1ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αχαρνές, 08/09/ 2021

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Επιτροπής

Προς:
Τον Πρόεδρο Οικονομικής
κο Σπύρο Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης ( Τεύχη Δημοπράτησης) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
(2019)»

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή
συνεδρίαση για την
έγκριση Μελέτης (Τεύχη Δημοπράτησης) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (2019)»
Το παραπάνω έργο εντάχθηκε στην τελική κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2021 η οποία
εγκρίθηκε με την 60/26-05-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το
παραπάνω έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. Περιλαμβάνεται
στην υπ. 107/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Αττικής η οποία εγκρίνει την 1η Τροποποίηση Προγράμματος

Εκτελεστέων

Έργων Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού έτους 2021 και στην υπ. 108/2021
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, η οποία
εγκρίνει την 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής
Οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α.Ε. 072.97710500501.

Για το έργο συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 50/19
Μελέτη
(Τεύχη Δημοπράτησης) με τίτλο ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ

(2019)»

προϋπολογισμού

2.420.000,00€ (με Φ.Π.Α.) .
Με

την υπο έγκριση μελέτη προβλέπεται η

διάνοιξη , κατασκευή

δρόμων και πεζοδρομίων με πλακόστρωση σε υφιστάμενους χωματόδρομους
αλλά και σε δρόμους με παλαιά ασφαλτικά που στην υφιστάμενη κατάσταση δεν
έχουν

κράσπεδα ή έχουν αυτοσχέδια. Επίσης, προβλέπονται εργασίες

συντήρησης , ήτοι απόξεση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου ασφαλτικού
οδοστρώματος και διάστρωση νέου.
Όλοι οι οδοί που πρόκειται να κατασκευαστούν αφορούν σε Εντός
Σχεδίου περιοχή, εκτός από τα έργα συντήρησης (απόξεση και διάστρωση νέου
ασφαλτικού) που αφορούν σε

δύο (2) υφιστάμενες ασφαλτοστρωμένες οδούς

Εκτός Σχεδίου , την οδό Χλόης και την οδό Πλατάνων από τις οποίες διέρχεται
λεωφορειακή γραμμή ΟΑΣΑ , είναι σε κακή κατάσταση και καθιστούν
επικίνδυνη την κυκλοφορία οχημάτων και λεωφορείων.
Συνολικά το μήκος των δρόμων που περιλαμβάνονται στην μελέτη βάσει
των προμετρήσεων ενδεικτικά είναι 6.210,00 m.
Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.
Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της υλοποίησης του έργου
από την Περιφέρεια Αττικής απαιτείται εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής
η έγκριση της υπ’ αρ. 50/19 Μελέτης (Τεύχη Δημοπράτησης) για την εκτέλεση
του έργου του θέματος.

Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής
απόφασης.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Μ

2ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αχαρνές, 09/09/ 2021

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προς:
Τον Πρόεδρο Οικονομικής

Επιτροπής

κο Σπύρο Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αρ. 10/2021 Μελέτης για την «Προμήθεια
μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή
συνεδρίαση για την έγκριση της με αρ. 10/2021 Μελέτης για την «Προμήθεια
μηχανημάτων έργου και
συνοδευτικού εξοπλισμού»
Η υπό έγκριση μελέτη αφορά στην Προμήθεια μηχανημάτων έργου και
συνοδευτικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση
λειτουργίας

της

υπηρεσίας

Καθαριότητας

του

Δήμου,

προκειμένου

να

ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου προς
τους δημότες, καθώς η
αποδοτικότερη

λειτουργία

ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την
του

έργου

των

Υπηρεσιών

των

Διευθύνσεων

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Για την συγκεκριμένη προμήθεια συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών η 10/21 Μελέτη με τίτλο την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου
και συνοδευτικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 632.400,00€ (με Φ.Π.Α.) .

Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί τα εξής είδη:

A/A
1
2

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ.

Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ

1

Διαξονικό
όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT)
1
μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων

3

Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν

1

Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται:


από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, σύμφωνα με την με αριθμ.
68484/16.10.2020

απόφαση

επιχορήγησης

Εσωτερικών με τίτλο: «Επιχορήγηση

Δήμων

του

Υπουργείου

από το πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η
προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή
και συνοδευτικού εξοπλισμού» με το ποσό των 600.000,00€ και


από ιδίους πόρους του Δήμου με το ποσό των 32.400,00€.

Προκειμένου να προχωρήσει η

διαδικασία της υλοποίησης της προμήθειας

απαιτείται εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής η έγκριση της υπ’ αρ.
10/21 Μελέτης
Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής
απόφασης.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Μ

3ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Προγραμματισμού
Οργάνωσης και Πληροφορικής
Δ/νση:
ΤΚ:
Συντάκτης:
Τηλ:
email:

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Χρ. Αναγνωστόπουλος
2132072459
canagnostopoulos@acharnes.gr

Βαθμό προτεραιότητας: «εΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηνεκές)

Αχαρνές,
Αρ. Πρωτ.:

……
…….

Προς:
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής,
Δήμαρχο κ. Σπυρίδων Βρεττό
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού ύψους 600.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη:
1.

Την υπ. αριθ. 53506/3-10-18 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Ένταξη Πράξης του Δήμου Αχαρνών στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων
έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».»

2.

Την υπ. αριθ. Την υπ’ αριθμ. 64403/5-10-20 απόφαση επιχορήγησης της Διεύθυνσης
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο:
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Άξονας προτεραιότητας «H τοπική
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή
και συνοδευτικού εξοπλισμού»

3.

Την υπ’ αριθμ. 68484/16-10-20 με τίτλο: «1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020
απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία
ο Δήμος Αχαρνών επιχορηγήθηκε με το ποσό των 600.000,00 €.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την αποδοχή της επιχορήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών πόσου ύψους 600.000,00€ από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, βάσει της υπ.
αριθμ. 68484/16-10-20 με τίτλο: «1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης

επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Συνημμένα:
1) Η υπ’ αριθμ. 68484/16-10-20 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΩΝ
& ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΑΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ

4ο ΘΕΜΑ
Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αχαρνές, 9 Σεπτεμβρίου 2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

Προς:
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής,
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ:

«A. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την
«Προμήθεια οχήματος αλυσιδάκι (skip lift) και σαρώθρων», συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 632.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.
Β. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των
ορίων, για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση
κόστους – ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη» .

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την υπ’ αριθμ. 68484/16-10-20 με τίτλο: «1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020
απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Αχαρνών
επιχορηγήθηκε με το ποσό των 600.000,00 €. Κατόπιν του υπ’ αριθμ. 10886/3.3.2021 αιτήματος του
Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού περί προμήθειας ενός
αναρροφητικού σαρώθρου, ενός διαξονικού οχήματος τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς
απορριμματοκιβωτίων και ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών συνέταξε την υπ΄ αριθμ. 10/2021 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και
συνοδευτικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 632.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 632.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα αντληθεί από τους Κ.Α. α) 64-7132.001 και β) 207132.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. Η ανωτέρω προμήθεια
θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις
Ν.4412/2016.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί
απόφαση για:
Α. Την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την
«Προμήθεια οχήματος αλυσιδάκι (skip lift) και σαρώθρων», συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 632.400,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.
Β. Τη σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την
ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ
& ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΑΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ

