υπ’ αριθ. 40973/07-10-2021, 39929/04-10-2021 και 41712/12-10-2021 έγγραφα του Τμήματος 

Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας προς τη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις του 4ου Γενικού Λυκείου και του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών και 

την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αχαρνών, αντίστοιχα, ζητήθηκε η αποστολή των 

εκπροσώπων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 



22. Το υπ’ αριθ. 22039/19-10-2021 έγγραφό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Αττικής, όπου όρισε ως εκπροσώπους της με φθίνουσα σειρά αρχαιότητας σε θέση Διευθυντή για το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου τους ακόλουθους: 

- κ. Γεώργιο Μάνο, Διευθυντή του 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών, ως τακτικό μέλος, με 

αναπληρωματικό μέλος την κ. Ελένη Βυθοπούλου, Διευθύντρια του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών. 

- κ. Νικόλαο Μονιά, Διευθυντή του 11ου Γυμνασίου Αχαρνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό 

μέλος την κ. Ελένη Γωργαντά, Διευθύντρια του 2ου Γενικού Λυκείου Αχαρνών.  

23. Το με από 14-10-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, στο οποίο 

ορίζονται οι:  

- κ. Στέργιος Πεδιαδίτης ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την κ. Βασιλική Καράμπελα.  

24. Οι Διευθύνσεις του 4ου Γενικού Λυκείου και του 1ου ΕΠΑ.Λ Αχαρνών όρισαν ως εκπροσώπους της 

μαθητικής κοινότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο του  Νομικού Προσώπου τους: 

- κ.Βασιλική Χάϊντα, μαθήτρια της Γ΄ τάξης του 4ου Γενικού Λυκείου Αχαρνών. 

- κ. Σάββα Ιορδανίδη, μαθητή του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών.   

25. Την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης». 

παρακαλείσθε όπως φέρετε στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον ορισμό τακτικών μελών μετά 

των αναπληρωματικών τους συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                           

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 

 

 

 



17Ο ΘΕΜΑ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού 
Πολιτισμού και Νέας Γενιάς  

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών 
Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας  

 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Συντάκτρια: Ευαγγελία Αγγελίδου 

Πληροφορίες: Κων. Δημητρέση 

Τηλ.(+30) 210 2415501 - 431 

Fax (+30) 210 2415431 

Email.: ntina.dimitresi@acharnes.gr 

              eaggelidou@acharnes.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                                        

 
                    ΠΡΟΣ: κ. Ευθύμιο Οικονόμου 

                                 Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

                               

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

     ΘΕΜΑ: «Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  

                      και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων για τα έτη 2022-2023». 

 

 

       Κύριε Πρόεδρε 

       Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 1566/1985 σε κάθε Δήμο λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας η οποία αποτελείται 

: 

 1.  Από το Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

   2.  Ένα  Διευθυντή  σχολείου  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  - με τον αναπληρωτή του - που  ορίζεται  από τον  

         προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

   3.   Ένα  Διευθυντή  σχολείου  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - με τον αναπληρωτή του - που  ορίζεται  από  τον  



         προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

4.    Εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ο 

αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο. 

5.  Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αχαρνών, με τον αναπληρωτή του, που  ορίζεται  από 

την  ένωση  

        γονέων και κηδεμόνων. 

  6.  Από  έναν   εκπρόσωπο  των  συνδικαλιστικών  οργανώσεων    των   εκπαιδευτικών,   αν   υπάρχει. 

. 

 

   Επιπροσθέτως στην Δ4/86/11-2-1987 απόφαση του τότε Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

συγκεκριμένα στο εδάφιο 7 του άρθρου 1, αναφέρεται ότι σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή του/της αναπληρωτή/τριάς 

του, προεδρεύει κατά σειρά ο Διευθυντής του σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ο Διευθυντής σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 Ύστερα από τα ανωτέρω – λαμβάνοντας υπόψη και τη λήξη της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – 

παρακαλείσθε να φέρετε το ως άνω θέμα σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  

ορίσει ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του  που θα αναλάβει χρέη προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας για τα έτη 2022 - 2023, καθώς και τους εκπροσώπους  των παραγωγικών τάξεων. 

 Τα υπόλοιπα μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία θα  συμμετέχουν  στην  Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας, θα οριστούν ύστερα από πρόταση των αρμοδίων υπηρεσιών, έγγραφο στις οποίες έχει ήδη αποσταλεί  

από το  Τμήμα  Διοικητικής Υποστήριξης  Σχολικών  Επιτροπών και  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,  οπότε και   ο  κ. 

Δήμαρχος  με  απόφασή  του  θα  συγκροτήσει   την  προαναφερθείσα    επιτροπή,  σύμφωνα  με  την  παρ. 4   του  

άρθρου  50  του  Ν. 1566/1985. 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                           

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ 

 

 

 

                                                            

                                                    

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 

 

 



18Ο ΘΕΜΑ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού 
Πολιτισμού και Νέας Γενιάς  

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών 
Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας  

 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Συντάκτρια: Ευαγγελία Αγγελίδου 

Τηλ.(+30) 210 2415501 - 431 

Fax (+30) 210 2415431 

Email.: eaggelidou@acharnes.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 
                    ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

                                  κ. Ευθύμιο Οικονόμου 

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

 

     ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδικευμένης  δαπάνης  ύψους 3.488,00 €,  από  το  Υπουργείο Εσωτερικών  και  απόδοση  
αυτών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών 
τροχονόμων». 

Κυρία Πρόεδρε, 

 Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010. 

2. Το με υπ’ αριθ. Φ11.1/564/γ1/598/25-6-1999 έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών Π. Ε., Τμήμα Α΄. 

3. Το άρθρο 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/τεύχος Α΄/1999). 



4. Την με υπ’ αριθ. 3699/20-1-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6-0Ν0) απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 

με την οποία ο Δήμος μας επιχορηγήθηκε με το χρηματικό ποσό των 248.050,00 € (Α΄ κατανομή επιχορήγησης 

οικονομικού έτους 2022), για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μας μονάδων και την 

αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, που έχει ως ακολούθως: 

248.050,00 € - 372,08 € (κράτηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)= 247.677,92 €, εκ των οποίων τα 

244.189,92 € προορίζονται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα 3.488,00 € θα διατεθούν στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, μηνών Σεπτεμβρίου 2021 (υπόλοιπο) και Ιανουαρίου 

2022. 

5. Την με υπ’ αριθ. 47455/30-8-2007 (ΦΕΚ 1734/τεύχος Β΄/2007) κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στην 

αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.  

6. Το με υπ’ αριθ. 15439/06-5-2015 έγγραφο του τότε Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4552/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).   

8. Τη γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ), στις 02-2-2022. 

9. Τις σχολικές μονάδες στις οποίες εφαρμόζεται ο θεσμός του εθελοντή σχολικού τροχονόμου με το 

αντίστοιχο χρηματικό ποσό: 

Α/Α 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ 

2021 2022 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

(υπόλοιπο) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

1 1ο Δημοτικό Αγγελική Στεργιοπούλου 00,00 € 132,00€ 132,00 € 

2 2ο Δημοτικό Ελένη Τσιαπαλή -
Στραγανιώτη 

4,00 € 132,00 € 136,00 € 

3 3ο Δημοτικό Όλγα  Καρυπίδου 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

4 4ο Δημοτικό Δήμητρα  Αλβάνου 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

5 5ο Δημοτικό Μιχαήλ Σταύρου 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

6 6ο και 12ο 
Δημοτικά 

Αντώνιος  Φορτάτος 28,00 € 132,00 € 160,00 € 

7 7ο Δημοτικό Παναγούλα Ζαρίφη 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

8 8ο Δημοτικό Ρόζα Σαχπάζοβα 16,00 € 132,00 € 148,00 € 

9 9o Δημοτικό Φατμήρα Λιγκάτσι 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

10 10ο Δημοτικό Βασιλική Τσελίκα 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

11 13ο Δημοτικό Μαριέττα Ευθυμίου - 
Αμανατίδη 

16,00 € 132,00 € 148,00 € 

12 15ο Δημοτικό Ιωάννα Καρανίκα 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

13 16ο Δημοτικό Φωτεινή Αμτζοπούλου 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

14 18ο Δημοτικό Όλγα  Αποστολίδη 00,00 € 132,00 € 132,00 € 



15 19ο Δημοτικό Εμμανουήλ Μιχαηλίδης 28,00 € 132,00 € 160,00 € 

16 20ο Δημοτικό Πέτρος Κακαές 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

17 21ο Δημοτικό Ευανθία Γιωργάκη 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

18 22ο Δημοτικό Σοφία Μεταξά-Καρανίκα 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

19 24ο Δημοτικό Ελισσάβετ Αγγελίδη 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

Α/Α 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ 

2021 2022 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

(υπόλοιπο) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

20 27ο Δημοτικό Αμαλία  Τσεσμελή 40,00 € 132,00 € 172,00 € 

21 28ο Δημοτικό Κων/νος Χαρτοματζίδης 16,00 € 132,00 € 148,00 € 

22 29ο Δημοτικό Αικατερίνη Παπαχρήστου 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

23 29ο Δημοτικό Κωνσταντίνα Χαλούβα 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

24 30ο Δημοτικό Αναστασία  Καραμπίνη 40,00 € 132,00 € 172,00 € 

25 2ο Δημοτικό 
Θρακομ/νων 

Παρασκευή Ζωγράφου 00,00 € 132,00 € 132,00 € 

Σύνολα μηνών 188,00 € 3.300,00 € 
3.488,00 € 

Γενικό σύνολο μηνών Σεπτεμβρίου 2021(Υπόλοιπο)  – Ιανουαρίου 2022 

 

      Σημειώνεται ότι για την ανωτέρω εξειδικευμένη δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 3.488,00 € 

στον Κ.Α. 00-6711.001 του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2022 και με 

τίτλο: «Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές». 

Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                           

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

 ΘΕΜΑ: «Έγκριση  εξειδικευμένης  δαπάνης ύψους 244.189,92€, από  το Υπουργείο  Εσωτερικών  

                 και  κατανομή  αυτών  στις  Σχολικές  Επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας 

                 Εκπαίδευσης  Δήμου  Αχαρνών    για   την  κάλυψη  των   λειτουργικών   δαπανών   των  

                 σχολικών μονάδων». (A΄ κατανομή  2022) 

             Κύριε Πρόεδρε 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το  άρθρο  65 του Ν.3852/2010.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4552/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι), 

να φέρετε στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ως άνω θέμα και συγκεκριμένα 

σας γνωρίζουμε ότι με την 3699/20-1-2022/ (ΑΔΑ: ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6-0Ν0) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού,  

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 

Τμήμα  Διοικητικής Υποστήριξης 

 Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Συντάκτρια:ΚωνσταντίναΓ.Δημητρέση  

Fax (+30) 210 2415431 

Email: ntina.dimitresi@acharnes.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

          
 
            
 
 
                   ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

                                    κ. Ευθύμιο Οικονόμου 



Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος μας επιχορηγήθηκε με το χρηματικό ποσό των 248.050,00€ (Α΄ δόση 

επιχορήγησης οικονομικού έτους 2022), στην οποία σημειώθηκε παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων  ύψους 372,08€, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μας μονάδων.  

  Αρχικό ποσό 248.050,00€-372,08€=247.677,92€, εκ των οποίων τα 244.189,92 € θα διατεθούν στις Σχολικές 

Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών 

των σχολικών μονάδων και το χρηματικό ποσό των 3.488,00 € θα δοθεί για την αποζημίωση των εθελοντών 

σχολικών τροχονόμων μηνών Σεπτεμβρίου 2021(υπόλοιπο)και Ιανουαρίου 2022. 

               Αναλυτικά 247.677,92€ - 3.488,00€ =244.189,92€. 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας -στη συνεδρίασή της στις 02-2-2022- λαμβάνοντας υπόψη της, τον 

αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των τμημάτων, των αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, την 

παλαιότητα των κτηρίων, τις προφορικές εισηγήσεις των Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολείων του Δήμου μας, γνωμοδότησε  

την ισόποση κατανομή του χρηματικού ποσού των 244.189,92 €, στις δύο (2) Σχολικές  Επιτροπές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών 

μονάδων και συγκεκριμένα:  

1.  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  επιχορηγείται με το ποσό :   122.094,96 € 

2.  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιχορηγείται με το ποσό:   122.094,96 € 

                                                                                                                             Σύνολο:       244.189,92 € 

Για την ανωτέρω εξειδικευμένη δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α. 00-6711.001 του υπό έγκριση 

προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2022  και με τίτλο: «Απόδοση στις Σχολικές 

Επιτροπές».    

   Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης.    

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                           

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 



 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 

 

Συνημμένα δικαιολογητικά: 

  

1. Φωτοτυπία της  με αριθ. 3699/20-1-2022  απόφασης  του Αναπληρωτή Υπουργού  του Υπουργείου  

Εσωτερικών. 

2. Φωτοτυπία  της με από 24-1-2022 αναγγελίας πίστωσης Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.  

3. Φωτοτυπία του  με  αριθ. Α 61/24-1-2022 τριπλοτύπου  αποδεικτικού  παραλαβής  εισπρακτέων εσόδων 

Δήμου Αχαρνών. 

4. Φωτοτυπία του με αριθ. Α 59/24-1-2022  γραμματίου είσπραξης Δήμου Αχαρνών. 
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Θέμα : «Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» στην περιοχή του 
Προφήτη Ηλία, στο ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) από την 1η Φεβρουαρίου 
2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023». 

Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη:                                                                                                                                                                                                                        

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 
2. Την παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 
3. Την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009 
4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1485/Β/19-6-2013 
5. Την υπ’ αρ. 8803/2-2-2022 αίτηση της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 

 

παρακαλούμε όπως συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί απόφαση για την έγκριση παραχώρησης 
του Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, στη Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.). 

Συγκεκριμένα, 

 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών αιτήθηκε με την υπ’ αριθ. 8803/2-2-2022 αίτηση, την 
παραχώρηση του Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, για το 
διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, προκειμένου να διοργανώσει: 
κινηματογραφικές προβολές, ετήσιο φεστιβάλ θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, καθώς επίσης και 
διάφορες μουσικές εκδηλώσεις. 

Για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
 
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Πληροφορίες:  Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 
Τηλ.: (+30)2132072538 
Ε-mail: mstasinou@acharnes.gr   

 
 
 
 

                       
 
 
 

Προς  
 

 
 

Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ» 
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ» 
 
Αχαρνές, 3 Φεβρουαρίου 2022 
 
 
 

 
 

Τον κο Πρόεδρο  
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 



21Ο ΘΕΜΑ 

 

 

Θέμα : «Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Σοφοκλής» στη Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) από την 1η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023». 

Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη:                                                                                                                                                                                                                                                

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 
2. Την παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 
3. Την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009 
4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1485/Β/19-6-2013 
5. Την υπ’ αρ. 8809/2-2-2022 αίτηση της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 

 

παρακαλούμε όπως συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί απόφαση για την έγκριση παραχώρησης 
του Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Σοφοκλής», στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.). 

Συγκεκριμένα, 

 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών αιτήθηκε με την υπ’ αριθ. 8809/2-2-2022 αίτηση, την 
παραχώρηση του Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Σοφοκλής» για το διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου 2022 έως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2023, προκειμένου να διοργανώσει: κινηματογραφικές προβολές, ετήσιο φεστιβάλ 
θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, καθώς επίσης και διάφορες μουσικές εκδηλώσεις. 

Για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
 
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Πληροφορίες:  Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 
Τηλ.: (+30)2132072538 
Ε-mail: mstasinou@acharnes.gr   

 
 
 
 

                       
 
 
 

Προς  
 

 
 

Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ» 
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ» 
 
Αχαρνές, 3 Φεβρουαρίου 2022 
 
 
 

 
 

Τον κο Πρόεδρο  
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αχαρνές   22/12/2021 
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ΘΕΜΑ : Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία  

VODAFONE – PANAFON Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 62965/17-12-2021) με Ανάδοχο εταιρεία 

την INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. 

INTRAKAT       

 

 

 

Κυρίε Πρόεδρε, 

η   εταιρεία  VODAFONE – PANAFON AE με  την  υπ’ αριθμ. 62965/17-12-2021 αίτησή της, 

ζητάει να της χορηγηθεί Δικαίωμα Διέλευσης για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του παραρτήματος Χ του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και  

της παρ. 9 του αρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018)  



 

Η εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχθηκαν από την 

Τεχνική Υπηρεσία και βρέθηκαν σωστά. 

 

Δικαιολογητικά:  

1. Η υπ’ αριθμ. 62965/17-12-2021αίτηση, κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών 

Δικτύου . 

1. Ορισμός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας 

Αντίκλητος: ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Πάροχος:  VODAFONE  –  PANAFON AE,  η  οποία  εδρεύει  στην  οδό ΤΖΑΒΕΛΑ 1-3 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
τηλ.:  213 000 43 70, fax: 213 000 5000. 

 

2. Περιγραφή του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης – Διαδρομή όδευσης:  

 Τα χορηγούμενα από την παρούσα Δικαιώματα διέλευσης αφορούν στα ακόλουθα: 

 2.1 Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια συνολικού μήκους 160 m, ως εξής: 

 Στο οδόστρωμα της Λεωφ. Ιωνίας μεταξύ των οδών Νικά και Νερόμυλου, συνολικού μήκους 

120 m, πλάτους …0,05..…m και βάθους…0,30…m.  

 Στο οδόστρωμα της Νερόμυλου μεταξύ της Λεωφ. Ιωνίας και της εταιρείας ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ 

ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΕΤΒΕ, συνολικού μήκους 40 m, πλάτους …0,05..…m και βάθους…0,30…m. 

        2.2 Εγκατάσταση  δύο (2) φρεατίων, ως εξής: 

 Επί του οδοστρώματος της Λεωφ. Ιωνίας στη συμβολή της με την οδό Νικά, 1 Φρεάτιο, 
διαστάσεων   80Χ80Χ80 εκ.  

 Επί του οδοστρώματος της οδού Νερόμυλου στο ύψος της εταιρείας ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ 
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΕΤΒΕ, 1 Φρεάτιο, διαστάσεων   80Χ80Χ80 εκ.  

  

 Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα με αρ. πρωτ. 
62965/17-12-2021 αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα 
λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως όδευση σε οριζοντιογραφία περιοχής έργου, οι τυπικές 
διατομές των τομών, κάτοψη, όψη των φρεατίων με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυτών. Τα 
παραπάνω επισυνάπτονται στην οριστική και εγκριθείσα από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή μορφή στο 
Παράρτημα Α' της παρούσας. 

3.  Διάρκεια Ισχύος 

 Το Δικαίωμα Διέλευσης, που χορηγείται με την παρούσα, διαρκεί για το χρονικό διάστημα που 

τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει 

δικαίωμα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως και με βεβαίωση ημεροχρονολογίας 



προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώματος, οι ευκολίες 

που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω Δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της 

αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου υπολογίζονται έως την ημέρα παραιτήσεως 

και τα δικαιώματα του Παρόχου παύουν την ημέρα παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που 

προέκυψαν πριν από την ημέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία 

παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και η αρμόδια Δημόσια Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμά της για 

διεκδίκηση αυτών. 

4.  Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 

 Οι εργασίες προβλέπεται να  διαρκέσουν  δύο (2) εβδομάδες, σύμφωνα με το υποβληθέν 

χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων 

Δημοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων στην προηγούμενη κατάσταση. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε 

μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β' της παρούσας. 

Σιωπηρή παράταση της χρονικής ισχύος της χορηγούμενης άδειας δεν επιτρέπεται. Σε 

περίπτωση που ο Πάροχος προβλέπει, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός των 

χρονικών ορίων ισχύος της άδειας, δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της 

ισχύος της χορηγούμενης με την παρούσα άδειας, οπότε η αιτούμενη παράταση θα ισχύει κατόπιν της 

εγγράφου συναινέσεως της Υπηρεσίας, η οποία δεν θα αρνείται τη χορήγηση τέτοιας παράτασης χωρίς 

εύλογη αιτία. Στην περίπτωση δε αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, για  όλο το χρόνο της 

παράτασης τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσο και η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή. 

Σε περίπτωση που λάβει χώρα υπέρβαση της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της άδειας, 

χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί και να εγκριθεί η παράτασή της, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 

προβαίνει με δικά της συνεργεία στην αποκατάσταση της τομής σε βάρος του Παρόχου και να 

καταλογίζει στον τελευταίο τη σχετική δαπάνη, η οποία θα εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με 

τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 47 παρ. 3 

του Ν.2696/1999 και το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτουν 

οι εις χείρας της Υπηρεσίας εγγυητικές επιστολές του Παρόχου. 

5. Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών 

Εξουσιοδοτημένα στελέχη της Υπηρεσίας παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των 

εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε 

τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει 

να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε 

περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.  

Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των 

συστάσεων της Υπηρεσίας, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή εργασιών τους.  



Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ της 

Υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον Πάροχο στις 

περιπτώσεις της μη ορθής ή/ και πλημμελούς εκπλήρωσης του έργου. Η κατάπτωση της εγγυητικής 

γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. 

Επειδή, λόγω της φύσεως των εργασιών κάποιες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με την 

παρούσα άδεια θα λάβουν χώρα σε ώρες εκτός ωραρίου της Υπηρεσίας όπου δεν δύναται με βάση τις 

ισχύουσες διατάξεις να παρίστανται στελέχη της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας κ.λ.π. 

ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.5 και 8.6 της παρούσης.    

6.  Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής   

Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και  της παρ. 9 του αρθρου 

28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. 

Αχαρνών, όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των 553,45 € (βλ. Παράρτημα Γ'). Ο Πάροχος 

οφείλει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου  στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,  για τη Χορήγηση Δικαιώματος 

Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης εργασιών, για την πληρωμή των τελών αυτών. 

Το ύψος των ετησίων τελών  Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης,  βάσει του ν.4463/2017, όπως 

ισχύει,  και  της παρ. 9 του αρθρου  28, του ν.4070/2012  (ΦΕΚ 6168/31-12-2018)  και  της υπ' αριθμ. 

309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, υπολογίστηκε στο ποσόν των 8.870,19 €  (βλ. Παράρτημα Γ'). 

7. Εγγυήσεις – Ασφάλιση  

 Για την καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο Πάροχος οφείλει, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους 132,60 

€, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει 

(βλ. Παράρτημα Γ΄).  Η Εγγυητική Επιστολή διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση 

εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.  

Ο Πάροχος οφείλει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, να 

προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κινδύνους σε άτομα (σωματικές 

βλάβες) και σε οχήματα και άλλα δίκτυα (υλικές ζημιές) ανά γεγονός και όχι σωρευτικά, κατά τη διάρκεια 

των εργασιών εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.  

8. Υποχρεώσεις του Παρόχου 

8.1 Όροι εκτέλεσης της τομής 

8.1.1 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται, ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, 

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. INTRAKAT      , 

διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που 

είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών 

προδιαγραφών του, σύμφωνα με το περιεχόμενο του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας. 



8.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της 

οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση 

και ολοκλήρωση του Έργου, κατά απόλυτη τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα και στο Παράρτημα 

Α΄. 

8.1.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του Δικτύου του σε θέση που να επιτρέπει 

μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και γενικά να επιτρέπει 

κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση της οδού στην οποία εκτέλεσε εργασίες, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση οι εργασίες του Παρόχου δε θα 

παρεμβάλουν εμπόδια στην εκτέλεση μελλοντικών εργασιών οδοποιίας  ή έργων  βελτίωσης της οδού, 

στο χώρο εκτέλεσης του έργου.                                                                       

8.1.4 Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η 

τομή να υπάρχουν εγκαταστάσεις των άλλων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κλπ). Απόλυτα 

υπεύθυνος για να πάρει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι ο Πάροχος. 

8.1.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με 

την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μη μείνει ανοικτό όρυγμα για διάστημα υπερβαίνον τις 

δέκα ημέρες από το πέρας των εργασιών επί των οικείων τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. 

α΄ του Ν. 3481/2006. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε 

καμία περίπτωση δε θα υπάρχει ανοικτό κατά μήκος όρυγμα μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων, 

εγκάρσιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων και θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Παρόχου ασφαλής και 

απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης δε θα παραμένουν ανοικτά ορύγματα 

για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους 

(των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοικτά ορύγματα κατασκευής 

των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον δύο (2) εκατοστών 

εδραζόμενες σταθερά περιμετρικά του ορύγματος, τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης στις 

διασταυρώσεις με άλλες κάθετες οδούς δε θα παραμένει ανοικτό όρυγμα, αλλά αυτό θα καλύπτεται με 

σιδηρές λαμαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. 

8.1.6 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής 

επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται 

της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την 

εκτέλεση της εκσκαφής. 

8.1.7 Ειδικά στην κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου θα πρέπει: 

α) Η ποιότητα του σκυροδέματος να είναι C 20/25 και ανώτερη. 

β) Στα καπάκια επίσκεψης των φρεατίων να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται 

θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να αποφεύγεται το “κτύπημα” των καπακιών 

φρεατίων, άλλως αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα. 



8.2 Όροι αποκατάστασης της τομής 

8.2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Δικτύου του ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί στην 

επίχωση της τομής, σύμφωνα με την τυπική διατομή την οποία έχει καταθέσει στην Υπηρεσία η οποία 

αποτελεί τμήμα του Παραρτήματος Α. Η δε οδός θα αποκατασταθεί πλήρως στην προτέρα της μορφή. 

8.2.2 Επίσης υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

των οδών στην περίπτωση που αυτές καταστραφούν λόγω των εργασιών τομής. 

8.2.3 Η επιφάνεια της τομής, που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασής της, 

πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, το έρεισμα, 

το πεζοδρόμια κ.λ.π.. Εξυπακούεται, ότι ο Πάροχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τομής, με 

την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους 

χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση 

της μορφής των οδών και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση. 

8.2.4 Ειδικά η αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα γίνεται με φρεζάρισμα και νέο 

αντιολισθηρό ασφαλτικό τάπητα πάχους τουλάχιστον 10 εκατοστών και πλάτους 50 εκατοστών 

(10 εκατοστά η τομή και 20 εκατοστά εκατέρωθεν του σκάμματος) κατά την όδευση της τομής.                                                               

8.2.5 Όλες οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται στους ανωτέρω όρους 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 

8.2.4, πρέπει να ολοκληρωθούν από τον Πάροχο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το πέρας των 

οικείων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α΄ του Ν. 3481/2006. 

8.3 Πρόσθετες Υποχρεώσεις 

Μετά την περάτωση του Έργου ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία 

την τοιαύτη περάτωση, όπως επίσης να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφία (σε 

κλίμακα 1:500), όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευαστεί, 

τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία, νομίμως υπογεγραμμένα 

από διπλωματούχο μηχανικό. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται επί της οριζοντιογραφίας και όλα τα 

λοιπά δίκτυα και οι αντίστοιχες κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου, θα 

σημειώνεται η ακριβής θέση τους και θα είναι και αυτά οριζοντιογραφικά και υψομετρικά εξαρτημένα 

από σταθερά σημεία. 

8.4 Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου 

Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Πάροχος με βάση το παρόν, 

βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και με δική του 

ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά ασφαλτικών κ.λ.π.), 

αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα τη χορηγεί στον Πάροχο 

εντός της εύλογης ανά περίπτωση προθεσμίας, προκειμένου να πραγματοποιείται εντός της 

συντομότερης δυνατής προθεσμίας η απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή, λαμβανομένων υπόψη των 

αναφερομένων στην παρ. 8.6.3 για τις ασφαλτικές εργασίες. 



8.5 Μέτρα Ασφαλείας 

8.5.1 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα 

μέτρα ασφάλειας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες 

διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφάλειας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις 

αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία. 

Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του 

έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999. 

8.5.2 Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του 

Παρόχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως 

επίσης και κατάλληλα στηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα 

προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, ο 

Πάροχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας όπως αυτά αναφέρονται 

στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων 

περιοχών (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 – ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) όπως αυτή ισχύει σήμερα. 

8.5.3 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο 

ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες 

αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία. 

8.5.4 Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Παρόχου. 

8.6 Ευθύνη 

8.6.1 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους 

αγωγούς και τα δίκτυα των λοιπών οργανισμών κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, 

έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους. 

8.6.2 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός 

τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου.  

8.6.3 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως 

υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την 

ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των 

προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, 

χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας. 

Ο Πάροχος για μία διετία είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες 

οιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι 

πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει. 

8.7 Λοιπές Υποχρεώσεις του Παρόχου 



8.7.1 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που προβλέπονται στο 

άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012), οι δικαιούχοι Πάροχοι, όπως 

αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα. 

8.7.2 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή με 

τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονική αποστολή, ή με e-mail) προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή, βάσει του ν. 

4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018), την 

ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στην παρούσα.  Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις 

υπηρεσίες.  

8.7.3 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση προς την 

Υπηρεσία και την εκάστοτε αρμόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα 

που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμενο της 

γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης 

απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων 

εργασιών αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες 

υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός 

καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018). Η εκτέλεση του έργου καθ’ όλη τη διάρκειά της πρέπει να 

γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ο 

Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για την εκπόνηση κυκλοφοριακής / 

συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών. 

8.7.4 Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε 

ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δικαιολογητικά βάσει του 

ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018)  στην τελική 

τους μορφή (as build documents). Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί ηλεκτρονικό 

Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη άσκηση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων του. 

8.7.5 Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή/και συντήρηση που 

εκτελεί βάσει του Δικαιώματος Διέλευσης που του χορηγήθηκε, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, 

ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων. 

8.7.6 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, 

εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης του 

δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου. 

8.7.7 Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό του οποίου 

εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δικαιώματος Διέλευσης κατά τις αρχές της 

τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην 

προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, 



ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων και να δηλώσει 

εγγράφως στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο 

ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,  διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, που 

είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, 

λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε 

κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος 

για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να 

υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν. 

8.7.8 Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη 

υποχρέωση υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, 

υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 

4070/2012). 

8.7.9 Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις 

κείμενες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας. 

8.7.10 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα 

εξασφαλίζουν: 

1) την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), 

που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει 

2) την ασφαλή διέλευση οχημάτων 

3) την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες 

4) την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας 

5) την κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ 

6) τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων. 

Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα 

αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου 

της απόφασης χορήγησης του Δικαιώματος Διέλευσης. 

8.7.11 Το κατάστρωμα του δρόμου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία ελεύθερο από 

μηχανήματα, μπάζα, ανωμαλίες επιφανείας κ.λπ. μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας και από το 

μεσημέρι της παραμονής αργιών και γιορτών μέχρι το πρωί της επόμενης αργιών και εορτών. Οι 

εργασίες μπορεί να εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, 

κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος και ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας. 

8.7.12 Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, o φάκελος αίτησης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων 

της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/28−12−1998), όπως ισχύει, που 

απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

9. Δικαιώματα του Παρόχου 



Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών 

εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. Ρητά 

αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται. 

Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, εφόσον προβεί σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία 

έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνει την 

υποχρέωση μεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή, επανασύνδεση και 

επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη του Παρόχου. 

10. Ανωτέρα βία 

Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του, εάν 

εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των 

μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως 

εξιδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους 

προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι 

υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την 

ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων 

βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο. 

Η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των 

συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί 

του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα 

(αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας. 

11. Υποβολή Εγγυήσεων και Εγγράφων 

Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, 

τα ακόλουθα: 

α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 

νόμος 4463/2017, όπως ισχύει, προσδιορίζεται με Κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και 

ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό 

των εργασιών που έχει υποβληθεί. Η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για 

όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον 

δώδεκα (12) μηνών. Μετά την πάροδο της διάρκειας της η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης 

επιστρέφεται στον Πάροχο Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

β. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο 

Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχεδιάγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις πεζών, 

διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις 

υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν και του 



εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι), που θα εγκατασταθεί. Κατά 

περίπτωση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν 

κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον 

αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε 

περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων. 

γ.    Υπεύθυνη   Δήλωση   του   Ν. 1599/1986   του νόμιμου  εκπροσώπου  του  Παρόχου  για  τη  

γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των 

απαιτούμενων για την ενάσκηση του συγκεκριμένου Δικαιώματος Διέλευσης έργων. Σε περίπτωση, κατά 

την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η 

αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή ή/ και 

ανάκληση της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης. 

 

12. Λοιπές Άδειες 

12.1 Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Πάροχος 

να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που 

αποτελούν αντικείμενο του παρόντος. 

12.2 Ο Πάροχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από 

την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 

13. Παραρτήματα 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω 

Παραρτήματα:  

Παράρτημα Α' - Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από την 

παρούσα. 

Παράρτημα Β' - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 

Παράρτημα Γ' - Υπολογισμός Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης – 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα  για την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 



 

23Ο ΘΕΜΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                              ΑΧΑΡΝΕΣ: 28/01/2022 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:……89……… 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Ι.Δ.) 

Πλατεία Αγ. Νικολάου 3 

Γραφείο Προέδρου      

2ος Όροφος, Τ.Κ. 13674, Αχαρνές                                           

Τηλ.: 210 2478505/507                                                                          

E-mail: dikeacharnon@yahoo.gr 

Προ

        ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού                            .                         
.                                                                                       Συμβουλίου Αχαρνών 

.                                                                           κ. Οικονόμου Ευθύμιο 

        ΚΟΙΝ.: 1.Γραφείο Δημάρχου Αχαρνών 

            2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

 

Θέμα: Αίτημα παραχώρησης μέρους κεντρικής Πλατείας Θρακομακεδόνων 
στο ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.)» 

 

 Κύριε Πρόεδρε,  



 Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αχαρνών που θα πραγματοποιηθεί ώστε να ληφθεί απόφαση, για την 

παραχώρησης μέρους κεντρικής πλατείας Θρακομακεδόνων στο ΝΠΙΔ Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.). 

Έχοντας υπόψη ότι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Αχαρνών 

(ΔΗ.Κ.Ε.Α.) διοργανώνει εκδηλώσεις βάσει σκοπών καταστατικού της (εορταστικές, 

επετειακές, υπαίθριες εκδηλώσεις, φεστιβάλ, συναυλίες κ.α.), η κεντρική πλατεία 

Θρακομακεδόνων μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλο μέρος αυτών και λόγω 

προγραμματισμού και για το επόμενο έτος, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την 

παραχώρηση στην Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών την χρήση μέρους της 

κεντρικής πλατείας Θρακομακεδόνων από την 01 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2023. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΝΙΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24Ο ΘΕΜΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                              ΑΧΑΡΝΕΣ: 16/02/2022 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:……142……… 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Ι.Δ.) 

Πλατεία Αγ. Νικολάου 3 

Γραφείο Προέδρου      

2ος Όροφος, Τ.Κ. 13674, Αχαρνές                                           

Τηλ.: 210 2478505/507                                                                          

E-mail: dikeacharnon@yahoo.gr 

        ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού                            .                                                                         
.                                                                                       Συμβουλίου Αχαρνών 

.                                                                           κ. Οικονόμου Ευθύμιο 

        ΚΟΙΝ.: 1.Γραφείο Δημάρχου Αχαρνών 

            2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

 

Θέμα: Αίτημα παραχώρησης εκμετάλλευσης του κυλικείου στο δημαρχιακό 
μέγαρο στο ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Αχαρνών 
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.)». 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αχαρνών που θα πραγματοποιηθεί ώστε να ληφθεί απόφαση, για την 



παραχώρησης εκμετάλλευσης του κυλικείου στο δημαρχιακό μέγαρο Αχαρνών στο 

ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.). 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) είναι σε θέση 

να αναλάβει την λειτουργία του κυλικείου σύμφωνα με το καταστατικό της (Γ. τομέας 

Παιδείας και Πολιτισμού, άρθρ. 16 – ΦΕΚ 5316Β/17-11-21 - δυνατότητα 

λειτουργίας και διαχείριση δημοτικών κυλικείων).  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΝΙΚΑΣ 

 


