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Αχαρνές, 21/01/2021 

 
 

 
 

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
 

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 2211/21-01-2021 

πρακτικού 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 

σκυροδέματος και αδρανών οικοδομικών υλικών. 

Β. Ανάδειξη της εταιρείας «Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης & Σια 

Ε.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Α» και του κου 

Εμμανουήλ Πετράκη ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας 

«Β» του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

σκυροδέματος και αδρανών οικοδομικών υλικών.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σε συνέχεια της με αρ. 289/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

σκυροδέματος και αδρανών οικοδομικών υλικών και της με αρ. πρωτ. 48477/14-

12-2020 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC007841074), παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε 

και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη του με 

αριθμ. πρωτ. 2211/21-01-2021 πρακτικού 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 σκυροδέματος και αδρανών οικοδομικών υλικών και Β: την ανάδειξη:  

 της εταιρείας «Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης & Σια Ε.Ε.», ως προσωρινής 

αναδόχου της ομάδας «Α» από την προμήθεια σκυροδέματος και αδρανών 

1ο ΘΕΜΑ 



οικοδομικών υλικών η οποία προσέφερε  το συνολικό ποσό των 21.971,56 

€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 

 του κου Εμμανουήλ Πετράκη, ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας «Β» 

από την προμήθεια σκυροδέματος και αδρανών οικοδομικών υλικών, ο οποία 

προσέφερε το συνολικό ποσό των 20.443,88 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %. 

    
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής         Τα μέλη της Επιτροπής 
 
 
 

Νικόλαος Σιδερής            1. Κων/να Τούντα       2. Στυλιανός 

Γιαννακόπουλος 
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Προς: 
 

 
Αχαρνές, 24/02/2021 

 
 

 
 

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 5590/18-02-2021 και 6720/24-02-

2021 πρακτικών της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν στην 

αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς που υποβλήθηκε στον 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού, 

κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία 

ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού του Δήμου Αχαρνών. 

Β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.»  ως προσωρινής 

αναδόχου της προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 

τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των 

στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου 

Αχαρνών.» 

 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

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

A. την επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 5590/18-02-2021 και 6720/24-02-2021 

πρακτικών της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του 

Δήμου, που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 

υποβλήθηκαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 

εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία 

ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του 

2ο ΘΕΜΑ 



Δήμου Αχαρνών και Β. στην ανάδειξη της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» ως 

προσωρινής αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 

τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών, η οποία προσέφερε το 

συνολικό ποσό των 148.000,00 €, 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, 24/02/2021 

 
 

 
 

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 5592/18-02-2021 και 6722/24-02-

2021 πρακτικών της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν στην 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού. 

Β. Ανάδειξη της εταιρείας «Παν. Παπαδόπουλος & Σια Ε.Ε.» ως 

προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Α-Λαμπτήρες» και «Β-

Ηλεκτρολογικό υλικό» και της εταιρείας «Οικοδομικαί Τεχνικαί 

Εργασίαι ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Δ-

Φωτιστικά σώματα LED», του ανωτέρω διαγωνισμού. 

Γ.  Κήρυξη της ομάδας «Γ’ – Εορταστικός φωτεινός διάκοσμος» του 

ανωτέρω διαγωνισμού, ως άγονης. 

Δ. Λήψη απόφασης είτε για την ακύρωση, είτε για την επαναδημοσίευση, 

είτε για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της ομάδας «Γ’ – Εορταστικός φωτεινός διάκοσμος 

του ανωτέρω ανοικτού διαγωνισμού.» 

  

 

 
 
Κύριε Πρόεδρε, 

3ο ΘΕΜΑ 



 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για: A. την επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 5592/18-02-2021 

και 6722/24-02-2021 πρακτικών της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν στην αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, Β. στην 

ανάδειξη της εταιρείας «Παν. Παπαδόπουλος & Σια Ε.Ε.» ως προσωρινής 

αναδόχου της ομάδας «Α-Λαμπτήρες», συνολικού ποσού 98.824,90 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και «Β-Ηλεκτρολογικό υλικό» 

συνολικού ποσού 65.435,31 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και της 

εταιρείας «Οικοδομικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.» ως προσωρινής 

αναδόχου της ομάδας «Δ-Φωτιστικά σώματα LED», συνολικού ποσού 

14.880,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, του ανωτέρω 

διαγωνισμού, Γ.  την κήρυξη της ομάδας «Γ’ – Εορταστικός φωτεινός 

διάκοσμος» του ανωτέρω διαγωνισμού, ως άγονης και Δ. τη λήψη απόφασης 

είτε για την ακύρωση, είτε για την επαναδημοσίευση, είτε για την προσφυγή 

στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της ομάδας «Γ’ – 

Εορταστικός φωτεινός διάκοσμος του ανωτέρω ανοικτού διαγωνισμού.  

 

 

 

 

      Η Πρόεδρος της Επιτροπής             Τα μέλη της Επιτροπής  

 

 

 

            Κων/να Τούντα    1. Ειρήνη Λαμπρινίδου 2. Στυλιανός 

Γιαννακόπουλος 

 

 

 

 

 



         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Επιτροπή αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών & 
παροχής γενικών υπηρεσιών  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια: Μ. Νάνου 
Τηλ.: 213 2072338 
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  Προς: 
 

 
Αχαρνές, 24/02/2021 

 
 

 
 

 
 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
 
ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 6748/24-02-2021 πρακτικού της 

Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στον συνοπτικό 

διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού. 

 B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της ομάδας «Β» του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού 

εξοπλισμού, στην εταιρεία «RETHINK Α.Ε.Β.Ε.».» 

 
Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για Α: την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 6748/24-02-2021 

πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό 

για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και Β. την κατακύρωση ή μη του 

αποτελέσματος της ομάδας «Β» του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

μηχανογραφικού εξοπλισμού, στην εταιρεία «RETHINK Α.Ε.Β.Ε.», η οποία 

προσέφερε το συνολικό ποσό των 52.250,18 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24 %. 

 
H Πρόεδρος της Επιτροπής           Τα μέλη της Επιτροπής 

 
 
 

     Μαριάννα Νάνου        1. Ευαγγελία Χρονάκη  2. Βασίλειος 
Δημητρόπουλος 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 6782/24-02-2021 πρακτικού της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις 

ανάγκες του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων. 

   B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού για 

την ομάδα «Α’ - Αμόλυβδη βενζίνη» συνολικού ποσού 

233.665,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και «Β’ - 

Πετρέλαιο κίνησης» συνολικού ποσού 671.088,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % στην κα Αναστασία Χατζάκη, 

για την ομάδα «Γ’ – Πετρέλαιο θέρμανσης» συνολικού ποσού 

524.520,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % στην εταιρεία 

«Αθηνά Διον. Παπαγεωργίου & Σία Ε.Ε.», και για την ομάδα «Δ’ 

– Λιπαντικά και Ορυκτέλαια» στην εταιρεία «Gandoil Λιπαντικά 

Μον. Ε.Π.Ε.», συνολικού ποσού 83.859,40 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.» 

 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

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 
Συντάκτης: Κ. Κασιμάτης  
Τηλ.: 210 2463171 
E-mail: kkasimatis@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 

 
 

Προς: 
 

 
Αχαρνές, 24/02/2021 

 
 

 
 

 
 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
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Με την με αρ. 290/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (6ΣΨ1ΩΨ8-

ΤΝΣ), προσωρινοί ανάδοχοι του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

αναδείχθηκαν για την ομάδα «Α’ - Αμόλυβδη βενζίνη» και «Β’ - Πετρέλαιο 

κίνησης» στην κα Αναστασία Χατζάκη, για την ομάδα «Γ’ – Πετρέλαιο 

θέρμανσης» στην εταιρεία «Αθηνά Διον. Παπαγεωργίου & Σία Ε.Ε.» και για 

την ομάδα «Δ’ – Λιπαντικά και Ορυκτέλαια» στην εταιρεία «Gandoil 

Λιπαντικά Μον. Ε.Π.Ε.» και συγκεκριμένα: 

1. η κα Αναστασία Χατζάκη προσέφερε για την ομάδα «Α’ - Αμόλυβδη 

βενζίνη» ποσοστό έκπτωσης 0,5 %, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 

μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται 

από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Αττικής, κατά την 

ημέρα παράδοσης και για την ομάδα «Β’ - Πετρέλαιο κίνησης» 

προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 2,51 %, επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης μέσης χονδρικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως 

αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Αττικής, 

κατά την ημέρα παράδοσης. 

2. η εταιρεία «Αθηνά Διον. Παπαγεωργίου & Σία Ε.Ε.» προσέφερε για 

την ομάδα «Γ’ - Πετρέλαιο Θέρμανσης» ποσοστό έκπτωσης 10,56 

%, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης χονδρικής τιμής πώλησης 

εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών 

Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

για τον Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης. 

3. η εταιρεία «Gandoil Λιπαντικά Μον. Ε.Π.Ε.» προσέφερε για την 

ομάδα «Δ’ – Λιπαντικά και Ορυκτέλαια» το συνολικό ποσό των 

83.859,40 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 6782/24-02-2021 πρακτικό, η Επιτροπή 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών προχώρησε στην 

αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους ανωτέρω 

μειοδότες. 

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

προσεχή συνεδρίαση για: A. την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 6782/24-02-

2021  πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 



καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου & των Νομικών του 

Προσώπων και B. την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανωτέρω 

διαγωνισμού στην κα Αναστασία Χατζάκη για την ομάδα «Α’ - Αμόλυβδη 

βενζίνη» συνολικού ποσού 233.665,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % 

και «Β’ - Πετρέλαιο κίνησης» συνολικού ποσού 671.088,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, στην εταιρεία «Αθηνά Διον. 

Παπαγεωργίου & Σία Ε.Ε.» για την ομάδα «Γ’ – Πετρέλαιο θέρμανσης» 

συνολικού ποσού 524.520,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και στην 

εταιρεία «Gandoil Λιπαντικά Μον. Ε.Π.Ε.» για την ομάδα «Δ’ – Λιπαντικά και 

Ορυκτέλαια» συνολικού ποσού 83.859,40 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 

%. 

 

 
 
        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                  Τα μέλη της Επιτροπής  

 
 
 
 
           Κων/νος Κασιμάτης         1. Σάββας Παπαδόπουλος   2. 

Σπυρίδων Παππούς 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Επιτροπή αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών & 
παροχής γενικών υπηρεσιών  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια: Ει. Μπέη 
Τηλ.: 213 2072472 
E-mail: ebei@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 

 
 

Προς: 
 

 
Αχαρνές, 26/02/2021 

 
 

 
 

 
 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
 
ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 7030/26-02-2021 πρακτικού της 

Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στον συνοπτικό 

διαγωνισμό για την προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του 

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 

 B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του προσωπικού της 

Δημοτικής Αστυνομίας, για την ομάδα «Α» στην εταιρεία «ΑΦΟΙ 

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.» συνολικού ποσού 31.005,83 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %» και για τις ομάδες «Β» και «Γ» 

στην κα «ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ», συνολικού ποσού 

18.453,68 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.» 

 
 

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για Α: την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 7030/26-02-2021 

πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό 

για την προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του προσωπικού της 

Δημοτικής Αστυνομίας και Β. την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του 

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, για την ομάδα «Α» στην εταιρεία «ΑΦΟΙ 

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.» συνολικού ποσού 31.005,83 €, 
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %» και για τις ομάδες «Β» και «Γ» στην κα 

«ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ», συνολικού ποσού 18.453,68 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής        Τα μέλη της Επιτροπής 
 
 
 
 

                Ειρήνη Μπέη       1. Μαρία - Περμανθούλα Γιαννίτση 2.  Άννα 

Ναβροζίδου 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης 
Τηλ.:  213 2072370 
Fax:   213 2072369 
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr 
 

 
 
 
 
 
 

Προς: 
 

 
Αχαρνές, 01/03/2021 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της «προμήθειας ενημερωτικών εντύπων και 

αυτοκόλλητων Covid-19, συνολικού ποσού 24.800,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-

6495.014, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2021. 

                  Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2021 μελέτης της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, με τίτλο 

«Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων και αυτοκόλλητων 

Covid-19», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε, του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018: «[…]δ1) αποφασίζει 

αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις…» 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32, του Ν.4412/2016: «2.Η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 
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οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 

αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την από 

11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55Α/11.03.2020), που 

αφορά σε κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, την 

παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 στην οποία ορίζεται ότι η παρ. 3 του 

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) διατηρείται σε 

ισχύ έως τις 28.2.2021   (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020) και το με αρ. πρωτ. 

4793/10-02-2021 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & 

Ανθρώπινου Δυναμικού, παρακαλείται:  

Α. να εγκρίνει τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της «προμήθειας ενημερωτικών εντύπων και αυτοκόλλητων Covid-

19, συνολικού ποσού 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος 

του Κ.Α. 00-6495.014, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2021,  

Β. να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 13/2021 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, με τίτλο «Προμήθεια ενημερωτικών 

εντύπων και αυτοκόλλητων Covid-19», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και  

Γ. να συγκροτήσει την επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  

 
 

                 Ο Συντάκτης              Ο Προϊστάμενος Προμηθειών         Ο Δ/ντής 

Οικ. Υπηρεσιών 

  

 

     Νικόλαος Γκαγκαστάθης        Παναγιώτης Μπάσιος               

Φίλιππος Αγγελής 

 

 

 



 

                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης 
Τηλ.:  213 2072370 
Fax:   213 2072369 
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr 
 

 
 
 
 
 
 

Προς: 
 

 
Αχαρνές, 01/03/2021 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, των υπηρεσιών αποκομιδής και απόρριψης 

μπαζών του Δημοτικού Κοιμητηρίου λόγω της έκτακτης 

ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, 

συνολικού ποσού 24.769,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.002, του υπό 

κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 

2021. 

Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2021 μελέτης του Αυτοτελούς 

Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Δημοτικών 

Κοιμητηρίων, με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής και απόρριψης 

μπαζών του Δημοτικού Κοιμητηρίου», συνολικού 

προϋπολογισμού 24.769,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 

%. 

Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε, του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018: «[…]δ1) αποφασίζει 

αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις…» 
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Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32, του Ν.4412/2016: «2.Η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 

αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την από 

11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55Α/11.03.2020), που 

αφορά σε κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, την 

παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 στην οποία ορίζεται ότι η παρ. 3 του 

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) διατηρείται σε 

ισχύ έως τις 28.2.2021   (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020) και το με αρ. πρωτ. 

2957/28-01-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης 

Δημοτικών Κοιμητηρίων, παρακαλείται:  

Α. να εγκρίνει τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, των υπηρεσιών αποκομιδής και απόρριψης μπαζών του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19, συνολικού ποσού 24.769,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.002, του υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021,  

Β. να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 05/2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος 

Διαχείρισης & Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων, με τίτλο «Υπηρεσίες 

αποκομιδής και απόρριψης μπαζών του Δημοτικού Κοιμητηρίου», συνολικού 

προϋπολογισμού 24.769,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και  

Γ. να συγκροτήσει την επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  

 
 

                 Ο Συντάκτης              Ο Προϊστάμενος Προμηθειών         Ο Δ/ντής 

Οικ. Υπηρεσιών 

  

     Νικόλαος Γκαγκαστάθης        Παναγιώτης Μπάσιος               

Φίλιππος Αγγελής 



 

                                                                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης 
Τηλ.:  213 2072370 
Fax:   213 2072369 
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr 
 

 
 
 
 
 
 

Προς: 
 

 
Αχαρνές, 01/03/2021 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της «προμήθειας συσκευών απολύμανσης για 

την προστασία από COVID-19» λόγω της έκτακτης ανάγκης 

που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, 

συνολικού ποσού 12.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.015, του υπό 

κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 

2021. 

Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 07/2021 μελέτης της Δ/νσης 

Κοινωνικής Πολιτικής, με τίτλο «Προμήθεια συσκευών 

απολύμανσης και απολυμαντικού προϊόντος για τις Δημοτικές 

Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών για την προστασία από 

COVID-19», συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε, του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018: «[…]δ1) αποφασίζει 

αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις…» 
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Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32, του Ν.4412/2016: «2.Η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 

αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την από 

11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55Α/11.03.2020), που 

αφορά σε κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, την 

παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 στην οποία ορίζεται ότι η παρ. 3 του 

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) διατηρείται σε 

ισχύ έως τις 28.2.2021   (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020) και το με αρ. πρωτ. 

5850/18-02-2021 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, 

παρακαλείται:  

Α. να εγκρίνει τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της «προμήθειας συσκευών απολύμανσης για την προστασία από 

COVID-19» λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του 

κορωνοϊού, συνολικού ποσού 12.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, 

σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.015, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2021,  

Β. να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 07/2021 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής 

Πολιτικής, με τίτλο «Προμήθεια συσκευών απολύμανσης και απολυμαντικού 

προϊόντος για τις Δημοτικές Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών για την προστασία από 

COVID-19», συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24 % και  

Γ. να συγκροτήσει την επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  

 
                 Ο Συντάκτης              Ο Προϊστάμενος Προμηθειών         Ο Δ/ντής 

Οικ. Υπηρεσιών 

      Νικόλαος Γκαγκαστάθης        Παναγιώτης Μπάσιος               

Φίλιππος Αγγελής 



 

                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης 
Τηλ.:  213 2072370 
Fax:   213 2072369 
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr 
 

 
 
 
 
 
 

Προς: 
 

 
Αχαρνές, 01/03/2021 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της «παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης ΡΟΜΑ για 

την αποφυγή διάδοσης COVID-19» λόγω της έκτακτης 

ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, 

συνολικού ποσού 39.940,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.012, του υπό 

κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 

2021. 

Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2021 μελέτης της Δ/νσης 

Κοινωνικής Πολιτικής, με τίτλο «Ανάθεση σε εξωτερικό 

συνεργάτη των Δράσεων Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

ΡΟΜΑ για αποφυγή διάδοσης COVID-19», συνολικού 

προϋπολογισμού 39.940,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 

%. 

Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε, του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018: «[…]δ1) αποφασίζει 

αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις…» 
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Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32, του Ν.4412/2016: «2.Η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 

αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την από 

11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55Α/11.03.2020), που 

αφορά σε κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, την 

παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 στην οποία ορίζεται ότι η παρ. 3 του 

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) διατηρείται σε 

ισχύ έως τις 28.2.2021   (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020) και το με αρ. πρωτ. 

6250/22-02-2021 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, 

παρακαλείται:  

Α. να εγκρίνει τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της «παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης ΡΟΜΑ για την αποφυγή 

διάδοσης COVID-19» λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την 

διάδοση του κορωνοϊού, συνολικού ποσού 39.940,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.012, του υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021,  

Β. να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 11/2021 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής 

Πολιτικής, με τίτλο «Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των Δράσεων Ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης ΡΟΜΑ για αποφυγή διάδοσης COVID-19», συνολικού 

προϋπολογισμού 39.940,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και  

Γ. να συγκροτήσει την επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  

 
 

                 Ο Συντάκτης              Ο Προϊστάμενος Προμηθειών         Ο Δ/ντής 

Οικ. Υπηρεσιών 

  

 Νικόλαος Γκαγκαστάθης        Παναγιώτης Μπάσιος               

Φίλιππος Αγγελής 



 

   

                                                                                    

 

                                                                                                                                            

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

   ΘΕΜΑ: «A. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων και 

σάρωσης οδών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.959.018,15 

€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

   Β. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 192/2020 μελέτης 

της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, για τις υπηρεσίες 

αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων και σάρωσης οδών, 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.959.018,15 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

  Γ. Καθορισμός των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για τις 

ανωτέρω υπηρεσίες.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με:  

 το με αρ. πρωτ. 5050/11-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, που αφορά στην ανάγκη των υπηρεσιών αποκομιδής 

απορριμμάτων, πλύσης κάδων και σάρωσης οδών, και  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια: Κ. Μαρίνη 
Τηλ.: 210 2415469 
Fax:  210 2415369 
E-mail:  kmarini@acharnes.gr  

 
 
 
 
 
 
Προς: 

 

 
Αχαρνές, 04/03/2021 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
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 την με αρ. 192/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης (τα οποία σας διαβιβάζουμε συνημμένα),  

είναι αναγκαίες οι «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων και 

σάρωσης οδών”.   

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

5.959.018,15 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον κωδικό 

ΚΑ 20-6142.006 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 

2021 με ποσό 993.169,69 €, καθώς και τους αντίστοιχους Κ.Α. οικονομικών ετών 

2022-2023 με ποσό 1.986.339,38 € σε κάθε έτος και τον αντίστοιχο Κ.Α. 

οικονομικού έτους 2024 με ποσό 993.169,70 €. Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα 

πραγματοποιηθούν με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 

διατάξεις Ν.4412/2016. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και 

ληφθεί απόφαση για: A. την έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων και 

σάρωσης οδών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.959.018,15 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, Β. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 

της με αρ. 192/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες 

αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων και σάρωσης οδών, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.959.018,15 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % 

και Γ. τον καθορισμό των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για τις ανωτέρω υπηρεσίες. 

 

 

          H Συντάκτρια   Ο Προϊστάμενος Προμηθειών     Ο Δ/ντής Οικ. 
Υπηρεσιών 
          Φίλιππος 
Αγγελής 
                          & 
α/α 
               Η Προϊστ/νη 
Εξόδων 
     

 

   Αικατερίνη Μαρίνη         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: Μ. Νάνου 
Τηλ.: 213 2072338 
E-mail: mnanou@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Προς: 
 

 
Αχαρνές, 04/03/2021 

 
 

 
 

 
 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 7855/04-03-2021 πρακτικού της 

Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στον συνοπτικό 

διαγωνισμό για την προμήθεια λογισμικού - προγραμμάτων. 

B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια λογισμικού – προγραμμάτων, για την ομάδα «Α» στην 

εταιρεία «ΚΟΝΤΗΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» και για την ομάδα «Β» στην 

εταιρεία «PUBLICSOFT Ι.Κ.Ε.»». 

 
 

Κύριε Πρόεδρε, 

Με την με αρ. 29/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι εταιρείες 

«ΚΟΝΤΗΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» και «PUBLICSOFT Ι.Κ.Ε.» κρίθηκαν προσωρινοί 

ανάδοχοι για την ομάδα «Α» και «Β» του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια λογισμικού - προγραμμάτων. 

Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 7855/04-03-2021 πρακτικό, η Επιτροπή 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής 

γενικών υπηρεσιών προχώρησε στην αξιολόγηση των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης των εταιρειών «ΚΟΝΤΗΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» 

και «PUBLICSOFT Ι.Κ.Ε.». 

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

προσεχή συνεδρίαση για Α: την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 7855/04-03-

2021 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στον 

συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια λογισμικού - προγραμμάτων και Β. την 
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κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια λογισμικού - προγραμμάτων, για την ομάδα «Α», στην εταιρεία 

«ΚΟΝΤΗΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», συνολικού ποσού 15.346,24 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και για την ομάδα «Β», στην εταιρεία 

«PUBLICSOFT Ι.Κ.Ε.», συνολικού ποσού 14.756,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %. 

 
H Πρόεδρος της Επιτροπής           Τα μέλη της Επιτροπής 
 
 
 
    Μαριάννα Νάνου        1. Ευαγγελία Χρονάκη    2. Βασίλειος 
Δημητρόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Εισηγητής: Κ. Ματζετάκης 
Ταχ. Δ/νση : Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Ταχ. Κώδικας : 13673, Αχαρνές 
Τηλ: 213.2072511 
E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
        ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή Δ. Αχαρνών 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Θέμα: «Επικαιροποίηση και δίμηνη (2) επέκταση της Σύμβασης 20SYMV007904736/ 
2020-12-22 έργου λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας εξαιτίας της πανδημίας covid-19»  

Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, και ιδίως την  παρ.1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει κατόπιν τροποποίησής του με την παρ. 1 του 
άρθρου 175 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.07.2018) «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»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 
114/8.6.2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 παρ. 4 (όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 95 του ν. 4674/2020, ΦΕΚ A 53/11.03.2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή 
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις») και παρ. 9 (όπως 
προστέθηκε με την παρ. 13 άρθρου 20 του ν. 3731/2008, ΦΕΚ Α 263/23.12.2008, 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 377 παρ. 1 περ. 38 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α 
147/8.8.2016), και τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 1, όπως αναδιατυπώθηκε 
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και 
ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 
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3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 
5. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 καθώς και 

του άρθρου 217 παρ. 2.  
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016. 
8. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 
9. Το με αριθμ. πρωτ. 44798/10-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής, που αφορά στην ανάγκη της παροχής συμβουλευτικής 
υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εκπόνησης, κατάρτισης και αξιολόγησης του 
επιχειρησιακού σχεδίου. 

10. Την με αριθμ. 148/2020 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής. 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 44910/11-11-2020 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα 
Προϋπολογισμού – Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

12. Την με αριθμ. 1610 και με αριθμ. πρωτ. 45959/20-11-2020 απόφαση Αντιδημάρχου, 
που αφορά στην με αριθμ. Α-999/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 
ΩΑΤ0ΩΨ8-ΑΙ7) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00 €, σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6142.003, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020, για 
την ανωτέρω παροχή. 

13. Την με αρ. 1633 και με αρ. πρωτ. 46420/27-11-2020 απόφαση Αντιδημάρχου, που 
αφορά στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση της ανωτέρω παροχής, στην έγκριση της 
ανωτέρω μελέτης και στον ορισμό αρμοδίου υπαλλήλου για την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών. 

14. Την με αρ. πρωτ. 46839/02-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
15. Την με αρ. πρωτ. 47219/04-12-2020 προσφορά της εταιρίας «ΕΕΟ GROUP Ανώνυμη 

Εταιρία Συμβούλων». 
16. Το με αρ. πρωτ. 47524/08-12-2020 πρακτικό αξιολόγησης της αρμοδίας υπαλλήλου. 
17. Την με αρ. 1700 και με αρ. πρωτ. 48030/10-12-2020 απόφαση Αντιδημάρχου, που 

αφορά στην απευθείας ανάθεση της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης κατά τη 
διάρκεια της εκπόνησης, κατάρτισης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού σχεδίου, στην 
εταιρία «ΕΕΟ GROUP Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων». 

18. Την με αρ. πρωτ. 48492/14-12-2020 πρόσκληση υπογραφή σύμβασης. 
19. Την υπογραφείσα Σύμβαση με ΑΔΑΜ 20SYMV007904736/ 2020-12-22. 
20. Την ανάγκη κατάρτισης του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Αχαρνών. 
21. Τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

22. Το Άρθρο 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Σύμβασης με τον Ανάδοχο EEO Group όπου αναφέρεται: «…  
Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 
ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο 
αυτό…». 

Με δεδομένο ότι: 



Ο Δήμος Αχαρνών ως α’ βαθμού ΟΤΑ υπέχει υποχρέωση εκ της παρ. 1 του άρθρου 266 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει κατόπιν 
τροποποίησής του, να εκπονήσει «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», αφού το τελευταίο 
αποτελεί θεσμικό εργαλείο ανάπτυξης για τον δήμο. 

Οι διαδικασίες ανάθεσης έχουν ολοκληρωθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
έργου και ημερομηνία 21-12-2020, και ανάδοχο τη Εταιρία Συμβούλων EEO Group. 

Στο τεσσάρων μηνών χρονοδιάγραμμα που ορίζεται από την Σύμβαση, λόγω συνθηκών 
ανωτέρας βίας εξαιτίας της πανδημίας covid-19 είναι αδύνατο να ανταποκριθούν οι 
υπηρεσίες του δήμου Αχαρνών και συνεπώς να ολοκληρωθεί το έργο. 

Εισηγούμαστε: 

με τη διαδικασία του κατεπείγοντος την επικαιροποίηση της Σύμβασης 49768/22.12.2020 
και ΑΔΑΜ 20SYMV007904736 2020-12-22  και επέκταση της συνολικής διάρκειας του έργου 
από τέσσερεις (4) μήνες σε έξι (6) μήνες, και συγκεκριμένα την επικαιροποίηση των κάτωθι 
άρθρων, ως εξής: 

Άρθρο 4 – Διάρκεια σύμβασης. 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει άμεσα από την ημέρα υπογραφής της και για χρονικό διάστημα 
έξι  (6) μηνών. Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή 
σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο 
αυτό. Ο «Ανάδοχος» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε 
αποζημίωση από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού 
δικαιώματος ή αξίωσής του.  

Άρθρο 7. 

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

1.       Η με αρ. 148/2020 μελέτη. 

2.       Η προσφορά του «Αναδόχου» όπως ειδικότερα επικαιροποιείται και ισχύει ως προς 
τον χρόνο υποβολής των Παραδοτέων του έργου, ως εξής:  

 Παραδοτέο 1 (Π1) «Μηνιαία Αναφορά Προόδου», η οποία θα υποβληθεί ένα μήνα 
μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

 Παραδοτέο 2 (Π2) «Μηνιαία Αναφορά Προόδου, η οποία θα υποβληθεί τον 
δεύτερο μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

 Παραδοτέο 3 (Π3) «Αρχικό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος», η οποία θα 
υποβληθεί τον τέταρτο μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

 Παραδοτέο 4 (Π4) «Διμηνιαία Αναφορά Προόδου», η οποία θα υποβληθεί τον 
πέμπτο μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 Παραδοτέο 5 (Π5) «Τελικό Σχέδιο του δημοτικού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
2020-2024», το οποίο θα υποβληθεί τον έκτο μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

Η επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης παραμένει σύμφωνη με τα οριζόμενα 
σχετικώς στον ν.4412/2016  



Περαιτέρω, δεν προκαλείται επιβάρυνση στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΑΧΑΡΝΕΣ, 24 Φεβρουαρίου 2021 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΑΝΟΥ 



 

 

 
Θέμα :  «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αχαρνών»   
  
Κύριε Πρόεδρε 
 
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής συνέταξε  την με αριθμό 
190/2020 μελέτη, προκειμένου να διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) 
και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών».  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Από τις διατάξεις του άρθρου 18 του N. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/τ. Α΄/03.05.2017) 
«Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» και σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007  (ΦΕΚ 68/τ.Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις»,  προκύπτει η υποχρέωση δημοσίευσης των διακηρύξεων  στον τύπο μέχρι την 
31/12/2021.  
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, η οικονομική επιτροπή έχει αρμοδιότητα να  «…καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία». Επομένως παράλληλα με την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δύναται να 
εγκρίνει και την σχετική μελέτη, η οποία αποτελεί τεύχος (παράρτημα) της διακήρυξης την 
οποία καταρτίζει και συντάσσει.  
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση β) του Π.Δ. 80/2016 «Για τους λοιπούς φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης (στους οποίους ανήκουν οι Δήμοι σύμφωνα με την περ. β. της  παρ. 
1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης 
από το αρμόδιο όργανο του Φορέα», που μετά την ψήφιση του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Εισηγήτρια:  Νάνου Μαριάννα 
Τηλ.: (+30)2132072338 
Ε-mail: mnanou@acharnes.gr 

 
 
 
 

                       
 
 
 

Προς  
 

 
 

Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ» 
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ» 
 
Αχαρνές,     … Μαρτίου 2021 
 
 
 

 
 

Τον κο Πρόεδρο  
της Οικονομικής Επιτροπής 
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133/τ.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»] -Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι και διατάκτης όλων των 
δαπανών και αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 
πιστώσεων (που έχουν εγγραφεί αρχικά ή μετά από αναμόρφωση) στο προϋπολογισμό του 
Δήμου, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.).   
Για την έκδοση της Α.Α.Υ. δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση προηγούμενη απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία να εγκρίνεται η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αφού 
η αρμοδιότητα αυτή υπάγεται πλέον στο Δήμαρχο.   
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV   
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου 
για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση 
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης 
εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών  ταξινομείται υπό τον αριθμητικό κωδικό 73220000-0 
(Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
Η δαπάνη είναι συνολικής προ υπολογιζόμενης αξίας 74.400,00 € με ΦΠΑ και θα καλυφθεί 
από τον Κ.Α. 10-6142.037 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 
Αχαρνών, από ιδίους πόρους.  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  
Για τον ανωτέρω σκοπό έχει ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων η με αριθ. πρωτ: 
4988/11-2-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α.α.: Α-1και με ΑΔΑ: Ψ4ΔΧΩΨ8-ΥΟΗ.   
Για την εκτέλεση της σύμβασης καταχωρήθηκε πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), το οποίο έλαβε Αριθμό 
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «21REQ008227804 2021-03-03» και  εγκρίθηκε  
με την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και έλαβε ΑΔΑΜ «21REQ008227895 
2021-03-03».  
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή έχει 
αρμοδιότητα να  «…καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Επομένως 
παράλληλα με την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δύναται να εγκρίνει και την σχετική 
μελέτη, η οποία αποτελεί τεύχος (παράρτημα) της διακήρυξης την οποία καταρτίζει και 
συντάσσει.  
Επισυνάπτεται σχέδιο διακήρυξης σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΑΑΔΗΣΥ και σύμφωνα με 
τις τροποποιήσεις των Ν. 4605, 4608 και 4609/2019 προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της με 
αριθμό 190/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  
Για την ανάδειξη αναδόχου της παρούσας Δημόσιας Σύμβασης κριτήριο κατακύρωσης όπως 
αναφέρεται στο συνημμένο σχέδιο διακήρυξης, θα είναι  το κριτήριο της πλέον 



συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής.   
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ   
• Οι διατάξεις : του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
• του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  
• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  
• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,    
• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της  16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές»,   
• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  
• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,   
• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,   
• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  
• του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών   
• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,   
• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  
• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”,   
• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,   
• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  
• της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης.   
• Την υπ’αριθ. 24/2020 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων 



συμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, 
καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του».  
• του ν. 4710/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 142/23.07.2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης 
και άλλες διατάξεις»  
• τις «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΣΦΗΟ» 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 4380/Β/05.10.2020  
• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
 
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
μας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :   
 
1. Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για  την «Εκπόνηση Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αχαρνών»    
2. Την έγκριση της με αριθ. 190/2020 σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 
3. Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 
διακήρυξης.   
4. Την δημοσίευση στην ημερήσια εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του N. 4469/2017 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3548/07  
Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα καθοριστεί με προκήρυξη του κ. 
Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες με σκοπό την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την «Εκπόνηση 
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αχαρνών». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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    Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 314/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
         
          
 Για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο 

ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» συντάχθηκε από το Τμήμα Σύνταξης Μελετών & 

Τευχών Δημοπράτησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η 35/2019 Μελέτη 

προϋπολογισμού 248.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται 

από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ, 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, με τίτλο : «Επισκευή, συντήρηση 

σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις», με το συνολικό 

εγκεκριμένο ποσό για τον δήμο Αχαρνών 576.800,00 € με ΦΠΑ 24% . Η χρονική 

διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 6 μήνες. 

 Με την 111/11-06-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε 

προσωρινός ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας «ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ» με 

συνολική οικονομική προσφορά 65.754,85€ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 

67,12%. 

 Με το με αρ. πρωτ. 25439/05-07-2020 έγγραφο προσκλήθηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος να υποβάλλει τα δικαιολογητικά.  Με την 242/06-11-2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε το 2ο 
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πρακτικό διαγωνισμού του έργου. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την απόρριψη 

της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ», λόγω έλλειψης 

των κάτωθι απαιτούμενων δικαιολογητικών (όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο 

2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού): 

1. Η Υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. β του άρθρου 23.3 

2. Η εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 

εμφανίζονται στο taxisnet απαίτηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. γ του άρθρου 

23.3 

3. Η Υπεύθυνη δήλωση του πρώτου εδαφίου της παρ. ε του άρθρου 23.3 

4. Η Υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. α του άρθρου 23.5 

και κατακύρωσε προσωρινά την σύμβαση στον 2ο κατά σειρά μειοδοσίας  δηλ. την 

εταιρεία «ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 57,60%.  

   Με την 314/28-12-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποφασίστηκε 

η έκπτωση της εγγύησης συμμετοχής του απορριπτέου οικονομικού φορέα 

«ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ», υπέρ της αναθέτουσας αρχής, ήτοι του ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ. 

   Με το με αρ. πρωτ. 2536/25-01-2016 έγγραφό μας προς το Τεχνικό 

Συμβούλιο Δημ. Έργων της Περιφέρειας Αττικής ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη για 

την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής. Ωστόσο το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. κατά την συνεδρίασή 

του στις 27.01.2021 γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης του θέματος για 

τυπικούς λόγους καθώς σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο α του άρθρου 72 του 

Ν.4412/2016, η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου προηγείται της 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάπτωση ή μη της 

εγγυητικής επιστολής του προσωρινού αναδόχου.  

   Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε όπως ανακαλέσετε την 314/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να ακολουθήσουμε την διαδικασία που 

ορίζει ο Ν.4412/2016, δηλαδή πρώτα να πάρουμε την γνωμοδότηση του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημ. Έργων της Περιφέρειας Αττικής για την κατάπτωση ή μη της 

εγγυητικής επιστολής του προσωρινού αναδόχου και στη συνέχεια να φέρουμε το 

θέμα προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών. 

   Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 

 
                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ T.Y. 

        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

                 ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
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•  
• ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αρ. 191/2020 Μελέτης 
και των Τευχών Δημοπράτησης με τίτλο ««Παρεμβάσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Αχαρνών», 
επικαιροποίηση της με αρ. 99/2020 Μελέτης» και υποβολή της στην 
υποβληθείσα για χρηματοδότηση πρόταση με κωδικό MIS 5049918 στο 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» 2014-2020, στον ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης 
ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» 
          
 
 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για την έγκριση της με αρ. 191/2020 Μελέτης και των Τευχών 

Δημοπράτησης με τίτλο ««Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Αχαρνών», επικαιροποίηση της 

με αρ. 99/2020 Μελέτης» και υποβολή της στην υποβληθείσα για 

χρηματοδότηση πρόταση με κωδικό MIS 5049918 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» 2014-2020, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 04 

«Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής 

και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 
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Περιοχές», με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

Δημοτικά Κτίρια». 

  

Συγκεκριμένα, με την με αρ. 209/2020 Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΝΔ6ΩΨ8-ΠΔΑ) εγκρίθηκε η με αρ. 99/2020 Μελέτη και τα 

Τεύχη Δημοπράτησης καθώς και η συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στην 

πρόσκληση με Κωδικό ATT088 (Α.Δ.Α.: ΩΤΙΕ7Λ7-ΖΓΝ) και τίτλο: «Παρεμβάσεις 

βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» του 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική» 2014-2020 που χρηματοδοτεί 

δράσεις την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων ή κτιριακών 

μονάδων αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με σκοπό την επίτευξη των στόχων 

που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ακολούθως, μετά την υποβολή 

της πρότασης συμμετοχής και κατόπιν αλληλογραφίας με την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, κρίθηκε 

απαραίτητη η επικαιροποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, λόγω αναγκαίων 

μικρών αλλαγών του φυσικού αντικειμένου, προκειμένου να επιτευχθεί η 

έγκριση χρηματοδότησης.  

Κατόπιν τούτων, συντάχθηκε η υπό έγκριση Μελέτη με αρ. 191/2020. 

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα παραμένει ίδιο, δηλαδή μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας των δημοτικών κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών 

CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις 

κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά 

αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή 

ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών 

εξοικονόμησης ενέργειας.  

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.010.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%. 

          

Συνολικό κόστος επένδυσης 

σε € 

Επιλέξιμη Δαπάνη σε € 

(βάσει πρόσκλησης) 
Πόροι Δήμου 

1.010.000,00 1.010.000,00 0 

 

  Η πρόταση αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας στα εξής δημοτικά κτίρια του δήμου: 

 



• ΚΤΙΡΙΟ 1: «ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» (επί της 

Λεωφόρου Φιλαδελφείας 87 και οδού Μπόσδα) 

 

• ΚΤΙΡΙΟ 2: «ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

(επί της οδού Μπόσδα) 

 

 Οι επικαιροποιημένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης έχουν 

(συνοπτικά) ως εξής: 

 

ΚΤΙΡΙΟ 1: «ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»: 

 

• ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

• Θερμοϋγρομόνωση των δωμάτων 

• Εξωτερική θερμομόνωση τμήματος της τοιχοποιίας  

 

• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

• Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αερόψυκτων αντλιών θερμότητας, 

με νέες υψηλής απόδοσης  

• Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων 

με νέες ανάκτησης θερμότητας  

• Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αντλιών θερμού – ψυχρού νερού  

• Θερμομόνωση σωλήνων – αεραγωγών  

• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού, με φωτιστικά 

σώματα LED 

• Αναβάθμιση BMS 

 

ΚΤΙΡΙΟ 2: «ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»: 

 

• ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

• Αντικατάσταση τμήματος κουφωμάτων 

• Εξωτερική θερμομόνωση τμήματος της τοιχοποιίας 

 

• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 



• Αντικατάσταση πεπαλαιωμένης αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, 

με νέα υψηλής απόδοσης  

• Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αντλιών θερμού – ψυχρού νερού  

• Θερμομόνωση σωλήνων δικτύων θέρμανσης – ψύξης  

• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού, με φωτιστικά 

σώματα LED 

• Αναβάθμιση BMS 

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (NET METERING) 

 

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες επεμβάσεις, το μεν κτίριο Δημοτικών Αρχών θα 

καταταχτεί πλέον στην Ενεργειακή Κατηγορία Β, αναβάθμιση κατά δύο 

βαθμίδες, το δε κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών θα καταταχτεί πλέον στην 

Ενεργειακή Κατηγορία Β+, αναβάθμιση κατά τρεις βαθμίδες.  

 

Παρακαλούμε να εντάξετε προς συζήτηση σε προσεχή συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής την 

 

1. Έγκριση της με αρ. 191/2020 Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του 

έργου με τίτλο « «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 

σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Αχαρνών», επικαιροποίηση της με αρ. 

99/2020 Μελέτης» και προϋπολογισμό 814.516,13 € άνευ Φ.Π.Α. 24%,  

και υποβολή της στην πρόταση χρηματοδότησης με κωδικό MIS 5049918 

στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» 2014-2020, στον ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης 

ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια». 

2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω 

απαιτούμενες ενέργειες. 

 

 Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 

                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 



 

 
  

 

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, 22 Φεβρουαρίου  2021                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

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 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  

3) Την υπ΄ αριθμ. 124/37358/01-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

5) 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 

6) 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  

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

παραρτημάτων αυτού. 

8) Την από 05-02-2021  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8322/2021 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης 465/2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών   αίτηση των  

17ο ΘΕΜΑ 



Ιωάννη Παππά του Νικολάου  και  Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού  περί  καθορισμού  

τιμής μονάδος αποζημίωσης κατ΄άρθρο 12 παρ. 7 ν.1337/83 –διαδικασία εκουσίας, 

απαλλοτριωθέντων  επικειμένων ιδιοκτησίας των στην Π.Ε « ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» 

με ορισθέντα χρόνο για την συζήτηση  την 29η Μαρτίου 2021 και δια της οποίας 

δηλώνουν την παραίτησή των από την προγενέστερη με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 73413/12-10-202 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 137/12-10-2020 

αίτησή των  (Αριθ. πρωτ.Δήμου: 6130/19-12-2021).  

9) Την υπ΄αριθμ. 277/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας είχε 

διορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Αχαρνών ο κος Κανέλλος 

Γιαννικόπουλος κατόπιν της  προγενέστερης και από 05/10/2020 αιτήσεως  των  

Ιωάννη Παππά του Νικολάου  και  Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού  περί  καθορισμού  

τιμής μονάδος αποζημίωσης  απαλλοτριωθέντων επικειμένων. 

9)  Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου κατόπιν της από 05/02/2021 νεωτέρας 

αιτήσεως  των  ως άνω δικαιούχων  και της δήλωσης  παραίτησης αυτών  από 

την από 05/10/2010 προγενέστερη, για τον χειρισμό της εν λόγω  δικαστικής  

υποθέσεως.  

                                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την  εκπροσώπηση του 

Δήμου Αχαρνών  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών μετά παραστάσεως κατά 

την ορισθείσα δικάσιμο της  29ης  Μαρτίου 2021 αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο 

καθώς επίσης και για  την κατάθεση προτάσεων και ανταίτησης  επί της  από 05-02-2021  με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8322/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 465/2021   αίτησης των  

Ιωάννη Παππά του Νικολάου  και  Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού  περί  καθορισμού  τιμής 

μονάδος αποζημίωσης υπό του  Δήμου Αχαρνών για απαλλοτριωθέντα   επικείμενα  

ιδιοκτησίας των στην Π.Ε   « ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄».  

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 τριακοσίων 

είκοσι ενός (321,00) ευρώ πλέον  αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

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

παράρτημα Ι.  

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος 

 

                     Η Προϊσταμένη                                          Η Νομική Σύμβουλος 
                                        
                 Γεωργία Χ. Μπούσγου                                  Δήμητρα Ε. Καψιώτη  

 



 

 

 
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        

                       Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460,461,462 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

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

 
       
                  Αχαρνές, 5 Φεβρουαρίου  2021                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

                                                                    ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

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 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  

3) Την υπ΄ αριθμ. 124/37358/01-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

5) 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 

6) 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  

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

παραρτημάτων αυτού. 

18ο ΘΕΜΑ 



8) Την από 03-02-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 853/2021 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 150/2021 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών αίτηση της 

Τσαμασιώτη Φωτεινής του Αριστείδη, συζύγου Ευαγγέλου Φυλακτού κατά του Δήμου 

Αχαρνών περί Αναγνωρίσεως Δικαιούχου & Καθορισμού Προσωρινής Τιμής Μονάδος 

κατόπιν αναγκαστικής απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης στην Π.Ε   «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» με 

ορισθείσα ημερομηνία για την συζήτηση αυτής την 20 Απριλίου 2021. 

9) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για τον χειρισμό της εν λόγω  δικαστικής  

υποθέσεως.  

 

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
 
Την λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την  εκπροσώπηση του 

Δήμου Αχαρνών  ενώπιον του Μονομελούς  Εφετείου  Αθηνών μετά παραστάσεως κατά την 

ορισθείσα δικάσιμο της  20ης  Απριλίου 2021 αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο καθώς 

επίσης και για  την κατάθεση προτάσεων και ανταίτησης  στην τιμή των 154,24 ευρώ 

σύμφωνα με την 226/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,     επί της από 03-02-2021 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 853/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 150/2021  αίτησης 

της Τσαμασιώτη Φωτεινής του Αριστείδη, συζύγου Ευαγγέλου Φυλακτού κατά του Δήμου 

Αχαρνών περί Αναγνωρίσεως Δικαιούχου  της αποζημίωσης που θα καθορισθεί προσωρινά 

από το Μονομελές Εφετείο Αθηνών ή τυχόν οριστικά από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, για  

απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία εκτάσεως 217,80τ.μ  στην Π.Ε   «ΠΥΡΓΟΥΘΙ».  

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 Μαμάκος Θεμιστοκλής 

 

      Η Προϊσταμένη                                                                            Η Νομική Σύμβουλος 

 

Γεωργία Χ. Μπούσγου                                                                      Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
       
                  Αχαρνές, 2 Μαρτίου  2021                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

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 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  

3) Την υπ΄ αριθμ. 124/37358/01-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

5) 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 

6) 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  

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

παραρτημάτων αυτού. 
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8) Την από 08-10-2020  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 7624/2020 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης 677/2020 ενώπιον του Εφετείου   Αθηνών   αίτηση των 1.  Κωνσταντίνου 

Καλογράνη του Χρήστου 2. Αναστασίου  Καλογράνη του Χρήστου και 3. Χρήστου 

Καλογράνη του Σαράντου    περί απευθείας  καθορισμού οριστικής  τιμής μονάδος  και 

αναγνώρισης δικαιούχων  αποζημίωσης  υπό του Δήμου Αχαρνών για 

απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία των στην Π.Ε « ΠΥΡΓΟΥΘΙ » καθώς και  για τα 

επικείμενα αυτής  με ορισθέντα χρόνο για την συζήτηση  την 6η  Απριλίου  2021  

(Αριθ. πρωτ.Δήμου:43209/02-11-2020 ) 

9)  Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για τον χειρισμό της εν λόγω  δικαστικής  

υποθέσεως.  

                                                          

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την  εκπροσώπηση του 

Δήμου Αχαρνών  ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου  Αθηνών μετά παραστάσεως κατά την 

ορισθείσα δικάσιμο της  6ης  Απριλίου 2021 αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο καθώς 

επίσης και για  την κατάθεση προτάσεων και ανταίτησης  στην τιμή των 154,24 ευρώ 

σύμφωνα με την 226/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της  από 08-10-2020  

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 7624/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 677/2020 

ενώπιον του Εφετείου   Αθηνών   αίτησης των 1.  Κωνσταντίνου Καλογράνη του 

Χρήστου 2. Αναστασίου  Καλογράνη του Χρήστου και 3. Χρήστου Καλογράνη του 

Σαράντου,     περί απευθείας  καθορισμού οριστικής  τιμής μονάδος  και αναγνώρισης 

δικαιούχων  αποζημίωσης  υπό του Δήμου Αχαρνών για απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία 

των στην Π.Ε « ΠΥΡΓΟΥΘΙ » καθώς και  για τα επικείμενα αυτής. 

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: κα Κατάρα Φανή 

 

                     Η Προϊσταμένη                                                       Η Νομική Σύμβουλος 
                                        
                 Γεωργία Χ. Μπούσγου                                               Δήμητρα Ε. Καψιώτη  
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Αχαρνές,      03/03/2021 

         Αρ.πρωτ.: ………69……… 
 
Προς : Πρόεδρο της Οικονομικής                   
.          Επιτροπής 
         κ. Σπυρίδων Ι. Βρεττός 

 

 
 

Ε Ι ΣΗ Γ Η ΣΗ 
 
Θέμα: Ψήφιση Προϋπολογισμού & Προγράμματος Δράσης έτους 2021 
του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (Δ.Η.Κ.Ε.Α.). 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
  

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην ερχόμενη Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών που θα πραγματοποιηθεί ώστε να ληφθεί απόφαση, για την 

ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Ι.Δ. 

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών», οικονομικού έτους 2021 

σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Κ.Δ.Κ., η διαχείριση των 

κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό  

εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή 

κοινοτική διαχείριση.  

Σύμφωνα με την παρ. 1 Άρθρο 259 Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, αλλά και το άρθρο 10 παράγραφος 14 του Ν. 4071/12, ΦΕΚ 85Α/11-4-

12, η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο 

Ο.Τ.Α. για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά 

από σχετική απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου η οποία 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 

O προϋπολογισμός έτους 2021 συντάχθηκε επί τη βάσει του άρθρου 259 

του Ν. 3463/2006 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 
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4071/2012, και αποτελεί εισηγητική έκθεση προς την Οικονομική Επιτροπή, 

με την οποία τεκμαίρονται τα έσοδα και έξοδα της επιχείρηση, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό, ως ορίζει ο ως άνω 

νόμος. 

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το 

ημερολογιακό έτος. 

Για τη σύνταξη και ισοσκέλιση του προϋπολογισμού έχει ληφθεί υπ’ όψιν, 

η χρηματοδότηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 

3463/2007 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 

4071/2012 που ανέρχεται στο ποσόν των 1.050.000,00 € που έχει 

προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για τη χρηματοδότηση των 

δράσεων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του έτους 

2021 (ΚΑ 00-6738). 

Για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί του 

γενικού λογιστικού σχεδίου. 

Εάν δεν εγκριθεί o προϋπολογισμός της επιχείρησης, από την Οικονομική 

Επιτροπή τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές 

δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να 

λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που 

παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.  

Το παρόν πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Αχαρνών και πήρε τον αριθμό απόφασης 

16/26-02-2021. 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 που αφορά την χρηματοδότηση των Δημοτικών 
Κοινωφελών Επιχειρήσεων ορίζονται τα κατωτέρω:  
«1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. 
για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση 
από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε 
αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η 
ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους πόρους, 
καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της. 
Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς προκρίνουν ο 
Ο.Τ.Α. και η κοινωφελής επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις των μερών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως 
συμφωνηθέντων όρων, αποτελούν το περιεχόμενο συμβάσεως, η οποία συνάπτεται 
μεταξύ τους. 
2. Για τη χρηματοδότηση της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν οι διατάξεις του 
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα δράσης, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης προς άλλη 
επιχείρηση Ο.Τ.Α.. 
3. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι 
δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης 
αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των 
προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί να προσδιορίζονται τα βασικά 
στοιχεία που περιέχει το πρόγραμμα δράσης αυτού του άρθρου, ο τρόπος καθορισμού 
του ύψους της χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις αναθεώρησής του και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.» 
Σε ενέργεια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 259 του Ν. 3463 ο τότε 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. προχώρησε στην έκδοση της αριθ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 
1574/17.08.2007 τεύχος Β’), με την οποία προσδιορίστηκε το «Περιεχόμενο διετούς 
προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης. 
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  1  τ η ς  α π ό φ α σ η ς :  
« Το πρόγραµµα δράσης δηµοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς επιχείρησης 
περιλαµβάνει τα εξής: 
1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών 
που θα παρέχει η επιχείρηση κατά την διετή περίοδο, κατανοµή αυτών µέσα στην διετή 
περίοδο και αιτιολόγηση της σύνδεσής τους µε τις αρµοδιότητες του ΟΤΑ που τη 
συνέστησε. 
2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση (προϋπολογισµοί 
επενδύσεων και λειτουργικών εξόδων) 



3. Υπολογισµός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριµένες 
δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζηµιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις 
κλπ). 
4. Με βάση την κοστολόγηση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και τον υπολογισµό των 
εσόδων της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, καθορίζεται το ύψος της χρηµατοδότησης της 
επιχείρησης από τον δήµο ή την κοινότητα για την διετή περίοδο. 
5. Περιγραφή του διετούς ταμειακού προγράμματος (χρηµατικές εισροές και εκροές και 
η χρηματοδότηση από τον ΟΤΑ) και ανάλυση της εκτέλεσης του προγράμματος 
χρηματοδότησης σε ετήσια βάση, ανάλογα µε την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και 
παρεχομένων υπηρεσιών της επιχείρησης. 
6. Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης, των 
οργάνων παρακολούθησης αυτού και της εκτέλεσης της σύµβασης που συνάπτεται µε 
τον  δήµο ή την κοινότητα.» 
 
Το παρόν πρόγραμμα   συντάχθηκε επί τη βάσει του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 
Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4071/2012, και αποτελεί 
εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο , με την οποία τεκμαίρονται τα 
έσοδα και έξοδα της επιχείρηση, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό 
προϋπολογισμό, ως ορίζει ο  
ως άνω νόμος. 
 Για την σύνταξη του προγράμματος δράσης της επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη ή  
συνεξετάζονται επίσης: 
 Οι λοιπές κατά περίπτωση ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 
 Οι κατευθύνσεις της δημοτικής αρχής στα συναφή με τον καταστατικό σκοπό της  
 Κοινωφελούς Επιχείρησης πεδία δραστηριότητας. 
 . 
 Τα πάσης φύσης στοιχεία που αφορούν σε τοπικά χαρακτηριστικά (δημογραφικά 

και  
 χωροταξικά δεδομένα), δημοσιευμένα άρθρα, στατιστικές και μετρήσεις με 

αντικείμενο που άπτεται των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης και  
 Τα οικονομικά δεδομένα και οι δυνατότητες του Δήμου σε συνάρτηση και με τη 

γενικότερη οικονομική συγκυρία  
 
 
 



 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 

 
Η  «Δημοτική   Κοινωφελής   Επιχείρηση   Αχαρνών»  (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), προήλθε από 
την τροποποίηση της καταστατικής πράξης της κοινωφελούς επιχείρησης του 
καταργηθέντος Καποδιστριακού Δήμου Θρακομακεδόνων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.). Το 
καταστατικό της ΔΗ.Κ.Ε.Α. (πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) όπως ισχύει έχει ως κατωτέρω: 

 
Τροποποίηση του καταστατικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών 
(πρώην) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θρακομακεδόνων) 

 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, η 
οποία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 252 του Ν. 3463/2006 περί δημοτικών 
κοινωφελών επιχειρήσεων και έχει την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Αχαρνών και εν συντομία ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
 
2. ΣΥΣΤΑΣΗ 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών, καλούμενη εφεξής εν συντομία 
«επιχείρηση», ανήκει στην κατηγορία του άρθρου 252 περ. (α) του Ν. 3463/2006 περί 
δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων. 
 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη 
δημοσίευση της κατά το νόμο πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
4. ΕΔΡΑ 
Η Έδρα της Επιχείρησης είναι στον Δήμο Αχαρνών. 
 
5. ΣΚΟΠΟΣ 
Ο σκοπός της επιχείρησης είναι η οργάνωση κοινωφελούς χαρακτήρα λειτουργιών,  
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών και η εξασφάλιση των απαραίτητων συναφών με το 
αντικείμενό της υποδομών και προϋποθέσεων καθώς και η συμμετοχή σε 
προγράμματα και διαδημοτικές συνεργασίες, στους τομείς: 
5. την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, 
6. την παιδεία και τον πολιτισμό, 
7. τον αθλητισμό, 
8. το περιβάλλον, (εξαιρείται η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των 

κοινοχρήστων χώρων, την αποκομιδή απορριμμάτων, τη δημιουργία και 
συντήρηση του πρασίνου, καθώς και για τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων 
αποτέφρωσης νεκρών). 

9. την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και 
10. την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη της περιοχής. 
 
6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η Δημοτική Επιχείρηση Αχαρνών μπορεί να 
αναπτύσσει  
δραστηριότητες σε αντικείμενα όπως: 



α) Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης:  
1. Η εφαρμογή πολιτικών και η υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας, 
με την ίδρυση και λειτουργία δομών όπως Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, 
Κέντρων Νεότητας, Κέντρων Ψυχαγωγίας και Αναψυχής Ηλικιωμένων κλπ καθώς και 
η εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κλπ. 
2. Η εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων προνοιακού χαρακτήρα όπως η 
λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου και κοινωνικού φαρμακείου, η δωρεάν παροχή 
βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης και η χορήγηση συσσιτίων σε απόρους, με 
ίδια μέσα ή με την συμμετοχή ή την υποστήριξη άλλων φορέων, Ν.Π., Οργανισμών, 
Εκκλησίας και ιδιωτών.  
3. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που 
στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με 
την με την ίδρυση και λειτουργία, Δημοτικού Ιατρείου, Κέντρου Αγωγής Υγείας, 
Κέντρου Υποστήριξης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας, Κέντρου Συμβουλευτικής Στήριξης Θυμάτων Ενδοοικογενειακής βίας και 
βίας κατά συνοικούντων προσώπων και Κέντρου Πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων 
ουσιών.  
4. Η ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν επαρκώς οι απαιτούμενοι 
πόροι μέσω κληροδοσιών, χρηματοδότησης, συνεργασίας με άλλους φορείς κ.λ.π. 
ώστε με γνώμονα την υπευθυνότητα και την ευαισθησία που οφείλουν να διέπουν τις 
ενέργειες και τις δράσεις της πολιτείας που αφορούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας, να 
διασφαλιστεί η ομαλή και σε βάθος χρόνου εξακολούθηση της λειτουργίας της 
δομής. 
5. Η εφαρμογή προγραμμάτων και η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την 
ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας, όπως η ίδρυση 
και λειτουργία Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων καθώς και άλλες 
συναφείς με το αντικείμενο δομές.  
6.   Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με 
τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων 
και ομάδων εθελοντών με στόχο υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας 
και αλληλεγγύης του Δήμου μέσω της ενθάρρυνσης και ενίσχυσης του ομαδικού 
πνεύματος και του εθελοντισμού. 
7. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου. 
β) Στον Τομέα της απασχόλησης και ανάπτυξης:  
1. Η ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις 
που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την υλοποίηση κοινωφελούς χαρακτήρα 
ολοκληρωμένων ή στοχευόμενων δράσεων και προγραμμάτων με αναπτυξιακό ή 
κοινωνικό περιεχόμενο.  
2. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη λειτουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων, 
Κέντρων Επιμόρφωσης και Κέντρων Επιμόρφωσης Ενηλίκων κλπ.  
3. Η υλοποίηση δράσεων, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή σε εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης και την 
κοινωνική ενσωμάτωση διαφόρων κατηγοριών ανέργων. 



4. Η παροχή συνδρομής προς τους νέους επιχειρηματίες και τους νεοεισερχόμενους 
στην αγορά εργασίας με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρων Υποστήριξης 
της Τοπικής Οικονομίας, με σκοπό την προώθηση και ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και την στήριξη της εργασίας. 
5. Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου 
με την ανάπτυξη δράσεων με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας και την κατάργηση των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο. 
6. Η ανάληψη στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών στρατηγικής σημασίας 
(επιτόπια ανοιχτά επιμορφωτικά σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, εκθέσεις 
προϊόντων, κυριακάτικη αγορά κλπ)  που αποσκοπούν, μέσα από την αποκέντρωση 
των δραστηριοτήτων και των ενεργειών της επιχείρησης, να λειτουργήσουν ως 
μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των απομονωμένων και 
των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών του δήμου και την άμβλυνση των ενδοτοπικών 
ανισοτήτων. 
7. Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη της περιοχής 
κυρίως στον τομέα της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
6. Η οργάνωση και λειτουργία Τοπικής Συγκοινωνίας. 
γ) Στον τομέα της Παιδείας και του Πολιτισμού: 
1. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.  
2. Η προώθηση και ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου και η διεύρυνση του 
γνωστικού πεδίου των νέων μέσω της λειτουργίας δομών όπως Μορφωτικού Κέντρου 
Νέων και Ανοικτού Εκπαιδευτικού Πάρκου καθώς και με τη χορήγηση υποτροφιών 
και χρηματικών επάθλων σε αριστούχους μαθητές της περιοχής. 
3. Η λειτουργία φιλαρμονικής, χορωδίας, εργαστηρίων διδασκαλίας μουσικής, χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π. καθώς και η ίδρυση και λειτουργία ωδείου. 
4. Η λειτουργία σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς σχολών ξένων γλωσσών 
και πληροφορικής καθώς και η υλοποίηση και η εφαρμογή για τους ενηλίκους, 
προγραμμάτων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 
5. Η  εφαρμογή και η υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 
για τους μετανάστες. 
6. Η μελέτη και η εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων για την ανάδειξη και 
προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και 
πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.  
7. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.  
9. Η διοργάνωση ημερίδων, εκθέσεων, εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων με 
θέματα συναφή με τον πολιτισμό. 
10. Η έκδοση έντυπου και ψηφιακού υλικού και η ανάπτυξη και διαχείριση 
ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων και χώρων πληροφόρησης και επικοινωνίας με τους 
πολίτες. 
11.  Η λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου . 
 Το Κοινωνικό Φροντιστήριο έχει ως στόχο την υποστήριξη μαθητών Λυκείου-
Γυμνασίου, των οποίων η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις 
οικονομικές υποχρεώσεις του ιδιωτικού φροντιστηρίου. 
δ) Στον τομέα του Περιβάλλοντος: 
1. Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του 
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με βάση το σχεδιασμό του 



Δήμου. Η ίδρυση και λειτουργία Οικολογικού Πάρκου και Πάρκου Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης (με χώρους περιπάτου, αναψυχής, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 
κλπ). 
2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την 
προστασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την πρόληψη και τη λήψη μέτρων 
για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων. 
3. Η ενημέρωση των πολιτών για την αξιοποίηση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και η ενημέρωση και ευαισθητοποίησή των όσον αφορά τα οικολογικά 
κτίρια. 
4. Ο εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων, η εξασφάλιση καλής λειτουργίας των 
πάρκων και ανοικτών χώρων. 
5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων για την τουριστική προβολή της 
περιοχής του Δήμου, η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
6. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος μέσα από  την ευαισθητοποίηση των δημοτών και την διαμόρφωση 
περιβαλλοντικής συνείδησης.  Η εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής δράσης 
και επιμόρφωσης καθώς και η συμμετοχή  σε σχετικά προγράμματα φορέων και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ο σχεδιασμός και υλοποίηση περιβαλλοντικής 
εκστρατείας η προβολή και μέτρα προστασίας περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους 
κ.α.), η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και δημόσιους 
οργανισμούς και τοπικούς φορείς ενώσεις σωματεία και συλλόγους 
7. Η ίδρυση και λειτουργία περιβαλλοντικού ερευνητικού εργαστηρίου.  
ε) Στον τομέα του Αθλητισμού:  
1.Η διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, 
όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και χώρων άθλησης.  
2.Η συμμετοχή με άλλους φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε προγράμματα 
ενίσχυσης του αθλητικού πνεύματος στο Δήμο όπως η υλοποίηση προγραμμάτων 
μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.  
 
7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Η Δημοτική Επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις υπό 
τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. 
 
8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Το συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης είναι 300.000,00 € (Τριακόσιες Χιλιάδες 
Ευρώ), οι 220.000,00 έχουν καταβληθεί, ενώ το υπόλοιπο των 80.000,00 € (ογδόντα 
Χιλιάδων Ευρώ) οφείλεται από το Δήμο Αχαρνών. 
 
9. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ο Δήμος δεν εισφέρει στη Δημοτική Επιχείρηση περιουσιακά στοιχεία του. Με 
απόφαση του Δημοτικού  
Συμβουλίου είναι δυνατό να παραχωρηθούν προς την Δημοτική Επιχείρηση για 
χρήση και χωρίς αντάλλαγμα δημοτικοί χώροι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και άλλα 
μέσα που κρίνονται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των καταστατικών της σκοπών. 
 
10. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του 
οποίου ορίζονται μαζί με αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πέντε (5) θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του 
Δήμου Αχαρνών (από τους οποίους ένας τουλάχιστον (1) της μειοψηφίας), ένα μέλος 



(1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής και τα υπόλοιπα πέντε (5), 
δημότες ή κάτοικοι του δήμου που διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο της επιχείρησης. 
Όταν οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης φθάσουν τα είκοσι άτομα, τότε συμμετέχει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο ένας (1) εκπρόσωπος τους και μειώνεται αντίστοιχα ο αριθμός 
των δημοτών − κατοίκων, χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης. 
 
11. ΠΟΡΟΙ 
Οι πόροι της Επιχείρησης προέρχονται από: 
α) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δραστηριότητες αυτής με βάσει τα 
εγκεκριμένα διετή προγράμματα δράσης της Επιχείρησης. 
β) Έσοδα από τους αποδέκτες των προσφερόμενων, συναφών με τους σκοπούς της 
Επιχείρησης, υπηρεσιών. 
γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για παροχή συναφών 
με το αντικείμενό της υπηρεσιών που θα διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 
δ) Έσοδα από ενισχύσεις από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. 
ε) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία θα ενταχθεί και 
γενικά κάθε είδους επιχορηγήσεις. 
στ΄) Έσοδα από ενοικίαση χώρων και την εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας της. 
ζ) Έσοδα από Προγραμματικές συμβάσεις. 
η) Έσοδα από κληροδοτήματα, δωρεές και χορηγίες. 
θ) Δάνεια. 
ι) Έσοδα εισιτήρια παραστάσεων και λοιπών εκδηλώσεων συναφών με τους σκοπούς 
της Επιχείρησης. 
 
12. ΛΥΣΗ 
Η επιχείρηση λύεται: 
α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 262 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
β) όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της Επιχείρησης καθώς και 
γ) σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης. 
Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκτός από την περίπτωση της 
πτώχευσης, η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία έχουν απομείνει περιέρχονται στο Δήμο Αχαρνών. 
 
13. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η 
οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από 
τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις διατάξεις του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 
14. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου, καθώς δεν υπάρχει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της επιχείρησης. 
 
 
  
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Οργανόγραμμα ΔΗ.Κ.Ε.Α  
 
 
  

  
  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(11 ΜΕΛΗ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(11 ΜΕΛΗ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ (2)

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (2)
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (2)

ΜΠΑΛΕΤΟ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΚΕΡΑΜΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ
ΩΔΕΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (2)

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ

ΒΙΟΛΙ

ΠΙΑΝΟ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (4)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ (2)
ΟΣ



o ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
Η Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών συντάσσει το παρόν σχέδιο 
Δράσης 2020 , το οποίο περιλαμβάνει δράσεις, πρωτοβουλίες  και προγράμματα που 
απορρέουν από την υλοποίηση του καταστατικού της σκοπού. 
 Στόχος της Επιχείρησης είναι η  παραγωγή υψηλής ποιότητας κοινωφελών 
υπηρεσιών και έργου για την κάλυψη  των  αναγκών  της  τοπικής κοινωνίας.  
Οι δράσεις της Επιχείρησης παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 
 
Ι. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ: 
 

 
 
 
Ι. ΩΔΕΙΟ: 
 
Τα εκπαιδευτικά τμήματα που υποστηρίζει το ωδείο είναι: 
1. Τμήμα πιάνου 
2. Τμήμα κιθάρας  
3. Τμήμα ποντιακής λύρας 
4. Τμήμα βιολιού,  
5. Τμήμα βυζαντινής μουσικής 
6. Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας  
7. Τμήμα λαϊκών οργάνων(μπουζούκι) 
8. Τμήμα αρμόνιου 
9. Τμήμα ακορντεόν 
10. Τμήμα   κρουστών 
11. Παιδική χορωδία  
12. Μουσικά σύνολα (ensembles & jazz ) 
13. Φιλαρμονικής 

Κατά το έτος 2020 λειτούργησαν τα τμήματα από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ έως ΜΑΡΤΙΟ , 
με κρατική εντολή. 

  Στα παραπάνω τμήματα φοιτούσαν   έως τώρα 151 μαθητές  και οι εκπαιδευτές  που 
απασχολούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό της επιχείρησης είναι  5 . 
Στα μαθήματα περιλαμβάνονται και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία τέχνης, 
Και σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις  για την εμπλουτισμό της μουσικής παιδείας των 
Μαθητών. 
Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ωδείο προσελκύουν πολλούς θεατές, και  
Οι μαθητές που παίρνουν μέρος σε αυτές σημειώνουν μεγάλη επιτυχία. 



 
 
 
 
 
ΙΙ. ΑΛΛΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ 
1. Σχολή Μπαλέτου 
2. Τμήμα μαθημάτων ζωγραφικής 
3. Τμήμα μαθημάτων κεραμικής 
4. Τμήμα μαθημάτων καλλιτεχνικής Φωτογραφίας 
5. Θεατρικό εργαστήρι 
6. Παραδοσιακοί χοροί 
7. Μοντέρνοι χοροί-LATIN 
8. Μαθήματα δημιουργίας κοσμήματος 
9. Κοπτική Ραπτική 
10. Ντεκουπάζ-Κόσμημα 

 
 Στα παραπάνω τμήματα φοιτούσαν  περίπου 204 μαθητές   και   οι εκπαιδευτές που  
απασχολούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό της  επιχείρησης  είναι 9. 
Τα παραπάνω τμήματα πραγματοποιούν εκδηλώσεις και εκθέσεις με τις δημιουργίες 
Των μαθητών.  
Για το έτος 2020 τα τμήματα δεν λειτούργησαν από τον ΜΑΡΤΙΟ με κρατική εντολή . 
 
 Τέλος άμεσος στόχος στης Επιχείρησης η   λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου  
που έχει ως στόχο την υποστήριξη μαθητών Λυκείου-Γυμνασίου, των οποίων η 
οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις του 
ιδιωτικού φροντιστηρίου.  
 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 
Η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών έχει την επιμέλεια της φιλαρμονικής 
του Δήμου Αχαρνών, η οποία   συμμετέχει όταν οι ανάγκες των εκδηλώσεων το 
απαιτούν. 
 
 Στη ΔΗ.Κ.Ε.Α , λειτουργεί τμήμα εκμάθησης οργάνων πνευστών, κρουστών, δωρεάν,  
με σκοπό την εθελοντική στελέχωσή της Φιλαρμονικής από νέα άτομα. 
 
Εικόνες Από Φιλαρμονική  
 
 
 



 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

           1.Διοργάνωση εκδηλώσεων  
Η ΔΗ.ΚΕΑ διοργανώνει τις περισσότερες  εκδηλώσεις που αφορούν  
 
 
 
 Επετείους  όπως: 
 
1. 25η Μαρτίου 
2. Γενοκτονία  των Ποντίων 19η Μαΐου 
3. Επιμνημόσυνη Δέηση Κυπρίων Αγωνιστών 
4. Εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων 
5. 28η Οκτωβρίου 
6. Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου 
7.   ΒΡΑΔΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
Και κάθε άλλη εκδήλωση που θα εξυπηρετήσει την προάσπιση  της πολιτισμικής και 
 πολιτιστικής κληρονομιάς 
 
Εορταστικές όπως : 
 
1. Εορτασμός Αγίου Πνεύματος 
2. Εορτασμός Πολιούχου Αγίου Βλασίου 
3. Εορτασμός  της Κοιμήσεως Θεοτόκου 
4. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ,κλπ. 
5. Απόκριες (αναβίωση εθίμων από τις ΑΧΑΡΝΕΣ) και άλλες περιοχές της 

Ελλάδας 
Κλπ. 

 
Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. προτίθεται να διοργανώσει Πολιτιστικές εκδηλώσεις ανάδειξης και 
διατήρησης πολιτιστικής Κληρονομίας, για την προβολή όλων των διαφορετικών 
πολιτισμών που απαρτίζουν  τον Δήμο μας , σε συνεργασία με  τοπικούς φορείς και 
συλλόγους  οι οποίοι  



διακρίνονται για την σημαντική δραστηριότητα τους. 
Όπως θεατρικές παραστάσεις διαπολιτισμικών ομάδων , συναυλίες με παραδοσιακά 
όργανα, 
Διαπολιτισμική μουσική  , εκδηλώσεις  αναβίωση εθίμων , 
Παρουσίαση , κατασκευή , και κέρασμα παραδοσιακών εδεσμάτων κλπ. 
1. Ανταλλαγή φιλοξενίας με άλλες πόλεις του εξωτερικού , προάγοντας τον πολιτισμό  
τα ήθη και έθιμα . 
 
2. Διοργάνωση  εκδηλώσεων με θεατρικές παραστάσεις , συναυλίες,  καλλιτεχνικά 
φεστιβάλ κατά τους μήνες  Ιούλιο -Αύγουστο-Σεπτέμβριο. 
 
Στις εκδηλώσεις παίρνουν μέρος θίασοι με καταξιωμένους καλλιτέχνες, καθώς  
επίσης συμμετοχή στις συναυλίες   αναγνωρισμένων  καλλιτεχνών. 
 
3. Διοργάνωση πανηγυριών , υπαίθριων εκθέσεων Εμπορικά  ΒΑΖΖΑR , Ανθοκομικής. 
Θεματικών Φεστιβάλ . 
 Η ΔΗ.ΚΕΑ προγραμματίζει την διοργάνωση πανηγυριών όχι μόνο με αφορμή  
τοπικών εορτών πχ. ΖΩΟΔΟΧΕΙΑ , αλλά και για την προβολή των τοπικών προϊόντων 
και φορέων , ήθη και έθιμα , σε συνεργασία με εξωραϊστικούς και πολιτιστικούς 
συλλόγους. 
 4. Επίσης στα πλαίσια των παραπάνω εκδηλώσεων η ΔΗ.Κ.Ε.Α προγραμματίζει κατά 
το 2021  να προβεί στην υλοποίηση μιας σειράς σεμιναρίων με θεματικές ενότητες  που 
θα προασπίσουν τον πολιτισμό , την ιστορία κλπ. 
 Το κόστος των σεμιναρίων περιλαμβάνει αμοιβή ομιλητών , ηχητικά , έντυπο υλικό. 
  Η Ωφέλεια όμως από την υλοποίηση των παραπάνω θα είναι τεράστια για τον 
συμμετέχοντα  
 σε επίπεδο ψυχικό και πνευματικό, με μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα 
στην σκέψη και συμπεριφορά του τόσο μικροοικονομικά όσο και μακροοικονομικά ως  
μέρος ενός συνόλου. 
 Αν υπάρξει η προβλεπόμενη ανταπόκριση από τους πολίτες η επόμενη κίνηση, θα 
είναι  
η ένταξη της δράσης σε ανεξάρτητο τμήμα εκπαίδευσης  της επιχείρησης με αντίτιμο. 
4.  Διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής ,κεραμικής, φωτογραφίας με θεματικές ενότητες 
που αφορούν  Πχ. τα φυτά της Πάρνηθας, το Αρχαίο θέατρο,  τα ξωκλήσια , εικόνες 
από το παλιό Μενίδι, κλπ. με σκοπό την Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε θέματα τέχνης κηπουρικής κλπ. 
6. Νύχτες  κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις , βραδιές ποίησης  και 

αφιερώματα 
      Οι προβολές  και οι παραπάνω εκδηλώσεις ,θα αφορούν αφιερώματα σε 
καταξιωμένους δημιουργούς, καλλιτέχνες καθώς επίσης και παιδικές ταινίες . 
Για το έτος 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID19  
Η Δράση πραγματοποιείται από  το καλοκαίρι του 2016, δημιουργώντας την ανάγκη 
ύπαρξης κινηματογράφου στον Δήμο. 
Εικόνα 1ΑΠΟ ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 
 



 
 
 
 

 Ανταλλαγή  πολιτισμών , μουσικής, χορού , λαογραφικών εκδηλώσεων, και 
πολιτισμικής κληρονομιάς, με άλλα κράτη . 

 Εκδηλώσεις με συμμετοχή όλων των συλλόγων της πόλης με εδέσματα χορούς 
και  

     τραγούδια από όλη την Ελλάδα σε μια συλλογική προσπάθεια παρουσίασης του 
      πολιτιστικού πλούτου και  της φιλοξενίας του λαού μας. 

 Διοργάνωση παραστάσεων και συναυλιών  τόσο για  φιλανθρωπικούς 
σκοπούς , όσο και για την  προάσπισης της συνεργασίας μεταξύ δήμων, την 
υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. 

 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Στα πλαίσια της πρόληψης η ΔΗ.Κ.Ε.Α σε συνεργασία με  έμπειρους γιατρούς 
Θα προβεί σε ενημέρωση σε θέματα υγείας  καθώς και προληπτικές εξετάσεις  
Test-pap , ψηλάφηση   μαστού, μέτρηση,   ζαχάρου κλπ. σε ομάδες στόχου. 
Θα προβεί επίσης  στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την δημιουργία στο 
Δήμο μας Δημοτικών ιατρείων ως φορέας  Αγωγής & Προαγωγής της Υγείας, που θα  
παρέχουν σε όλους τους πολίτες (περιλαμβανομένων των ατόμων που είναι άτομα 
ανασφάλιστα ) μια δέσμη βασικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας  υγείας  και 
κοινωνικής αλληλεγγύης .  
         
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
      Στον Τομέα της απασχόλησης και ανάπτυξης περιλαμβάνεται: 
1. Η διενέργεια εκπαιδευτικού σεμιναρίου μέσης διάρκειας για την ενημέρωση του 
ενδιαφερόμενου κοινού και ιδιαίτερα των νέων σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας 
επιχείρησης με τίτλο: «Δημιουργία Επιχείρησης -  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τον 
Νέο επιχειρηματία», το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία δημιουργίας μίας νέας 
επιχείρησης, τα κίνητρα για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων και τα 
στάδια δημιουργίας μίας νέας επιχείρησης (μελέτη αγοράς, μελέτη βιωσιμότητας, 
χρηματοδότηση, επιλογή μορφής επιχείρησης, διοικητικές διαδικασίες, αρμόδιοι 
φορείς). 



2. Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης  καινοτόμων ιδεών στην απασχόληση και στην 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων.   
            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 
Το Περιβάλλον ως γνωστό πλήττεται τις τελευταίες ιδιαίτερα δεκαετίες σε μεγάλο 
βαθμό και έχει υποστεί ουσιαστικές αλλοιώσεις με βλαπτικές συνέπειες για τον 
άνθρωπο και γενικά τα έμβια όντα.  
Περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν κατά καιρούς δει τα φώτα της δημοσιότητας 
αναδεικνύουν ως σημαντικότερες αιτίες υποβάθμισης του περιβάλλοντος: 

 Τη συνεχιζόμενη αστικοποίηση, και συνακολούθως τη συνεχιζόμενη 
βιομηχανοποίηση και  εντατικοποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  

 Τις κατά καιρούς επεμβαίνουσες ατυχείς συγκυρίες με τις άνευ 
προηγουμένου φυσικές καταστροφές (σημ.: όπως η μεγάλη καταστροφή του 
μεγαλύτερου μέρους του δρυμού της Πάρνηθας), και 

 Τη μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
Η ανάληψη άμεσων ενεργειών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του 
περιβάλλοντος είναι πλέον υπόθεση όλων. Η άμεση εμπλοκή των τοπικών φορέων 
είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη. Η Κοινωφελής Επιχείρηση, θεωρεί χρέος της 
την ανάληψη δράσεων, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών της δυνατοτήτων, για την 
προστασία του τοπικού φυσικού κεφαλαίου και την αναβάθμιση του τοπικού φυσικού 
αλλά και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τις 
κατωτέρω περιβαλλοντικού περιεχομένου δράσεις: 

1. Δεντροφυτέψεις με την συμμετοχή της σπουδάζουσας νεολαίας και εθελοντών 
όλων των ηλικιών υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του δασαρχείου. 

2. Καθαρισμός Πάρνηθας ( συλλογή σκουπιδιών), με συμμετοχή εθελοντών, 
σχολείων και πολιτών όλων των ηλικιών , σε συνδυασμό με περίπατο στα 
μονοπάτια της Πάρνηθας. 

3. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα το περιβάλλον και εκτύπωση ενημερωτικού 
φυλλαδίου. 

4. Διοργάνωση ημερίδας για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
τεχνικές ενημέρωσης των διαφόρων μορφών εκμετάλλευσης ΑΠΕ, κίνητρα 
εγκατάστασης, κόστος εγκατάστασης, ύψος ωφέλειας. 

Οι παραπάνω δράσεις θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες  και  
άλλους Δήμους. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
 Στο τομέα της Δημοτικής Συγκοινωνίας περιλαμβάνεται η μελέτη για την 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη Δημοτικής Συγκοινωνίας» 
 Η υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα 
πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια: στο πρώτο θα ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία μίας ή 
δύο πιλοτικών γραμμών οι οποίες θεωρείται δεδομένο ότι ούτως ή άλλως θα 
περιλαμβάνονται στη διαμόρφωση του τελικού δικτύου της Δημοτικής Συγκοινωνίας, 
στο δεύτερο θα γίνει εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας του Δήμου Αχαρνών με ταυτόχρονη επεξεργασία των στοιχείων που θα 
έχουν συλλεχθεί από την λειτουργία των πιλοτικών γραμμών και στο τρίτο θα γίνει η 
διαμόρφωση του τελικού σχεδίου ανάπτυξης της Δημοτικής Συγκοινωνίας με τις 
γραμμές δικτύου και το τελικό χρονοδιάγραμμα δράσης. 
Το κόστος της δράσης θα καθοριστεί μελέτη κόστους , πλην όμως 
συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικό ποσό για την έναρξη της δράσης . 
 
 



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
 
Η δημιουργία πολιτιστικού κέντρου, αποτελεί στόχο της επιχείρησης για το  έτος 
2021.  
Στόχος του Πνευματικού Κέντρου είναι η προσφορά κοινωφελούς έργου ως και η 
διάσωση, διατήρηση, διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Στόχος του είναι η δημιουργία θεσμών μέσα από τους οποίους να αναπτύσσεται η 
επικοινωνία, η συνεργασία, το οργανωτικό πνεύμα και η έκφραση για να διοχετεύεται 
ο δυναμισμός των νέων προς θετική, παιδευτική, δημιουργική κατεύθυνση εν γένει. 
Το Πνευματικό κέντρο θα περιλαμβάνει και τα παρακάτω . 
 
 1.ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ , με κλασικούς και σύγχρονους τίτλους βιβλίων ,η 
οποία θα  
     λειτουργεί και ως αναγνωστήριο ,  
 

             2.ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ,Χώρος , όπου θα διοργανώνονται ημερίδες και πολιτιστικά 
δρώμενα ,   
               διαδραστικές εκδηλώσεις. 

 3.ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ δράσεων στα ,πλαίσια του οποίου θα διοργανώνονται 
εκθέσεις  καλλιτεχνών  αλλά και μαθητών των δημιουργικών τμημάτων της ΔΗΚΕΑ. 
 
4 . Ο Θερινός κινηματογράφος , 
 
 
 
          
   
Τα έσοδα και τα έξοδα των παραπάνω δράσεων αναλύονται στην κατάσταση 
προϋπολογισμού που  επισυνάπτεται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

                ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
 

                  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
 

              ΕΤΟΥΣ 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
             
 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2021 
     

  

     
   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                 ΠΟΣΑ 

  
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ      

60 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     

6000 ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     

6000000 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ   67.900,00 

6003 

ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ & 
ΕΠΙΒΑΡ. 
ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ.     

6003000 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ   16.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 60   84.400,00 

61 
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΤΡΙΤΩΝ     

6100 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ     

610000 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ     

61000000001 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΜΕ 
ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ  40.000,00 

6101 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
ΜΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ     

6101000 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
ΜΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ20%     

6101000 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
ΜΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ 20%   30.000,00 

6103 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 
ΤΡΙΤΟΥΣ     

6103001 

ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ     

6103001000 

ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   8.500,00 



6104 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ     
6104000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ     

6104000000 ΑΜΟΙΒΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΣ  16.900,00 

6104000001 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ 
ΑΜΟΙΒ ΔΣ   0 

6198000 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ     

6198000000 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ    26.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 61    121.900,00 
      

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    

6200 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     

6200000 ΔΕΗ      
620000000 ΔΕΗ   15.000,00 

6203 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ     

6203000 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - 
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ     

620300001 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ    1.500,00 
     

1. ΕΞΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

   

   ΠΟΣΑ 

6203002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ    

6203002000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ  1.200,00 
62004 ENOIKIA     

6204001 ENOIKIA KTIΡΙΩΝ     

6204001000 

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ   70.000,00 

6204100 

ENOIKIA 
ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ -LEASING   40.000,00 

6207001 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     

6207001023 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -
ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ    70.000,00 

6207003 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ     

6207003023 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   3.000,00 

6207004 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-
Η/Υ-Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     

6207004003 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-
Η/Υ-Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   5.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  62   206.200,00 
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ     

6398 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ     

6398008 
ΦΠΑ ΜΗ 
ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΜΟΣ   400,00 

6398009 
ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΝΟΣ 
(prorate)   55.000,00 

6398010 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ   5.600,00 
ΣΥΝΟΛΟ   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 63   80.000,00 

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

 

 
  



   
6400 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ     

6400000 
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 
ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ   10.500,00 

6402 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ     

6402006 
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & 
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ   16.000,00 

6402011 
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΚΕΑ   25.500,00 

6402098 

ΕΞΟΔΑ 
ΟΡΓΑΝ.ΕΚΘΕΣΕΩΝ-
ΠΑΝΗΓ-ΦΕΣΤ-
ΥΠΑΙΘ.ΕΚΔΗΛ     

6402098000 
ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝ.ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΠΑΝΗΓ-ΦΕΣΤ-
ΥΠΑΙΘ.ΕΚΔΗΛ  60.000,00 

6402990 
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΛΠ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ     

6402990000 
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣ. 
ΚΛΠ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  125.200,00 

6402990001 
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΛΠ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ Π.Φ.Ε.  50.000,00 

6407 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ      

6407003 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ 
ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ      

6407003023 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ &ΛΟΙΠΑ 
ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟY   8.000,00 

6408 
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ     

6408002 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ     
6408002000 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ   5.000,00 

6408004 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     
6408004000 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    5.000,00 

6409 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ     

6409000 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΤΥΠΟ     

6409000000 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ   12.500,00 

6498 ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ     

6498001 
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ     

6498001004 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΩΔΕΙΟΥ   5.500,00 
  ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ     6498002 

6498002001 
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ    15.500,00 

6498003023 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΚΕΑ    7.500,00 

64980030005 
ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.Α.   286.100,00 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 64 

 
 

  
 632.300,00 

65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ     

6598000000 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ   3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 65   3.000,00 
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ     

6604000000 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   7.500,00 



ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 66   7.500,00 

       

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ    1.116.300,00 

     

       

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ     

          

81 

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ & 
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ       

8100 
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ 
ΕΞΟΔΑ     

8100000001 
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ 
ΕΞΟΔΑ      

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 81    1.500,00 
        
        

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟΔΩΝ    1,117,800,00 

     

        

2. ΕΣΟΔΑ 

       

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ    ΠΟΣΑ 

73. 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

7301 
ΕΣΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΩΔΕΙΟΥ      

7301000 
ΕΣΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΩΔΕΙΟΥ   25.000,00 

7302 

ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ     

7302000 
ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ   20.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 73   45.000,00 

74 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ     

7400 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦ. ΕΣΟΔΑ     

7400000 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 
ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ   1.050.000,00 

7400000 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ   20.800,00 
7404 ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ     

7404000 ΔΩΡΕΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ   2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 74   
        

1.072.800,00 

75 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΑΣΧΟΛΙΩΝ     

7500 
ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ     

75 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΑΣΧΟΛΙΩΝ     

7508 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     



7508000 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ&ΛΟΙΠΑ 
ΕΣΟΔΑ   

0 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 75   0 
       
       
       
       
       
       
       

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ     1,117.800,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 

     

                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ -ΕΣΟΔΩΝ 2021  
     

 

 

    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 
     

  ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ    
     
     
  ΕΞΟΔΑ    
     

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ    
     
     
     



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΠΟΣΑ  

60. ΑΜΟΙΒΕΣ &ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   84,400,00  

61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ   121.900,00  

62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   206.200,00  

63. ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ   61.000,00  

64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ   632.300,00  

65.  ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ   3.000,00  

66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ   7.500,00  

81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   1.500,00  

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  1.117.800,00  
     
 ΕΣΟΔΑ    
     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΠΟΣΑ  

73.  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   45,000,00  

74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ   1.072.800,00  

75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ   0,00  

         

         

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  1.117.800,00  
     
     
     

 
 
 
 
- Για την σύνταξη του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί του Γ.Λ.Σ., 
Διότι η Δ.Η.Κ.Ε.Α. τηρεί διπλογραφικό σύστημα και λειτουργεί σε δεδουλευμένη 
βάση. 
- Οι παραπάνω κωδικοί  τηρούνται σε τριτοβάθμια ή και  τεταρτοβάθμια ανάλυση 
ανάλογα με την    εξειδίκευση της πληροφορίας που εξυπηρετεί την  διαχείριση του 
κόστους της δραστηριότητας της Δ.Η.Κ.Ε.Α . 
- Η Διαχείριση  των λογαριασμών   54.00 ΦΠΑ δεν επιβαρύνει το προϋπολογισμό 
πέρα 
από το ποσό στον λογαριασμό 63.98 ΦΠΑ εκπιπτόμενο στην Φ.Ε ,που 
προϋπολογίστηκε 
ως η προβλεπόμενη pro-rata. 
- Η διαχείριση του Λογαριασμού 55. Ασφαλιστικά Ταμεία δεν επιβαρύνει τα έξοδα 
Πέρα από το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς που προϋπολογίστηκε. 
 
Επίσης ,  για την μεγάλη διακύμανση της χρηματοδότησης από τον Δήμο θα πρέπει 
να ληφθούν υπ΄ όψιν  και τα παρακάτω : 
 
1. Έως σήμερα  τα καλλιτεχνικά τμήματα της ΔΗΚΕΑ στεγάζονταν σε ακίνητο 

που της είχε παραχωρηθεί δωρεάν , η οποία έληξε τον ΙΟΥΛΙΟ 2020 . 
             Επίσης  τα γραφεία και το Ωδείο στεγάζονται σε κτίριο με δωρεά 



παραχώρηση  από 
τον Δήμο, και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις  ανάγκες της επιχείρησης . 
Γι αυτό και έχει προβεί σε μίσθωση χώρων για να στεγάσει τις παρακάτω 
δράσεις: 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
2. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  
3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
4. ‘Έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας των παραπάνω νέων Δράσεων . 
5. Η χρηματοδότηση των νέων Δράσεων και τα οποία δεν έχουν αντίτιμο,  

ώστε να αντισταθμιστεί με έσοδα της επιχείρησης . 
 
 
Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδότησης πρέπει να γίνονται το αργότερο   κάθε τρεις 
μήνες σύμφωνα πάντα με την ταμειακή  ρευστότητα του Δήμου. 
 
 
 

 
    Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΗΚΕΑ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΣ 

 
 
 

 


