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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 20151/03-03-2022 πρακτικού της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην αντικατάσταση 

προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

 B. Απόρριψη ή μη της εταιρείας «Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε» ως προσωρινού 

αναδόχου των ομάδων «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» & «Γ - Προμήθεια 

ειδών κρεοπωλείου».

Γ. Κατάπτωση ή μη της με αριθμ. 721/705645-1/27-10-2021 εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας της εταιρείας «Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε», 

ποσού 3.572,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.

Δ. Ανάδειξη ή μη του κ. Ανδρέα Σκουριά, ως προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα «Α - 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» και της εταιρείας «Αίαντας Τροφοδοσίες 

Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου για την Ομάδα «Γ - 

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», του ανωτέρω διαγωνισμού.» 

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για:

Α. την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 20151/03-03-2022 πρακτικού της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην αντικατάσταση προσωρινών 

αναδόχων του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις 

ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια:  Αιμ. Μουστακάτου 
Τηλ.: 210  2477900
E-mail:  kapidimouaxarnon@hotmail.com

Προς:

Αχαρνές, 03/03/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

1ο ΘΕΜΑ
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Β. την απόρριψη ή μη της εταιρείας «Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε» ως προσωρινού αναδόχου 

των ομάδων «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» & «Γ - Προμήθεια ειδών 

κρεοπωλείου», καθώς οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που κατέθεσε δεν πληρούσαν τους όρους 

σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης,

Γ. την κατάπτωση ή μη της με αριθμ. 721/705645-1/27-10-2021 εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας της εταιρείας «Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε», ποσού 

3.572,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης και

Δ. την ανάδειξη ή μη του κ. Ανδρέα Σκουριά, ως προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα «Α - 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου», ο οποίος προσέφερε για το ελαιόλαδο ποσοστό έκπτωσης 

25,0 % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών και για τα 

υπόλοιπα είδη της ομάδας «Α», το ποσό των 63.694,71 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

(Γενικό σύνολο: 79.523,75 €) και την ανάδειξη της εταιρείας «Αίαντας Τροφοδοσίες 

Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου για την Ομάδα «Γ - Προμήθεια 

ειδών κρεοπωλείου», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 18,30 % στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών.

  

     Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

         Μαρία Σουρλαντζή          1. Μαρία Μάντακα 2. Αιμιλία Μουστακάτου
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 22560/10-03-2022 πρακτικού της Επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής 

γενικών υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης στον ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

μηχανογραφικού εξοπλισμού, στην εταιρεία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», 

η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 128.079,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%.».

Κύριε Πρόεδρε,

Με την με αρ. 64/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινός ανάδοχος του 

ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού αναδείχθηκε η εταιρεία 

«ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 128.079,60 

€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 22560/10-03-2022 πρακτικό, η Επιτροπή αποσφράγισης, 

διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών προχώρησε στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης 

από τον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο.

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

συνεδρίαση για: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια:  Ε. Χρονάκη 
Τηλ.: 210  2415390
E-mail: echronaki@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 10/03/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

2ο ΘΕΜΑ
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Α. την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 22560/10-03-2022 πρακτικού της Επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών 

υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης 

στον ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και 

Β. την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

μηχανογραφικού εξοπλισμού, στην εταιρεία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», η 

οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 128.079,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.»

Η Πρόεδρος της Επιτροπής   Τα μέλη της Επιτροπής 

           Μαριάννα Νάνου           1. Ευαγγελία Χρονάκη  2. Βασίλειος Δημητρόπουλος
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2022 Μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΩΟ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ" &  "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΣΔΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ) ΕΩΣ ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)», προϋπολογισμού 11.100.000€.    

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Με την υπ’ αριθμ.  133/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και της Βιώσιμης Πόλης, για την τεχνική υποστήριξη 

στην ανάπλαση των οδών Φιλαδελφείας και Αθηνών του Δήμου Αχαρνών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13055/13.4.2021 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση (Π.Σ.) μεταξύ Δήμου 

Αχαρνών και Βιώσιμης Πόλης, αντικείμενο της Π.Σ. ήταν  η συμβουλευτική, υλική και οικονομικο-τεχνική 

Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου που περιελάμβανε τον από κοινού σχεδιασμό, σύνταξη και εκπόνηση, 

μετά των απαιτούμενων συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών και εργασιών της Πράξης: «Τεχνική 

Υποστήριξη στην ανάπλαση των Λεωφόρων Φιλαδελφείας και Αθηνών (Δημοκρατίας) του Δήμου Αχαρνών», και 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

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

                       

Προς:  

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

Αρ. Πρωτ.: 22113/9.3.2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 22011/9.3.2022
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ (Ως προς τον προϋπολογισμό)
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συγκεκριμένα: α) την ανάπλαση της οδού Αθηνών (προέκταση Λ. Δημοκρατίας) από το Ηρώο στα βόρεια έως τη 

διασταύρωση πριν την Αττική οδό και β) την ανάπλαση της οδού Φιλαδελφείας από τη διασταύρωση με την οδό 

Αθανασίου Μπόσδα (Δημαρχείο Αχαρνών) έως το νότιο όριο του Δήμου (Κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου).

Οι μελέτες που θα αποτελούσαν και τα παραδοτέα της Σύμβασης προσδιορίστηκαν ως εξής:

1.Τοπογραφική μελέτη

2.Αρχιτεκτονική μελέτη

3.Μελέτη ηλεκτροφωτισμού

4.Μελέτη πράσινου

5.Περιβαλλοντική μελέτη

6.Συγκοινωνιακή μελέτη (Μελέτη Οδοποιίας-Κυκλοφοριακής Σύνδεσης)

7.Μελέτη ομβρίων

8.Τεύχη Δημοπράτησης

Σύμφωνα: α) με το 1ο Πρακτικό με αρ. Πράξης 1/2021 και ημερομηνία 8.7.2021  και β) με το 2ο Πρακτικό 

με αρ. Πράξης 1/2022 και ημερομηνία 10.1.2022 της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 

της Π.Σ., εγκρίθηκαν τα παραδοτέα στο σύνολο των μελετών των έργων και εισηγήθηκε προς την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης και το Δήμο Αχαρνών η έγκρισή τους.

Σύμφωνα: α) με το 1ο Πρακτικό με αρ. Πράξης 1/2021 και ημερομηνία 13.7.2021, β) με το 2ο Πρακτικό με 

αρ. Πράξης 2/2021 και ημερομηνία 8.12.2021 και γ) με το 3ο Πρακτικό με αρ. Πράξης 1/2022 και ημερομηνία 

14.1.2022 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7 της Π.Σ. πιστοποιήθηκε, εγκρίθηκε και 

παρελήφθη στο σύνολό του το υλοποιηθέν και παραδοθέν έργο της Π.Σ.

Τα ανωτέρω παραδοτέα θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και 

αποτελούν την υπ’ αριθμ. 11/2022 Μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΩΟ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ" &  "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΣΔΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ) ΕΩΣ 

ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)», προϋπολογισμού 11.100.000€.

Κατόπιν των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2022 Μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΩΟ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ" &  "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΣΔΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ) ΕΩΣ 

ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)», προϋπολογισμού 11.100.000€

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Α. Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Δήμος Αχαρνών - Αστική 

Αναζωογόνηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT06 «Αστική Αναζωογόνηση» του Προγράμματος 

«Αντώνης Τρίτσης», εκ νέου υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης, Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς και 

όποιων συνοδευτικών έγγραφων απαιτούνται. 

Β. Βεβαίωση ότι ο Δήμος Αχαρνών θα συμβάλει με δικούς του πόρους στην κάλυψη του ποσού του 

προϋπολογισμού, το οποίο είναι μεγαλύτερο του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Α. Τρίτσης 

ή ποσού που θα αφορά μη επιλέξιμο τμήμα στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

Γ. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και 

οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης και του 

Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 14576/24.7.2020 Πρόσκλησης ΑΤ06 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 

Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση», η Οικονομική 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

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

                       

Προς:  

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

Αρ. Πρωτ. 22321/9.3.2022

 

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

4ο ΘΕΜΑ

mailto:kmatzetakis@acharnes.gr
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Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών με την υπ΄ αριθμ 182/2021 Απόφασή της απεδέχθη το σύνολο των όρων της 

ανωτέρω Πρόσκλησης και ενέκρινε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης) 

Με την υπ’ αριθμ. 223/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ΤΔΕ της Πράξη με τίτλο 

«Δήμος Αχαρνών - Αστική Αναζωογόνηση» στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ06, εγκρίθηκαν 

τα έγγραφα και δικαιολογητικά της υποβαλλόμενης πρότασης και εξουσιοδοτήθηκε ο κος Δημάρχου για την 

υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης. 

Με τη υπ’ αριθμ. 20252/4.6.2021 Αίτηση Χρηματοδότησης, υπεβλήθη πρόταση προϋπολογισμού 

5.140.300,00 €. Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, πέραν των άλλων προτεινόμενων, στο υποέργο 2 : 

«Παρεμβάσεις αναβάθμισης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών» προϋπολογισμού 186.500,00 

€, προβλεπόταν η χρηματοδότηση της μελέτης για την ανάπλαση των πεζοδρομίων της Λεωφόρου Αθηνών 

(προέκταση Λ. Δημοκρατίας) από την πλατεία Ηρώων στα βόρεια έως την διασταύρωση με την οδό Νικ. Λαδά 

στα νότια (πριν την διασταύρωση με την Αττική οδό) και της οδού Φιλαδέλφειας από την διασταύρωση με την 

οδό Αθ. Μπόσδα στα βόρεια έως τη διασταύρωση στα κοιμητήρια στα νότια του Δήμου Αχαρνών. 

Ο Δήμος Αχαρνών, με την υπ’ αριθμ. 13055/13.4.2021 Προγραμματική Σύμβαση με τη Βιώσιμη Πόλη, 

εξασφάλισε, με ιδίους πόρους, πλήρη μελέτη (με αριθμ. 11/2022) για την εκτέλεση έργου της ανάπλαση των 

πεζοδρομίων της Λεωφόρου Αθηνών (προέκταση Λ. Δημοκρατίας) από την πλατεία Ηρώων στα βόρεια έως την 

διασταύρωση με την οδό Νικ. Λαδά στα νότια (πριν την διασταύρωση με την Αττική οδό) και της οδού 

Φιλαδέλφειας από την διασταύρωση με την οδό Αθ. Μπόσδα στα βόρεια έως τη διασταύρωση στα κοιμητήρια 

στα νότια του Δήμου Αχαρνών, προϋπολογισμού 11.100.000,00 €.    

Με την παρούσα τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, το υποέργο 2 αντικαθίσταται και αντί της 

χρηματοδότησης της μελέτης ποσού 186.500,00€, προτείνεται η χρηματοδότηση έργου κατασκευής ποσού 

11.100.000,00€ με τον ΦΠΑ που θα αφορά στην ανάπλαση των πεζοδρομίων της Λεωφόρου Αθηνών (προέκταση 

Λ. Δημοκρατίας) από την πλατεία Ηρώων στα βόρεια έως την διασταύρωση με την οδό Νικ. Λαδά στα νότια (πριν 

την διασταύρωση με την Αττική οδό) και της οδού Φιλαδέλφειας από την διασταύρωση με την οδό Αθ. Μπόσδα 

στα βόρεια έως τη διασταύρωση στα κοιμητήρια στα νότια του Δήμου Αχαρνών. 

Οι αποκαταστάσεις θα συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων ανομοιογένειας και κυκλοφοριακών 

προβλημάτων τόσο για πεζούς (εξασφάλιση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες), όσο και για μηχανοκίνητα οχήματα (κίνηση οχημάτων και διαμόρφωση χώρων 

στάθμευσης). Επίσης θα συμβάλει στην αισθητική, λειτουργική και βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής των 

οδών Λεωφόρου Αθηνών και Φιλαδέλφειας του Δήμου Αχαρνών. 

Ο τελικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 16.053.800,00€ με τον ΦΠΑ και υπερβαίνει το 

ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Α. Τρίτσης κατά 3.653.800,00 €. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα την υπ’ αριθμ. 14576/24.7.2020 Πρόσκλησης ΑΤ06 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) στην παράγραφο 4.1.2 αναφέρεται ότι : «Η 

συνολική χρηματοδότηση κάθε αίτησης δικαιούχου θα ανέρχεται έως 10 εκ.€ (προ Φ.Π.Α.)», ενώ στην 

παράγραφο 4.1.4 ότι: «Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του 
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ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (πχ μη επιλέξιμο τμήμα), τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο 

Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των 

επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ)». 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Δήμος Αχαρνών - Αστική Αναζωογόνηση» 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT06 «Αστική Αναζωογόνηση» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης, την εκ νέου 

υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης, Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς και όποιων συνοδευτικών έγγραφων 

απαιτούνται. 

Β. Τη βεβαίωση ότι ο Δήμος Αχαρνών θα συμβάλει με δικούς του πόρους στην κάλυψη του ποσού του 

προϋπολογισμού, το οποίο είναι μεγαλύτερο του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Α. Τρίτσης ή 

ποσού που θα αφορά μη επιλέξιμο τμήμα στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και 

οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης και του 

Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού προγραμματισμού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2020-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΕΥΔΕ    ΥΠΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: AT06 (Α.Π.14576/24-07-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - 
«Αστική Αναζωογόνηση»)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου 
και των οικισμών»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΣ (αποδίδεται αυτόματα) :

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ1 : Δήμος Αχαρνών - Αστική 
Αναζωογόνηση

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά) Acharnes Municipality - Urban 
Revitalization

ΑΡΧΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ2 : 16.053.800,00 €
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ :
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (>=20 MECU); :
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ; :
TO ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ :
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ :

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δεν ενέχει Κρατική Ενίσχυση (Κ.Ε.) : ΔΕΝ ΕΝΕΧΕΙ
Είναι Υποδομή Κ Ε. :

Κ.Ε. Επιχειρηματικότητας :
ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ναι/ όχι, τεκμηρίωση)

ΟΧΙ.
Ο Δικαιούχος είναι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, οι αρμοδιότητες του οποίου διέπονται από τους Ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και Ν. 3463 / 
2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τις τροποποιήσεις τους. Οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού διευθύνουν και 
ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την 
προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 
Ο δικαιούχος ΟΤΑ  που υποβάλλει την παρούσα Αίτηση Χρηματοδότησης για αξιολόγηση,  δεν ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα, ούτε θα παράγονται έσοδα για λογαριασμό του. Το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχονται στο 

1     Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια
2     Σε περίπτωση ΣΔΙΤ ή άλλης πηγής χρηματοδότησης πλην ΕΣΠΑ
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ευρύ κοινό (πολίτες, κάτοικοι, επισκέπτες στο Δήμο, κλπ), ως αποτέλεσμα υλοποίησης της παρούσας Αίτησης 
Χρηματοδότησης, δεν θα έχει κανενός είδους αντίτιμο προς τους χρήστες των υπηρεσιών που θα προκύπτουν από 
την αξιοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων και θα παρέχεται εντελώς δωρεάν.
Συνεπώς και με βάση τα προαναφερόμενα,  δεν ασκείται οικονομική δραστηριότητα,  και συνεπώς δεν υφίσταται 
κανενός είδους κρατική ενίσχυση για τον δικαιούχο ΟΤΑ στα πλαίσια της παρούσας.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Υπουργείο Εσωτερικών

ΓΕΝΙΚΗ/ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 11.02.2022 τροποποιημένο το ΤΔΕ που υποβλήθηκε 
στις 02.06.2021

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ3 : Δήμος Αχαρνών

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ : Το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) ή η Οικονομική 
Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται 
από τον ΔΚΚ όπως κάθε φορά ισχύει.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Δήμος Αχαρνών

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Κύριος του Έργου)4 : Δήμος Αχαρνών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (τεκμηρίωση με βάση κανονιστικά κείμενα)

Το Κανονιστικό Πλαίσιο Ορισμού του Φορέα υλοποίησης του προτεινόμενου Έργου της παρούσας χρηματοδότησης 
περιλαμβάνει :
α. Νομιμοποιητικά έγγραφα: 
1. Νόμος 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», 
2. Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Δήμου, Απόφαση Αριθμ. 24553/20563 Τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών Νομού Αττικής ΦΕΚ 1485/B/2013.
β. Το Πρακτικό 18/5-5-2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με Αριθ. Αποφ.: 182 και ΑΔΑ: 6ΑΘ7ΩΨ8-
ΟΟΘ, περί αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Νέο έργο χ Μελέτη

3  Ως φορέας υλοποίησης νοείται ο φορέας ο οποίος θα εκτελέσει το έργο για λογαριασμό του φορέα πρότασης.
4  Ως φορέας πρότασης ορίζεται ο φορέας με τον οποίο  καταρτίζεται η δανειακή σύμβαση ή σύμβαση κατασκευής ή για 

λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο και στην κυριότητα του οποίου θα ανήκει. 
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Επέκταση υφιστάμενου έργου Παροχή Υπηρεσιών χ

Εκσυγχρονισμός Τεχνικό έργο χ

Αποκατάσταση Προμήθεια Εξοπλισμού

Αναπλάσεις χ Έντυπα-Προβολή-Προώθηση χ

Αρχαιολογικά Άλλο

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

✓ Αναφέρονται  συνοπτικά τα τεχνικά του προτεινόμενου έργου ανά υποέργο, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα 
δεδομένα

Το προτεινόμενο έργο, «Δήμος Αχαρνών - Αστική Αναζωογόνηση» θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων Υποέργων:
Υποέργο 1 : «Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 31Α της Πολεοδομικής Ενότητας Λαθέα Β του Δήμου Αχαρνών»,

Υποέργο 2 : «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών»,

Υποέργο 3 : «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών»,

Υποέργο 4 : «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης»

Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει τη διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 31Α της πολεοδομικής ενότητας Λαθέα Β του Δήμου 
Αχαρνών. Βασικός στόχος του Υποέργου 1 είναι η διαμόρφωση ενός οργανωμένου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου 
με νέες χρήσεις και λειτουργίες, δεδομένου ότι υπάρχει έλλειψη στην περιοχή. 

Το Υποέργο 2 περιλαμβάνει παρεμβάσεις αποκατάστασης/αναβάθμισης υφιστάμενων πεζοδρομίων και 
οδοστρωμάτων της  Λεωφόρου Αθηνών (προέκταση Λ. Δημοκρατίας) [από το Ηρώο στα βόρεια έως τη 
διασταύρωση πριν την Αττική Οδό] και της οδού Φιλαδέλφειας [από την διασταύρωση με την οδό Αθ. Μπόσδα στα 
βόρεια έως τη διασταύρωση στο Κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου, στο νότιο όριο του Δήμου]. Οι αποκαταστάσεις 
θα συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων ανομοιογένειας και κυκλοφοριακών προβλημάτων τόσο για πεζούς 
(εξασφάλιση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες), όσο και 
για μηχανοκίνητα οχήματα (κίνηση οχημάτων και διαμόρφωση χώρων στάθμευσης). Επίσης θα συμβάλει στην 
αισθητική, λειτουργική και βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής των οδών Λεωφόρου Αθηνών και Φιλαδέλφειας 
του Δήμου Αχαρνών.

Το Υποέργο 3 περιλαμβάνει σύμβαση παροχής υπηρεσίας για δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – 
ευαισθητοποίησης, ενέργειες για την παραγωγή υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού για τον σκοπό της 
πρότασης (διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής, εμπλουτισμός 
ιστοσελίδας, κ.λπ.) σχετικά με το υποέργο διαμόρφωσης πάρκου στο Ο.Τ. 31Α της Πολεοδομικής Ενότητας Λαθέα Β 
του Δήμου Αχαρνών.

Το Υποέργο 4 περιλαμβάνει σύμβαση  παροχής υπηρεσίας για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής 
αίτησης χρηματοδότησης του δικαιούχου. Η επικουρική δράση αφορά την προετοιμασία του συνολικού φακέλου 
υποβολής σύμφωνα με την ως άνω πρόσκληση με την υποβοήθηση της υπηρεσίας στη σύνταξη και συγκέντρωση 
όλων των απαιτούμενων τεχνικών δελτίων, υποστηρικτικών εγγράφων, αδειών και εγκρίσεων για την ορθή 
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υποβολή της πρότασης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Δήμος Αχαρνών θα διαμορφώσει το πάρκο στο Ο.Τ. 31Α της πολεοδομικής ενότητας Λαθέα Β. Βασικός στόχος 
είναι η ανάδειξη, προστασία και αύξηση των δημόσιων χώρων της πόλης και συγκεκριμένα των οργανωμένων 
χώρων πρασίνου, οι οποίοι θα συγκεντρώνουν ποικίλες δραστηριότητες για τους πολίτες.
Επίσης, ο Δήμος Αχαρνών θα εκπονήσει το έργο παρεμβάσεων αποκατάστασης/αναβάθμισης υφιστάμενων 
πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων της  Λεωφόρου Αθηνών (προέκταση Λ. Δημοκρατίας) [από το Ηρώο στα βόρεια 
έως τη διασταύρωση πριν την Αττική Οδό] και της οδού Φιλαδέλφειας [από την διασταύρωση με την οδό Αθ. 
Μπόσδα στα βόρεια έως τη διασταύρωση στο Κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου, στο νότιο όριο του Δήμου]. Οι 
αποκαταστάσεις θα συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων ανομοιογένειας και κυκλοφοριακών προβλημάτων 
τόσο για πεζούς (εξασφάλιση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες), όσο και για μηχανοκίνητα οχήματα (κίνηση οχημάτων και διαμόρφωση χώρων στάθμευσης). Επίσης θα 
συμβάλει στην αισθητική, λειτουργική και βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής των οδών Λεωφόρου Αθηνών 
και Φιλαδέλφειας του Δήμου Αχαρνών.
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

1 (εντός 
αστικού 

ιστού,μέτρα 
ΙV, V)

Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 31Α της Πολεοδομικής Ενότητας Λαθέα Β του 
Δήμου Αχαρνών

      
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ Η μελέτη που εκπονήθηκε, στην οποία αξιολογήθηκε το δυναμικό του οικοπέδου και οι 

ανάγκες του Δήμου κατέληξε στη δημιουργία ενός κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και 
συγεκριμένα ενός πάρκου, το οποίο θα περιλαμβάνει: 
▪ Μεγάλης έκτασης χώρους πρασίνου. 
▪ Παιδική χαρά με σύγχρονο εξοπλισμό. 
▪ Υπαίθριο αμφιθέατρο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
▪ Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις 
▪ Ποδηλατόδρομο, περιμετρικά του πάρκου 
▪ Αναψυκτήριο 
▪ Η/Μ εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα: 
-Εγκαταστάσεις φωτισμού
-Εγκαταστάσεις ύδρευσης
-Εγκαταστάσεις άρδευσης
-Εγκαταστάσεις αποχέτευσης/ομβρίων
-Φωτοβολταϊκά πάνελ  

Το πάρκο θα λειτουργεί ως χώρος: 
▪ Περιπάτου και κοινωνικών συναναστροφών 
▪ Εκγύμνασης και αθλητισμού 
▪ Κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Ανάλυση συνθετικής ιδέας 
Η βασική συνθετική ιδέα είναι η δημιουργία ενός γεωμετρικού μοτίβου, το οποίο θα 
δημιουργεί χώρο λειτουργιών και χρήσεων και θα αφήνει ελεύθερο χώρο για περπάτημα και 
χαλάρωση. Προκειμένου να διασκεδαστεί το τραπέζιο σχήμα του οικοπέδου επιλέγεται η 
χρήση του κύκλου, ως στοιχείο που θα περιλαμβάνει χρήσεις. Διαμορφώνεται έτσι ένα 
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αρχικό σχέδιο, στο οποίο διακρίνονται οι θέσεις των βασικών λειτουργιών και η θέση του 
ελευθέρου χώρου πρασίνου. 
Για την ένταξη των συγκεκριμένων χρήσεων στη μελέτη διερευνήθηκε το θέμα των εισόδων 
και γενικά η πηγή προσέλευσης των επισκεπτών του πάρκου. 
Παρατηρώντας τους περιμετρικούς δρόμους και τις χρήσεις τους βγήκε το συμπέρασμα πως 
ο διαγώνιος άξονας που ενώνει τη διασταύρωση της οδού Πυργίου και Εσπερίδων με τη 
διασταύρωση της οδού Σουρλαντζή και Πλήθωνος, αποτελεί ισχυρό άξονα κίνησης των 
πεζών. Σημαντικός άξονας επίσης είναι και ο σχεδόν κάθετος στον προηγούμενο, που 
συνδέει τη διασταύρωση της οδού Εσπερίδων και Πλήθωνος με το μέσο της οδού Πυργίου. 
Στη θέση που οι άξονες συναντούν το περίγραμμα του οικοπέδου θα διαμορφωθούν οι 
βασικές είσοδοι. Είναι όμως σχεδιαστική πρόθεση, να είναι εύκολη η είσοδος στο πάρκο, 
από διάφορα σημεία και γι’ αυτό δεν θα υπάρχει κάποια περίφραξη, επιτρέποντας έτσι την 
είσοδο στο χώρο περιμετρικά. 
Οι βασικοί αυτοί κύκλοι θα περιλαμβάνουν τις κύριες χρήσεις οι οποίες θα είναι: 
▪ Υπαίθριο θέατρο 
▪ Πλάτωμα αναψυκτηρίου 
▪ Παιδική χαρά 
▪ Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 
▪ Γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basketball) 
▪ Γήπεδο αντισφαίρισης (tennis) 
▪ Γήπεδο πετοσφαίρισης (volleyball) 
▪ Επιτραπέζια αντισφαίριση (ping pong) 
Οι βασικές αυτές χρήσεις θα εμπλουτιστούν με χώρους πρασίνου και φύτευσης οι οποίοι θα 
ακολουθούν την ίδια συνθετική λογική, δηλαδή τη χρήση των κύκλων. Σε αυτό θα 
διαφοροποιηθεί ο χειρισμός του ορίου του πάρκου. Προτείνεται η δημιουργία μιας 
περιμετρικής ζώνης πρασίνου η οποία θα ορίζει το χώρο, χωρίς όμως να περιορίζει την 
πρόσβαση σε αυτόν. Στη ζώνη αυτή θα φυτευτούν δέντρα και θα λειτουργεί ως στοιχείο 
αναγνώρισης του πάρκου.

Προϋπολογισμός έργου

    

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΣΥΝΟΛΟΥ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.831.394,98 
€

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & 
ΟΦΕΛΟΣ 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18%
509.651,10 €

ΣΥΝΟΛΟ 3.341.046,08 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 501.156,91 €

ΣΥΝΟΛΟ 3.842.202,99 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 4.197,01 €

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΕΚΚ 
20.000,00 €

ΟΦΕΛΟΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18% ΕΠΙ 

ΤΩΝ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

3.600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 3.870.000,00 €
ΦΠΑ 24% 928.800,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 4.798.800,00 €

O προϋπολογισμός του Υποέργου 1 είναι επιλέξιμος γιατί εμπίπτει στις 
περιπτώσεις που οι παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 (Αστική 
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Αναζωογόνηση), δεν αφορούν σε κτίρια (και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών), αλλά 
μόνο επεμβάσεις σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, πλατείες και τότε το 
εύλογο του κόστους αξιολογείται από το είδος των εργασιών-δαπανών, βάσει των 
εγκεκριμένων τεχνικών μελετών (εφαρμογή άρθρων τιμολογίων κλπ, σύμφωνα με 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο), όπως αναφέρεται στο αρχείο συχνών ερωτήσεων του 
Προγράμματος.

ΤΙΤΛΟΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

2
(εντός 

αστικού 
ιστού,μέτρα 

ΙV, V)

Παρεμβάσεις αναβάθμισης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την ανάπλαση των πεζοδρομίων της  Λεωφόρου Αθηνών (προέκταση Λ. 
Δημοκρατίας) [από το Ηρώο στα βόρεια έως τη διασταύρωση πριν την Αττική Οδό] και της 
οδού Φιλαδέλφειας [από την διασταύρωση με την οδό Αθ. Μπόσδα στα βόρεια έως τη 
διασταύρωση στο Κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου, στο νότιο όριο του Δήμου].  Στόχο έχει 
τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά αστικού χώρου, 
που θα εξυπηρετεί και θα διευκολύνει την καθημερινή χρήση από τους πολίτες και τους 
επισκέπτες της πόλης.
Πιο συγκεκριμένα η οριστική μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
• Ανασχεδιασμό και διεύρυνση των πεζοδρομίων. 
• Ορθολογικός σχεδιασμός με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του αστικού 
περιβάλλοντος. 
• Κατασκευή ραμπών και όδευσης τυφλών για την απρόσκοπτη διέλευση εμποδιζόμενων 
ατόμων και ατόμων με μειωμένη ή καθόλου όραση. 
• Τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού και διευθέτηση των διατηρούμενων υφιστάμενων 
στοιχείων. 
• Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης οδικού άξονα στην οποία περιλαμβάνονται η ιεράρχηση 
του οδικού δικτύου με βάση τις προτάσεις του ΓΠΣ, του δήμου και τις προτάσεις της μελέτης, 
η κυκλοφοριακή οργάνωση: διαμορφώσεις κόμβων, μέτρα για τη διευκόλυνση της κίνησης 
των πεζών, κ.τ.λ. και επεμβάσεις στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών. 
• Κυκλοφοριακή οργάνωση: μέτρα για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών, κ.τ.λ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου με βάση τα τεύχη δημοπράτησης που έχουν συνταχθεί 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :

ΤΙΤΛΟΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

3 
(επικουρική 

δράση)

Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του υποέργου της Δημοσιότητας είναι η υλοποίηση των παρακάτω 
οριζόντιων δραστηριοτήτων που θα υποστηρίξουν τα κύρια Υποέργα της Πράξης 
«Παρεμβάσεις αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος Δήμου Αχαρνών».
Δραστηριότητα 1. «Στρατηγικός Σχεδιασμός Ιδέας και Concept Καμπάνιας και Παραγωγή 
Σποτς και Λοιπών Δημιουργικών για την Αστική Αναζωογόνηση και ειδικότερα για τις 
Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος Δήμου Αχαρνών»
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Δραστηριότητα 2. «Στρατηγική & Υλοποίηση Καμπάνιας Ενημέρωσης-Επικοινωνίας-
Δημοσιότητας (Media Plan) Δήμου Αχαρνών»
Δραστηριότητα 3. «Στατιστική Επεξεργασία και Αποτελέσματα απήχησης Καμπάνιας 
Ενημέρωσης-Επικοινωνίας Δημοσιότητας Δήμου Αχαρνών»

ΤΙΤΛΟΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

3 
(επικουρική 

δράση)

Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Το τέταρτο υποέργο αφορά στην υπηρεσία που έχει ως αντικείμενο την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Αχαρνών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων 
για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στην πρόσκληση AT06 (Α.Π.14576/24-07-2020, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - «Αστική Αναζωογόνηση»). Η συμβατική αμοιβή του έργου 
συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (ποσοστό 24% επί της αμοιβής) ανέρχεται 
στο ποσό των 6.200,00 ευρώ και  αναλύεται ως ακολούθως:
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) 5.000,00 €
Φ.Π.Α. 24% 1.200,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.) 6.200,00 €

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΕΡΓΟ

✓ Περιγράφεται η μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης και αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται η 

συγκεκριμένη μεθοδολογία  και πώς αυτή διασφαλίζει την υλοποίηση της πράξης. Αιτιολογείται η σκοπιμότητα 

των επιμέρους υποέργων  αυτής,  με ιδιαίτερη αναφορά  στη συσχέτιση της υλοποίησης  των επιμέρους 

υποέργων της πράξης. Αναφέρονται επιγραμματικά τα παραδοτέα  ανά υποέργο. 

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσα από τρία υποέργα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Ακολουθεί η μεθοδολογία που 
ακολουθείται συμπεριλαμβάνοντας τη σκοπιμότητα και τα παραδοτέα αυτού:

Υποέργο 1: 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του ν. 4412/2016  ή σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Σκοπιμότητα:
To έργο διαμόρφωσης του πάρκου στο Ο.Τ. 31Α της Πολεοδομικής Ενότητας Λαθέα Β κρίνεται απαραίτητο, καθώς 
υπάρχει έλλειψη οργανωμένων Κοινόχρηστων Χώρων με ποικιλία χρήσεων για τους κατοίκους του Δήμου.  
Οι αρχές που διέπουν την πρόταση σχεδιασμού του πάρκου είναι οι εξής: 
▪ Η βελτίωση των επίπεδων θερμικής άνεσης και η αναβάθμιση του μικροκλίματος. 
▪ Η χρήση νέων υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. 
▪ Ο εμπλουτισμός με νέες χρήσεις και λειτουργίες. 
▪ Η διατήρηση των υφιστάμενων χαρακτηριστικών του οικοπέδου (φύτευση - υψόμετρα).
▪ Ο σεβασμός στο ύφος και στον χαρακτήρα της περιοχής. 
▪ Ασφάλεια και προσβασιμότητα όλων των κατοίκων. 
▪ Σύγχρονα πρότυπα σχεδιασμού (υλικά και διαμορφώσεις). 
▪ Δημιουργία ενός χώρου ο οποίος θα αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου πράσινων χώρων. 

Παραδοτέα: 
▪ Μεγάλης έκτασης χώροι πρασίνου. 
▪ Παιδική χαρά με σύγχρονο εξοπλισμό. 
▪ Υπαίθριο αμφιθέατρο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
▪ Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις. 
▪ Ποδηλατόδρομο, περιμετρικά του πάρκου 
▪ Αναψυκτήριο 
▪ Η/Μ εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα: 
-Εγκαταστάσεις φωτισμού
-Εγκαταστάσεις ύδρευσης



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6229e3bf6966d7e682329799 στις 10/03/22 13:55

-Εγκαταστάσεις άρδευσης
-Εγκαταστάσεις αποχέτευσης/ομβρίων
-Φωτοβολταϊκά πάνελ  
 
Υποέργο 2: 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του ν. 4412/2016  ή σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Σκοπιμότητα:
Σκοπός του δεύτερου Υποέργου είναι η ικανοποίηση πάγιων αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης 
για τη λειτουργική αναβάθμιση βασικών στοιχείων του αστικού περιβάλλοντος που θα συμβάλουν τόσο στην 
αισθητική βελτίωση της εικόνας της πόλης όσο και στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης πεζών & οχημάτων.
Παραδοτέα : 
• Ανασχεδιασμός και διεύρυνση των πεζοδρομίων. 
• Κατασκευή ραμπών και όδευσης τυφλών για την απρόσκοπτη διέλευση εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με 
μειωμένη ή καθόλου όραση. 
• Τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού και διευθέτηση των διατηρούμενων υφιστάμενων στοιχείων. 
• Σήμανση και ασφάλιση οδικού άξονα: διαμορφώσεις κόμβων, μέτρα για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών, 
κ.τ.λ. και επεμβάσεις στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών. 

Υποέργο 3:
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του ν. 4412/2016  ή σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Σκοπιμότητα:
Σκοπός του υποέργου 3 είναι η διάχυση της πληροφορίας των παραπάνω υποέργων του Δήμου, τόσο στους 
κατοίκους του όσο και στους επισκέπτες του.
Παραδοτέα: 
Π1: Στρατηγικός Σχεδιασμός Ιδέας και Concept Καμπάνιας και Παραγωγή Σποτς και Λοιπών Δημιουργικών για την 
Αστική Αναζωογόνηση και ειδικότερα για τις Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος του 
Δήμου(3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)
Π2: Στρατηγική και Υλοποίηση Πλάνου Δράσεων Ενημέρωσης-Επικοινωνίας-Δημοσιότητας (Media Plan) Δήμου (11 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)
Π3: Έκθεση πεπραγμένων Υλοποίησης Καμπάνιας Ενημέρωσης - Επικοινωνίας-Δημοσιότητας Δήμου και 
Απολογιστική Εκθεση πεπραγμένων και Στατιστικά στοιχεία απήχησης των Δράσεων Ενημέρωσης-Επικοινωνίας-
Δημοσιότητας (12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)
Υποέργο 4
H ανάθεση της υπηρεσίας έγινε με βάση το άρθρο 118 , παρ.1-4, του Ν.4412/16 και του Ν.3853/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Σκοπιμότητα : Η έλλειψη επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και η έλλειψη εξειδικευμένου 
προσωπικού για τη σύνταξη, προετοιμασία και υποβολή των φακέλων για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφής 
χρηματοδοτικού προγράμματος δημιουργεί την ανάγκη διάθεσης πόρων για σύναψη συνεργασίας με 
εξειδικευμένη εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Παραδοτέα :
Φάκελος υποβολής πρότασης για την Πρόσκληση ΑΤ06 – «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», (Α.Π.14576/24.07.2020) στον 
Άξονα Προτεραιότητας – «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ».
4. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

✓ Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ο 

ωφελούμενος πληθυσμός, η συμβολή του έργου  στην επίτευξη των δεικτών του Προγράμματος, όπως 

αναφέρονται στην πρόσκληση

Σκοπιμότητα /αναμενόμενα αποτελέσματα προτεινόμενου έργου:  
Υποέργο 1 :
Σκοπός της μελέτης είναι η προσθήκη στο δυναμικό του δήμου ενός κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, ο οποίος θα 
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λειτουργεί σαν χώρος εκτόνωσης των κατοίκων. Ο νέος χώρος θα έχει ιδιαίτερη αισθητική, ταυτόχρονα με τη 
σωστή λειτουργικότητα, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση του δήμου. 
Οι αρχές που διέπουν την πρόταση σχεδιασμού του πάρκου είναι οι εξής: 
▪ Η βελτίωση των επίπεδων θερμικής άνεσης και η αναβάθμιση του μικροκλίματος. 
▪ Η χρήση νέων υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. 
▪ Ο εμπλουτισμός με νέες χρήσεις και λειτουργίες 
▪ Η διατήρηση των υφιστάμενων χαρακτηριστικών του οικοπέδου (φύτευση - υψόμετρα) 
▪ Ο σεβασμός στο ύφος και στον χαρακτήρα της περιοχής 
▪ Ασφάλεια και προσβασιμότητα όλων των κατοίκων. 
▪ Σύγχρονα πρότυπα σχεδιασμού (υλικά και διαμορφώσεις). 
▪ Δημιουργία ενός χώρου ο οποίος θα αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου πράσινων χώρων. 

Υποέργο 2 :
Σκοπός του δεύτερου υποέργου είναι η ανάπλαση των πεζοδρομίων της Λεωφόρου Αθηνών και της οδού 
Φιλαδελφείας, όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω, με την εξασφάλιση των παρακάτω κατευθύνσεων:

• η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση 
Η αισθητική αναβάθμιση θα εξασφαλιστεί κυρίως με την άρση της πολυμορφίας και την εξασφάλιση ενός ενιαίου, 
κοινού και αναγνωρίσιμου ύφους στις οδούς παρέμβασης.

• η οργάνωση κίνησης πεζών - Ι.Χ.
Προτεραιότητα έχει η ασφαλής και άνετη διέλευση των πεζών αλλά και η εξυπηρέτηση των διερχόμενων Ι.Χ. 
Γενικότερα η όλη ρύθμιση της οργάνωσης της περιοχής θα έχει ως βασική αρχή την βελτίωση της ποιότητας του 
αστικού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με την οργάνωση της κίνησης των 
πεζών και των Ι.Χ.. 

• η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 
Για τη διαμόρφωση των οδών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων 
«Σχεδιάζοντας για όλους» (ΥΠΕΚΑ 1997), οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην με αρ.52907/2009 Απόφαση 
ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ2621Β/2009) και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη, ώστε σε όλη την περιοχή παρέμβασης να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση από όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

• ο αειφορικός χαρακτήρας των επεμβάσεων
Η επιλογή των υλικών των δαπεδοστρώσεων, του αστικού εξοπλισμού και του οδοφωτισμού, θα γίνει με βάση τα 
κριτήρια των μειωμένων αναγκών σε συντήρηση, της ανακυκλωσιμότητας και της μεγάλης διάρκειας ζωής, μέσα 
από μία οικολογική προσέγγιση. Οι φυτεύσεις θα περιλαμβάνουν φυτά, με βασικό κριτήριο επιλογής την ικανότητα 
προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες, για τη μείωση των αναγκών σε άρδευση και εργασίες συντήρησης.

• η αισθητική και λειτουργική ενοποίηση με την ευρύτερη περιοχή
Στις θέσεις επαφής των νέων διαμορφώσεων των οδών με τα ήδη διαμορφωμένα τμήματα των κάθετων οδών, θα 
πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και λειτουργικότητα των έργων 
διαμόρφωσης, αλλά και το κατάλληλο αισθητικό αποτέλεσμα στην επιφάνεια των επιστρώσεων.
Υποέργο 3 : 

Οι ανωτέρω Δράσεις των υποέργων της Πράξης για να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να υιοθετηθούν από την 

κοινωνία και τους Δημότες, οι οποίοι είναι απαραίτητο να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν γι’ αυτές έτσι 

ώστε να γίνουν οι ίδιοι κάτοχοι και πρεσβευτές τους (owners and ambassadors). Αυτό θα γίνει εφικτό μέσω ενός 

Ολοκληρωμένου Πολυκαναλικού προγράμματος Επικοινωνίας-Ενημέρωσης και Δημοσιότητας (Hollistic 

Omnichannel Media Plan) που θα απευθυνθεί στους Δημότες και Επισκέπτες του Δήμου με σκοπό να ενημερώσει 

για τις ανωτέρω Κύριες Δράσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος στα πλαίσια της Αστικής Αναζωογόνησης που 

στοχεύουν στην Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής Δημοτών και Επισκεπτών του Δήμου. Μέσω του συγκεκριμένου 

σχεδιασμού ο Δήμος στοχεύει σε Δημότες και Επισκέπτες όλων των ηλικιών.

Ωφελούμενος πληθυσμός: ο ωφελούμενος πληθυσμός του έργου «Δήμος Αχαρνών - Αστική Αναζωογόνηση» 
περιλαμβάνει το σύνολο των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών, το μέγεθος των οποίων ανέρχεται σε 106.943  κατ. (Ελ. 
Στατ., Απογραφή πληθυσμού 2011). Αφορά επίσης τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους του Δήμου και γενικά του 
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εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής. 

Συμβολή του έργου  στην επίτευξη των δεικτών του Προγράμματος: το έργο συμβάλλει στους δείκτες 
αποτελέσματος της Πρόσκλησης ΑΤ06 και συγκεκριμένα:

Περιγραφή Δείκτη Τιμή Μονάδα 

μέτρησης 

Ωφελούμενοι κάτοικοι 106.943 άτομα

Ποδηλατόδρομοι km

Μονοπάτια km

Ωφελούμενοι μαθητές/σπουδαστές/κλπ 16.700 άτομα

Ωφελούμενοι ευπαθών ομάδων (ΑΜΕΑ κλπ) 2.100 άτομα

Επιφάνεια περιοχής παρέμβασης (εκτός αστικών) τ.μ.

Δημιουργία ή Ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές 

περιοχές

 31.600 τ.μ.

Ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου ή κτιριακής μονάδας 

αποκατάστασης/επανάχρησης

τ.μ.

Ωφέλιμη επιφάνεια νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας τ.μ.

Δημιουργία θέσεων στάθμευσης  τεμ

Μείωση ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 

κτιρίων

kWh/έτος

Ισχύς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εγκαθίσταται 58,74 Kw

Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων τεμ

Κοινό που ενημερώθηκε από τις δράσεις Δημοσιότητας 37.000 άτομα

Ωφελούμενοι από δράσεις Πολιτικής Προστασίας - 

Ασφάλειας

άτομα

Ευφυείς Σηματοδότες αριθμός

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία άτομα

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την κατασκευή ισοδύναμα 

ανθρωποέτη

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

✓ Αναφέρονται συνοπτικά οι ανάγκες που θα καλύψει ή το πρόβλημα που θα επιλύσει το προτεινόμενο έργο
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Υποέργο 1 : 

Ο Δήμος Αχαρνών έχει αναπτυξιακές προοπτικές και η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου που τον περιβάλλει 

αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα. Το φυσικό τοπίο μπορεί να γίνει υποδοχέας κοινωνικών δραστηριοτήτων, τόσο για 

τον ίδιο τον Δήμο όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Το πρόβλημα που θα επιλύσει το προτεινόμενο έργο είναι ο περιορισμένος αριθμός κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου,  που έχει προκύψει από την εκτεταμένη κατάτμηση γης, την αυθαίρετη δόμηση και γενικά την οικιστική 

πίεση. Υπάρχει αναγκαιότητα για προστασία – ανάδειξη και αύξηση των δημόσιων χώρων της πόλης και 

συγκεκριμένα των οργανωμένων.

Υποέργο 2 :

Στις συγκεκριμένες περιοχές των δύο οδών του Δήμου παρατηρείται έλλειψη βασικών υποδομών όπως: επαρκή σε 

πλάτος πεζοδρόμια, προσβάσεις ΑΜΕΑ (ράμπες, οδεύσεις τυφλών), οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης, φυτεύσεις, 

αστικός εξοπλισμός-φωτισμός. Οι ελάχιστες υποδομές που υπάρχουν έχουν κατασκευαστεί με διαφορετικά υλικά 

και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές με αποτέλεσμα το πρόβλημα της ποικιλομορφίας και της χωρικής ασυνέχειας 

να είναι έντονο. Επίσης το οδόστρωμα των δύο οδών (των οδών Λεωφόρος Αθηνών & Φιλαδέλφειας) παρουσιάζει 

φθορές σε αρκετά τμήματα.

Οι παρεμβάσεις ικανοποιούν πάγιες ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης σε όρους λειτουργικής 

αναβάθμισης βασικών στοιχείων του αστικού περιβάλλοντος και θα συμβάλουν τόσο στην αισθητική βελτίωση της 

εικόνας της πόλης όσο και στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης πεζών & οχημάτων.

Υποέργο 3 :

Οι ανωτέρω Δράσεις της Πράξης για να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να υιοθετηθούν από την κοινωνία και 
τους Δημότες, οι οποίοι είναι απαραίτητο να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν γι’ αυτές έτσι ώστε να 
γίνουν οι ίδιοι κάτοχοι και πρεσβευτές τους.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

✓ Αναφέρεται η αποδοτικότητα του προτεινόμενου έργου σε σχέση με το εύλογο του μοναδιαίου κόστους (€/κάτοικο) 

που προκύπτει

Το συγκεκριμένο έργο αξιολογείται ως αποδοτικό. 

Για το υποέργο 1 που έχει να κάνει με το κατασκευαστικό έργο πάρκου στο ΟΤ 31Α της Πολεοδομικής Ενότητας 
Λαθέα Β, το έργο κρίνεται ως αποδοτικό διότι οι τιμές καθορίζονται από τον «Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων 
Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» και δεν μπορεί να είναι διαφορετικές από τις προβλέψεις του. 
Για το υποέργο 2 που έχει να κάνει με το κατασκευαστικό έργο ανάπλασης οδών, το έργο κρίνεται ως αποδοτικό 
διότι οι τιμές καθορίζονται από τον «Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις 
έργων» και δεν μπορεί να είναι διαφορετικές από τις προβλέψεις του. 
Το υποέργο 3, που έχει να κάνει με τις δράσεις δημοσιότητας, κρίνεται ως αποδοτικό. Ο Δήμος για τις ανάγκες του 
έργου προχώρησε σε ενδελεχή έρευνα αγοράς, μέσω της οποίας στόχευσε στην  βέλτιστη επιλογή αναφορικά με το 
δείκτη «ποιότητας – τιμής». Στο πλαίσιο αυτό λήφθηκαν υπόψη επιμέρους προσφορές από διαφορετικές εταιρείες 
και αξιολογήθηκε ως βέλτιστο μοναδιαίο κόστος εξοπλισμού ανά ωφελούμενο κάτοικο η τιμή 1,39€, η οποία 
συνδέεται και με την πρόταση προμήθειας η οποία τελικά επελέγη. Η δαπάνη του υποέργου 3 είναι 148.800,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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✓ Αναφέρεται η εισαγόμενη καινοτομία του προτεινόμενου έργου

Το υποέργο 1 παρουσιάζει καινοτομικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη βιοκλιματική μελέτη για τη 
διαμόρφωση του πάρκου, τη χρήση νέων υλικών φιλικών στο περιβάλλον, την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ, 
την αξιοποίηση σύγχρονων προτύπων σχεδιασμού και την αντιμετώπιση του πάρκου ως τμήμα ενός ευρύτερου 
δικτύου πράσινων χώρων, με την πρόβλεψη ποδηλατόδρομου στα πεζοδρόμια περιμετρικά του.
Όσον αφορά το υποέργο 2, η καινοτομία του έγκειται στον αειφορικό χαρακτήρα των επεμβάσεων. Η επιλογή των 
υλικών των δαπεδοστρώσεων, του αστικού εξοπλισμού και του οδοφωτισμού, θα γίνει με βάση τα κριτήρια των 
μειωμένων αναγκών σε συντήρηση, της ανακυκλωσιμότητας και της μεγάλης διάρκειας ζωής, μέσα από μία 
οικολογική προσέγγιση. Οι φυτεύσεις θα περιλαμβάνουν φυτά, με βασικό κριτήριο επιλογής την ικανότητα 
προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες, για τη μείωση των αναγκών σε άρδευση και εργασίες συντήρησης.
Επίσης, στην αισθητική και λειτουργική ενοποίηση με την ευρύτερη περιοχή. Στις θέσεις επαφής των νέων 
διαμορφώσεων των οδών με τα ήδη διαμορφωμένα τμήματα των κάθετων οδών, θα πρέπει να γίνουν οι 
απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και λειτουργικότητα των έργων διαμόρφωσης, αλλά 
και το κατάλληλο αισθητικό αποτέλεσμα στην επιφάνεια των επιστρώσεων.

5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

✓ Αναφέρονται οποιεσδήποτε επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου.

Οι επιπτώσεις του Υποέργου 1 είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, με 
πολλαπλές λειτουργίες για χρήση από τους κατοίκους της περιοχής. Η βιοκλιματική προσέγγιση με προσθήκη 
φυτεύσεων καθώς και η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στα 
σκίαστρα του πάρκου έχουν θετικές επιπτώσεις στο Περιβάλλον.
Οι επιπτώσεις του Υποέργου 2 που προτείνεται κατ’ αρχήν για μελέτη είναι η ανάπλαση  του Δήμου Αχαρνών 
δημιουργώντας έναν αναβαθμισμένο τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά αστικό χώρο, που θα εξυπηρετεί και θα 
διευκολύνει την καθημερινή χρήση από τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα/ επιπτώσεις από την πραγματοποίηση του έργου σχετίζονται και με τους στόχους 
που έχουν τεθεί από την αρχή και είναι:

• η αισθητική, λειτουργική και βιοκλιματική  αναβάθμιση 
• η οργάνωση κίνησης πεζών - Ι.Χ.
• η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 
• η αισθητική και λειτουργική ενοποίηση με την ευρύτερη περιοχή
• ο αειφορικός χαρακτήρας των επεμβάσεων
➢ η αναζωογόνηση και  ο εκσυγχρονισμός της περιοχής

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Υποέργο 1 : 
Το πρώτο προτεινόμενο υποέργο έχει επιπτώσεις στην απασχόληση κατά την κατασκευή και στο περιβάλλον κατά 
την λειτουργία. Κατά την κατασκευή ενισχύεται η απασχόληση, ενώ κατά την λειτουργία ενισχύεται η προστασία 
του περιβάλλοντος. Βελτιώνεται το μικροκλίμα, αυξάνονται οι φυτεύσεις, υπάρχει σαν κατεύθυνση ο σεβασμός του 
υφιστάμενου ανάγλυφου και φυτεύσεων, εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών 
πάνελ στα σκίαστρα του πάρκου.
Υποέργο 2 :
Το δεύτερο προτεινόμενο υποέργο έχει επίσης, επιπτώσεις στην απασχόληση κατά την κατασκευή και στο 
περιβάλλον κατά την λειτουργία. Κατά την κατασκευή ενισχύεται η απασχόληση, ενώ κατά την λειτουργία 
ενισχύεται η προστασία του περιβάλλοντος. Η επιλογή των υλικών των δαπεδοστρώσεων, του αστικού εξοπλισμού 
και του οδοφωτισμού, θα γίνει με βάση τα κριτήρια των μειωμένων αναγκών σε συντήρηση, της 
ανακυκλωσιμότητας και της μεγάλης διάρκειας ζωής, μέσα από μία οικολογική προσέγγιση. Οι φυτεύσεις θα 
περιλαμβάνουν φυτά, με βασικό κριτήριο επιλογής την ικανότητα προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες, για τη 
μείωση των αναγκών σε άρδευση και εργασίες συντήρησης.
6. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ (τεκμηρίωση)
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Ο Δήμος Αχαρνών θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση του ως άνω  Έργου μετά την κατασκευή.
Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο Δήμος Αχαρνών διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για τις εν λόγω εργασίες, στοιχείο 
που τεκμαίρεται κι από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, όπως επισυνάπτεται στα Στοιχεία 
Τεκμηρίωσης της Αρμοδιότητας του Φορέα Υποβολής. 
Πιο ειδικά, για την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού του Έργου,  ο Δήμος θα διαθέσει 
προσωπικό, κατ΄ ελάχιστο δέκα (10) άτομα, το οποία θα είναι αρμόδια με τα σχετικά καθήκοντα, δηλαδή την 
εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των προτεινόμενων Δράσεων. 

7. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ Ή 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΠ ή ΤΟΜΕΑΚΟ
(ναι/ όχι, τεκμηρίωση)
ΟΧΙ.

Το προτεινόμενο έργο δεν έχει ενταχθεί ή χρηματοδοτηθεί από άλλο φορέα ή πρόγραμμα ούτε έχει εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ή άλλο τομεακό πρόγραμμα.

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
H δράση αφορά το σύνολο των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Αχαρνών χωρίς καμία είδους 
διάκριση. Προκειμένου να διασφαλιστεί και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, θα τηρηθούν τα 
προβλεπόμενα στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τα 
αναφερόμενα στα ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συμβάσεις των Διεθνών Οργανισμών.
Η ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών στο έργο συνιστά έναν σταθμικό παράγοντα, μέσω του οποίου θα 
επιτευχθεί πληρέστερη κινητοποίηση όλων των πολιτών, επισκεπτών και εργαζομένων της περιοχής. 

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, 
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η πράξη απευθύνεται σε όλους, αποτρέποντας κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετησίου προσανατολισμού.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Υποέργο 1 :
Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 διασφαλίζεται η προσβασιμότητα δεδομένου ότι ο σχεδιασμός ακολουθεί 
τις προδιαγραφές για προσβασιμότητα ΑμεΑ βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Υποέργο 2 : 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 διασφαλίζεται η προσβασιμότητα δεδομένου ότι ο σχεδιασμός ακολουθεί 
τις προδιαγραφές για προσβασιμότητα ΑμεΑ βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Για τη διαμόρφωση των οδών έχουν ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων 
«Σχεδιάζοντας για όλους» (ΥΠΕΚΑ 1997), οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην με αρ.52907/2009 Απόφαση 
ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ2621Β/2009) και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη, ώστε σε όλη την περιοχή παρέμβασης να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση από όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Στην συγκεκριμένη πράξη το πρώτο Υποέργο έχει ως στόχο την βιοκλιματική προσέγγιση και την αξιοποίηση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το δεύτερο Υποέργο έχει ως 
στόχο τον αειφορικό χαρακτήρα των παρεμβάσεων, κι έτσι διασφαλίζονται οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 
προστασίας, μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης.
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8. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ

(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο 
υφιστάμενο έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα 
αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και  πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του 
άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου)

Τίτλος 

Πρόγραμμα / 
Προγράμματα
ΚΩΔ. Συλλογικής 
Απόφασης ΚΩΔ. Έργου

Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης
Συνολική δημόσια 
δαπάνη
Φορέας 
Υλοποίησης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

9. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ   Ή 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που 
προτείνεται  σε άλλο πρόγραμμα)

10. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ωφελούμενοι κάτοικοι 106.943 άτομα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ωφελούμενοι 

μαθητές/σπουδαστές/κλπ

16.700 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6229e3bf6966d7e682329799 στις 10/03/22 13:55

Ωφελούμενοι ευπαθών 

ομάδων (ΑΜΕΑ κλπ)

2.100 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δημιουργία ή Ανάπλαση 

υπαίθριων χώρων σε 

αστικές περιοχές

31.600 τμ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κοινό που ενημερώθηκε 

από τις δράσεις 

Δημοσιότητας

37.000 άτομα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ισχύς Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας που 

εγκαθίσταται

58,74 kw ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ- ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Α/
Α 

ΥΠ
ΟΕ

ΡΓ
ΟΥ

ΤΙ
ΤΛ

ΟΣ
 Υ

ΠΟ
ΕΡ

ΓΟ
Υ

ΔΙ
ΚΑ

ΙΟ
ΥΧ

ΟΣ

ΕΙ
ΔΟ

Σ 
ΥΠ

ΟΕ
ΡΓ

ΟΥ

ΤΥ
ΠΟ

Σ 
ΥΠ

ΟΕ
ΡΓ

ΟΥ
5

ΕΙ
ΝΑ

Ι  
ΚΡ

ΑΤ
ΙΚ

Η 
ΕΝ

ΙΣ
ΧΥ

ΣΗ
;

ΕΦ
ΑΡ

Μ
ΟΣ

ΤΕ
ΟΣ

 Κ
ΑΝ

ΟΝ
ΙΣ

Μ
ΟΣ

-Ο
Ι /

 Κ
ΑΘ

ΕΣ
ΤΩ

Σ 
ΕΝ

ΙΣ
ΧΥ

ΣΗ
Σ/

 Α
ΠΟ

Φ
ΑΣ

Η 
ΥΓ

ΟΣ

ΑΡ
ΙΘ

Μ
ΟΣ

 Α
ΠΟ

Φ
ΑΣ

ΗΣ
 Ε

ΓΚ
ΡΙ

ΣΗ
Σ 

ΚΑ
ΘΕ

ΣΤ
ΩΤ

ΟΣ
 

ΑΠ
Ο 

ΕΕ

ΘΕ
ΣΜ

ΙΚ
Ο 

ΠΛ
ΑΙ

ΣΙ
Ο 

ΥΛ
ΟΠ

ΟΙ
ΗΣ

ΗΣ
6

ΕΦ
ΑΡ

Μ
ΟΖ

ΟΜ
ΕΝ

Η 
ΔΙ

ΑΔ
ΙΚ

ΑΣ
ΙΑ

 / 
Μ

ΕΘ
ΟΔ

ΟΣ
 

ΥΛ
ΟΠ

ΟΙ
ΗΣ

ΗΣ

ΔΗ
Μ

ΟΣ
ΙΕ

ΥΣ
ΗΣ

7

ΔΙ
ΑΓ

ΩΝ
ΙΣ

Μ
ΟΥ

ΕΝ
ΑΡ

ΞΗ
Σ 

ΥΠ
ΟΕ

ΡΓ
ΟΥ

/ Α
ΝΑ

ΛΗ
Ψ

ΗΣ
 Ν

ΟΜ
ΙΚ

ΗΣ
 

ΔΕ
ΣΜ

ΕΥ
ΣΗ

Σ

ΧΡ
ΟΝ

ΙΚ
Η 

ΔΙ
ΑΡ

ΚΕ
ΙΑ

 Υ
ΛΟ

ΠΟ
ΙΗ

ΣΗ
Σ 

ΥΠ
ΟΕ

ΡΓ
ΟΥ

 
(Μ

ΗΝ
ΕΣ

)

1 Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 
31Α της Πολεοδομικής 

Ενότητας Λαθέα Β του Δήμου 
Αχαρνών

Δήμος Αχαρνών Έργο Κύριο ΟΧΙ - - 4412/16 Ανοικτός διαγωνισμός
Σεπτέμβριος 

2021
Νοέμβριος 

2021
Ιανουάριος 

2022
18 μήνες

2 Παρεμβάσεις αναβάθμισης 
πεζοδρομίων και 

οδοστρωμάτων στο Δήμο 
Αχαρνών

Δήμος Αχαρνών Έργο Κύριο ΟΧΙ - - 4412/16 Ανοικτός διαγωνισμός
Απρίλιος 

2021
Ιούνιος 
2021

Αύγουστος 
2022

16 μήνες

3
Δράσεις ενημέρωσης – 

ευαισθητοποίησης πολιτών
Δήμος Αχαρνών Υπηρεσία Άλλο ΟΧΙ - - 4412/16 Ανοικτός διαγωνισμός

Σεπτέμβριος 
2021

Νοέμβριος 
2021

Ιανουάριος 
2022 12 μήνες

4 Σύνταξη και προετοιμασία 
φακέλου υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης Δήμος Αχαρνών Υπηρεσία Προ/στικό ΟΧΙ - - 4412/16

Απευθείας ανάθεση

ΑΔΑΜ 21SYMV008630535 
2021-05-19

Μάϊος 2021 Μάϊος 
2021

Μάϊος 2021 1 μήνας

5 Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: "Προπαρασκευαστικό" (μελέτες, έρευνες κλπ.)  ή "Κύριο" ή "Άλλο" (αρχαιολογία, ΟΚΩ, απαλλοτριώσεις κλπ.)
6(Νόμος, Π.Δ., κλπ)
7Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(ΜΗΝΕΣ):   

24 μήνες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΕΡΓΟΥ: 

01/2022 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΕΡΓΟΥ: 

12/2023

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ/ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
( ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΕΡΓΟ)

Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του 
την απαιτούμενη γη για την 
υλοποίηση του έργου;

     Δ/Α      

      ΝΑΙ      √    Αρ. Απόφασης : ΚΑΕΚ 050283105001/0/0  
(ΥΠΟΕΡΓΟ 1)

      ΝΑΙ      √    Αρ. Απόφασης : ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΕΚ ΤΩΝ 
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)        

      ΟΧΙ     

Αγορά 
οικοπέδου

Απαλλοτριώσεις Αναδασμός ‘ΆλλοςΕάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο 
απόκτησης

Εάν άλλος τρόπος,  να αναφέρετε ποιός:

Αναφέρετε το ποσοστό ως προς τον προϋπολογισμό του έργου στην 
περίπτωση που αιτείστε χρηματοδότηση:

Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 
Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΩΡΩΝ (m2) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ

Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή 

υποδομή εντός της οποίας θα 

υλοποιηθεί η πράξη; (ναι/ όχι/ δεν 

απαιτείται)

      Δ/Α      

      ΝΑΙ               Αρ. Απόφασης  ................................................                  

      ΟΧΙ      

Κυριότητα Μίσθωση Παραχώρηση ΑγοράΕάν ΟΧΙ σημειώστε με 
Χ τον τρόπο απόκτησης

Εάν άλλος τρόπος,  να αναφέρετε ποιός:
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Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλος, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 
Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΩΡΩΝ (m2) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ

12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

1 Μελέτη Σκοπιμότητας 5 Οριστικές8 9 Βεβαίωση Δασικής 
Υπηρεσίας

2 Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση & 
Αξιολόγηση

6 Εφαρμογής 10 Βεβαίωση Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας

3 Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

7 Έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων

11 Οικοδομική Άδεια

4 Τεχνικές Προμελέτες 8 Τεύχη Δημοπράτησης 12 Άλλες

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑ/ 

8 Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου
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ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ 
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)

ΟΛΟΚ/ΣΗΣ

(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)
ΣΤΑΔΙΟ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ9

ΚΩΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(ή αρ. πρωτ.)10

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΤΑΔΙΟΥ 

(πραγματική 
ημερομηνία)11 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ12 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1 6,8
Ιανουάριος 

2022

Ιούνιος

2023
Υποβλήθηκε - -

ΔΗΜΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ

Υπάρχει μελέτη 
εφαρμογής και τεύχη 

δημοπράτησης

2 6,8 13/4/2021 13/12/2022 Υποβλήθηκε
-

13/4/2021
ΔΗΜΟΣ 

ΑΧΑΡΝΩΝ

Υπάρχει μελέτη 
εφαρμογής και τεύχη 

δημοπράτησης 

3 12
Ιανουάριος 

2022

Ιούνιος

2023
Υποβλήθηκε - -

ΔΗΜΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ

Υπάρχει μελέτη και 
προσφορές  

4 12 Μάϊος 2021 1/5/2021 προκηρύχθηκε
ΑΔΑΜ 

21SYMV008630535 
2021-05-19

-
ΔΗΜΟΣ 

ΑΧΑΡΝΩΝ
Ολοκληρώθηκε

13. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, 
Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.) να αναφέρετε:

• Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, 
σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ):

• Τη χωροταξική κατανομή του  έργου13:

Α/Α 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

(1) (2) (3) (4) (5)

14. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

9 Τα στάδια εξέλιξης  αφορούν "προκηρύχθηκε",  "εκπονείται", "υποβλήθηκε" 
10 Συμπληρώνεται ο κωδικός που έχει πάρει  η ενέργεια από ένα ηλεκτρονικό σύστημα (π.χ. ΑΔΑ, ΦΕΚ,  αρ.πρωτ., α/α 

ΕΣΗΔΗΣ κλπ)
11 Συμπληρώνεται η ημερομηνία κατά  την οποία η ενέργεια ωρίμανσης  μπαίνει σε ένα στάδιο (π.χ. ημερομηνία  

αίτησης  έκδοσης άδειας, ημερομηνία έκδοσης άδειας, ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού κλπ) 
12 Συμπληρώνεται ο αρμόδιος φορέας για την ολοκλήρωση του σταδίου (Περιφερειακό Συμβούλιο, Πολεοδομία, ΥΠΕΝ 

κλπ)

13 Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι που σχετίζονται με το 

έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των 

οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Α.Α. 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΠΑ (ΑΝΑΚΤΗ-

ΣΙΜΟΣ: ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1 ΔΗΜΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΧΙ 4.798.800,00 € 928.800,00 € 4.798.800,00 €  

2 ΔΗΜΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΧΙ 11.100.000,00 € 2.148.387,10 € 11.100.000,00 €  

3 ΔΗΜΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΧΙ 148.800,00 € 28.800,00 € 148.800,00 €  

4 ΔΗΜΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΧΙ 6.200,00 € 1.200,00 € 6.200,00 €  

ΣΥΝΟΛΑ  16.053.800,00 € 3.107.187,10 € 16.053.800,00 €  

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ:  ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:

Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 61 του Kαν. 1303/2013)                        

α) ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (%)                                                                  

β) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ                                                              
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 
ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ

γ)  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                                                      

ΚΑΤ’ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ 
ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%) ή 

(1-ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) (%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

•  Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών (υποέργο)

•  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑ-
ΜΜΑ
& ΚΟΣΤΟΣ

ΣΕ ΕΤΗ ΚΟΣΤΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ

Α/Α 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

2020 2021 2022 2023  

ΜΕΛΕΤΕΣ  
εντός αστικού 

ιστού (μέτρα ΙV 
και V)

      0,00 €

ΕΡΓΑ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1,2

εντός αστικού 
ιστού (μέτρα ΙV 

και V)

Ιανουάριος 
2022

 Δεκέμβριος 
2023   5.974.200,00 € 9.924.600,00 € 15.898.800,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ          
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3,4  Μάιος 2021  Ιούνιος 2023  6.200,00 € 49.600,00 € 99.200,00 € 155.000,00 €
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ          

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ          

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ

ΝΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ

ΚΟ ΣΧΗΜΑ

     6.200,00 € 6.023.800,00 € 10.023.800,00 € 16.053.800,00 €
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΟΡΕΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΟΡΕΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ
ΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ
ΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ / 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ / 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΝΟΜΑ / 
ΕΠΩΝΥΜΟ   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 
& ΜΠΟΣΔΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 
& ΜΠΟΣΔΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 
& ΜΠΟΣΔΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 
& ΜΠΟΣΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132072511 2132072445 2132072342 2132072445

Ε-mail kmatzetakis@acharnes.gr adamaskos@acharnes.gr kkarachalios@acharnes.g
r

adamaskos@acharn
es.gr

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ / 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ / 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ / 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΝΟΜΑ / 
ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 & 
ΜΠΟΣΔΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 & 
ΜΠΟΣΔΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 & 
ΜΠΟΣΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132072453 2132072445 2132072351

Ε-mail grdhm3@acharnes.gr adamaskos@acharnes.gr elekka@hotmail.gr
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς τις εκτιμώμενες αυτοδίκαιες αποχωρήσεις 
προσωπικού ετών 2023 και 2024 ανά κατηγορία 
εκπαίδευσης και κατά κλάδο/ειδικότητα

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

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

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

εmail: vthrapsaniotou@acharnes.gr

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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών Δήμαρχο κ. Σπυρίδων Βρεττό

Εισήγηση

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

Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρ. 72 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 

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

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

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

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

α. Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού,
β. Το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού,
γ. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του,
δ. Οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι 

κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ε. τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’, δ’, για τους εποπτευόμενους φορείς και τις 

οικείες ανεξάρτητες αρχές
Επίσης προβλέπεται ότι οι εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και οι Ανεξάρτητες Αρχές 

πρέπει να υποβάλουν τα τετραετή σχέδια της προηγούμενης παραγράφου στα οικεία Υπουργεία. Για 
τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών συντάσσεται χωριστό πολυετές 

5ο ΘΕΜΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6229e3bf6966d7e682329799 στις 10/03/22 13:55

σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), η οποία το 
υποβάλλει, όπως και τα υπόλοιπα Υπουργεία στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

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

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

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

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

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι η προθεσμία υποβολής των σχεδίων ορίζεται το χρονικό 
διάστημα από 21.02.2022 έως 08.03.2022.

Κατά συνέπεια και έχοντας υπόψη τη διαδικασία που αναφέρεται στην εγκύκλιο με αρ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689 (ΑΔΑ:9ΕΒΞ46ΜΤΛ6-Ψ9Π)  του Υπουργείου Εσωτερικών το 4ετές Σχέδιο 
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

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

Συνολικές Εκτιμώμενες Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Προσωπικού

Ανά Κατηγορία Εκπαίδευσης 2023 2024 2025 2026
ΥΕ 15 18 11 7
ΤΕ 6 2 1 1
ΠΕ 2 2 3 1
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΕΠ
ΔΕ 25 11 18 2
ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Άθροισμα Έτους 48 33 33 11

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

Κλάδοι/Ειδικότητες Εκτιμώμενων Αποχωρήσεων Προσωπικού 2023-2026

Κλάδος/Ειδικότητα ΥΕ ΤΕ ΠΕ
ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΔΕ

ΑΝΕΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ (καθαριότητας, κήπων, πρασίνου, 
νεκροταφείου κλπ) 51
Διοικητικοί (Χειριστές Η/Υ, γραφείου κλπ) 3 5 22
Οδηγοί (Βαρέων οχημάτων, απορ/ρων κλπ) 16
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Δενδροκηπουροί 1
Τεχνίτες (Οικοδόμοι, Ψυκτικοί κλπ) 9
Σχολικοί Φύλακες 8
Χειριστές Μηχανημάτων Έργου 1
Πολιτικοί Μηχανικοί (Τεχν. Πολιτικοί  
Μηχανικοί κλπ) 5 1
Δομ. Εργων 2
Δασολόγοι 1
Τοπογράφοι Μηχανικοί 1

51 10 8 56

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

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

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

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

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

Είναι αυτονόητο δε, ότι το άθροισμα των προσλήψεων και των μετατάξεων κάθε έτους δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων κενών θέσεων και των θέσεων που θα 
κενωθούν λόγω των εκτιμώμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων.

 
Με βάση τα ανωτέρω, τα αιτήματα των Διευθύνσεων για επείγουσα στελέχωσή τους λόγω των 

μεγάλων ελλείψεων μόνιμου προσωπικού (σχετ .το υπ΄αρ. πρωτ. 13626/16-02-2022 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, το υπ΄αρ. πρωτ. 24824/5-7-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης –
Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού, τα υπ΄αρ. πρωτ. 23653/28-06-2021 και 28408/22-07-2021 
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έγγραφα της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών), το γεγονός ότι, παρά τη 
συμμετοχή μας στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας έτους 2021( Α΄ και Β΄ Κύκλος), δεν καλύφθηκαν οι 
ανάγκες σε προσωπικό των υπηρεσιών, το απαιτούμενο προσωπικό για την εύρυθμη και ομαλή 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών περιόδου 2023-2026 και όπως αυτό θα υποβληθεί στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή  (https://hr.apografi.gov.gr) αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α Εργ. Σχέση Κλάδος
Κατηγορία

Εκπαίδευσης
Αριθμός
Θέσεων 2023 2024 2025 2026

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

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

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

13 Μ.Υ.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1 1

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

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

17 Μ.Υ. 
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ 1 1

18 Μ.Υ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ 2 1 1

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

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

21 Μ.Υ. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ 1 1

22 Μ.Υ.
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ 2 1 1

23 Μ.Υ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕ 6 2 2 2

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

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

26 Μ.Υ. ΦΥΛΑΚΩΝ ΥΕ 8 3 3 1 1
Σύνολο ανά έτος 109 48    33    22      6

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή όπως λάβει 
απόφαση για τον «Πολυετή προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Δήμου Αχαρνών 2023-2026» 
σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών 
Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 

Δυναμικού



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6229e3bf6966d7e682329799 στις 10/03/22 13:55

Δημήτριος Κωφός
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ: 2132072436                           Αχαρνές :  04/03/2022

                                                           Προς:       Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                     κ. Σπύρο Βρεττό

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2020» 

Με την με αρ. 19/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών, εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2020» και έγινε κατακύρωση αυτού στον οικ. 

φορέα «ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που κατέθεσε κατά σειρά μειοδοσίας την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μετά την απόρριψη της αιτιολόγησης 

της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΚΥΡΓΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ».

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

ΕΣΗΔΗΣ α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 182160 κοινοποιήθηκε η απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε καμία ένσταση (προδικαστική 

προσφυγή).

Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε η εταιρεία «ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με το 

με αρ. πρωτ. 15567/21-02-2022 έγγραφο να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών από 

6ο ΘΕΜΑ
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την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα 

άρθρα 23.2 – 23.10 της διακήρυξης του έργου.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ 

με α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 182160, η εταιρεία «ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» κατέθεσε στις 

01/03/2022 και ώρα 16:50:12 τα δικαιολογητικά σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF) καθώς και σε έντυπη μορφή με το με αρ. πρωτ. 

19931/02-03-2022 φάκελο.  

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

διαβιβάζουμε αντίγραφα των δικαιολογητικών καθώς και του Πρακτικού Ελέγχου των 

Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρακαλούμε για την έγκρισή τους 

από την Οικονομική Επιτροπή με την λήψη σχετικής απόφασης.

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

    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

    ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και 

            ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ: 2132072436                           Αχαρνές :  08/03/2022

                                                           Προς:       Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                     κ. Σπύρο Βρεττό

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

Με την με αρ. 18/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών, εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ 

ΣΤΙΣ Π.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ» και έγινε κατακύρωση αυτού στον οικ. φορέα «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» που 

κατέθεσε κατά σειρά μειοδοσίας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μετά την απόρριψη της αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς 

του οικονομικού φορέα «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ».

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

ΕΣΗΔΗΣ α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 183662,1 κοινοποιήθηκε η απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε καμία ένσταση (προδικαστική 

προσφυγή).

Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε η εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» με το με αρ. πρωτ. 

7ο ΘΕΜΑ
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16204/22-02-2022 έγγραφο να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 

23.2 – 23.10 της διακήρυξης του έργου.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ 

με α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 183662,1, η εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» κατέθεσε στις 02/03/2022 

και ώρα 11:48:18 τα δικαιολογητικά σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable 

Document Format (PDF).

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

διαβιβάζουμε αντίγραφα των δικαιολογητικών καθώς και του Πρακτικού Ελέγχου των 

Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρακαλούμε για την έγκρισή τους 

από την Οικονομική Επιτροπή με την λήψη σχετικής απόφασης.

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

    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

    ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και 

            ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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