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Απόσπασµα από το 3o Πρακτικό                                                                                                       
Αριθµ. Αποφ.: 27 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερήσια διάταξη 1o                                                                                                          
EKTAΚΤΗ Συνεδρίαση της 19-1-2015                                                                                                                          
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 3023/19-1-2015 
 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
           Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης                                                                          1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα                                                                              
2.Γιαµαρέλος Γεώργιος                                   2.Αφουξενίδης Θεόφιλος                                                                                
3.Γρηγοριάδης Παναγιώτης                                                                              3.Βρεττός Μιχάλης                                                                                     
4.∆ασκαλάκης Γεώργιος                                                                                 4.Βρεττός Σπύρος                                   
5.Ευθυµιάδου Τουµανίδη Γεωργία                                                                        5.Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος                                                                          
6.Κατσούρος Σπυρίδων                                                                                  6.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   
7.Κοσµίδης Παναγιώτης                                                                                 7.Κατάρας Αναστάσιος                                                                                  
8.Κοσµίδου Λουίζα                                                                             8.Μηλιώρη Αφροδίτη                                                                                    
9.Λαζάρου Βασίλειος                                                                                   9.Μιχαηλίδης ∆ηµήτριος                                                                                
10.Χριστοπούλου Σοφία                                                                                  10.Μουκάνης Μαρίνος                                                                     
11.Ντούρος Σωτήριος                                                                                    11.Μπράχου Αναστασία                                                                                   
12.Ξαγοράρης Νικόλαος                                                                                  12.Ναυροζίδου Μαρία                                                                                    
13.Ορφανίδης Χαράλαµπος                                                      13.Παντελιά Εύη                                                                                        
14.Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  14.Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                               
15.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             15.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος                                         
16.Πεδιαδίτης Στέργιος                                                                                 16.Λαζάρου Ιωάννης                                                                                     
17.Ποιµενίδης Γεώργιος                                                                                  
18.Ποιµενίδου Όλγα                                                                                      
19.Πολυµενέας Παναγιώτης                              
20.Ρούσσας Κωνσταντίνος                                                                                 
21.Σασαρίδης Κωνσταντίνος                                                                         
22.Σαχσανίδη Ελένη                                                                                      
23.Σεληνά Παναγιώτα                                                                                     
24.Σταύρου Γεώργιος                                                                                     
25.Συρινίδης Θεόδωρος                                                                                   
26.Τοπαλίδης Ευστάθιος                                                          
27.Τσουκαλάς Ηλίας                                                                                      
28.Χαριτίδη Μαρία                                                                                       
29.Χίος Αναστάσιος                                                                                      
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                                              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
κος Ιωάννης Κασσαβός νόµιµα προσκεκληµένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση συµφώνου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Αχαρνών, του 
Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνοµίας.» 
 
    Η Πρόεδρος του ∆.Σ. κα Χαριτίδη Μαρία αφού διαπιστώνει νόµιµη απαρτία, 
παρισταµένων µελών 29 εκ του συνόλου 45 ∆ηµοτικών Συµβούλων κηρύσσει την 
έναρξη της 3 ης Συνεδρίασης της 19/1/2015 
   Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώµα το 1ο   
θέµα της ηµερήσιας  διάταξης και  δίνει το λόγο στον ∆ήµαρχο Κο Ιωάννη 
Κασσαβό ο οποίος εισηγούµενος το θέµα αναφέρει τα εξής: 
« Σήµερα ερχόµαστε να επικυρώσουµε το.. 
 

ΣΥΜΦΩΝΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΦΕΝΟΣ  ΜΕΝ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , ΑΦΕΤΕΡΟΥ  
∆Ε ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Ιωάννη 
Κασσαβό και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, νόµιµα εκπροσωπούµενο από 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας,  συµφωνούν και κάνουν αµοιβαία 
αποδεκτά τα ακόλουθα: 
Α. ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 
 Ο ∆ήµος Αχαρνών έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νοµή και κατοχή του 
µία έκταση συνολικού εµβαδού 2.521,71 στρεµµάτων που βρίσκεται στη θέση 
Αµυγδαλέζα του ∆ήµου Αχαρνών.  
 Σε τµήµα της οικοπεδικής έκτασης αυτής εµβαδού 363,5 στρεµµάτων 
περίπου το Ελληνικό ∆ηµόσιο για τις ανάγκες της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ έχει 
ανεγείρει ήδη από το έτος 1968 µε δικές του  ενέργειες και δαπάνες κτηριακές 
εγκαταστάσεις συνολικού εµβαδού 52.568,11 περίπου τµ όπου στεγάζεται, 
µεταξύ άλλων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, η  Σχολή Αξιωµατικών της 
Ελληνικής Αστυνοµίας. 
 Κατόπιν µακροχρόνιων δικαστικών αγώνων µεταξύ του ∆ήµου και του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο ∆ήµος αιτήθηκε  την απόδοση της νοµής της ως άνω 
συνολικής εκτάσεως  των 2.521,71 στρεµµάτων. Προς επίτευξη συµβιβαστικής 
επίλυσης της διαφοράς και προς όφελος αµφότερων των αντίδικων µερών 
συµφωνήθηκαν από τα συµβαλλόµενα µέρη τα εξής : 
ΜΙΣΘΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ: Ο ∆ήµος Αχαρνών εκµισθώνει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και δη 
στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, την οικοπεδική έκταση 
συνολικού εµβαδού 363,5  στρεµµάτων περίπου, στην οποία σήµερα στεγάζονται 
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. Τα κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί  επ’ αυτής 
της εκτάσεως  µε δαπάνες και επιµέλεια  του Ελληνικού ∆ηµοσίου για τις ανάγκες 
της Ελληνικής Αστυνοµίας έχουν συνολικό εµβαδόν 52.568,11  τµ περίπου . 
 
ΜΙΣΘΩΜΑ: Το µίσθωµα συµφωνείται στο ποσό των 550.000 ευρώ ετησίως, το 
οποίο θα καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις και ειδικότερα την 1η 
Ιανουαρίου, την 1η Απριλίου, την 1η Ιουλίου και την 1η Σεπτεµβρίου εκάστου 
µισθωτικού έτους αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. 
Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται ανά έτος σύµφωνα µε το µέσο ∆είκτη Τιµών 
Καταναλωτή του τελευταίου δωδεκαµήνου όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά 
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία πλέον δύο ποσοστιαίων µονάδων.  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ: Η διάρκεια της µίσθωσης συµφωνείται δεκαπενταετής 
(15 έτη) αρχίζουσα την εποµένη της υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης και 
λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία µετά την πάροδο δεκαπέντε ετών. 
 
ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ: Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί µε τον ίδιο τρόπο που 
χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα, δηλαδή για την στέγαση και λειτουργία των Σχολών 

ΑΔΑ: 771ΣΩΨ8-1ΙΔ



 3 

και Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας απαγορευµένης κάθε νέας χρήσης 
αυτού. 
 (στεγάζονται ήδη: Σχολή Αξιωµατικών, Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης, 
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, ∆/νση Τεχνικών Εφαρµογών, ∆/νση ∆ιαχείρισης 
Υλικού, Αστυνοµική Ακαδηµία) 
Σε περίπτωση µεταβολής της χρήσης του µισθίου χωρίς την σύµφωνη γνώµη του 
εκµισθωτή ∆ήµου Αχαρνών, ο τελευταίος δικαιούται να προβεί µονοµερώς στην 
καταγγελία της συµβάσεως µισθώσεως. 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ : Οι δαπάνες για τους πάσης φύσεως λογαριασµούς,  
κοινής ωφέλειας  και για την καταβολή των τελών θα βαρύνουν τον Μισθωτή και  
την Ελληνική Αστυνοµία. 
 
Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Συµφωνείται µε το παρόν ότι στα Τεχνικά Συνεργεία Οχηµάτων του 
Σώµατος Ελληνικής Αστυνοµίας θα επισκευάζονται και θα συντηρούνται όλα τα 
οχήµατα του ∆ήµου Αχαρνών µε τεχνικά χαρακτηριστικά συναφή προς τα 
επισκευαζόµενα οχήµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας. Ο ∆ήµος Αχαρνών θα 
βαρύνεται µόνο µε δαπάνες αγοράς των εκάστοτε απαιτούµενων ανταλλακτικών τα 
οποία θα  προµηθεύεται, µε τις προβλεπόµενες για τους ΟΤΑ διαδικασίες , χωρίς 
όµως να επιβαρύνεται µε τις εκάστοτε  δαπάνες εργασιών. 
 
Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Η Ελληνική Αστυνοµία αναλαµβάνει να µεριµνήσει για την µεταφορά των 
Αστυνοµικών Υπηρεσιών ευρύτερης περιοχής ∆ήµου Αχαρνών, στο κτίριο που 
προορίζονταν να στεγάσει το 13ο Γυµνάσιο Αυλίζας, ιδιοκτησίας της Ανωνύµου 
Εταιρίας ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ , υπό την προϋπόθεση της αλλαγής χρήσης 
αυτού από τους συναρµόδιους φορείς .  
  Η οιαδήποτε απαιτούµενη αλλαγή χρήσης του  κτιρίου θα γίνει µε ενέργειες 
και δαπάνες του Ελληνικού ∆ηµοσίου  σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και την Υ∆ΟΜ,  δεδοµένου ότι η αλλαγή χρήσης υπάγεται και στην 
αρµοδιότητα του ∆ήµου. 
 Όλες οι απαιτούµενες επισκευές στο κτίριο,  που θα στεγαστούν οι 
Αστυνοµικές Υπηρεσίες Αχαρνών καθώς και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου και των  εγκαταστάσεών  του θα γίνουν µε δαπάνες και επιµέλεια της 
Ελληνικής Αστυνοµίας.  
Οι Αστυνοµικές αυτές υπηρεσίες  θα λειτουργήσουν  µε υπερισχυµένη σύνθεση 
τόσο από πλευράς έµψυχου δυναµικού όσο από πλευράς στόλου οχηµάτων ώστε 
να  αποτελέσει πρότυπο Αστυνοµικό Τµήµα µε διαρκή και αποτελεσµατική 
αστυνόµευση .  
Θα επιδιωχθεί από την Ελληνική Αστυνοµία και από το αντισυµβαλλόµενο 
Υπουργείο, η δηµιουργία ∆ηµοτικής Αστυνοµίας εντός  του Αστυνοµικού Τµήµατος 
, που κρίνεται απαραίτητη λόγω των ειδικών αναγκών του ∆ήµου Αχαρνών και 
των ειδικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής .   
 
∆. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Η Ελληνική Αστυνοµία θα αναλάβει, µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ,  την  
ενηµέρωση των µαθητών όλων των σχολείων του ∆ήµου µας  για τους κανόνες 
οδικής κυκλοφορίας και κυκλοφοριακής αγωγής καθώς και για την προστασία και 
τις συνέπειες από την χρήση ναρκωτικών και εν γένει εθιστικών ουσιών . 
Ε.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
Η Ελληνική Αστυνοµία αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξετάσει την δυνατότητα 
της µεταφοράς του τµήµατος τροχαίας από την Μεταµόρφωση που στεγάζεται 
σήµερα, εντός των ορίων του ∆ήµου Αχαρνών ή τη δηµιουργία νέου Τµήµατος 
Τροχαίας στο ∆ήµο. 
 
ΣΤ.   ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ  
Η Ελληνική Αστυνοµία αναλαµβάνει την  υποχρέωση να απευθυνθεί στους 
αρµόδιους  φορείς της κεντρικής εξουσίας, ώστε µε την  υλοποίηση των 
ενδεδειγµένων έργων , να διευθετηθεί η κυκλοφορία στην Λεωφόρο 
Θρακοµακεδόνων , µε την  πρόβλεψη εισόδου και εξόδου προς και από τις 
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εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνοµίας στη θέση Αµυγδαλέζα της περιοχής 
∆ήµου Αχαρνών ώστε να εξασφαλιστεί  η ασφαλής και ανεµπόδιστη διέλευση των 
οχηµάτων επί της Λεωφόρου Θρακοµακεδόνων και η αποφυγή τροχαίων 
ατυχηµάτων . 
Τα ως άνω συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν ότι η  παρούσα συµφωνία θα εγκριθεί 
από τους θεσµικά αρµόδιους φορείς και των τριών εµπλεκοµένων µερών το 
αργότερο µέχρι το τέλος …………………………….. Από της εγκρίσεως αυτής θα αρχίσει 
και η υλοποίησή της . 
Ο ∆ήµος Αχαρνών αναλαµβάνει την υποχρέωση  να παρέχει στους δύο πρώτους 
των συµβαλλοµένων όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, τοπογραφικά διαγράµµατα και 
εν γένει  τα στοιχεία που θα ζητηθούν και είναι αναγκαία για την υλοποίηση του 
παρόντος. 
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε………………όµοια αντίτυπα και 
υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ…..» 
Ακολουθεί συζήτηση µε ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέµα, όπως 
αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Τέλος η Κα Πρόεδρος προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Αφού έλαβε υπόψιν του, την εισήγηση του Κου ∆ηµάρχου, τις απόψεις των 
οµιλητών και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, κατόπιν ονοµαστικής 
ψηφοφορίας… 
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(µε ψήφους 28 υπέρ και 1 κατά του Κου Γρηγοριάδη Παναγιώτη) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Α) Εγκρίνει το ΣΥΜΦΩΝΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΦΕΝΟΣ  ΜΕΝ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , ΑΦΕΤΕΡΟΥ  
∆Ε ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Ιωάννη 
Κασσαβό και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, νόµιµα εκπροσωπούµενο από 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας,  συµφωνούν και κάνουν αµοιβαία 
αποδεκτά τα ακόλουθα: 
Α. ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 
 Ο ∆ήµος Αχαρνών έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νοµή και κατοχή του 
µία έκταση συνολικού εµβαδού 2.521,71 στρεµµάτων που βρίσκεται στη θέση 
Αµυγδαλέζα του ∆ήµου Αχαρνών.  
 Σε τµήµα της οικοπεδικής έκτασης αυτής εµβαδού 363,5 στρεµµάτων 
περίπου το Ελληνικό ∆ηµόσιο για τις ανάγκες της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ έχει 
ανεγείρει ήδη από το έτος 1968 µε δικές του  ενέργειες και δαπάνες κτηριακές 
εγκαταστάσεις συνολικού εµβαδού 52.568,11 περίπου τµ όπου στεγάζεται, 
µεταξύ άλλων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, η  Σχολή Αξιωµατικών της 
Ελληνικής Αστυνοµίας. 
 Κατόπιν µακροχρόνιων δικαστικών αγώνων µεταξύ του ∆ήµου και του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο ∆ήµος αιτήθηκε  την απόδοση της νοµής της ως άνω 
συνολικής εκτάσεως  των 2.521,71 στρεµµάτων. Προς επίτευξη συµβιβαστικής 
επίλυσης της διαφοράς και προς όφελος αµφότερων των αντίδικων µερών 
συµφωνήθηκαν από τα συµβαλλόµενα µέρη τα εξής : 
ΜΙΣΘΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ: Ο ∆ήµος Αχαρνών εκµισθώνει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και δη 
στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, την οικοπεδική έκταση 
συνολικού εµβαδού 363,5  στρεµµάτων περίπου, στην οποία σήµερα στεγάζονται 
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. Τα κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί  επ’ αυτής 
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της εκτάσεως  µε δαπάνες και επιµέλεια  του Ελληνικού ∆ηµοσίου για τις ανάγκες 
της Ελληνικής Αστυνοµίας έχουν συνολικό εµβαδόν 52.568,11  τµ περίπου . 
 
ΜΙΣΘΩΜΑ: Το µίσθωµα συµφωνείται στο ποσό των 550.000 ευρώ ετησίως, το 
οποίο θα καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις και ειδικότερα την 1η 
Ιανουαρίου, την 1η Απριλίου, την 1η Ιουλίου και την 1η Σεπτεµβρίου εκάστου 
µισθωτικού έτους αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. 
Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται ανά έτος σύµφωνα µε το µέσο ∆είκτη Τιµών 
Καταναλωτή του τελευταίου δωδεκαµήνου όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά 
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία πλέον δύο ποσοστιαίων µονάδων.  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ: Η διάρκεια της µίσθωσης συµφωνείται δεκαπενταετής 
(15 έτη) αρχίζουσα την εποµένη της υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης και 
λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία µετά την πάροδο δεκαπέντε ετών. 
 
ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ: Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί µε τον ίδιο τρόπο που 
χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα, δηλαδή για την στέγαση και λειτουργία των Σχολών 
και Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας απαγορευµένης κάθε νέας χρήσης 
αυτού. 
 (στεγάζονται ήδη: Σχολή Αξιωµατικών, Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης, 
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, ∆/νση Τεχνικών Εφαρµογών, ∆/νση ∆ιαχείρισης 
Υλικού, Αστυνοµική Ακαδηµία) 
Σε περίπτωση µεταβολής της χρήσης του µισθίου χωρίς την σύµφωνη γνώµη του 
εκµισθωτή ∆ήµου Αχαρνών, ο τελευταίος δικαιούται να προβεί µονοµερώς στην 
καταγγελία της συµβάσεως µισθώσεως. 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ : Οι δαπάνες για τους πάσης φύσεως λογαριασµούς,  
κοινής ωφέλειας  και για την καταβολή των τελών θα βαρύνουν τον Μισθωτή και  
την Ελληνική Αστυνοµία. 
 
Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Συµφωνείται µε το παρόν ότι στα Τεχνικά Συνεργεία Οχηµάτων του 
Σώµατος Ελληνικής Αστυνοµίας θα επισκευάζονται και θα συντηρούνται όλα τα 
οχήµατα του ∆ήµου Αχαρνών µε τεχνικά χαρακτηριστικά συναφή προς τα 
επισκευαζόµενα οχήµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας. Ο ∆ήµος Αχαρνών θα 
βαρύνεται µόνο µε δαπάνες αγοράς των εκάστοτε απαιτούµενων ανταλλακτικών τα 
οποία θα  προµηθεύεται, µε τις προβλεπόµενες για τους ΟΤΑ διαδικασίες , χωρίς 
όµως να επιβαρύνεται µε τις εκάστοτε  δαπάνες εργασιών. 
 
Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Η Ελληνική Αστυνοµία αναλαµβάνει να µεριµνήσει για την µεταφορά των 
Αστυνοµικών Υπηρεσιών ευρύτερης περιοχής ∆ήµου Αχαρνών, στο κτίριο που 
προορίζονταν να στεγάσει το 13ο Γυµνάσιο Αυλίζας, ιδιοκτησίας της Ανωνύµου 
Εταιρίας ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ , υπό την προϋπόθεση της αλλαγής χρήσης 
αυτού από τους συναρµόδιους φορείς .  
  Η οιαδήποτε απαιτούµενη αλλαγή χρήσης του  κτιρίου θα γίνει µε ενέργειες 
και δαπάνες του Ελληνικού ∆ηµοσίου  σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και την Υ∆ΟΜ,  δεδοµένου ότι η αλλαγή χρήσης υπάγεται και στην 
αρµοδιότητα του ∆ήµου. 
 Όλες οι απαιτούµενες επισκευές στο κτίριο,  που θα στεγαστούν οι 
Αστυνοµικές Υπηρεσίες Αχαρνών καθώς και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου και των  εγκαταστάσεών  του θα γίνουν µε δαπάνες και επιµέλεια της 
Ελληνικής Αστυνοµίας.  
Οι Αστυνοµικές αυτές υπηρεσίες  θα λειτουργήσουν  µε υπερισχυµένη σύνθεση 
τόσο από πλευράς έµψυχου δυναµικού όσο από πλευράς στόλου οχηµάτων ώστε 
να  αποτελέσει πρότυπο Αστυνοµικό Τµήµα µε διαρκή και αποτελεσµατική 
αστυνόµευση .  
Θα επιδιωχθεί από την Ελληνική Αστυνοµία και από το αντισυµβαλλόµενο 
Υπουργείο, η δηµιουργία ∆ηµοτικής Αστυνοµίας εντός  του Αστυνοµικού Τµήµατος 
, που κρίνεται απαραίτητη λόγω των ειδικών αναγκών του ∆ήµου Αχαρνών και 
των ειδικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής .   
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∆. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Η Ελληνική Αστυνοµία θα αναλάβει, µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ,  την  
ενηµέρωση των µαθητών όλων των σχολείων του ∆ήµου µας  για τους κανόνες 
οδικής κυκλοφορίας και κυκλοφοριακής αγωγής καθώς και για την προστασία και 
τις συνέπειες από την χρήση ναρκωτικών και εν γένει εθιστικών ουσιών . 
Ε.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
Η Ελληνική Αστυνοµία αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξετάσει την δυνατότητα 
της µεταφοράς του τµήµατος τροχαίας από την Μεταµόρφωση που στεγάζεται 
σήµερα, εντός των ορίων του ∆ήµου Αχαρνών ή τη δηµιουργία νέου Τµήµατος 
Τροχαίας στο ∆ήµο. 
 
ΣΤ.   ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ  
Η Ελληνική Αστυνοµία αναλαµβάνει την  υποχρέωση να απευθυνθεί στους 
αρµόδιους  φορείς της κεντρικής εξουσίας, ώστε µε την  υλοποίηση των 
ενδεδειγµένων έργων , να διευθετηθεί η κυκλοφορία στην Λεωφόρο 
Θρακοµακεδόνων , µε την  πρόβλεψη εισόδου και εξόδου προς και από τις 
εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνοµίας στη θέση Αµυγδαλέζα της περιοχής 
∆ήµου Αχαρνών ώστε να εξασφαλιστεί  η ασφαλής και ανεµπόδιστη διέλευση των 
οχηµάτων επί της Λεωφόρου Θρακοµακεδόνων και η αποφυγή τροχαίων 
ατυχηµάτων . 
Τα ως άνω συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν ότι η  παρούσα συµφωνία θα εγκριθεί 
από τους θεσµικά αρµόδιους φορείς και των τριών εµπλεκοµένων µερών το 
αργότερο µέχρι το τέλος …………………………….. Από της εγκρίσεως αυτής θα αρχίσει 
και η υλοποίησή της . 
Ο ∆ήµος Αχαρνών αναλαµβάνει την υποχρέωση  να παρέχει στους δύο πρώτους 
των συµβαλλοµένων όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, τοπογραφικά διαγράµµατα και 
εν γένει  τα στοιχεία που θα ζητηθούν και είναι αναγκαία για την υλοποίηση του 
παρόντος. 
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε………………όµοια αντίτυπα και 
υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ…..» 
 
Β) Τέλος το ∆.Σ. αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον Κο ∆ήµαρχο. 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Χαριτίδη Μαρία 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ποιµενίδου Όλγα 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Γιαµαρέλος Γεώργιος, Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 
∆ασκαλάκης Γεώργιος, Ευθυµιάδου Τουµανίδη Γεωργία, Κατσούρος Σπυρίδων, 
Κοσµίδης Παναγιώτης, Κοσµίδου Λουίζα, Λαζάρου Βασίλειος, Ντούρος Σωτήριος, 
Ξαγοράρης Νικόλαος, Ορφανίδης Χαράλαµπος, Παλιούρας Αντώνιος, 
Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Πεδιαδίτης Στέργιος, Ποιµενίδης Γεώργιος, 
Πολυµενέας Παναγιώτης, Ρούσσας Κωνσταντίνος, Σασαρίδης Κωνσταντίνος, 
Σαχσανίδη Ελένη, Σεληνά Παναγιώτα, Σταύρου Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος, 
Τοπαλίδης Ευστάθιος, Τσουκαλάς Ηλίας, Χίος Αναστάσιος, Χριστοπούλου Σοφία 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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