
      
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Νομός Αττικής 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

Προς:  

Αχαρνές, 17.09.2021 

 

 

κ. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ ο: «Έγκριση της 18 / 2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αχαρνών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
Προϋπολογισμού 412.645,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 99.034,80 € , σύνολο 
511.679,80 €» 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

κ. Δήμαρχε, 

Παρακαλούμε να εντάξετε στην ημερήσια διάταξη, προσεχούς συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής την έγκριση της μελέτης του θέματος που αφορά την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ που θα που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία όπως φαίνεται 
στην μελέτη. 

 

Η μελέτη είναι η ακόλουθη: 

  

1ο ΘΕΜΑ 



 

                                    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. :  18  / 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

        

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΧΑΡΝΕΣ, 2021 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. :  18  / 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες 
πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις είναι οι εξής: 

1.ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ WIND: Ο.Τ. 2469Α, ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ & ΠΟΥΛΙΑΣ – ΑΓΡΙΛΕΖΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 1 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΛΑΡ ΤΕΜ 1 

4 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΤΕΜ 2 

 

2.ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΕΫ: Ο.Τ. 2228, ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & ΖΕΡΒΑ – ΜΠΟΣΚΙΖΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑ-

ΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
Μ2 640 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΒΟΛΕΫ ΜΕ ΔΙΧΤΥ ΖΕΥΓΟΣ 1 



3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 2 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΜ 3 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΛΑΡ ΤΕΜ 1 

7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ 1 

8 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 2 

 

3. ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο.Τ. 1002, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ & ΔΗΛΟΥ – ΜΕΣΟΝΥΧΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑ-

ΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
Μ2 530 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΤΕΜ 2 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 2 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Μ 300 

5 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 2 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

 

4.ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο.Τ. 670Α, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΚΑΡΩΝ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ 
Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
Μ2 325 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΤΕΜ 2 



3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 2 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΛΑΡ ΤΕΜ 1 

6 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 2 

 

5.ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΕΫ: Ο.Τ. Γ 2161, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΑΓ. ΑΝΝΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
Μ2 275 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΒΟΛΕΫ ΜΕ ΔΙΧΤΥ ΖΕΥΓΟΣ 0 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 1 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Μ2 50 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

 

6.ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο.Τ. Κ.Χ. 415, ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ & ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ – ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
Μ2 1220 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΤΕΜ 1 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

4 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 2 

7.ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο.Τ. 446, Λ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ & ΑΚΡ. ΚΡΗΤΗΣ – ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 



ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
Μ2 360 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΤΕΜ 1 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 2 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΛΑΡ ΤΕΜ 1 

6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ 1 

7 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 2 

8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΤΕΜ 1 

 

8.ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ : O.T. Γ 711 Β, Ι. ΠΗΓΑΔΑ – ΧΑΡΑΥΓΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
Μ2 585 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 1 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 1 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΛΑΡ ΤΕΜ 1 

6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ 1 

7 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΤΕΜ 2 

9.ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ : O.T. 1526, ΛΑΘΕΑΣ – ΛΑΘΕΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 



1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
Μ2 725 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΛΑΡ ΤΕΜ 1 

4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ 1 

 

  10.ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ : Κ.Γ995, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ - ΠΕΖΟΔΡ. ΟΛΥΜΠΟΥ – ΜΕΣΟΝΥΧΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
Μ2 270 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 1 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 1 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Μ2 200 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΛΑΡ ΤΕΜ 1 

7 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΤΕΜ 1 

 

  11.ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ : Π. ΔΗΜΑ - ΑΝΑΜΕΣΑ 12ο ΓΥΜΝ. & 6ο ΛΥΚ. - ΟΛ. ΧΩΡΙΟ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΛΑΡ ΤΕΜ 1 

 

  



12.  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο.Τ. 826, ΩΡΩΠΟΥ & ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ - ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ Β' 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 1 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Μ2 300 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΤΕΜ 2 

4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
Μ2 565 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

6 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 2 

 

13.  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ & ΒΟΛΕΫ: Ο.Τ. 329, ΕΡΜΟΥ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ – ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
Μ2 580 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΒΟΛΕΫ ΜΕ ΔΙΧΤΥ ΖΕΥΓΟΣ 1 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 2 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Μ2 200 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΤΕΜ 1 

 

14.  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ : O.T. 185, ΔΑΜΑΣΚΟΥ & ΒΙΚΤ. ΟΥΓΚΩ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΙΔΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ Μ2 370 



ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 1 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΛΑΡ ΤΕΜ 1 

5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ 1 

6 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΤΕΜ 2 

 

15.  ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5: Ο.Τ. 2287, ΠΛΑΤΑΙΩΝ & ΔΙΔΥΜΩΝ – ΜΠΟΣΚΙΖΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
Μ2 485 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 1 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 1 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Μ2 100 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΛΑΡ ΤΕΜ 1 

7 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 2 

 

 

Η σπουδαιότητα με την οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος την ανωτέρω προμήθεια είναι 
μεγάλη, καθώς αφορά μια σημαντική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο 
Δήμος, αποφάσισε να προκηρύξει την εν λόγω προμήθεια για το σύνολο των υλικών που 
την απαρτίζουν.  

Αναλύονται παρακάτω οι λόγοι που τεκμηριώνουν την ανωτέρω απόφαση: 



Η παρούσα προμήθεια ορίζει διάρκεια σύμβασης έξι (6) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του 
οικονομικού αντικειμένου. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ο ανάδοχος θα πρέπει να 
έχει προμηθεύσει και τοποθετήσει όλα τα είδη για το σύνολο των δεκαπέντε (15) 
αθλητικών εγκαταστάσεων. Η χρονική διάρκεια παράδοσης των αθλητικών εγκαταστάσεων 
είναι σημαντικό να είναι η μικρότερη δυνατή έτσι ώστε να είναι κατάλληλες και έτοιμες 
προς χρήση άμεσα, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 

Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σημαντικό για την εν λόγω προμήθεια και πρέπει να 
τηρηθεί η σειρά με την οποία θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια και η τοποθέτηση κάθε 
είδους στην ανάλογη αθλητική εγκατάσταση, για την ασφαλή και σωστή τοποθέτηση των 
ειδών. Ένας ανάδοχος, μπορεί ο ίδιος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα που έχει ώστε να 
είναι συνεπής στην υποχρέωση της παράδοσης εντός ορισμένης χρονικής  περιόδου,  χωρίς  
να  δέχεται  καθυστερήσεις  από  άλλους  ανάδοχους,  στην  περίπτωση που  η προμήθεια 
διαχωριζόταν σε τμήματα. Τμηματική προμήθεια θα όριζε διαφορετικούς ανάδοχους, 
γεγονός που δεν θα επέτρεπε την τήρηση της ενδεδειγμένης και σωστής σειράς για την 
τοποθέτηση των ειδών. 

Ο ανάδοχος είναι ο ίδιος μοναδικός υπεύθυνος συντονισμού του προσωπικού του και 
τελικά ο μοναδικός υπόλογος προς τον Δήμο στην περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της 
προμήθειας, κακοτεχνίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου. Επίσης, μπορεί να υπάρξει ο 
βέλτιστος έλεγχος υλικών - εξοπλισμού, τοποθέτησης αυτών και άμεση συνεννόηση. 

Η εν λόγω διαδικασία αφορά προμήθεια υλικών τα οποία στο σύνολό τους απαρτίζουν την 
ολοκλήρωση των δεκαπέντε (15) αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Το γεγονός αυτό 
προτρέπει την ανάθεση της προμήθειας σε έναν ανάδοχο, ο οποίος λόγω της φύσης της 
πρέπει να έχει εξολοκλήρου την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση που η εν λόγω προμήθεια χωριστεί σε τμήματα, εγκυμονεί κίνδυνος να μην 
υπάρξει ανάδοχος για όλα τα τμήματα την ίδια χρονική στιγμή ή εν τέλει να μην προκύψει 
ανάδοχος για κάποιο από τα τμήματα. Το γεγονός αυτό, θα καθυστερούσε σημαντικά την 
ολοκλήρωση της αναβάθμισης των παιδικών χαρών καθώς μέχρι να γίνει επαναπροκήρυξη 
του τμήματος της προμήθειας, για την οποία δεν αναδείχθηκε μειοδότης και τελικά να 
προκύψει ανάδοχος, θα έπρεπε να περάσει το ανάλογο χρονικό διάστημα. Όλη αυτή η 
διαδικασία θα είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και πόροι για το Δήμο και 
τους Δημότες. 

Ο προϋπολογισμός  της προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό των 412.645,00 € πλέον ΦΠΑ  
24% 99.034,80 €, συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 511.679,80 €. 

Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχει προβλεφθεί εγγραφή στον προϋπολογισμό δαπανών 
του Δήμου Αχαρνών για το έτος 2021 στον Κ.Α.………………. 

 

Ο Συντάξας Ο Διευθυντής 

  

Νικόλαος Γεωργακόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Αναστάσιος Δαμάσκος 

Μ/Η Μηχανικός 

 



 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. :  18  / 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 

Προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών για την επίστρωση επιφάνειας αθλητικού 
δαπέδου εξωτερικών χώρων ενδεικτικού πάχους 2mm με την κατάλληλη διαγράμμιση. 

Η εργασία κατάλληλης προετοιμασίας των χώρων για την επίστρωση των υπό προμήθεια 
ειδών θα πρέπει να προηγηθεί της τοποθέτησης των υλικών, ώστε οι υπό παρέμβαση χώροι 
να ετοιμαστούν για να πραγματοποιηθεί η έντεχνη εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών. 

Πάνω από την εκάστοτε υφιστάμενη υποδομή των χώρων θα πρέπει να γίνει εξομάλυνση 
του δαπέδου με κονιάματα τσιμεντοειδούς μορφής. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι λείο με 
ρήσεις για την απορροή των υδάτων. Σημειακά όπου κρίνεται απαραίτητο θα πρέπει να 
γίνει στοκάρισμα ρωγμών και να γίνει πλύση του δαπέδου από υψηλής πίεσης 
μηχανήματα.  

Στη συνέχεια η υποδομή θα πρέπει να επιστρωθεί από δύο (2) στρώσεις ακρυλικού 
γαλακτώματος αναμειγμένου με χαλαζιακή άμμο και επιδιόρθωση τυχών ανωμαλιών του 
εδάφους και δύο (2) στρώσεις με ακρυλική βαφή αναμιγμένη με χαλαζιακή άμμο.  

Η διαγράμμιση των γηπέδων μπάσκετ βόλεϊ και ποδοσφαίρου, θα πρέπει να γίνει βάσει 
των προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης 
του υπό προμήθεια είδους και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 
και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
προμήθειας. 



 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ  

Προμήθεια μπασκέτας Ολυμπιακού τύπου, επαγγελματική με στεφάνι βαρέως τύπου, 
δίχτυ, αντιρίδες και βάση πάκτωσης.. Το ενδεικτικό ύψος του στεφανιού θα πρέπει να είναι 
περίπου 305cm.  

Το ταμπλό θα είναι ενδεικτικών διαστάσεων 180Χ105mm με PLEXI GLASS πάχους 10mm 
περίπου.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης 
του υπό προμήθεια είδους και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 
και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ  

Προμήθεια και τοποθέτηση ταμπλό μπάσκετ. Το ταμπλό θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από διαφανές και καθαρό PLEXIGLAS, πάχους περίπου 10 mm, 
ορθογωνίου σχήματος και διαστάσεων περίπου 1,05 x 1,80m. Κατά μήκος των ακμών του 
πίνακα θα πρέπει να διαθέτει ελαστικό υλικό, πάχους 3 mm και πλάτους 5 cm περίπου για 
τη σύνθεση της τελικής όψης του πίνακα, το οποίο να στερεώνει περιμετρικά με σιδερένιες 
γωνιές διατάσεων περίπου 50 x 25 x 4 mm. Οι γωνιές αυτές θα πρέπει να βιδώνονται πάνω 
στο πλαίσιο με ορειχάλκινες βίδες για κάλυψη της αυξομείωσης των αποστάσεων, λόγω 
κρούσεων και συστοδιαστολών. Ομοίως, θα πρέπει να γίνεται η σήμανση του πίνακα στο 
χώρο της στεφάνης με ορθογώνιο πλαίσιο από σιδερογωνιές με την παρεμβολή ελαστικού 
υλικού, διαστάσεων περίπου 58 x 4 mm. Το πλαίσιο θα πρέπει να στερεωθεί στη τελική του 
θέση ως εξής, στις δύο επάνω γωνιές του θα πρέπει να είναι δύο (2) μεταλλικές αντηρίδες 
από χάλυβα Φ25, που να στερεώνονται πάνω στο στυλοβάτη αρθρωτά μέσω του πίνακα με 
την παρεμβολή χαλύβδινων πλακών, διαστάσεων περίπου 55 x 40 x 25, πάνω στις οποίες 
να αγκυρώνονται οι ράβδοι με τρόπο ακλόνητο. Στο κάτω τμήμα του πλαισίου, ο πίνακας 
θα πρέπει να στερεώνεται ως εξής: στο τέλος του κορμού του στυλοβάτη να στερεώνεται 
με μεταλλικό έλασμα, όψης Τ και άλλο ένα (1) παρόμοιο να στερεώνεται με 
ηλεκτροκόλληση πάνω σε γωνιακά ελάσματα, που να συνδέουν το εσωτερικό μικρό 
μεταλλικό πλαίσιο σήμανσης της στεφάνης με το εξωτερικό περιμετρικό πλαίσιο. Τα δύο 
αυτά μεταλλικά ελάσματα όψης Τ, θα πρέπει να ενώνονται με τρία (3) τουλάχιστον 
μπουλόνια και έτσι να στερεώνεται ο πίνακας επάνω στον κορμό του στυλοβάτη. Οι 
υποδοχές του ελάσματος πάνω στον κορμό του στυλοβάτη πρέπει να είναι επιμήκεις, για 
να είναι δυνατή η στερέωση του ταμπλό, στο σωστό ύψος και γωνιακή κλίση. Ταυτόχρονα, 
στο κάτω τμήμα του πλαισίου θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να βιδωθεί, σαν στοιχείο 
ακαμψίας, ένα (1) εγκάρσιο μεταλλικό έλασμα, πάχους περίπου 3 mm και μεταβλητού 
πλάτους περίπου από 5 έως 10 cm και μήκους 60 mm περίπου, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
στρέβλωση του πίνακα. Το στεφάνι θα πρέπει να αποτελείται από σιδερένια ράβδο Φ 20 με 
εσωτερική καθαρή διάμετρο περίπου 45 cm και να στερεώνεται πάνω στη βάση στήριξης 
του πίνακα (ταμπλό) με βίδες, που να διέρχονται από ειδικές ορειχάλκινες κυλινδρικές 
υποδοχές το πίνακα, και να βιδώνεται πάνω στα ελάσματα που ενώνουν το εσωτερικό 
μικρό πλαίσιο της περιμετρικής σήμανσης. Ο πίνακας (ταμπλό) θα πρέπει να στηρίζεται με 
βίδες και να παραμένει ανεπηρέαστος από τις παραμορφώσεις της στεφάνης, 
αποκλείοντας τη πιθανότητα ρηγμάτωσης ή θραύσης του. 



 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης 
του υπό προμήθεια είδους και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 
και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Προμήθεια και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου ενδεικτικών διαστάσεων 4Χ2m. Τα 
τέρματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από δοκό διατομής Φ76mm περίπου και το 
δίχτυ θα πρέπει να είναι ενδεικτικού πάχους 3mm και λευκού χρώματος. Η εστία θα πρέπει 
να στερεωθεί στο έδαφος με στριφώνια για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης 
του υπό προμήθεια είδους και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 
και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ ΜΕ ΔΙΧΤΥ 

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ορθοστατών Βόλεϊ με το απαραίτητο δίχτυ.  

Οι στυλοβάτες θα πρέπει να έχουν ύψος περίπου 2,47 m από το έδαφος και 0,50 cm μέσα 
στο έδαφος. Θα πρέπει να κατασκευάζονται από σωλήνα διαμέτρου περίπου 102 Χ 95 mm 
και ύψους 1,5 m και από ένα δεύτερο σωλήνα 76 Χ 68 mm και ύψους 1,47 m. Οι δύο 
σωλήνες θα πρέπει να συγκολλούνται μέσω δακτυλίου, για να γίνει μονοκόμματος ο 
στυλοβάτης. Επίσης, μεταξύ των δύο διαμέτρων των σωλήνων,  θα πρέπει να τοποθετείται 
κανονικό κολάρο από αλουμίνιο. Ταυτόχρονα, εντός του μεγάλου σωλήνα και σε ύψος 1.40 
m θα πρέπει να τοποθετείται κεφαλή από πολυαμίδιο στην οποία να είναι προσκομισμένος 
ο μηχανισμός τανύσεως του συρματόσχοινου. Ο μηχανισμός θα πρέπει να αποτελείται από 
ατέρμωνα και κοχλία. Ο Κάθε ορθοστάτης, θα πρέπει στο πάνω μέρος του, να φέρει τρεις 
(3) τροχαλίες για να επιτυγχάνεται η αυξομείωση του ύψους του συρματόσχοινου. Η βαφή 
του ορθοστάτη θα πρέπει να επιτυγχάνεται με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής 
πούδρας. Επιπλέον, κάθε σετ στυλοβατών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει , δύο (2) πώματα 
αποφράξεως υποδοχών και δύο (2) βάσεις από σωλήνα Ø 140 Χ 131 Χ 0.60. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης 
του υπό προμήθεια είδους και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 
και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 

Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας γηπέδου. Το περιμετρικό τελάρο και η τραβέρσα 
ενίσχυσης στη μέση πρέπει να αποτελείται από σωλήνα γαλβανιζέ ενδεικτικής διαμέτρου 
Φ60mm. Περιμετρικά πρέπει να είναι κολλημένο πλέγμα γαλβανιζέ με καρέ 10Χ5cm 



περίπου ενδεικτικών διαστάσεων πλάτους 1m περίπου και ύψους περίπου 2m και δυο (2) 
μεντεσέδες στήριξης. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης 
του υπό προμήθεια είδους και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 
και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  

Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης γηπέδου. Η περίφραξη πρέπει να αποτελείται από 
δικτυωτό συρματόπλεγμα γαλβανιζέ ενδεικτικού ύψους 3m ή 4m και πάχος σύρματος 
2,7mm ή 3mm περίπου κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε γηπέδου, με 
καρέ 5,5Χ5,5cm. Κάθε 1m ύψος θα πρέπει να τοποθετηθούν ούγιες, οι οποίες θα πρέπει να 
παρέχουν στερέωση και ασφάλεια της περίφραξης. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης 
του υπό προμήθεια είδους και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού 
και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 

Ενδεικτικές διαστάσεις  

Μήκος    : 180cm 

Ύψος       :  40cm 

Πλάτος    : 45cm  

Το παγκάκι πρέπει να αποτελείται από τέσσερις (4) δοκούς 9Χ4,5cm περίπου που να 
αποτελούν το κάθισμα, τρείς (3) δοκούς 4,5x9cm περίπου που να αποτελούν την πλάτη και 
να στηρίζεται σε ξύλινα πόδια ενδεικτικής διατομής 6x12cm. Τα παγκάκια θα πρέπει να 
πακτωθούν ή να βιδωθούν στο έδαφος σε σειρά ή μεμονωμένα.  

Υλικά κατασκευής  

Ξυλεία. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξυλεία απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα 
επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα πρέπει να είναι βαμμένη με χρώμα 
εμποτισμού.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, το κόστος της 
φορτοεκφόρτωσης του υπό προμήθεια είδους και η δαπάνη του απαιτούμενου 
εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 



 

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι προβολέας τεχνολογίας LED.  

Το σώμα του προβολέα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα 
αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με 
βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό). 

Ο βαθμός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον IP66. 

Ο δείκτης μηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ΙΚ08. 

Ο προβολέας θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να 
αποτρέπεται η υπέρβαση της θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η 
ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι από -
40°C έως +50°C. 

Ο προβολέας θα πρέπει να διαθέτει ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης, για προστασία 
έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης, κατασκευασμένες από υλικά που διατηρούν τα 
χαρακτηριστικά τους στο χρόνο και αντέχουν θερμική ή μηχανική καταπόνηση. Ελαστικές 
φλάντζες στεγανοποίησης που παρουσιάζουν σημεία ασυνέχειας και μπορούν να θέσουν 
σε κίνδυνο τη στεγανότητα του φωτιστικού με την πάροδο του χρόνου δεν θα πρέπει να 
επιτρέπονται.   

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του προβολέα θα πρέπει να γίνεται με χρήση κοινών 
εργαλείων. 

Το βάρος του προβολέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10kg περίπου. 

Ο προβολέας πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60598-1 
και EN 60598-2-5 ή ισοδύναμα αυτών. 

Φινίρισμα 

Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε να διασφαλίζεται καλή 
προσκόλληση της βαφής και πρέπει να βάφεται χρησιμοποιώντας συστήματα βαφής 
κατάλληλα να εγγυηθούν την ανθεκτικότητα της τελικής επιφάνειας στη διάβρωση.  

Σύστημα Στήριξης / Τοποθέτηση 

Ο μηχανισμός στήριξης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο 
ανοξείδωτο ατσάλι και πρέπει να επιτρέπει μεταβλητή κλίση πάνω από το οριζόντιο 
επίπεδο του δρόμου από -90° έως +90°. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 
επιπλέον βάσεων στήριξης. Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά 
εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από 
ανοξείδωτο ατσάλι.  



Ο προβολέας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις 
οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους 
χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν. 

 

ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Η οπτική μονάδα θα πρέπει να αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα 
ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με περιεκτικότητα 
σε χαλκό όχι μεγαλύτερη από 1%. Τα LED δεν θα πρέπει να φέρουν δικό τους πλαστικό 
φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του. 

Για την οπτική μονάδα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 
τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την 
πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό 
οπτικό αποτέλεσμα. 

Το εξωτερικό υλικό προστασίας της οπτικής μονάδας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 
από ψημένο γυαλί ασφαλείας πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η 
χρήση πλαστικών υλικών για ακάλυπτους φακούς. 

Ο προβολέας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος µε φίλτρο ανταλλαγής του εσωτερικού 
αέρα ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του και η αποφυγή δημιουργίας υδρατμών στο 
εσωτερικό της οπτικής μονάδας.  

Η οπτική μονάδα πρέπει να είναι αποσπώμενη και να μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα 
στο σημείο της εγκατάστασης με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων.  

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι ταξινομημένο σύμφωνα µε το πρότυπο 
φωτοβιολογικής ασφάλειας ΕΝ 62471 : Exempt Group (μηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο) ή 
ισοδύναμο. 

Φωτεινή πηγή 

Ονομαστική φωτεινή ροή: ≥ 22.400 lm 

Η φωτεινή πηγή LED θα πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης (≥ 140 lm/W).  Τα LED θα πρέπει 
να είναι διατεταγμένα σε τυπωμένα κυκλώματα έχοντας ένα στρώμα στήριξης από 
αλουμίνιο για καλύτερη θερμική διάχυση. 

Η θερμοκρασία χρώματος θα πρέπει να είναι 4000Κ ± 10%. 

Ο δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων θα πρέπει να είναι Ra≥70. 

Η απόδοση του φωτιστικού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 110 lm/W. 

Διάρκεια Ζωής 

Η διάρκεια ζωής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L80B10 σε Tq=25°C  περίπου 
(η απομείωση της φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα πρέπει να είναι το 80% από την 
αρχικά δηλωμένη με ένα κλάσμα αποτυχίας των 10%). 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 



Ο προβολέας θα πρέπει να φέρει ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) ενσωματωμένη και 
πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης συντήρησης.  

Το τροφοδοτικό θα πρέπει να επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινής ροής (Dimming) μέσω 
πρωτοκόλλων DALI ή 1-10V. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει ξεχωριστό σύστημα προστασίας από υπερτάσεις μέχρι 
10kV, για την πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  

Για την ηλεκτρική σύνδεση με τα δίκτυο θα πρέπει να φέρει στυπιοθλίπτη IP68 για καλώδια 
εξωτερικής διαμέτρου από 6mm έως 13mm περίπου, ενώ θα πρέπει να παρέχεται προ-
καλωδιωμένο (όσον αφορά την εσωτερική συνδεσμολογία) και έτοιμο για χρήση με σκοπό 
την ευκολία στην εγκατάσταση.  

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά 

Ονομαστική ισχύς: ≤ 205 W 

Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  

Κλάση μόνωσης: Κλάση Ι ή II 

 

ΙΣΤΟΣ 

Ο σιδηροϊστός θα πρέπει να είναι ύψους 8 μέτρων, να είναι σχήματος κόλουρου πυραμίδας 
με διατομή σχήματος κύκλου και να είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 
4mm περίπου. H εξωτερική διάμετρος του κύκλου στη βάση του ιστού θα πρέπει να είναι 
περίπου 140mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 60mm περίπου. Ο κορμός του σιδηροϊστού 
θα πρέπει να εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα ενδεικτικών διαστάσεων 400Χ400Χ15mm 
καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια 
στήριξης ενδεικτικού πάχους 8mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο 
καθέτων πλευρών 150mm και 120mm περίπου.  

Η πλάκα έδρασης θα πρέπει να φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του 
αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) οπές ενδεικτικής διαμέτρου 24mm σε απόσταση 
περίπου 300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους 
κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Φ20, συνολικού μήκους 750mm οι οποίοι να 
καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους περίπου 100mm καλά επεξεργασμένο.  

Οι τέσσερεις (4) ήλοι θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 
ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ αυτούς γωνιές 20/20/3 ή λάμες 30/4 σε σχήμα 
τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους προς αποφυγή 
μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα.  

Ο ιστός θα πρέπει να φέρει σε απόσταση περίπου 800mm από τη βάση του οπή 
ενδεικτικών διαστάσεων 80Χ300mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που να κλείνει με 
κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που 
να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής, ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι 
με οπή, για την σύνδεση του αγωγού γείωσης.  



Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα 
πρέπει να γαλβανίζεται εν θερμώ σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές : BS729, 
DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 & GR-181(ΔΕΗ) ή ισοδύναμες αυτών.  

Το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης (αγκύριο) στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον σε 
τμήμα περίπου 100mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης θα πρέπει να είναι επίσης 
προστατευμένο με γαλβάνισμα.  

Ο ιστός στην κορυφή του να μπορεί να δεχτεί βραχίονα (γαλβανισμένο εν θερμώ) μονό ή 
διπλό, ευθύγραμμο ή καμπύλο, οποιασδήποτε διάταξης.   

 

Για το άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να 
υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:  

Για το φωτιστικό σώμα: 

Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 
14001 για την εφαρμογή «Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο 
πιστοποίησης το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE και για τα παρακάτω πρότυπα ή 
ισοδύναμα αυτών: 

EN 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

EN 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

EN55015 / EN 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας) 

EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

EN 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα)  

Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες και κανονι-
σμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα: 

Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) ή νεότερη 

Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility Directive) ή νεότερη 

Οδηγία 2011/65/ΕU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ή νεότερη 

Οδηγία 2009/125/ΕC (Eco design, ERP) ή νεότερη 

Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει 
συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements 
& tests) και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting) ή ισοδύναμα αυτών, το οποίο θα 
αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα 
περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. 

Έκθεση δοκιμής (Test Report) κατά ΕΝ60598 ή ισοδύναμο. 

Έκθεση δοκιμής (Test Report) από φωτομετρικό εργαστήριο αναγνωρισμένο από 
ανεξάρτητο φορέα διαπίστευσης κατά LM79-08 (Mετρήσεις ηλεκτρικών και φωτομετρικών 



μεγεθών) ή ισοδύναμο,  για την επιβεβαίωση όλων των φωτομετρικών και λοιπών μεγεθών 
όπως : η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση (lm/W), η 
φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης, η 
φωτομετρική καμπύλη (πολικό διάγραμμα) του φωτιστικού. 

Έκθεση δοκιμής (Test Report) του κατασκευαστή των LED, σύμφωνα με τα πρότυπα LM80-
08 & TM-21-08 ή μεταγενέστερα 

Δήλωση συμμόρφωσης με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 
(photobiological compatibility) ή ισοδύναμο. 

Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος, 
το οποίο δεν θα είναι ιδιοκατασκευή. 

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού. 

Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση 
εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να 
συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε 
χώρα η μέτρηση των φωτιστικών. 

Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, το κάθε φωτιστικό 
θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η 
αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του 
χρόνου εγγυήσεως. 

Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας για το φωτιστικό σώμα για τουλάχιστον πέντε (5) 
έτη. 

 

Για τον ιστό: 

Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή των προσφερόμενων ιστών σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο με πεδίο πιστοποίησης την 
κατασκευή πυλώνων. 

Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του ιστό. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΛΑΡ 

Προμήθεια στεγανού μεταλλικού κιβωτίου ηλεκτροδότησης ιστών φωτισμού (πίλλαρ), 
βαθμού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους 
από σκυρόδεμα, που περιλαμβάνει τα εξής: 

Την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) 
ενδεικτικών διαστάσεων (πλάτος Χ ύψος Χ βάθος) 110Χ80Χ30cm, με δύο πόρτες και 
διαμέρισμα για μετρητή ΔΕΔΔΗΕ, με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5cm περίπου 
για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους περίπου 1,5mm, 
γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, με ελαστικά παρεμβύσματα 
στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα 
πίλλαρ και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου της προμήθειας. Την εκσκαφή 
και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ. 



Την βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, 
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40cm περίπου από τον περιβάλλοντα 
χώρο, ενδεικτικών διαστάσεων 10cm μεγαλύτερης του πίλλαρ από κάθε πλευρά  εκτός της 
πλευράς του στυλίσκου ΔΕΔΔΗΕ που θα είναι 30cm μεγαλύτερου του πίλλαρ, με κεντρική 
οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων καθώς και φρεάτιο έλξης καλωδίων διαστάσεων 
40Χ40 με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατηγορίας Β125, τους χάλκινους αγωγούς γείωσης 
διατομής 25mm2, τους ακροδέκτες και την πλάκα γείωσης ενδεικτικών διαστάσεων 
50Χ50cm.,την στεγανή διανομή έως τεσσάρων αναχωρήσεων εντός του πίλλαρ με τα 
όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη από πίνακα 
προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, 
επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με 
τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου 
τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.  

Τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες και 
ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ διαρροής, 
μικροαυτόματους γραμμών φωτισμού, χρονοδιακόπτη, πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής 
εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω 
μέρος του κιβωτίου). 

Ο στυλίσκος από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, διαμέτρου 3’’ μήκους 6m, 
τοποθετημένος παραπλεύρως του πίλλαρ για την κατασκευή της παροχής, με στερεωμένο 
επ’ αυτού του σωλήνα διέλευσης καλωδίου του ΔΕΔΔΗΕ διαμέτρου 1’’, με τα απαραίτητα 
σπιράλ για την είσοδό του καλωδίου εντός του πίλλαρ, με οπή και γάντζο στην κορυφή του 
για τη σύνδεσή του με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του πίλλαρ, η μεταφορά στην τελική θέση, καθώς 
και κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την τοποθέτησή του και την σύνδεσή του με τους 
ιστούς και τα φωτιστικά σώματα στην εκάστοτε παιδική χαρά, έως την ορθή και έντεχνη 
λειτουργία αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  

Εργασίες επισκευής της υφιστάμενης περίφραξης των γηπέδων καθώς και των μεταλλικών 
στοιχείων αυτής, που αφορούν την συντήρηση των σιδηρών τμημάτων των σκελετών των 
υφισταμένων μεταλλικών περιφράξεων των αθλητικών χώρων. Περιλαμβάνει την 
τμηματική επιδιόρθωση των στρεβλών και λυγισμένων σιδηρών τμημάτων των 
υφιστάμενων περιφράξεων, την επισκευή των συγκολλήσεων στους στύλους καθώς και την 
μερική αντικατάσταση των φθαρμένων και επικίνδυνων τμημάτων σύρματος και 
σωληνώσεων. 

 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων για την έντεχνη εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, η συσσώρευση των προϊόντων 
και η μεταφορά τους σε κατάλληλες θέσεις απόρριψης καθώς και όποια δαπάνη απαιτηθεί 
για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 



Εργασία αποξήλωσης και απομάκρυνσης υφιστάμενου δέντρου μπροστά από τις κερκίδες 
των θεατών. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο της επιλογής του 
Αναδόχου (δια χειρός – κοπής κλπ ή με μηχανικά μέσα), χωρίς να προκληθούν φθορές στον 
υπόλοιπο χώρο ή σε είδη που δεν χρήζουν αποξήλωσης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων για την έντεχνη εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, η συσσώρευση των προϊόντων 
και η μεταφορά τους σε κατάλληλες θέσεις απόρριψης καθώς και όποια δαπάνη απαιτηθεί 
για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ 

Εργασία αποξήλωσης των υφιστάμενων μπασκετών λόγω πολυκαιρισμού και βανδαλισμών, 
οι οποίες πρέπει να απομακρυνθούν με σκοπό την επαναδημιουργία κατάλληλων χώρων 
άθλησης. Κατόπιν των αποξηλώσεων, θα πρέπει να γίνει και ο καθαρισμός των χώρων εν 
γένει από οποιοδήποτε υλικό εμποδίζει. Τα προϊόντα των αποξηλώσεων, θα 
απομακρύνονται με ευθύνη του αναδόχου και θα μεταφέρονται σε κατάλληλους χώρους. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων για την έντεχνη εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, η συσσώρευση των προϊόντων 
και η μεταφορά τους σε κατάλληλες θέσεις απόρριψης καθώς και όποια δαπάνη απαιτηθεί 
για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Εργασία αποξήλωσης του υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού λόγω πολυκαιρισμού και 
βανδαλισμών, ο οποίος πρέπει να απομακρυνθεί με σκοπό την επαναδημιουργία 
κατάλληλων χώρων άθλησης. Κατόπιν των αποξηλώσεων, θα πρέπει να γίνει και ο 
καθαρισμός των χώρων εν γένει από οποιοδήποτε υλικό εμποδίζει. Τα προϊόντα των 
αποξηλώσεων, θα απομακρύνονται με ευθύνη του αναδόχου και θα μεταφέρονται σε 
κατάλληλους χώρους. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου αθλητικού 
εξοπλισμού και εργαλείων για την έντεχνη εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, η συσσώρευση 
των προϊόντων και η μεταφορά τους σε κατάλληλες θέσεις απόρριψης καθώς και όποια 
δαπάνη απαιτηθεί για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ 

Εργασία αποξηλώσεις και απομάκρυνσης υλικών, όπου απαιτείται και προετοιμασία 
χώρου. Η αποξήλωση τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες της 
αρμόδιας υπηρεσίας. Οι εργασίες αποξήλωσης και στη συνέχεια απομάκρυνσης θα πρέπει 
να προηγηθούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έντεχνη τοποθέτηση των ειδών της 
παρούσας μελέτης. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο της 
επιλογής του Αναδόχου (δια χειρός – κοπής κλπ ή με μηχανικά μέσα), χωρίς να προκληθούν 
φθορές στον υπόλοιπο χώρο ή σε είδη που δεν χρήζουν αποξήλωσης. Επί προσθέτως, θα 
πρέπει να εκτελεστούν οι κατάλληλες εργασίες για να ομαλοποιηθεί το έδαφος όπου αυτό 



είναι απαραίτητο. Τέλος, πρέπει να απομακρυνθούν από τον εκάστοτε χώρο τα υφιστάμενα 
υλικά και να μεταφερθούν σε κατάλληλους χώρους. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων για την έντεχνη εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, η συσσώρευση των προϊόντων 
και η μεταφορά τους σε κατάλληλες θέσεις καθώς και όποια δαπάνη απαιτηθεί για την 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

 

 

Ο Συντάξας Ο Διευθυντής 

 

 

 

 

Νικόλαος Γεωργακόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Αναστάσιος Δαμάσκος 

Μ/Η Μηχανικός 

 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 
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Αχαρνές, 15/09/2021 

 
 

 
 

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
 

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 35433/09-09-2021 και  

36521/15-09-2021 πρακτικών της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του 

Δήμου, που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό για την 

προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου. 

Β. Ανάδειξη της εταιρείας «Αφοί Μαραγκού Ο.Ε.» ως 

προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Α» και του κου 

Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη  ως προσωρινού αναδόχου της 

ομάδας «Β» του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σε συνέχεια της με αρ. 342/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: ΨΗ7ΨΩΨ8-Υ33) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου και της με 

αρ. πρωτ. 29252/29-07-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009000161 2021-07-

29), παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 

για: Α. την επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 35433/09-09-2021 και  36521/15-

09-2021 πρακτικών της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων 

προσφορών στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια κρασπέδων και πλακών 

πεζοδρομίου και Β: την ανάδειξη:  

 της εταιρείας «Αφοί Μαραγκού Ο.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου της 

ομάδας «Α» από την προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου, η 

2ο ΘΕΜΑ 



οποία το συνολικό ποσό των 8.308,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24% και  

 του κου Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη, ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας 

«Β» από την προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου, ο οποίος 

προσέφερε αναλυτικά  το συνολικό ποσό των 43.875,42 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, 

 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής         Τα μέλη της Επιτροπής 
 
 
 

   Κων/να Τούντα             1. Ειρήνη Λαμπρινίδου   2. Στυλιανός 

Γιαννακόπουλος 
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Προς: 

 

 
Αχαρνές, 17/09/2021 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «A. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων και 

σιδηρών στύλων. 

 Β. Έγκριση της με αρ. 116/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, 

κολωνακίων και σιδηρών στύλων, συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 93.027,28 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

 Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, 

κολωνακίων και σιδηρών στύλων, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

τιμής.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με: 

 το με αρ. πρωτ. 35431/09-09-2021 έγγραφο που αφορά στην ανάγκη της 

προμήθειας πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων και σιδηρών 

στύλων και 

 την με αρ. 116/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τα οποία 

σας διαβιβάζουμε συνημμένα), 

είναι αναγκαία η πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων και σιδηρών 

στύλων. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 

των 93.027,28 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Η ανωτέρω προμήθεια θα 

πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις 

Ν.4412/2016. 
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Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση 

και ληφθεί απόφαση για: Α. την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων 

και σιδηρών στύλων, Β. την έγκριση της με αρ. 116/2021 μελέτης της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, 

κολωνακίων και σιδηρών στύλων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

93.027,28 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και Γ. τη σύνταξη των όρων 

διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια πινακίδων 

σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων και σιδηρών στύλων, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

 

      
  Ο Συντάκτης           Ο Προϊστάμενος Προμηθειών         Ο Δ/ντής 
Οικ. Υπηρεσιών 
           & 
α.α. 
                  Η 
Προϊσταμένη Εξόδων 
  
              
 
 
   Νικόλαος Γκαγκαστάθης Παναγιώτης Μπάσιος              Ελένη 

Κατρά 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & 
παροχής γενικών υπηρεσιών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια: Χ. Δημητρέση 
Τηλ.: 213 2072325 
E-mail: cdimitresi@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αχαρνές, 17/09/2021 

 
 

 
 

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 36463/15-09-2021 και  

37097/17-09-2021 πρακτικών της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του 

Δήμου, που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό για την 

προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου. 

Β. Ανάδειξη της εταιρείας «Β. Παράσχος & Σια Ε.Ε.» ως 

προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Α» και της εταιρείας 

«Ευάγγελος Δανιήλ & Σια Ο.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου 

της ομάδας «Β» του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σε συνέχεια της με αρ. 343/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: Ψ45ΝΩΨ8-ΧΡ2) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 

και της με αρ. πρωτ. 28418/22-07-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008971832 

2021-07-23), παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 36463/15-09-2021 και  

37097/17-09-2021  πρακτικών της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν στην αξιολόγηση των υποβληθέντων 

προσφορών στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης και 

μικροαντικειμένων γραφείου και Β: την ανάδειξη:  

1. της εταιρείας «Β. Παράσχος & Σια Ε.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου της 

ομάδας «Α» από την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 

4ο ΘΕΜΑ 



γραφείου, η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 14.590,66 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και 

2. της εταιρείας «Ευάγγελος Δανιήλ & Σια Ο.Ε.», ως προσωρινής 

αναδόχου της ομάδων «Β» από την προμήθεια γραφικής ύλης και 

μικροαντικειμένων γραφείου, η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 

22.225,14 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής           Τα μέλη της Επιτροπής 
 
 

    

    Αντώνιος Παραβολιδάκης     1. Χρυσούλα Δημητρέση   2. 

Παναγιώτης Σταθόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ         
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Συντάκτρια: Μάμμου Κωνσταντίνα 
Τηλ: 213 20 72 513                               Αχαρνές :  ………../9/2021 
 
 
                                                              Προς:  τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                          κ. Σπύρο Βρεττό  
 
        Κοιν:   Οικονομική Υπηρεσία  
 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. 63/26-02-2021 Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά έγκριση του 2ου Πρακτικού για τον έλεγχο δικαιολογητικών του 
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» 
λόγω ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ του εν λόγω 2ου Πρακτικού (ως προς το ποσό Κατακύρωσης στο 
ορθό 135.221,14 € αντί του λανθασμένου ποσού 774.336,82 €) και πρόσκληση αναδόχου 
για υπογραφή της σύμβασης  

 
Με την με αρ.  63/26-02-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2ο 

Πρακτικό για τον έλεγχο δικαιολογητικών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 
ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ». Ακολούθως η επιτροπή διαγωνισμού επανήλθε με ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του εν λόγω Πρακτικού (ως προς το ποσό Κατακύρωσης στο ορθό 135.221,14 
€ αντί του λανθασμένου ποσού 774.336,82 €). Η ορθή επανάληψη είναι ως ακολούθως: 

 
Με την με αρ. 235/19-10-2020 (ΑΔΑ: Ω8ΞΥΩΨ8-Π25) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό διαγωνισμού του έργου: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» και ανέδειξε προσωρινό 
μειοδότη τον οικονομικό φορέα «Κ/Ξ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ - ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.» 
και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες την 26/10/2020 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

 
   Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καμία ένσταση (προδικαστική 
προσφυγή), κατά  τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης του έργου.  

 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν : 

 
 Την με αριθμ  πρωτ. 44268/6-11-2020 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής 

προς την ανωτέρω εταιρεία, που κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 6-11-
2020, να υποβάλει όλα τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις 
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δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης.  

 
 Το ότι ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά την 16-

11-2020 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη μορφή 
στο πρωτόκολλο του Δήμου στις 31-7-2020 (αρ. πρωτ. 21943/31-7-2020).  

 
 Το ότι η αναθέτουσα αρχή με το υπ’ αριθμ. 45064/13-11-2020 έγγραφό της, 

ζήτησε από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οικονομικούς φορείς την 
παράταση ισχύος των προσφορών τους έως τις 25-11-2021.  
 

 Το ότι στην ανωτέρω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν οι οικονομικοί φορείς:  
1. Κ/Ξ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ - ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.  
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ  
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ  
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

αποστέλλοντας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δήλωση παράτασης ισχύος της προσφοράς αλλά και 
έγγραφο παράτασης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 
Συνήλθε 

 
στις 14/9/2021 σε συνεδρίαση προκειμένου να διαπιστώσει με τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των άρθρων 75,76 και 77 του Ν. 4412/16.  

Η Πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι 
επί συνόλου τριών (3) μελών παραβρέθηκαν τα τρία (3) μέλη, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης στις 9:30π.μ. και προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων από τον προσωρινό 
ανάδοχο δικαιολογητικών. 
Λαμβάνοντας υπόψη:  
α) Την παρ. 23.2 της διακήρυξης όπου αναγράφεται ότι: “Το δικαίωμα συμμετοχής και οι 
όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, 
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α έως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας”.  
β) Το με αρ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σχετικά με “Διευκρινήσεις ως 
προς το χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικά κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του 
Ν.4605/2019” (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ- Ζ9Κ),  
έγινε αντιπαραβολή των υποβληθέντων δικαιολογητικών με το Τ.Ε.Υ.Δ. και με τις 
παραγράφους 23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου. Από τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε, ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην 
διακήρυξη του έργου και ως εκ τούτου γίνονται δεκτά.  

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία «Κ/Ξ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ- 
ΜΟΣΧΟΣ - ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.»  με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 
135.221,14  € και μέση έκπτωση 49,00%.  
 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης, σας 
διαβιβάζουμε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, του 2ου Πρακτικού - Ελέγχου των Δικαιολογητικών (ως 
προς το ποσό Κατακύρωσης στο ορθό 135.221,14 € αντί του λανθασμένου ποσού 



774.336,82 €) της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρακαλούμε για την έγκρισή του από την 
Οικονομική Επιτροπή με την λήψη σχετικής απόφασης.  

 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (άρθρο 4.3.α. Διακήρυξης). 

 
 

 Ο Δ/ΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡ.  ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Αχαρνών, για ένταξη στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την 
εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 

Το Πράσινο Ταμείο καλεί το σύνολο των Δήμων της χώρας να υποβάλλουν προτάσεις 
σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης για τη Δράση: «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την 
εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Άξονα Προτεραιότητας 
2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021. 

Η πρόσκληση, θα παραμείνει ανοιχτή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των Δήμων κατά το 
διάστημα 1 Ιουλίου 2021 – 30 Ιουνίου 2022 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Πράσινου Ταμείου. 

Αναπόσπαστο κομμάτι της συγκεκριμένης Πρόσκλησης αποτελεί ο Οδηγός Διαχείρισης του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 Ιούνιου 2021, 
Άξονας Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή 
προτάσεων. 

Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής, ο Δικαιούχος θα μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά 
την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά μέχρι την οριστική υποβολή. Η οριστική 
υποβολή της γίνεται άπαξ και θα λαμβάνει αυτόματα Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πράσινο 
Ταμείο.  

Μετά την «Οριστική Υποβολή» της πρότασης, είναι δυνατή η εκτύπωση της φόρμας με τον 
Αριθμό Πρωτοκόλλου και τα στοιχεία της αίτησης μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας του 
Πράσινου Ταμείου. 

Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η 
προθεσμία υποβολής. Εφόσον πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή 
αποκλεισμού, τα έργα εντάσσονται, βάσει του προϋπολογισμού τους. 

 
 
   

 
 
 
 

 
    

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

 
 
 
 

                       
 
 
 

Προς:  
 
 

    Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ» 
    Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ» 
 
Αχαρνές,     20 Σεπτεμβρίου 2021 
Αριθμός Πρωτοκόλλου:   
 
 

 
 
 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

6ο ΘΕΜΑ 



Το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Σχεδίων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) καθορίζεται από το άρθρο 92 του 
ν.4759/2020 και συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  υπ’ αριθμ. 
Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκύκλιο Τεχνικών Οδηγιών. Στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. 
καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, όλοι οι 
χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Καταγράφεται 
η θεσμοθετημένη κατάσταση, κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ. 
2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και ιεραρχείται η απόκτησή τους με βάση την 
αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, 
δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 
4759/2020. 

Για κάθε Δήμο προβλέπεται η υποβολή μιας (1) πρότασης για την εκπόνηση του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου εντός των διοικητικών τους ορίων. Στους δυνητικούς δικαιούχους 
παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη και ήδη συμβασιοποιημένων υπηρεσιών ή 
υπηρεσιών των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα 
κριτήρια της επιλεξιμότητας. 

Συγκεκριμένα για το Δήμο μας, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 6 του Οδηγού Διαχείρισης η 
χρηματοδότηση υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο Α = 20.000€ + κ*40.000€. 

Όπου η τιμή Α είναι η μέγιστη αμοιβή του Αναδόχου, ενώ ο συντελεστής Κ καθορίζεται με 
πληθυσμιακά κριτήρια βάσει του Πίνακα που ακολουθεί: 

Πληθυσμός Τιμή Κ 
Από 2.000 - 10.000 0.1 
Από 10.001 - 30.000 0.3 
Από 30.001 - 50.000 0.5 
Από 50.001 - 100.000 0.7 
>100.000 1 

 

Δεδομένου ότι ο Δήμος μας ανήκει στην πληθυσμιακή κατηγορία άνω των 100.000, το ποσό 
της χρηματοδότησης είναι 60.000,00 € πλέον  ΦΠΑ 24%, ή 74.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Α) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης. 

Β) Την Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Αχαρνών για ένταξη στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την 
«Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Αχαρνών» 

Γ) Τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υπηρεσίας 
σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί. 

Δ) Τη δέσμευση για την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους, σε περίπτωση που 
ο προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό 
χρηματοδότησης. 



Ε)  Την εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου κου Κωνσταντίνου Ματζετάκη Προϊσταμένου 
του Τμήματος Εξεύρεσης και Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων – Διεθνών 
Σχέσεων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως αρμόδιου 
επικοινωνίας και υπεύθυνου για την υλοποίηση της πρότασης για λογαριασμό του Δήμου. 

ΣΤ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ & 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 
 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΑΝΟΥ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 



   

 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΤΟΛΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.κ. 13673, Αχαρνές 
Συντάκτης : κ. Παπαδόπουλος Σ. 
Τηλ. /  Fax (+30) 210-2463171 
Ε-mail: spapadopoulos@acharnes.gr 

 
 
 
 
 

Προς: 
 
 
 

  
 
Αχαρνές,    14   /    9   / 2021 
 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Θέμα: «Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. που αφορά έξοδα των 
οχημάτων του Δήμου Αχαρνών και ορισμού υπολόγου » 
  
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση 
για ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. που αφορά έξοδα των 
οχημάτων του Δήμου Αχαρνών 
 

1. ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων, βεβαιώσεις (φρένων ABS – ταχογράφου), 
πιστοποίηση καλής λειτουργίας ανυψωτικού μηχανήματος 

2.  Τακτοποίηση αδειών οχημάτων – μηχανημάτων των υπό εκκαθάριση 
Δημοτικών επιχειρήσεων 

3. Κλείσιμο εκκρεμοτήτων που αφορούν τα οχήματα – μηχανήματα σε ΔΟΥ, 
Υπουργείο Μεταφορών και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες 

 
σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.005 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού 
έτους 2021 και ορισμού υπολόγου, με απόδοση λογαριασμού έως 31/12/2021. 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O Συντάκτης 
 

Ο Προϊστάμενος 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΤΟΛΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 

 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 
 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ 

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

7ο ΘΕΜΑ 



 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        

                     Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

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

 
                        Αχαρνές,  10 Σεπτεμβρίου 2021                        

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 
ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1157/2021 αποφάσεως  Δημάρχου σύμφωνα με τις 

διατάξεις  

                 της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

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

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

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

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

παραρτημάτων αυτού 

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

Οικονομικής Επιτροπής  

5) Την υπ΄ αριθμ. 124/01-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

6) Την  υπ΄αριθμ. 2256/38335/09-09-2019  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

8ο ΘΕΜΑ 



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

σύμφωνα με την οποία όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται 

άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο 

Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής .Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 

υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της 

αντίστοιχης επιτροπής. 

10)  Την υπ΄αριθμ.: 1157/2021 απόφαση Δημάρχου (αρ πρωτ: 34340 και ΑΔΑ: 

ΨΨΠΧΩΨ8-Γ49), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερθείσες  

διατάξεις,  οι οποίες ορίζουν ότι η εν λόγω απόφαση υποβάλλεται υποχρεωτικά 

για έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής.   

                                                                
                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ 

1157/2021  αποφάσεως Δημάρχου δια της οποίας : 

1.  Διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος. Θεμιστοκλής Μαμάκος με 

ΑΜΔΣΑ:17096, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών και την κατάθεση 

προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, μετά παραστάσεως κατά 

την εκ νέου ορισθείσα δικάσιμο δια της με ΓΑΚ: 4203/2021 και  Αριθμό Κατάθεσης 

Δικογράφου: 428/2021 κλήσης –επανάληψης συζήτησης την 7 Σεπτεμβρίου 2021 αλλά 

και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  ματαίωση συζήτηση  της από 04-03-2020  με 

ΓΑΚ/ΕΑΚ: 2674/279/22-05-2020 αιτήσεως  των  1) Αριστείδη Μίχα του Κωνσταντίνου και 

2)  Δήμητρας θυγ Κωνσταντίνου Μίχα κατά του Δήμου Αχαρνών,  για έκδοση οριστικής 

απόφασης για αναγνώριση των αιτούντων ως  δικαιούχων  αποζημίωσης λόγω 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης 178,58 τ.μ στην ΠΕ «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» , 

σε συνέχεια της υπ΄αριθμ 2360/2021 αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου. 

Εγκρίνει αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση,  

σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι, το ποσό των διακοσίων ογδόντα 

οκτώ (288,00) ευρώ  πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ.  

 2.  Διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος  Θεμιστοκλής Μαμάκος με 

ΑΜΔΣΑ:17096, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών και την κατάθεση  

αίτησης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών περί καθορισμού οριστικής τιμής 

μονάδος για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης 



178,58 τ.μ στην ΠΕ «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» στο ποσό των 154,24 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ.: 226/14-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά των: 1) 

Αριστείδη Μίχα του Κωνσταντίνου και 2) Δήμητρας Μίχα του  Κωνσταντίνου, σε συνέχεια 

της υπ αριθμ 2360/2021 Αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα 1ο 

Δημόσιο ),  η οποία δημοσιεύθηκε στις 11/5/2021  και η οποία καθορίζει την 

προσωρινή τιμή μονάδος για το εν λόγω ακίνητο στο ποσό των διακοσίων τριάντα ( 

230,00 ) ευρώ ανά τ.μ.. Επίσης  να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις κατά τη 

συζήτηση  της ως άνω αιτήσεως , όταν και όπου ορισθεί,  αλλά και σε κάθε μετά 

από αναβολή ή ματαίωση συζήτηση. 

Εγκρίνει αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση,  

σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι, το ποσό των τετρακοσίων 

είκοσι επτά (427,00) ευρώ   πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου 

του γραμματίου ΔΣΑ.  

 

 

 

 

 

          Η Υπάλληλος                             Η Προϊσταμένη                                    Η Νομική 
Σύμβουλος 
 
                                        
       ΄Αννα Α. Κλεινάκη                    Γεωργία Χ. Μπούσγου                            Δήμητρα Ε. 

Καψιώτη  

 

           

 

                                                                       
   
      ΄                                                                  

 
 
 
 
 



 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &   Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460,461,462 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

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

 
       
                  Αχαρνές, 3 Σεπτεμβρίου  2021                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

                                                                  ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

12) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν  

13) Την υπ΄ αριθμ. 124/37358/01-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

14) Την  υπ΄ αριθμ. 2256/38335/09-09-2019  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

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

παραρτημάτων αυτού. 

18) Την υπ αριθμ 1029/2021 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 

κοινοποιηθείσα στο Δήμο την 6/7/2021, η οποία καθορίζει   προσωρινή τιμή 

μονάδος  για  αποζημίωση από τον Δήμο Αχαρνών  λόγω  απαλλοτρίωσης 

ιδιοκτησίας των αιτούντων 1) Γεωργίου Ρωμανού του Εμμανουήλ και 2) Ιωάννη 

9ο ΘΕΜΑ 



Πάσσουλα του Γεωργίου  στην Π.Ε «ΛΑΘΕΑ Α΄» επιφανείας  237,65 τ.μ  , το 

ποσό των τριακοσίων είκοσι (320,00) ευρώ ανά τ.μ   

19) Την υπ΄αριθμ.: 405/03-06-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως 

αυτή επανεγκρίθηκε και  επικαιροποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.: 52/5-2-2009 

νεώτερη απόφαση και ισχύει με την οποία προσδιορίζεται η συμβιβαστική ( 

εξωδικαστική ) τιμή   για αποζημίωση ρυμοτομούμενης  εδαφικής έκτασης  

στην ΠΕ «ΛΑΘΕΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών στο ποσό  των  207,00 ευρώ/τ.μ 

10)  Την υπ αριθμ  47/28-2-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της 

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια   δικηγόρος του Δήμου η  κα Φανή Κατάρα 

προκειμένου να καταθέσει προτάσεις και ανταίτηση κατά την συζήτηση ενώπιον 

του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών  της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 9992/2019 

αίτησης των ως άνω αιτούντων περί  αναγνώρισής των ως  δικαιούχων της 

αποζημίωσης και καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος  αποζημίωσης. 

 11)   Το από 28-7-2021 ηλεκτρονικό ενημερωτικό σημείωμα της πληρεξούσιας 

δικηγόρου κας Φανής   Κατάρα στο οποίο εκφράζει την άποψή της ότι θα πρέπει 

να κατατεθεί εκ μέρους του Δήμου  αίτηση για  οριστική τιμή εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

επίδοσης της υπ αριθμ 1029/2021 Απόφασης Μον Εφετείου Αθηνών στο Δήμο. 

12) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης οριστικής τιμής 

ενώπιον του    αρμόδιου δικαστηρίου καθώς επίσης και να παραστεί και να καταθέσει 

προτάσεις κατά την συζήτηση της εν λόγω αιτήσεως . 

13) Την υπ΄αριθμ.391/17-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας 

διορίσθηκε  πληρεξούσια δικηγόρος η κα Φανή Κατάρα δικηγόρος Αθηνών με 

ΑΜΔΣΑ:32955, για την κατάθεση αίτησης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Αθηνών περί  καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση  εδαφικής 

έκτασης 237,65τ.μ. στην ΠΕ «ΛΑΘΕΑ Α΄»  στο ποσό των  207,00 ευρώ/τ.μ 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 405/03-06-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

όπως αυτή επανεγκρίθηκε και  επικαιροποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.: 52/5-2-2009 

νεώτερη απόφαση και ισχύει. κατά των : 1) Γεωργίου Ρωμανού του Εμμανουήλ και 

2) Ιωάννη Πάσσουλα του Γεωργίου, σε συνέχεια της κοινοποιηθείσας στο Δήμο 

υπ΄αριθμ. 1029/2021 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία 

καθορίζει την προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης για την ως άνω αναφερόμενη 

έκταση  στο ποσό των τριακοσίων είκοσι (320,00) ευρώ ανά τ.μ, καθώς επίσης και 



να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις κατά την δικάσιμο της ως άνω αιτήσεως  

που θα ορισθεί  αλλά και σε κάθε μετά από αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. 

14) Την από 3-09-2021 ηλεκτρονική ενημέρωση-δήλωση αδυναμίας παράστασης  της 

πληρεξούσιας  δικηγόρου κας Φανής  Κατάρα και  τον  χειρισμό  της ανατεθείσας 

σε αυτή  ως άνω ( στοιχ. 13 ) δικαστικής υποθέσεως και την πρότασή της για 

ανάθεση αυτής σε έτερο συνεργαζόμενο δικηγόρο. 

15) Την αναγκαιότητα διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό της ως άνω 
( στοιχ. 13 ) δικαστικής υποθέσεως 

                                                                                                                       
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την λήψη απόφασης για ανάκληση της προγενεστέρας  υπ΄αριθμ.: 391/17-08-2021 

αποφάσεως της ιδίας επιτροπής και τον  διορισμό έτερου  πληρεξούσιου δικηγόρου   

προκειμένου να  καταθέσει  αίτηση του Δήμου Αχαρνών  ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών περί  καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος στο ποσό των  207,00 

ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 405/03-06-2008 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και  επικαιροποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.: 

52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει.  για αποζημίωση  εδαφικής έκτασης 

237,65τ.μ. στην ΠΕ «ΛΑΘΕΑ Α΄»  κατά των : 1) Γεωργίου Ρωμανού του Εμμανουήλ 

και 2) Ιωάννη Πάσσουλα του Γεωργίου, σε συνέχεια της κοινοποιηθείσας στο Δήμο 

υπ΄αριθμ. 1029/2021 αποφάσεως  του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία καθορίζει 

την προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης για την ως άνω αναφερόμενη έκταση  στο ποσό 

των τριακοσίων είκοσι (320,00) ευρώ ανά τ.μ., καθώς και   να παραστεί και να 

καταθέσει προτάσεις κατά την συζήτηση  της ως άνω αιτήσεως όταν και όπου 

ορισθεί,  αλλά και σε κάθε μετά από αναβολή ή ματαίωση συζήτηση, σε 

αντικατάσταση  της πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου  κας  Φανής Κατάρα μετά 

την από 3-09-2021 δήλωσή της περί  αδυναμίας χειρισμού  της εν λόγω  δικαστικής 

υποθέσεως,  η οποία  της ανατέθηκε δια της υπ΄αριθμ.:391/17-08-2021 αποφάσεως 

της Οικονομικής Επιτροπής.  

Η αμοιβή του  πληρεξούσιου  δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, 

σύμφωνα με τα   ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι, 

είναι το ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά  (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος 

ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ  

   Προτεινόμενος  δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος                                      
    Η Προϊσταμένη                 Η Νομική Σύμβουλος 

Γεωργία Χ. Μπούσγου                   Δήμητρα Ε. Καψιώτη            


