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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
6/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Στο  Δημαρχείο  Αχαρνών,  σήμερα  την  9η  του  μηνός  Δεκεμβρίου  του  έτους  2016, ημέρα 
Παρασκευή  και  ώρα  10:00, ύστερα  από την  αριθ.  354/07-12-16 πρόσκληση του  Προέδρου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ.67 παρ.4&75 του Ν.3852/2010 που επιδόθηκε σε όλους τους 
Συμβούλους και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου σε συνεδρίαση.
Από το σύνολο των 13 Τακτικών μελών:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.  Γιάννης  Κασσαβός-Δήμαρχος  Αχαρνών,  Πρόεδρος  2. Αναστάσιος  Χίος,  Α΄ 
Αντιπρόεδρος 3.Ανδρέας  Παπαματθαίου,  Β΄  Αντιπρόεδρος,  4.  Χρύσα  Δουρίδα,  Ταμίας  5. 
Κωνσταντίνος  Καλογεράς,  Κοσμήτωρ,  6. Νίκος  Τσάτσης  (μέλος),   7.  Γεώργιος  Δασκαλάκης 
(μέλος), 8.Ελένη Κατάρα (μέλος), 9. Βασιλική Παπαθεοδώρου (μέλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Βασιλική  Ζαχαροπούλου  (μέλος),  2.Παναγιώτης  Κοσμίδης  (μέλος),  3.Στέλλα 
Τούντα, Γραμματέας, 4. Βασιλική Καράμπελα (μέλος),
Από το σύνολο των Αναπληρωματικών μελών:  
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Σοφία  Αλεξανδράτου,  2.Μαρία  Χρηστάκη,3.Αφροδίτη  Μηλιώρη,  4.Ευαγγελία 
Παντελιά, 5.Ιωάννης Λαζάρου, 6.Γεώργιος Γιαμαρέλος, 7.Ελευθερία Καπενή, 8.Σωτηρία Κεχρή, 
9.Ηλίας  Ζητούνης,  10.Νικόλαος  Μαρής,  11.Νικήτας  Τζιούβελης.  12.  Γεωργία  Ευθυμιάδου 
-Τουμανίδη,

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση Απολογισμού Οικ. έτους 2015
Αρ. απόφασης   31 /16

Αρ.Πτωτ.365

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα λέγει: 

Η Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών μας έστειλε τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του 
Πνευματικού  Κέντρου  Θρακομακεδόνων  οικονομικού  έτους  2015  με  όλα  τα  παραστατικά 
διαχειριστικά στοιχεία (γραμμάτια είσπραξης των εσόδων, χρηματικά εντάλματα πληρωμής των 
εξόδων κ.τ.λ.)  και  με  αντίστοιχους αναλυτικούς  πίνακες  αυτών,  τον  οποίο  θέτω υπόψη του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  προκειμένου  να  αποφασίσει  σχετικά.  Το  Δ.Σ.,  αφού  άκουσε  την 
εισήγηση του κ.  Βασίλη Λαμπρακάκη,  προέβη σε έλεγχο του απολογισμού οικ.  έτους 2015 
καθώς και όλων των παραστατικών στοιχείων και διαπίστωσε ότι αυτά είναι σωστά και πλήρη.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει  τον  απολογισμό  εσόδων και  εξόδων του  Πνευματικού  Κέντρου   Θρακομακεδόνων 
οικονομικού Έτους 2015 όπως είναι  διατυπωμένο  ως προς τα έσοδα και  τα  έξοδα,  με  την 



προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά που επισυνάπτονται στους απολογιστικούς 
πίνακες και εμφανίζονται στον απολογιστικό πίνακα.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ 70015,00 45.015,53 45.015,53 0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΑΠΟ 
ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ

0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΡ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

13.412,10 7.252,61 7.252,61 0,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

4.017,00 4.017,00 4.017,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ

87.444,10 56.285,14 56,285,14 0,00

ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ 

ΜΕ ΑΝΑΜ.

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΜΕΧΡΙ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΠΡΗΤΕΑ

ΑΔΙΑΘΕΤΕς      ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΞΟΔΑ
                                                                                                                                     

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟΔΩΝ 86.613,29 34.347,89 34.347,89 0,00 52.265,40 0,00
ΑΠΟΘΕΜ
ΑΤΙΚΟ 830,81 0,00 0,00 0,00 830,81 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 87.444,10 34.347,89 34.347,89 0,00 53.096,21 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟΠΟ 

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΣΥΝ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ 2.798,85 45.015,53 27.705,28 20.109,10

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

1.218,15 0,00 0,00 1.218,15

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

0,00 7.252,61 6.642,61 610,00

4.017,00 52.268,14 34.347,89 21.937,25

Α. Υπόλογοι κατά την χρήση 2015

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΣΟΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ
Α ΜΕ ΑΝΑΜ/ΣΕΙς

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒΑΙΩ
ΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ
ΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ



1)Εκ της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών ο κ. Κων/νος Καραχάλιος

2)Εκ του Πνευματικού Κέντρου Θρακ/νων ο Πρόεδρος Γιάννης Κασσαβός 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος                  Ο A΄ Αντιπρόεδρος          Ο B΄ Αντιπρόεδρος 

Γιάννης Κασσαβός        Αναστάσιος Χίος          Ανδρέας Παπαματθαίου     
 
  Τα Μέλη
Γιώργος Δασκαλάκης 

Νίκος Τσάτσης 

Χρύσα Δουρίδα

Κωνσταντίνος Καλογεράς

Ελένη Κατάρα 

Βασιλική Παπαθεοδώρου

ΔΗΜΟΣΑΧΑΡΝΩΝ

ΣύστημαΔιαχείρισης
Ποιότητας

ISO9001:2008

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟ ΑΡΙΘ.7/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΚΕΝΤΡΟΥΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Σήμερα  την  9η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2016 ημέρα Παρασκευή και  ώρα  11:00,  ύστερα  από 

την  αριθ.  355 / 07 –12-16  πρόσκληση του Δημάρχου Αχαρνών ως Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ Γιάννη 

Κασσαβού, που επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, 

συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Πνευματικού  Κέντρου  Θρακομακεδόνων  σε 

συνεδρίαση.

Από το σύνολο των 13 Τακτικών μελών:



ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γιάννης Κασσαβός-Δήμαρχος Αχαρνών, Πρόεδρος 2. Αναστάσιος Χίος, Α΄ Αντιπρόεδρος 
3.Ανδρέας Παπαματθαίου,  Β΄ Αντιπρόεδρος,  4.  Χρύσα Δουρίδα, Ταμίας 5.  Κωνσταντίνος  Καλογεράς, 
Κοσμήτωρ, 6. Νίκος Τσάτσης (μέλος),   7.  Γεώργιος Δασκαλάκης (μέλος),  8.Ελένη Κατάρα  (μέλος), 9. 
Βασιλική Παπαθεοδώρου (μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Βασιλική  Ζαχαροπούλου  (μέλος),  2.Παναγιώτης  Κοσμίδης  (μέλος),  3.Στέλλα  Τούντα, 
Γραμματέας, 4. Βασιλική Καράμπελα (μέλος),

Από το σύνολο των Αναπληρωματικών μελών:  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Σοφία  Αλεξανδράτου,  2.Μαρία  Χρηστάκη,3.Αφροδίτη  Μηλιώρη,  4.Ευαγγελία  Παντελιά, 
5.Ιωάννης Λαζάρου, 6.Γεώργιος Γιαμαρέλος, 7.Ελευθερία Καπενή, 8.Σωτηρία Κεχρή, 9.Ηλίας Ζητούνης, 
10.Νικόλαος Μαρής, 11.Νικήτας Τζιούβελης. 12. Γεωργία Ευθυμιάδου -Τουμανίδη,

                                            

ΘΕΜΑ  :  «Ψήφιση  Προϋπολογισμού  του  ΝΠΔΔ  “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ” , οικονομικού έτους 2017 »

Αρ. απόφασης 36/16

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα είπε: 

Ως γνωστόν το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. παράσχει τη γνώμη του επί των 

προϋπολογισμών,  με  βάση  κριτήρια  που  καθορίζονται  με  απόφαση  του,  με  σκοπό  την  επίτευξη 

ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. 

Το  Υπουργείο  Εσωτερικών  παρέχει  οδηγίες  για  την  ανάλογη  διαμόρφωση  του  σχεδίου  του 

προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

συζήτηση και ψήφιση και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του 

Υπουργείου  Εσωτερικών,  καθώς  και  από  αιτιολογική  έκθεση,  στην  οποία  παρουσιάζονται  οι  τυχόν 

προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  προβαίνουμε  στη  τελική  διαμόρφωση  του  σχεδίου 

προϋπολογισμού  του  ΝΠΔΔ  “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ”  για  το  έτος  2017 

προκειμένου στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Τα μέλη του ΔΣ αφού άκουσαν την εισήγηση του  Προέδρου σχολίασαν τα ποσά που αναφέρονται στους 

διάφορους  κωδικούς  και  ζήτησαν  διευκρινήσεις  από  τον  παρευρισκόμενο  οικονομοτεχνικό  του 

σύμβουλο. 

Λαμβάνοντας υπ΄ όψη:  



- τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 16 του Ν. 3463/06

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει

- την Εγκύκλιο Νο 20  του  ΥΠΕΣΔΑ 27423/5-9-2016

- την ΚΥΑ 23976/22-07-2016

- τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου

Το ΔΣ  ομόφωνα αποφασίζει:

Α. Την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ”  για 

το έτος 2017, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης.

Β.  Την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών για τη

      σχετική ψήφιση του.

Γ. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                   Ο Α΄Αντιπρόεδρος         Ο Β΄Αντιπρόεδρος                             

Ιωάννης Κασσαβός       Αναστάσιος Χίος         Ανδρέας Παπαματθαίου     
 

Τα Μέλη
Νίκος Τσάτσης
Γιώργος Δασκαλάκης
Χρύσα Δουρίδα
Κων/ντινος Καλογεράς
Βασιλική Παπαθεοδώρου
Ελένη Κατάρα 



ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

            Αχαρνές : 28/11/2016   

           Προς:  

1. κ. Δήμαρχο

2. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

Θέμα: Παραχώρηση Δημοτικού Χώρου για την εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Διανομής 
         ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ στο ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε

Αξιότιμη κ. Πρόεδρε του Δ.Σ.

Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.  με την από 18.11.2016 επιστολή 
της αιτείται την «Παραχώρηση Δημοτικού Χώρου για την εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Διανομής ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ στο ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Η εν λόγω αποστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμοι, 
Δια της παρούσης επιστολής, αιτούμεθα την παραχώρηση από  το Δήμο σας, δημοτικού χώρου για την 
εγκατάσταση υπέργειου σταθμού διανομής φυσικού αερίου. 
Η εγκατάσταση του εν λόγω κεντρικού σταθμού διανομής φ.α. καθώς και οι  συνεπαγόμενες επεκτάσεις 
του δικτύου φ.α θα ενισχύσουν σημαντικά το δίκτυο φ.α στη περιοχή του Δήμου σας και θα δώσουν τη 
δυνατότητα σύνδεσης δημοτών σας με το φ.α στις οδούς από τις οποίες θα διέρχεται το νέο δίκτυο  
(επισυνάπτεται σχέδιο με την όδευση του νέου δικτύου φ.α.), Ενδεικτικά η πρώτη από τις εγκαταστάσεις  
που θα τροφοδοτηθούν είναι και η εταιρία «ΠΙΤΤΕΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ Α.Ε» η οποία δραστηριοποιείται στο 
Δήμο σας. 
Σε συνέχεια της από 22.9.2016 συνάντησης; εκπροσώπων της ΕΠΑ Αττικής με την Τεχνική Υπηρεσία 
του  Δήμου  σας  αλλά  και  της  ανταλλαγής  σχετικής  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας,  προέκυψε  ως 
προτεινόμενη  θέση  εγκατάστασης  του  προαναφερόμενου  υπέργειου  σταθμού  διανομής  φ.α.,  τμήμα 
δημοτικού χώρου στη διασταύρωση των οδών Βασίλη Λογοθετίδη και Λεωφόρου Δημοκρατίας το οποίο  
επισημαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό σχέδιο. 



Προκειμένου  να  τηρηθούν  τα  αναγραφόμενα  στις  ισχύουσες  τεχνικές  προδιαγραφές,  για  την 
εγκατάσταση  του  σταθμού  απαιτείται  χώρος  περίπου  25  m2 (5mx5m  περίπου)  ο  οποίος  θα  έχει 
περίφραξη εντός της οποίας θα εγκατασταθεί ο σταθμός, το pillar καθώς και τα παρελκόμενα αυτού 
(επισυνάπτεται σχετική φωτογραφία από ανάλογη εγκατάσταση). 
Ας  σημειωθεί  ότι  για  λόγους  οπτικής  απομόνωσης  από  τον  περιβάλλοντα  χώρο,  δύναται  να  γίνει  
δενδροφύτευση περιμετρικά της περίφραξης του νέου σταθμού. 
Επίσης, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι η ΕΠΑ Αττικής θα προχωρήσει αχρεωστήτως στη σύνδεση 
σχολείων του Δήμου σας (4ο Γυμνάσιο και 3ο Ενιαίο Λύκειο και ΙΕΚ) 1τα οποία βρίσκονται σε εγγύτητα 
με  τη  σχεδιαζόμενη  (στα  πλαίσια  της  εγκατάστασης  του  εν  λόγω  σταθμού)  επέκταση  του  δικτύου 
φυσικού αερίου. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την εν λόγω εγκατάσταση σταθμού διανομής 
φυσικού αερίου στο τμήμα του δημοτικού σας χώρου στη διασταύρωση των οδών Βασίλη Λογοθετίδη και 
Λεωφόρου  Δημοκρατίας,  το  οποίο  επισημαίνεται  χρωματικά  στο  επισυναπτόμενο  σχέδιο  του 
προαναφερόμενου δημοτικού χώρου. 

Επίσης στην επιστολή της η Εταιρεία μας επισυνάπτει:

1. Ενδεικτική φωτογραφία εγκατεστημένου σταθμού διανομής 
2. Σχέδιο όδευσης της επέκτασης του δικτύου φ.α στο Δήμο Αχαρνών (όπου φαίνεται και η τροφοδότηση των 

δυο σχολείων) 
3. Σχέδιο δημοτικού χώρου επί των οδών Λογοθετίδη και Δημοκρατίας στο οποίο επισημαίνεται η προτεινόμενη 

θέση εγκατάστασης του νέου σταθμού διανομής 

Η Υπηρεσία μας κρίνει ότι ο Χώρος (ιδιοκτησίας του Δήμου) πληρεί τα κριτήρια ασφαλείας 

Σας παρακαλούμε να θέσετε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Παρακαλούμε να αναθέσετε τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου την εξέταση του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος του υπό παραχώρηση χώρου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

Νικόλαος Γεωργακόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός ΜSc

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας
ISO 9001 : 2008
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και 
Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων

Αναπαύσεως 1

Τ.Κ 13673, Αχαρνές

τηλ. 2102477509     
Προς

Αχαρνές,  __.__.2017

Την Πρόεδρο του Δ.Σ.

κα Χαριτίδη Μαρία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

        ΘΕΜΑ: 

     Χάραξη 40 τάφων τριετούς χρήσης στο Νέο Κοιμητήριο Δήμου Αχαρνών (Τετράγωνο 
1)

Όπως είναι γνωστό τα Κοιμητήρια Δήμου Αχαρνών αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με την 
έλλειψη χώρων ταφής τριετούς χρήσης.

Σύμφωνα 
α) με το άρθρο 1 παρ.2 του Α.Ν. 582 της 28/28 Σεπτ. 1968 (ΦΕΚ Α 225): «Περί δημοτικών και 
κοινοτικών κοιμητηρίων» οι δήμοι και αι κοινότητες υποχρεούνται να φροντίζουν εγκαίρως,  
δια την εξασφάλισιν των απαιτουμένων χώρων

β) με το άρθρο 7 παρ. γ του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αχαρνών (Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου 188/2011) δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου, εκτός εγκεκριμένου 
ταφολογίου, χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθη στο Τετράγωνο 1 του Νέου Κοιμητηρίου Δήμου Αχαρνών 
διαπιστώθηκε η δυνατότητα χάραξης 40 νέων τάφων τριετούς χρήσης στην ανατολική πλευρά 
του τετραγώνου.

Η χάραξη δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργικότητα του τετραγώνου 
(επισκεψιμότητα, ταφές – εκταφές κ.α.), απεναντίας, θα δώσει λύση στο ακανθώδες πρόβλημα 
έλλειψης τάφων τριετούς χρήσης.



Οι τάφοι αυτοί θα ανήκουν στην Α΄ Κατηγορία και οι διαστάσεις τους θα είναι αυτές που 
προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αχαρνών 
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει 

1) Στην σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης του χώρου
2) Στην χάραξη 40 τάφων τριετούς χρήσης Α΄ Κατηγορίας

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα έσοδα του Κοιμητηρίου όπως προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία.

Η Προϊσταμένη                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Σταυράκη Αικατερίνη                

                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΣΣΑΒΟΣ

      

                                   

     

Συνημμένα : α) χάρτης με την παρούσα κατάσταση του τετραγώνου 1

                     β)  προτεινόμενη μορφή του τετραγώνου 1

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας
ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και 
Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων

Αχαρνές,  __.__.2017

Την Πρόεδρο του Δ.Σ.

κα Χαριτίδη Μαρία



Αναπαύσεως 1

Τ.Κ 13673, Αχαρνές

τηλ. 2102477509     

Προς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜA: Έγκριση παραχώρησης χρήσης  τάφων
για σύσταση οικογενειακών στο Νέο Κοιμητήριο

Όπως είναι γνωστόν, στο άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων 
Δήμου Αχαρνών, προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης τάφων για σύσταση οικογενειακών με 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επάρκεια τάφων τριετούς 
χρήσης και συνεπώς δεν παραβλάπτεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κοιμητηρίου.  

Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών 32 αιτήσεις γονέων και 
λοιπών ευαίσθητων περιπτώσεων ενδιαφερομένων των οποίων  η τριετής ταφή  των οικείων 
τους έχει ήδη λήξει και υποχρεώνονται να καταβάλουν δυσβάστακτα ποσά σε παρατάσεις 
προκειμένου να μην γίνει η εκταφή του παιδιού τους.

Το  αίτημα όσων έχουν ενταφιάσει τα παιδιά τους πρέπει να γίνει σεβαστό από το Δημοτικό 
Συμβούλιο καθώς η υποχρέωση εκταφής γι’ αυτούς είναι γεγονός επώδυνο και δυσβάστακτο.

Ταυτόχρονα με την αποδοχή του αιτήματος  επιτυγχάνεται και η είσπραξη ενός σημαντικού 
εσόδου από τον Δήμο, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες που θα απαιτηθούν για την 
εκτέλεση έργων απαραίτητων για την κάλυψη των αναγκών του Κοιμητηρίου (νέο χωνευτήριο, 
κατασκευή νέων μαρμάρινων οστεοθηκών, έργα ασφαλτόστρωσης, συντήρησης και 
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π. εκτάκτων αναγκών).   

Να ληφθεί υπόψη ότι ο έλεγχος που διενεργείται στα Κοιμητήρια Δήμου Αχαρνών, με την 
ταυτόχρονη διαδικασία σύνταξης ταφολογίου, έχει καταγράψει σημαντικά στοιχεία που θα 
συμβάλουν σημαντικά στην ομαλή λειτουργία των κοιμητηρίων αλλά και στην αύξηση των 
εσόδων, αφού έχουν καταγραφεί 

1ον) οικογενειακοί τάφοι οι οποίοι έχουν εγκαταληφθεί 

2ον) δικαιούχοι που έχουν εκλείψει και δεν έχουν ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς 

3ον) επιστρέφεται στον Δήμο σημαντικός αριθμός οικογενειακών τάφων, των οποίων οι 
δικαιούχοι δεν ήταν συνεπείς στην υποχρέωση που πηγάζει από το άρθρο 10 παρ.3  του 
κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.



Ακόμη, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ομαλή λειτουργία του Νέου Κοιμητηρίου, και να μην 
παρατηρηθεί έλλειψη τάφων τριετούς χρήσης, προσθέτουμε στο τετράγωνο 1 σαράντα (40) 
τάφους τριετούς χρήσης, με ειδική διαμόρφωση, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα 
στην προσέγγιση και λειτουργία των οικογενειακών τάφων της Ε σειράς του τετραγώνου.

Ως εκ τούτου δεν θα επηρεασθεί η επάρκεια τάφων 3ετούς ταφής στο Νέο Κοιμητήριο. 

Οι γονείς έχουν υποβάλει αιτήσεις που επισυνάπτονται στην εισήγηση αφού η νομοθεσία 
προβλέπει πως για να πραγματοποιηθεί η παραχώρηση του δικαιώματος σύστασης 
οικογενειακού τάφου απαραίτητη είναι η υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο καθώς 
επίσης και οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

Κατόπιν τούτων προτείνεται η έγκριση παραχώρηση χρήσης 32  τάφων τριετούς χρήσης σε 
διάφορες ζώνες του κοιμητηρίου Δήμου Αχαρνών και τον χαρακτηρισμό τους ως διαρκούς 
χρήσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 8  του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου , η απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να καθορίζει  τον αριθμό των τάφων  τις θέσεις και το 
αντάλλαγμα που πρέπει να καταβάλλεται.  

Ως εκ τούτου έχουν κατατεθεί 32 αιτήσεις για την  παραχώρηση τάφων και την σύσταση 
οικογενειακών που αφορούν τα πιο κάτω τετράγωνα: 

Στο τετράγωνο 9 δύο (2) τάφοι 9-Α-26 και 9-Γ-14

Στο τετράγωνο 9Τ έξι (4) τάφοι 9Τ-Α-1, , 9Τ-Ε-1, 9Τ-Ε-2, 9Τ-Ε-36, 

Στο τετράγωνο 10 τέσσερις (3) τάφοι 10-Α-17, 10-Α-23, 10-Ε-35

Στο τετράγωνο 11 δέκα (9) τάφοι 11-Α-1, 11-Α-5, 11-Α-13, 11-Α-17, 11-Α-30, 

11-Α-37, 11-Γ-26, 11-Δ-2, 11-Δ-38, 11-Ε-8

Στο τετράγωνο 11α τέσσερις (2) τάφοι 11α-Α-18, 11α-Γ-2

Στο τετράγωνο 12 έξι (6) τάφοι 12-Α-9, 12-Α-10, 12-Α-12, 12-Α-18, 12-Α-35, 

12-Α-40

Στο τετράγωνο 12α ένας (1) τάφος 12α-Α-18

Στο τετράγωνο 12Τ τρείς (3) τάφοι 12Τ-Α-2,12Τ-Α-41, 12Τ-Ζ-9

Στο τετράγωνο Β ένας (1) τάφος Β-Γ-9

Στο τετράγωνο Νέα Πτέρυγα ένας (1) τάφος ΝΠ-Ε-5

Όλοι αυτοί βρίσκονται στην Γ΄ Ζώνη.

Σύμφωνα δε με την αρ. 188/14-12-2011 Α.Δ.Σ. η ισχύουσα  τιμή παραχώρησης είναι 4.500,00 
ευρώ. 

Παρακαλείται το Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης

       

Η Προϊσταμένη                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 



Σταυράκη Αικατερίνη                

                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΣΣΑΒΟΣ

    

                                  

Συνημμένα: α) ονομαστική κατάσταση θανόντων νέων

                               β) αιτήσεις συγγενών

                               γ) ληξιαρχικές πράξεις θανόντων

     

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  10/ 01 /2017

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής 

Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη 

Τηλ.: 213 2072 446

Ηλ. Ταχ.: pramantani@acharnes.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

Την κ. Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ  ΣΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

Κύριε Πρόεδρε, 



Κατόπιν της συμμετοχής του Δήμου μας, με συμπλήρωση φόρμας ωριμότητας ,  σε πρόσκληση 

του  Πράσινου  Ταμείου   για  χρηματοδότηση  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  «Αστική  Βιώσιμη 

Κινητικότητα»,  για την προώθηση του ολοκληρωμένου κυκλοφοριακού σχεδιασμού και συνακόλουθα 

την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις προς όφελος των χρηστών του αστικού χώρου,  εγκρίθηκε 

η ένταξή μας σε αυτό . 

Σε εκτέλεση της πράξης με  αρ. 114.6/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 

Ταμείου Ν.Π.Δ.Δ. του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας , εγκρίθηκε η ένταξη 150 Δήμων ως δικαιούχων 

χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 8.991.000,00 € στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική 

Βιώσιμη  Κινητικότητα  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  «ΛΟΙΠΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» , που έχει εγκριθεί με την 3352//13-07-2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Ο  Οργανισμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Α’  βαθμού  με  την  επωνυμία  «Δήμος  Αχαρνών», 
εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Ιωάννης Κασσαβός» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος» 
έως το ποσό των  105.000,00 € . 

Σύμφωνα  με  το  με  αρ.  πρωτ.  7109/30-12-2016  έγγραφο  του  «Πράσινου  Ταμείου»,  για  την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησης, χρειάζεται να υπογραφεί σύμβαση. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται : 

• η λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που σας διαβιβάζουμε συνημμένα 

• η  αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης , καθώς επίσης η έγκριση του Δ.Σ. Αχαρνών για τα 

ακόλουθα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πράσινου Ταμείου  : 

Α)  να  προσχωρήσει  στους  όρους  και  συμφωνίες  της  από  ***** σύμβασης  δεσμευμένου 

λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 

όπως αυτό αναφέρεται στο έγγραφο

Β) Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος/Αντιδήμαρχος κ…………………….. να υπογράψει την ως άνω 

σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)

Γ) Να ορισθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος του προϊόντος 

του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού  και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση 

να  προβαίνει  στις  ενέργειες  που  έχουν  συμφωνηθεί  στην  από  ****** σύμβαση  δεσμευμένου 

λογαριασμού.

Παρακαλούμε για τη  συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

                     O Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

                           Νικόλαος Γεωργακόπουλος



                                                                 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ 

ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
ISO 9001 : 2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΉΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΊΑΣ 87 & ΜΠΌΣΔΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ

136 73 ΑΧΑΡΝΈΣ

Τηλ.(+30) 210 2415359

Fax (+30) 210 2415369

Ηλ.Ταχ.: atsakona@acharnes.gr

ΠΡΟΣ:

  Βαθμό προτεραιότητας: « ΚΟΙΝΟ»

Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές»

                      

Την Πρόεδρο του Δ.Σ.
Κα. ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα :   « Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 

1,26τ.μ. στην Π.Ε ¨ΠΥΡΓΟΥΘΙ’¨  που προσκυρώνεται  στην ιδιοκτησία των κ.κ  ΝΤΣΟΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  και ΚΥΡΙΑΚΗΣ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΣΟΥΝΟΥ το γένος ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ»

κ. Πρόεδρε,

        Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπογραφή των 

όρων σύμβασης  πώλησης  προσκυρούμενης  έκτασης  στην  ιδιοκτησία των  κ.κ   ΝΤΣΟΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  και ΚΥΡΙΑΚΗΣ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΣΟΥΝΟΥ το γένος ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ συνολικού εμβαδού 

1,26 τ.μ.



Η ανωτέρω έκταση προσκυρώνεται διότι από τα στοιχεία που κατατέθηκαν προκύπτει ότι  στους πίνακες της 

πράξης  εφαρμογής   της  από  5367/26-08-2010  Απόφασης  Νομάρχη Ανατολικής Αττικής κυρώθηκε  η πράξη 

εφαρμογής για την  Π.Ε ¨ ΠΥΡΓΟΥΘΙ¨ και αναγράφεται ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου στην Π.Ε ΠΥΡΓΟΥΘΙ με  Ο.Τ. Γ 

2504  και  Κ.Α.  125209.  Σύμφωνα  με  το  υπ’  αρίθ.  10255/19-06-1986 συμβολαίου  αγοραπωλησίας  του 

συμβολαιογράφου Αθηνών  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ το ως άνω οικόπεδο περιήλθε 

από  τον  ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  στους  κ.κ ΝΤΣΟΥΝΟ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  του  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ   και 

ΚΥΡΙΑΚΗ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΣΟΥΝΟΥ το γένος ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ αδιαιρέτως και κατ’ ισομοιρίαν και κατά 

ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου οι οποίοι  φέρονται ως οι σημερινοί ιδιοκτήτες και είναι υπόχρεοι 

για την οικονομική τακτοποίηση της προσκύρωσης. 

     Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μετά από το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Προσκυρούμενων εκτάσεων 

για το 2016 που καθορίζει τιμή μονάδος στα 205,00€ επί 1,26 τ.μ. επί 0,90 ( συντελεστής συνιδιοκτησίας) και 

την εξόφληση από μέρους των υπόχρεων ποσού ύψους 232,47 € δηλαδή  205,00 x 1,26τ.μ  x  0,90  = 232,47 € 

σύμφωνα με το φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου που προσκόμισαν στην υπηρεσία μας οι ίδιοι.

   

  Η Συντάξασα           Η Προϊσταμένη    Η Προϊσταμένη Δ/νσης    Ο  Αντιδήμαρχος

   Υπάλληλος           τμήματος Εσόδων    Οικ/κών Υπηρεσιών    Οικ/κών Υπηρεσιών 

Τσάκωνα Ασημίνα    Ζώμα Ευμορφία         Λέκκα Ειρήνη             Ζητούνης Ηλίας

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ 

ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
ISO 9001 : 2000



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΉΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΊΑΣ 87 & ΜΠΌΣΔΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ

136 73 ΑΧΑΡΝΈΣ

Τηλ.(+30) 210 2415359

Fax (+30) 210 2415369

Ηλ.Ταχ.: atsakona@acharnes.gr

ΠΡΟΣ:

  Βαθμό προτεραιότητας: « ΚΟΙΝΟ»

Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές»

                      

Την Πρόεδρο του Δ.Σ.
Κα. ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα :   « Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 

10,52τ.μ.  στην Π.Ε  ¨ΛΑΘΕΑ Α’¨  που προσκυρώνεται  στην ιδιοκτησία  των κ.κ   ΖΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  του 

ΛΕΩΝΙΔΑ και ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ το γένος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ  »

κ. Πρόεδρε,

        Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπογραφή των 

όρων  σύμβασης  πώλησης  προσκυρούμενης  έκτασης  στην  ιδιοκτησία των  κ.κ   ΖΟΥΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 

ΛΕΩΝΙΔΑ και ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ το γένος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ  συνολικού εμβαδού 10,52 τ.μ.

Η ανωτέρω έκταση προσκυρώνεται διότι από τα στοιχεία που κατατέθηκαν προκύπτει ότι  στους πίνακες της 

πράξης  εφαρμογής   της  από  24309/Τ-1832/14-09-90   Απόφασης  Νομάρχη  Ανατολικής  Αττικής  κυρώθηκε  η 

πράξη εφαρμογής για την  Π.Ε ¨ ΛΑΘΕΑ Α’¨ και αναγράφεται ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου στην Π.Ε ΛΑΘΕΑ Α’ με 

Ο.Τ. Γ 1415 και Κ.Α. 310606. Σύμφωνα με το υπ’ αρίθ. 2014/17-9-2008 συμβολαίου πράξης δήλωσης αποδοχής 

κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Αθηνών  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ το ως άνω οικόπεδο 

περιήλθε  από τον θανών  ΖΟΥΡΑ ΠΑΥΛΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ χωρίς διαθήκη όπως προκύπτει με το υπ’ αρίθ. 

7076/2008 πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης του Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Διαθηκών ως 

κληρονομιά στην αδερφή του ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ το γένος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΡΑ και στον 

πρωτανεψιό του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΟΥΡΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ τέκνο του αδερφού του ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΟΥΡΑ, αδιαιρέτως και 

κατ’ ισομοιρίαν και κατά ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου. 

Στη συνέχεια η (θανούσα) ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ το γένος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΡΑ σύμφωνα με 

το  υπ’  αρίθ.  6490/22-12-2008  συμβολαίου  πράξης  δήλωσης  αποδοχής  κληρονομιάς  της  συμβολαιογράφου 

Αχαρνών ΣΟΦΙΑ σύζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΑΓΚΑΟΥΔΑΚΗ, το γένος ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  με την από 8 Φεβρουαρίου 

2008 ιδιόγραφη διαθήκη της η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά την 



συνεδρίαση αυτού της 13ης /6/2008 με το υπ’ αρίθ.  3618 πρακτικό του Δικαστηρίου και  καταχωρήθηκε στο 

Γενικό Βιβλίο Διαθηκών στον τόμο 3049 και α.α. 47 και με την οποία διαθήκη της, αφήνει κληρονόμο της ως  

προς  το κληρονομικό  της  μερίδιο  (ποσοστό  ενός  δευτέρου  (1/2)  εξ  αδιαιρέτου)  την  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ  (κουμπάρα  της).  Οι  κ.κ  ΖΟΥΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του  ΛΕΩΝΙΔΑ  και 

ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ το γένος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ φέρονται ως οι σημερινοί ιδιοκτήτες και είναι 

υπόχρεοι για την οικονομική τακτοποίηση της προσκύρωσης. 

     Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μετά από το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Προσκυρούμενων εκτάσεων 

για το 2016 που καθορίζει τιμή μονάδος στα 205,00€ επί 10,52 τ.μ. επί 0,90 ( συντελεστής συνιδιοκτησίας) και 

την εξόφληση από μέρους των υπόχρεων ποσού ύψους 1.940,94 € δηλαδή  205,00 x 10,52τ.μ  x  0,90  = 1.940,94 

€ σύμφωνα με το φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου που προσκόμισαν στην υπηρεσία μας οι ίδιοι.

   

  Η Συντάξασα           Η Προϊσταμένη    Η Προϊσταμένη Δ/νσης    Ο  Αντιδήμαρχος

   Υπάλληλος           τμήματος Εσόδων    Οικ/κών Υπηρεσιών    Οικ/κών Υπηρεσιών 

Τσάκωνα Ασημίνα    Ζώμα Ευμορφία         Λέκκα Ειρήνη             Ζητούνης Ηλίας

   

  ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

     ISO 9001 : 2008

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΗΛ.: 213 2072399-398-330

Απόσπασμα από το 9 ο Πρακτικό 

Αριθμ. Aπόφασης: 28

Αριθμ. θέμ. στην ημερ. διατ.: 5Ο   

Συνεδρίαση της: 07/12/2016

Αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία που

 δόθηκε η πρόσκληση:73100/30-11-2016



FAX:  213 2072337-339

Email: apournara@acharnes.gr

ΑΔΑ: ΩΙΠΕΩΨ8-4ΤΕ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ) ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛ.) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛ.) ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

       

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής 

Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4/17-11-2015 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής  

κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου τομέα.

Στις Αχαρνές σήμερα στις 07 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής Αχαρνών κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 73100/30-11-2016 εγγράφου 

προσκλήσεως του Προέδρου αυτής που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

και αφού  διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Ξαγοράρη Νικόλαο ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία 5 παρισταμένων μελών, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.



Ο  Αντιπρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  κ.  Ξαγοράρης  Νικόλαος  κωλυομένου  του 

Προέδρου, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έκφραση 

γνώμης περί  έγκρισης ή  μη κοπής δέντρων που φύονται  σε κοινόχρηστους  χώρους της  Δημοτικής 

Κοινότητας Αχαρνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 73 παρ. 1βiii (Εισηγείται στο 

Δ.Σ την λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος)

Σας γνωρίζουμε ότι με την από  2-11-2016 εισήγησή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου μας διαβίβασε τα κάτωθι προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με:

1. την υπ’ αριθμ. 56244/17-8-2015 αίτηση του κ. Μακρή Ηλία. 

2. την υπ’ αριθμ. 51361/23-7-2015 αίτηση της κας Κουκόραβα Χρυσάνθης.

3. την υπ’ αριθμ. 51077/22-7-2015 αίτηση του κ. Κούτρα Θεοφάνη.

4. την υπ’ αριθμ. 53734/3-8-2015 αίτηση του κ. Κασσελούρη Θεοφάνη.

5. την υπ’ αριθμ. 64325/22-9-2015 αίτηση του κ. Χανιώτη Ιωάννη.

6. την υπ’ αριθμ. Δ.Υ/2-9-2015 αίτηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δήμου Αχαρνών.

7. την από 20/11/2015 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου προς το Συμβούλιο Δημοτικής 
Κοινότητας Αχαρνών (από το οποίο δεν έχει ληφθεί απόφαση έως και σήμερα)

8. το με αριθμ. 4/17-11-2015 πρακτικό της Επιτροπής κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα 
το οποίο έχει ως εξής:

    

Αχαρνές: 17/11/2015

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015

         ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

Σήμερα 17/11/2015 ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:00,  συνήλθε στα Γραφεία του Δήμου Αχαρνών, η 
Επιτροπή Κεντρικού και Νότιου Τομέα εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων εντός κοινόχρηστων χώρων, που ορίσθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 298/5-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, 



1) Ορφανίδης Χαράλαμπος τακτικό μέλος, Πρόεδρος

2) Τούντα Κων/να τακτικό μέλος

3) Ραφαηλίδης Νικήτας τακτικό μέλος,

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ορφανίδης Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα την 
αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων κοπής δέντρου και θέτει υπόψη της Επιτροπής προς αξιολόγηση τις 
κάτωθι αιτήσεις πολιτών & υπηρεσίας και εισηγείται τη συζήτηση και λήψη απόφασης:

1.  Τη με  αριθμ.  πρωτ.56244,  17/8/15 αίτηση του κ.  ΜΑΚΡΗ ΗΛΙΑ, με  την οποία ζητά την κοπή  ΕΝΟΣ ΠΕΥΚΟΥ 
(Κουκουναριά), το οποίο φύεται  επί του πεζοδρομίου της οδού ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ αρ.28, περιοχή ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ, διότι 
όπως αναφέρει στην αίτηση του «…έχει καταστρέψει την μάντρα μου.»

2. Τη με  αριθμ. πρωτ. 51361, 23/7/15 αίτηση της κας. ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ με την οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ 
ΔΕΝΔΡΟΥ (Ευκάλυπτος), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Λιοσίων απέναντι από τον αριθμό 35, περιοχή Κ. 
Μενίδι, διότι όπως αναφέρει στην αίτηση της «...υπάρχει κίνδυνος πτώσης πάνω στο σπίτι μας όπως επίσης υπάρχει  
κίνδυνος να εμπλακεί στα καλώδια της ΔΕΗ.»

     3. Τη με  αριθμ. πρωτ. 51077, 22/7/15 αίτηση του κ. ΚΟΥΤΡΑ ΘΕΟΦΑΝΗ με την οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ 
(Βραχυχίτωνα), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό Λιοσίων, αρ. 85, περιοχή Αυλίζα, διότι όπως αναφέρει στην 
αίτηση του «…ενοχλεί στην αποχεύτευση.»

     4. Τη με  αριθμ. πρωτ. 53734, 3/8/15 αίτηση του κ. ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΘΕΟΦΑΝΗ με την οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ 
ΔΕΝΔΡΟΥ (Πεύκου), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό Σταμ. Βερτσέκου & Αζαλέας, αρ. 24, περιοχή Λαθέα 
Β΄, διότι όπως αναφέρει στην αίτηση του «…το εν λόγω δένδρο έχει πάρει κλίση προς την μονοκατοικία μου … αποτροπή 
πιθανής πτώσης του ….»



5. Τη με  αριθμ. πρωτ. Δ.Υ., 2/9/15 αίτηση της  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Δήμου Αχαρνών,  με την οποία 
ζητά την κοπή ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (Ευκάλυπτος), το οποίο φύεται επί της νησίδας στην οδό Λαθέας απέναντι από τον αριθμό 
14, περιοχή Λαθέας.

6. Τη με  αριθμ. πρωτ. 64325, 22/9/15 αίτηση του κ. ΧΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ με την οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ 
(Πεύκου), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό Βρυούλων αρ.3, περιοχή Νεάπολης.

Επί των ως άνω περιπτώσεων διενεργήθηκε αυτοψία και ελήφθησαν  φωτογραφίες οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού.

Η επιτροπή κατόπιν μελέτης των ως άνω αιτημάτων, κρίνει ότι εμπίπτουν στο αντικείμενο των εργασιών 
της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ της με  με  αριθμ. πρωτ.  56244, 17/8/15 αίτησης του κ. ΜΑΚΡΗ ΗΛΙΑ, με την οποία ζητά την κοπή 
ΕΝΟΣ  ΠΕΥΚΟΥ  (Κουκουναριά), το  οποίο  φύεται  επί  του  πεζοδρομίου  της  οδού  ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ  αρ.28,  περιοχή 
ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ, διότι από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής προκύπτουν εκτεταμένες βλάβες στις παρακείμενες κατασκευές 
(πεζοδρόμιο και οδόστρωμα), ενώ λόγω εγγύτητας του με το οδόστρωμα ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα και στην 
απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων. 

2. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με  αριθμ. πρωτ. 51361, 23/7/15 αίτησης της κας. ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ με την οποία ζητά 
την κοπή ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (Ευκάλυπτος), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Λιοσίων απέναντι από τον αριθμό 
35, περιοχή Κ. Μενίδι, διότι από τον επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος πτώσης αυτού.

Προτείνεται κλάδεμα αυτού, κάτω από το ύψος των καλωδίων των κοινωφελών δικτύων, ώστε να μειωθεί σε ύψος και να 
καταστεί ασφαλέστερο.

3. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με  αριθμ. πρωτ. 51077, 22/7/15 αίτησης του κ. ΚΟΥΤΡΑ ΘΕΟΦΑΝΗ με την οποία ζητά την κοπή 
ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (Βραχυχίτωνα), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό Λιοσίων, αρ. 85, περιοχή Αυλίζα, διότι  
από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής, προκύπτει άμεση γειτνίαση της ρίζας του δένδρου με το δίκτυο αποχέτευσης. 

4. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με  αριθμ. πρωτ. 53734, 3/8/15 αίτησης του κ. ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΘΕΟΦΑΝΗ με την οποία ζητά την 
κοπή ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (Πεύκου), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό Σταμ. Βερτσέκου & Αζαλέας, αρ. 24, 
περιοχή Λαθέα β΄, διότι από τον επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος πτώσης αυτού.

Προτείνεται κλάδεμα της κορυφής αυτού (2-3 μέτρα), ώστε να μειωθεί σε ύψος και να καταστεί ασφαλέστερο.



5. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με  αριθμ. πρωτ. Δ.Υ., 2/9/15 αίτησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Δήμου Αχαρνών,  με 
την οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (Ευκάλυπτος), το οποίο φύεται επί της νησίδας στην οδό Λαθέας απέναντι από 
τον αριθμό 14, περιοχή Λαθέας,, διότι από τον επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής, δεν προκύπτει μεν άμεσος λόγος κοπής αλλά 
μελλοντικά και λόγω μικρού πλάτους της νησίδας, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο οδόστρωμα.

6. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ της με  αριθμ. πρωτ. 64325, 22/9/15 αίτησης του κ. ΧΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ με την οποία ζητά την κοπή 
ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (Πεύκου), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό Βρυούλων αρ.3, περιοχή Νεάπολης, διότι από 
επιτόπιο  έλεγχο  της  Επιτροπής προκύπτουν  εκτεταμένες  βλάβες  στο  πεζοδρόμιο  και  υπέρμετρη  κατάληψη αυτού  από 
βλάστηση που εμποδίζει την κίνηση πεζών και οχημάτων.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για την γνωμοδότηση επί του θέματος

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπ΄όψιν της, την πρόταση του Αντιπροέδρου και την τοποθέτησή του,το υπ’ 

αριθμ. 4/17-11-2015 Πρακτικό- Έκθεση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων 

Κεντρικού και Νότιου Τομέα εντός κοινόχρηστων χώρων με τις επισυναπτόμενες 

φωτογραφίες, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, την εισήγηση της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τις απόψεις των εισηγητών και ομιλητών τα έγγραφα 

του φακέλου, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( ΜΕ 3 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ-1 ΠΑΡΩΝ και 1 ΚΑΤΑ των κκ Ξαγοράρη Νικόλαου και 
Χριστοπούλου Σοφίας) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. α)Την έγκριση της με  με  αριθμ. πρωτ. 56244, 17/8/15 αίτησης του κ. ΜΑΚΡΗ ΗΛΙΑ, με την οποία ζητά την 
κοπή ΕΝΟΣ ΠΕΥΚΟΥ (Κουκουναριά), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ αρ.28,  
περιοχή ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ,  διότι  από  επιτόπιο  έλεγχο  της  Επιτροπής  προκύπτουν  εκτεταμένες  βλάβες  στις 



παρακείμενες κατασκευές (πεζοδρόμιο και οδόστρωμα), ενώ λόγω εγγύτητας του με το οδόστρωμα ενδέχεται να 
προκαλέσει προβλήματα και στην απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων. 

β)Την απόρριψη της με  αριθμ. πρωτ. 51361, 23/7/15 αίτησης της κας. ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ με την οποία 
ζητά την κοπή ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (Ευκάλυπτος), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Λιοσίων απέναντι 
από τον  αριθμό  35,  περιοχή  Κ.  Μενίδι,  διότι  από τον  επιτόπιο  έλεγχο της  Επιτροπής  δεν  προκύπτει  άμεσος 
κίνδυνος πτώσης αυτού.

         Προτείνεται κλάδεμα αυτού, κάτω από το ύψος των καλωδίων των κοινωφελών δικτύων, ώστε     

         να μειωθεί σε ύψος και να καταστεί ασφαλέστερο. 

         γ)Την έγκριση της με  αριθμ. πρωτ. 51077, 22/7/15 αίτησης του κ. ΚΟΥΤΡΑ ΘΕΟΦΑΝΗ με    

            την οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (Βραχυχίτωνα), το οποίο φύεται επί του   

             πεζοδρομίου στην οδό Λιοσίων, αρ. 85, περιοχή Αυλίζα, διότι από επιτόπιο έλεγχο της  

             Επιτροπής,  προκύπτει άμεση γειτνίαση της ρίζας του δένδρου με το δίκτυο αποχέτευσης. 

         δ)Την απόρριψη της με  αριθμ. πρωτ. 53734, 3/8/15 αίτησης του κ. ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ 

         ΘΕΟΦΑΝΗ με την οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (Πεύκου), το οποίο φύεται επί του  

         πεζοδρομίου στην οδό Σταμ. Βερτσέκου & Αζαλέας, αρ. 24, περιοχή Λαθέα β΄, διότι από τον         

         επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος πτώσης αυτού. Προτείνεται 

         κλάδεμα της κορυφής αυτού (2-3 μέτρα), ώστε να μειωθεί σε ύψος και να καταστεί  

         ασφαλέστερο. 

        ε)Την έγκριση της με  αριθμ. πρωτ. Δ.Υ., 2/9/15 αίτησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

        Πρασίνου, Δήμου Αχαρνών,  με την οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (Ευκάλυπτος), το    

        οποίο φύεται επί της νησίδας στην οδό Λαθέας απέναντι από τον αριθμό 14, περιοχή Λαθέας,,  

       διότι από τον επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής, δεν προκύπτει μεν άμεσος λόγος κοπής αλλά  

       μελλοντικά και λόγω μικρού πλάτους της νησίδας, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο οδόστρωμα.   

       στ)Την έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 64325, 22/9/15 αίτησης του κ. ΧΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ με την 

       οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (Πεύκου), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην  

       οδό Βρυούλων αρ.3, περιοχή Νεάπολης, διότι από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής   

      προκύπτουν εκτεταμένες βλάβες στο πεζοδρόμιο και υπέρμετρη κατάληψη αυτού από  

        βλάστηση που εμποδίζει την κίνηση πεζών και οχημάτων.



2. Διαβιβάζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω απόφαση.

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ακριβές Απόσπασμα

Αχαρνές Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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Απόσπασμα από το 9ο Πρακτικό 

Αριθμ. Aπόφασης: 29

Αριθμ. θέμ. στην ημερ. διατ.:6ο   

Συνεδρίαση της: 07/12/2016

Αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία που

 δόθηκε η πρόσκληση: 73100/30-11-2016

ΑΔΑ: 7ΧΕΖΩΨ8-ΗΞ2

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ) ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛ.) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛ.) ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής 

Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5/30-11-2015 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής  

κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου τομέα.

Στις Αχαρνές σήμερα στις 07 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής Αχαρνών κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 73100/30-11-2016 εγγράφου 

προσκλήσεως του Προέδρου αυτής που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 



και αφού διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Ξαγοράρη Νικόλαο ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία 5 παρισταμένων μελών, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  Αντιπρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  κ.  Ξαγοράρης  Νικόλαος  κωλυομένου  του 

Προέδρου, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έκφραση 

γνώμης περί  έγκρισης ή  μη κοπής δέντρων που φύονται  σε κοινόχρηστους  χώρους της  Δημοτικής 

Κοινότητας Αχαρνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 73 παρ. 1βiii (Εισηγείται στο 

Δ.Σ την λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος)

Σας γνωρίζουμε ότι με την από  2-11-2016 εισήγησή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου μας διαβίβασε τα κάτωθι προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με:

1.  την υπ’ αριθμ. 68074/5-10-2015 αίτηση της κας Τσιναρίδη Αναστασίας.

2. την υπ’ αριθμ. 75884/30-10-2015 αίτηση του κ. Κυριακού Γεωργίου.

3. την υπ’ αριθμ. 76188/2-11-2015 αίτηση του κ. Τριαντόπουλου Γεωργίου.

4. την υπ’ αριθμ. 67536/2-10-2015 αίτηση του κ. Νικολαράκη Δημητρίου.

5. την υπ’ αριθμ. 78370/9-11-2015 αίτηση του κ Τζιούρνα Κων/νου.

6. την υπ’ αριθμ. 66464/29-9-2015 αίτηση του κ. Βλάχου Γεωργίου.

7. την από 01/12/2015 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου προς το Συμβούλιο Δημοτικής 
Κοινότητας Αχαρνών (από το οποίο δεν έχει ληφθεί απόφαση έως και σήμερα)

8. Το υπ’ αριθμ. 5/30-11-2015 πρακτικό της Επιτροπής κοπής δέντρων Κεντρικού &  Νότιου Τομέα 
το οποίο έχει ως εξής:

                                                                                                 Αχαρνές: 30/11/2015

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015

         ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

Σήμερα 30/11/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνήλθε στα Γραφεία του Δήμου Αχαρνών, η 
Επιτροπή Κεντρικού και Νότιου Τομέα εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων εντός κοινόχρηστων χώρων, που ορίσθηκε με 
την υπ’ αριθμ 298/5-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, 

1) Ορφανίδης Χαράλαμπος τακτικό μέλος, Πρόεδρος

2) Τούντα Κων/να τακτικό μέλος



3) Ραφαηλίδης Νικήτας τακτικό μέλος,

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ορφανίδης Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα την αξιολόγηση των 
υποβληθέντων αιτημάτων κοπής δέντρου και θέτει υπόψη της Επιτροπής προς αξιολόγηση τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών & 
υπηρεσίας και εισηγείται τη συζήτηση και λήψη απόφασης:

1. Την με  αριθμ. πρωτ.68074, 5-10-2015 αίτηση της κας. ΤΣΙΝΑΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, με την οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,  αρ.16, περιοχή ΚΕΝΤΡ. ΜΕΝΙΔΙ, διότι όπως 
αναφέρει στην αίτηση της «…έχει λυγίσει και το δέσαμε με ένα ιμάντα...»

2. Την με  αριθμ. πρωτ. 75884, 30-10-2015 αίτηση του κου. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την οποία ζητά την κοπή ΔΥΟ 
ΔΕΝΔΡΩΝ (κοινά πεύκα), τα οποία φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, αριθμό 97, περιοχή ΜΕΓ. ΣΧΙΝΑ, 
διότι όπως αναφέρει στην αίτηση του «...έχουν χαλάσει την μάνδρα και οι ρίζες έχουν σπάσει τον σωλήνα ύδρευσης.»

3. Την με  αριθμ. πρωτ. 76188, 2-11-2015 αίτηση του κου. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την οποία ζητά την κοπή 
ΕΝΟΣ ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΜΟΡΝΟΥ, αρ. 56, περιοχή Αυλίζα, διότι όπως αναφέρει  
στην αίτηση του «…οι ρίζες έχουν ανασηκώσει όλες τις πλάκες του πεζοδρομίου και με εμποδίζουν να μπω στο πάρκινγκ  
του σπιτιού μου.»

4. Την με  αριθμ. πρωτ. 67536, 2-10-2015 αίτηση του κου. ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με την οποία ζητά την κοπή 
ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΕΝΔΡΩΝ (κοινού πεύκου), τα οποία φύονται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΔΩΔΩΝΗΣ, αρ. 
10, περιοχή ΜΕΓ. ΣΧΙΝΑ, διότι όπως αναφέρει στην αίτηση του  «…έχουν ανοίξει τον μαντρότοιχο, η γκαραζόπορτα δεν  
κλίνει, περνά ενδιάμεσα τα καλώδια της ΔΕΗ και στα 120 εκατοστά είναι το φρεάτιο που περνάει το φυσικό αέριο.»

5. Την με  αριθμ. πρωτ. 78370, 9-11-2015 αίτηση του κου. ΤΖΙΟΥΡΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, με την οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ 
ΔΕΝΔΡΟΥ (κοινό πεύκο), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 20, περιοχή ΜΕΓ. ΣΧΙΝΑ, διότι  
όπως αναφέρει στην αίτηση του «..έχει γκρεμίσει την μάντρα του σπιτιού μου.»

6. Την με  αριθμ. πρωτ. 66464, 29-9-2015 αίτηση του κου. ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ 
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΠΑΡΝΗΘΑΣ αρ.256, περιοχή ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ, διότι όπως 
αναφέρει στην αίτηση του «…έχει προκαλέσει μεγάλες φθορές στο πεζοδρόμιο και είναι επικίνδυνο για την είσοδο μου στο  
γκαράζ του σπιτιού μου.»

Επί  των  ως  άνω  περιπτώσεων  διενεργήθηκε  αυτοψία  και  ελήφθησαν   φωτογραφίες  οι  οποίες  αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού.

Η επιτροπή κατόπιν μελέτης των ως άνω αιτημάτων, κρίνει ότι εμπίπτουν στο αντικείμενο των εργασιών της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αριθμ. πρωτ.68074, 5-10-2015 αίτησης της κας. ΤΣΙΝΑΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, με την οποία ζητά 
την κοπή  ΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ, το οποίο φύεται  επί του πεζοδρομίου της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,  αρ.16,  περιοχή ΚΕΝΤΡ. 
ΜΕΝΙΔΙ, διότι από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής προκύπτουν μεν κάποιες βλάβες σε πλάκες πεζοδρομίου, οι οποίες όμως 



κρίνεται ότι μπορούν να αποκατασταθούν σε μελλοντική εργολαβία,  και η αλλαγή στη γεωμετρία του δένδρου (κλίση) δεν 
εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο. 

Βάσει των παραπάνω, αντί της κοπής,  ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ και συγκεκριμένα της κορυφής 
αυτού (όπως και του διπλανού), ώστε να μειωθεί η φόρτιση, να αποφευχθεί πιθανή ανατροπή και να διατηρηθεί το δένδρο 
χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσδεση του.

2. Τη μερική ΕΓΚΡΙΣΗ της με  αριθμ. πρωτ. 75884, 30-10-2015 αίτησης του κου. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την οποία 
ζητά την κοπή ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΩΝ (ένα κοινό πεύκο και μια κουκουναριά), τα οποία φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού 
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, αριθμό 97, περιοχή ΜΕΓ. ΣΧΙΝΑ, διότι από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής, προκύπτει λόγος  ΚΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΕΝΟΣ  ΕΚ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΔΕΝΔΡΩΝ και  συγκεκριμένα  του  δένδρου  κουκουναριάς,  που  βρίσκεται  έμπροσθεν  εξωτερικής, 
τσιμεντένιας, κοχλιωτής κλίμακας της εν λόγω οικίας.

3. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με  αριθμ. πρωτ. 76188, 2-11-2015 αίτησης του κου. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την οποία 
ζητά την κοπή ΕΝΟΣ ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΜΟΡΝΟΥ, αρ. 56, περιοχή Αυλίζα, διότι  
από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής, δεν προκύπτει άμεσος λόγος κοπής, καθώς α)δεν παρατηρήθηκαν βλάβες στις πλάκες 
του πεζοδρομίου β) το δένδρο φύεται πάνω από 80 εκ. από την ευθεία του χώρου στάθμευσης και γ) η κλίση που εμφανίζει 
το δένδρο δεν εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο.

Αντί  της  κοπής  ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ  Η  ΜΕΙΩΣΗ  ΚΑΤΑ  ΥΨΟΣ  /  ΚΛΑΔΕΜΑ  ΤΗΣ  ΚΟΡΥΦΗΣ  ΑΥΤΟΥ,  για  να  καταστεί 
ασφαλέστερο.

4. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με  αριθμ. πρωτ. 67536, 2-10-2015 αίτησης του κου. ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με την οποία ζητά 
την κοπή ΔΕΝΔΡΩΝ (κοινού πεύκου), τα οποία φύονται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΔΩΔΩΝΗΣ, αρ. 10, περιοχή ΜΕΓ. 
ΣΧΙΝΑ,  διότι  από  την  αυτοψία  της  Επιτροπής  προκύπτουν  εκτεταμένες  βλάβες  στις  παρακείμενες  κατασκευές  που 
προκλήθηκαν από ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΑ ΠΕΥΚΑ (συνημμένες φωτογραφίες), για τα οποία εγκρίνεται η κοπή.

5. Την ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ     ΕΓΚΡΙΣΗ   της με αριθμ. πρωτ. 78370, 9-11-2015 αίτησης του κου. ΤΖΙΟΥΡΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, με την 
οποία ζητά την ΚΟΠΗ ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (εικονιζόμενο κοινό πεύκο) στην οδό ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 20, περιοχή ΜΕΓ. ΣΧΙΝΑ, διότι  
από τον επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής προκύπτουν εκτεταμένες βλάβες (ρωγμή) στο μαντρότοιχο της οικίας.

Η επιφύλαξη έγκειται στο ότι βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου το δένδρο ανήκει στην ιδιοκτησία, αλλά λόγω μη 
υλοποίησης του σχεδίου, σήμερα το δένδρο φύεται στο αδιαμόρφωτο πεζοδρόμιο εκτός της περίφραξης της οικίας
(συνημμένο σχέδιο)  

6. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με  αριθμ. πρωτ. 66464, 29-9-2015 αίτησης του κου. ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την οποία ζητά την 
κοπή ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΠΑΡΝΗΘΑΣ αρ.256, περιοχή ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ, 
διότι από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής προκύπτουν μεν κάποιες βλάβες στο πεζοδρόμιο αλλά ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΟΠΗ  ΤΟΥ  ΔΕΝΔΡΟΥ  ούτε  και  εμφανίζεται  να   εμποδίζει  την  κίνηση  πεζών  και  οχημάτων  από  τον  ιδιωτικό  χώρο 
στάθμευσης.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την γνωμοδότηση του θέματος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής.



Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπ΄όψιν της, την πρόταση του Αντιπροέδρου και την τοποθέτησή του, το υπ’ 

αριθμ. 5/30-11-2015 Πρακτικό- Έκθεση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων 

Κεντρικού και Νότιου Τομέα εντός κοινόχρηστων χώρων με τις επισυναπτόμενες 

φωτογραφίες, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, την εισήγηση της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τις απόψεις των εισηγητών και ομιλητών, τα έγγραφα 

του φακέλου, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( ΜΕ 3 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ- 1 ΠΑΡΩΝ και 1 ΚΑΤΑ των κκ Ξαγοράρη Νικόλαου και 
Χριστοπούλου Σοφίας) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. α)Την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ.68074, 5-10-2015 αίτησης της κας. ΤΣΙΝΑΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, με την οποία ζητά 
την κοπή  ΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ, το οποίο φύεται  επί του πεζοδρομίου της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,  αρ.16,  περιοχή ΚΕΝΤΡ. 
ΜΕΝΙΔΙ, διότι από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής προκύπτουν μεν κάποιες βλάβες σε πλάκες πεζοδρομίου, οι οποίες όμως 
κρίνεται ότι μπορούν να αποκατασταθούν σε μελλοντική εργολαβία,  και η αλλαγή στη γεωμετρία του δένδρου (κλίση) δεν 
εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο. 

Βάσει των παραπάνω, αντί της κοπής,  ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ και συγκεκριμένα της κορυφής 
αυτού (όπως και του διπλανού), ώστε να μειωθεί η φόρτιση, να αποφευχθεί πιθανή ανατροπή και να διατηρηθεί το δένδρο 
χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσδεση του. 

β)Τη μερική έγκριση της με  αριθμ. πρωτ. 75884, 30-10-2015 αίτησης του κου. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την οποία ζητά 
την  κοπή  ΔΥΟ  ΔΕΝΔΡΩΝ  (ένα  κοινό  πεύκο  και  μια  κουκουναριά),  τα  οποία  φύονται  επί  του  πεζοδρομίου  της  οδού 
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, αριθμό 97, περιοχή ΜΕΓ. ΣΧΙΝΑ, διότι από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής, προκύπτει λόγος  ΚΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΕΝΟΣ  ΕΚ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΔΕΝΔΡΩΝ και  συγκεκριμένα  του  δένδρου  κουκουναριάς,  που  βρίσκεται  έμπροσθεν  εξωτερικής, 
τσιμεντένιας, κοχλιωτής κλίμακας της εν λόγω οικίας. 

γ)Την απόρριψη της με  αριθμ. πρωτ. 76188, 2-11-2015 αίτησης του κου. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την οποία 
ζητά την κοπή ΕΝΟΣ ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΜΟΡΝΟΥ, αρ. 56, περιοχή Αυλίζα, διότι από 
επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής, δεν προκύπτει άμεσος λόγος κοπής, καθώς α)δεν παρατηρήθηκαν βλάβες στις πλάκες του 
πεζοδρομίου β) το δένδρο φύεται πάνω από 80 εκ. από την ευθεία του χώρου στάθμευσης και γ) η κλίση που εμφανίζει το 
δένδρο δεν εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο.

Αντί  της  κοπής  ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ  Η  ΜΕΙΩΣΗ  ΚΑΤΑ  ΥΨΟΣ  /  ΚΛΑΔΕΜΑ  ΤΗΣ  ΚΟΡΥΦΗΣ  ΑΥΤΟΥ,  για  να  καταστεί 
ασφαλέστερο. 



δ)Την έγκριση της με  αριθμ. πρωτ. 67536, 2-10-2015 αίτησης του κου. ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με την οποία ζητά 
την κοπή ΔΕΝΔΡΩΝ (κοινού πεύκου), τα οποία φύονται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΔΩΔΩΝΗΣ, αρ. 10, περιοχή ΜΕΓ. 
ΣΧΙΝΑ,  διότι  από  την  αυτοψία  της  Επιτροπής  προκύπτουν  εκτεταμένες  βλάβες  στις  παρακείμενες  κατασκευές  που 
προκλήθηκαν από ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΑ ΠΕΥΚΑ (συνημμένες φωτογραφίες), για τα οποία εγκρίνεται η κοπή. 

ε)Την με επιφύλαξη έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 78370, 9-11-2015 αίτησης του κου. ΤΖΙΟΥΡΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, με την οποία 
ζητά την ΚΟΠΗ ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (εικονιζόμενο κοινό πεύκο) στην οδό ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 20, περιοχή ΜΕΓ. ΣΧΙΝΑ, διότι από 
τον επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής προκύπτουν εκτεταμένες βλάβες (ρωγμή) στο μαντρότοιχο της οικίας.

Η  επιφύλαξη  έγκειται  στο  ότι  βάσει  του  εγκεκριμένου  σχεδίου  το  δένδρο  ανήκει  στην  ιδιοκτησία,  αλλά  λόγω  μη 
υλοποίησης  του  σχεδίου,  σήμερα  το  δένδρο  φύεται  στο  αδιαμόρφωτο  πεζοδρόμιο  εκτός  της  περίφραξης  της  οικίας.
(συνημμένο σχέδιο)  

στ)Την απόρριψη της με με  αριθμ. πρωτ. 66464, 29-9-2015 αίτησης του κου. ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την οποία ζητά την 
κοπή ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΠΑΡΝΗΘΑΣ αρ.256, περιοχή ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ, 
διότι από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής προκύπτουν μεν κάποιες βλάβες στο πεζοδρόμιο αλλά ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΟΠΗ  ΤΟΥ  ΔΕΝΔΡΟΥ  ούτε  και  εμφανίζεται  να   εμποδίζει  την  κίνηση  πεζών  και  οχημάτων  από  τον  ιδιωτικό  χώρο 
στάθμευσης.

2. Διαβιβάζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω απόφαση.

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ακριβές Απόσπασμα

Αχαρνές Αυθημερόν
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ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής 

Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 6/14-01-2016 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής  

κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου τομέα.

Στις Αχαρνές σήμερα στις 07 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής Αχαρνών κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 73100/30-11-2016 εγγράφου 

προσκλήσεως του Προέδρου αυτής που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

και αφού διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Ξαγοράρη Νικόλαο ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία 5 παρισταμένων μελών,  κηρύχθηκε  η έναρξη της συνεδρίασης.

 Ο  Αντιπρόεδρος  της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής κ.  Ξαγοράρης  Νικόλαος  κωλυομένου  του 

Προέδρου,φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έκφραση 

γνώμης περί  έγκρισης ή  μη κοπής δέντρων που φύονται  σε κοινόχρηστους  χώρους της  Δημοτικής 

Κοινότητας Αχαρνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 73 παρ. 1βiii (Εισηγείται στο 

Δ.Σ την λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος)

Σας γνωρίζουμε ότι με την από  2-11-2016 εισήγησή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου μας διαβίβασε τα κάτωθι προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με:

1.  την υπ’ αριθμ. 82521/23-11-2015 αίτηση του κ. ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

2. την υπ’ αριθμ. 83530/26-11-2015 αίτηση της κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ.

3. την υπ’ αριθμ. 71020/13-10-2015 αίτηση της κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ.

4. την υπ’ αριθμ. 78614/10-11-2015 αίτηση της κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ.

5. την υπ’ αριθμ. 83906/27-11-2015 αίτηση του κ. ΦΛΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

7.  την από  18/01/2016 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Πρασίνου προς το Συμβούλιο 
Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών (από το οποίο δεν έχει ληφθεί απόφαση έως και σήμερα)

8. Το με αριθμ. 6/14-01-2016 πρακτικό της Επιτροπής κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα 
το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές: 14/1/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2016



         ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

Σήμερα 14/01/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, συνήλθε στα Γραφεία του Δήμου Αχαρνών, η Επιτροπή 
Κεντρικού και Νότιου Τομέα εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων εντός κοινόχρηστων χώρων, που ορίσθηκε με την 
υπ’ αριθμ 298/5-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, 

1) Ορφανίδης Χαράλαμπος τακτικό μέλος, Πρόεδρος

2) Τούντα Κων/να τακτικό μέλος

3) Ραφαηλίδης Νικήτας τακτικό μέλος,

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ορφανίδης Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα την 
αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων κοπής δέντρου και θέτει υπόψη της Επιτροπής προς αξιολόγηση τις 
κάτωθι αιτήσεις πολιτών & υπηρεσίας και εισηγείται τη συζήτηση και λήψη απόφασης:

1. Την με  αριθμ. πρωτ.82521, 23-11-2015 αίτηση του κου. ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με την οποία ζητά την κοπή 
ΜΙΑΣ ΛΕΥΚΑΣ, η οποία φύεται  επί του πεζοδρομίου της οδού ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ,  αρ.56,  περιοχή ΚΕΝΤΡ. 
ΜΕΝΙΔΙ, διότι όπως αναφέρει στην αίτηση του «…είναι άκρως επικίνδυνο να πέσει και να προκαλέσει ζημιές σε 
πεζούς και οχήματα..»

       2. Την με  αριθμ. πρωτ. 83530, 26-11-2015 αίτηση της κας. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ με την οποία ζητά 
την κοπή ΜΙΑΣ ΛΕΥΚΑΣ, η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, αρ.17, περιοχή 
ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ, διότι όπως αναφέρει στην αίτηση της «…κοπή για λόγους υγείας και λόγω επικινδυνότητας για το 
καλώδιο της ΔΕΗ..»

3. Την με  αριθμ. πρωτ. 71020, 13-10-2015 αίτηση της κας. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ με την οποία ζητά 
την  κοπή ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΩΝ,  τα οποία φύονται  επί  του  πεζοδρομίου στην  οδό  ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΧΟΛΙΔΗ,  αρ.6, 
περιοχή  ΑΓ.  ΠΕΤΡΟΥ,  διότι  όπως  αναφέρει  στην  αίτηση  της  «…έχουν  φθάσει  τα  5  μέτρα  …  φθάνουν  τα  
καλώδια..»

4. Την με  αριθμ. πρωτ. 78614, 10-11-2015 αίτηση της κας. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ 
με την οποία ζητά την κοπή ΔΕΝΔΡΟΥ (λεύκα), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 56 & 
ΜΥΚΟΝΟΥ, , περιοχή ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, διότι όπως αναφέρει στην αίτηση της «…είναι κολλητό στο σπίτι και υπάρχει  
φόβος να εισέλθουν στο σπίτι. Επίσης σε βροχές, γεμίζει με φύλλα και βουλώνουν τα λούκια και έχει κίνδυνο να  
πλημμυρίσει το σπίτι..»

5. Την με  αριθμ. πρωτ. 83906, 27-11-2015 αίτηση του κου. ΦΛΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με την οποία ζητά την 
κοπή ΕΝΟΣ ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, απέναντι του αρ. 7, περιοχή 
ΧΑΡΑΥΓΗ, διότι όπως αναφέρει στην αίτηση του «..κοπή λόγω επικινδυνότητας.»

Επί των ως άνω περιπτώσεων διενεργήθηκε αυτοψία και ελήφθησαν  φωτογραφίες οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού.

Η  επιτροπή  κατόπιν  μελέτης  των  ως  άνω  αιτημάτων,  κρίνει  ότι,  εκτός  της  2ης αίτησης,  οι  υπόλοιπες 
εμπίπτουν στο αντικείμενο των εργασιών της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Την  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΕΓΚΡΙΣΗ   της  με  αριθμ.  πρωτ.82521,  23-11-2015  αίτησης  του  κου.  ΜΕΤΑΞΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  με  την  οποία  ζητά  την  κοπή  ΜΙΑΣ  ΛΕΥΚΑΣ, η  οποία  φύεται  επί  του  πεζοδρομίου  της  οδού 
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ,  αρ.56, περιοχή ΚΕΝΤΡ. ΜΕΝΙΔΙ, διότι από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής προκύπτουν 
βλάβες σε πλάκες πεζοδρομίου και επικινδυνότητα λόγω κλίσης.

 Διαφώνησε το μέλος της επιτροπής, Νικήτας Ραφαηλίδης.



2.  Την  ΑΠΟΡΡΙΨΗ της  με   αριθμ.  πρωτ.  83530,  26-11-2015  αίτησης,  με  την  οποία  ζητά  την  κοπή  ΜΙΑΣ 
ΛΕΥΚΑΣ, η οποία φύεται  επί του πεζοδρομίου της οδού ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, αρ.17, περιοχή ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ, διότι  η 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει ήδη προβεί στο κλάδεμα αυτού.

3.Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με  αριθμ. πρωτ. 71020, 13-10-2015 αίτησης της κας. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ με 
την  οποία  ζητά  την  κοπή  ΔΥΟ  ΔΕΝΔΡΩΝ  (Γιούκα),  τα  οποία  φύονται  επί  του  πεζοδρομίου  στην  οδό 
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΧΟΛΙΔΗ, αρ.6, περιοχή ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, διότι από την αυτοψία της Επιτροπής δικαιολογείται η κοπή 
αυτών. 

4.Την  ΑΠΟΡΡΙΨΗ της  με   αριθμ.  πρωτ.  78614,  10-11-2015  αίτησης  της  κας.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ με την οποία ζητά την κοπή ΔΕΝΔΡΟΥ (λεύκα), το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΑΓ. 
ΠΕΤΡΟΥ  56  &  ΜΥΚΟΝΟΥ,  περιοχή  ΑΓ.  ΠΕΤΡΟΥ,  διότι  από  την  αυτοψία  της  επιτροπής  δεν  προκύπτουν 
προφανείς  βλάβες  στα  δομικά  στοιχεία  της  οικίας.  Αντί  κοπής  συστήνεται  το  ετήσιο  κλάδεμα του δένδρου  σε 
κατάλληλο ύψος ώστε να πάψουν οι αρνητικές επιπτώσεις λόγω φυλλόπτωσης. 

5.Την  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΕΓΚΡΙΣΗ   της  με  αριθμ.  πρωτ.  πρωτ.  83906,  27-11-2015  αίτησης  του  κου. 
ΦΛΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με την οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην 
οδό ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, απέναντι του αρ. 7, περιοχή ΧΑΡΑΥΓΗ. 

Διαφώνησε το μέλος της επιτροπής, Νικήτας Ραφαηλίδης.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την γνωμοδότηση του θέματος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπ΄όψιν της, την πρόταση του Αντιπροέδρου και την τοποθέτησή του, το υπ’ 

αριθμ. 6/14-01-2016 Πρακτικό - Έκθεση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων 

Κεντρικού και Νότιου Τομέα εντός κοινόχρηστων χώρων με τις επισυναπτόμενες 

φωτογραφίες,τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, την εισήγηση της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τις απόψεις των εισηγητών και ομιλητών, τα έγγραφα 

του φακέλου, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις.



ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( ΜΕ 3 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ- 1 ΠΑΡΩΝ και 1 ΚΑΤΑ των κκ Ξαγοράρη Νικόλαου και 
Χριστοπούλου Σοφίας) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. α) Την κατά  πλειοψηφία  έγκριση της  με  αριθμ.  πρωτ.82521,  23-11-2015 αίτησης του  κου.  ΜΕΤΑΞΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  με την οποία ζητά την κοπή  ΜΙΑΣ ΛΕΥΚΑΣ, η οποία φύεται  επί του πεζοδρομίου της 
οδού ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ,  αρ.56, περιοχή ΚΕΝΤΡ. ΜΕΝΙΔΙ, διότι από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής 
προκύπτουν βλάβες σε πλάκες πεζοδρομίου και επικινδυνότητα λόγω κλίσης.

           β)Την απόρριψη της με  αριθμ. πρωτ. 83530, 26-11-2015 αίτησης, με την οποία ζητά   

           την κοπή ΜΙΑΣ ΛΕΥΚΑΣ, η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού    

           ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, αρ.17, περιοχή ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ, διότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου    

          έχει ήδη προβεί στο κλάδεμα αυτού. 

          γ)Την έγκριση της με  αριθμ. πρωτ. 71020, 13-10-2015 αίτησης της κας.  

           ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ με την οποία ζητά την κοπή ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΩΝ (Γιούκα),  

           τα οποία φύονται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΧΟΛΙΔΗ, αρ.6,   

            περιοχή ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, διότι από την αυτοψία της Επιτροπής δικαιολογείται η κοπή 

            αυτών. 

          δ)Την απόρριψη της με  αριθμ. πρωτ. 78614, 10-11-2015 αίτησης της κας                

              ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ με την οποία ζητά την κοπή ΔΕΝΔΡΟΥ (λεύκα),        

             το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 56 & ΜΥΚΟΝΟΥ, 

              περιοχή ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, διότι από την αυτοψία της επιτροπής δεν προκύπτουν 

              προφανείς βλάβες στα δομικά στοιχεία της οικίας. Αντί κοπής συστήνεται το ετήσιο 

              κλάδεμα του δένδρου σε κατάλληλο ύψος ώστε να πάψουν οι αρνητικές επιπτώσεις 

              λόγω φυλλόπτωσης. 

            ε) Την κατά πλειοψηφία έγκριση της με αριθμ. πρωτ. πρωτ. 83906, 27-11-2015 

             αίτησης του κου. ΦΛΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με την οποία ζητά την κοπή ΕΝΟΣ   

             ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, απέναντι του  αρ. 7, περιοχή 
ΧΑΡΑΥΓΗ. 

2. Διαβιβάζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω απόφαση.

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

                                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ) ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛ.) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛ.) ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής 

Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7/04-03-2016 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής  

κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου τομέα.

Στις Αχαρνές σήμερα στις 07 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής Αχαρνών κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 73100/30-11-2016 εγγράφου 

προσκλήσεως του Προέδρου αυτής που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

και αφού  διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Ξαγοράρη Νικόλαο ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία 5 παρισταμένων μελών,  κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  Αντιπρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  κ.  Ξαγοράρης  Νικόλαος  κωλυομένου  του 

Προέδρου, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έκφραση 

γνώμης περί  έγκρισης ή  μη κοπής δέντρων που φύονται  σε κοινόχρηστους  χώρους της  Δημοτικής 

Κοινότητας Αχαρνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 73 παρ. 1βiii (Εισηγείται στο 

Δ.Σ την λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος)

Σας γνωρίζουμε ότι με την από 2-11-2016 εισήγησή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου μας διαβίβασε τα κάτωθι προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με:

1.  την υπ’ αριθμ. 87542/11-12-2015 αίτηση της κας ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

2.&3. τις υπ’ αριθμ. 91897 & 91651/29-12-2015 αιτήσεις του εξωραϊστικού συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» 
& και του κου ΡΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

4. την υπ’ αριθμ. 1424/11-1-2016 αίτηση της  κας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

5. την υπ’ αριθμ. 1682/12-1-2016 αίτηση του κου ΜΠΕΜΠΗ ΧΡΗΣΤΟΥ.

6.  την από  09/03/2016 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Πρασίνου προς το Συμβούλιο 
Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών (από το οποίο δεν έχει ληφθεί απόφαση έως και σήμερα)



7. Το με αριθμ. 7/4-3-2016 πρακτικό της Επιτροπής κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα 
αποφασίζει:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές: 4-3-2016

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ……7/2016

         ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

Σήμερα 04/03/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, συνήλθε στα Γραφεία του Δήμου 
Αχαρνών, η Επιτροπή Κεντρικού και Νότιου Τομέα εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων εντός κοινόχρηστων 
χώρων, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ 298/5-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, 

1) Ορφανίδης Χαράλαμπος τακτικό μέλος, Πρόεδρος

2) Τούντα Κων/να τακτικό μέλος

3) Ραφαηλίδης Νικήτας τακτικό μέλος,

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ορφανίδης Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα την 
αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων κοπής δέντρου και θέτει υπόψη της Επιτροπής προς αξιολόγηση τις 
κάτωθι αιτήσεις πολιτών & υπηρεσίας και εισηγείται τη συζήτηση και λήψη απόφασης:

1. Την με  αριθμ. πρωτ.87542,11-12-2015 αίτηση της κας ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,  με την οποία ζητά την 
κοπή ΜΙΑΣ ΜΟΥΡΙΑΣ, η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Λ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ,  αρ.274, περιοχή ΚΟΚ. 
ΜΥΛΟΣ, διότι όπως αναφέρει στην αίτηση του «…έχει κάνει ζημιά στο πεζοδρόμιο του Δήμου και τα έχει χαλάσει  
όλα τα τσιμέντα και τις πλάκες..»

2&3. Την με  αριθμ. πρωτ. 91897 & 91651,29-12-2015 αιτήσεις του εξωραϊστικού συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» & 
του κου ΡΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   με τις  οποίες ζητούν την κοπή ΕΝΟΣ ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου 
της οδού ΖΑΚΥΝΘΟΥ, αρ.20, περιοχή ΜΕΓ. ΣΧΟΙΝΑ, διότι όπως αναφέρουν στις αιτήσεις τους «…οι ρίζες έχουν 
προξενήσει σημαντικές ζημιές στη μάνδρα και σε παρακείμενες οικοδομικές κατασκευές...»

4. Την με  αριθμ. πρωτ. 1424, 11-1-2016 αίτηση της κας. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ με την οποία ζητά την κοπή 
ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΖΙΤΣΗΣ, αρ.8, περιοχή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, διότι όπως 
αναφέρει στην αίτηση της «έχει σηκωθεί το πεζοδρόμιο με τις πλάκες και συμπιέζει την σωλήνα…και ο κορμός όταν  
φυσάει την κολώνα του σπιτιού…..»

5. Την με  αριθμ. πρωτ. 1682, 12-1-2016 αίτηση του κου. ΜΠΕΜΠΗ ΧΡΗΣΤΟΥ με την οποία ζητά την κοπή 
ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 9, , περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ, διότι όπως 
αναφέρει στην αίτηση του «…οι ρίζες έχουν σηκώσει την κολώνα και τον οδηγό της γκαραζόπορτας..»

Επί των ως άνω περιπτώσεων διενεργήθηκε αυτοψία και ελήφθησαν  φωτογραφίες οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού.

Η επιτροπή κατόπιν μελέτης των ως άνω αιτημάτων, κρίνει ότι, εμπίπτουν στο αντικείμενο των εργασιών 
της. 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Την  ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με  αριθμ. πρωτ.87542, 11-12-15 αίτησης της κας. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,  με την 
οποία  ζητά  την  κοπή  ΜΙΑΣ ΜΟΥΡΙΑΣ, η  οποία  φύεται  επί  του  πεζοδρομίου-πρασιά  της  Λ.  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ,  
αρ.274, περιοχή ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ, διότι από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής δεν προκύπτουν σημαντικές ζημιές στο 
πεζοδρόμιο και οι όποιες ζημιές θα αποκατασταθούν σε επόμενη εργολαβία οδοποιίας.

 

2.&3. Την ΕΓΚΡΙΣΗ των με  αριθμ. πρωτ. 91897 & 91651, 29-12-2015 αιτήσεων του εξωραϊστικού συλλόγου «Η 
ΠΡΟΟΔΟΣ» & του κου. ΡΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με τις οποίες  ζητούν την κοπή  ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο φύεται  επί του 
πεζοδρομίου  της  οδού  ΖΑΚΥΝΘΟΥ,  αρ.20,  περιοχή ΜΕΓ.  ΣΧΟΙΝΑ,  διότι  κατόπιν  αυτοψίας  προέκυψε ανάγκη 
κοπής του συγκεκριμένου πεύκου. Επίσης προτείνεται η κοπή του πεύκου που φύεται νότια του πρώτου, για 
τους ίδιους λόγους.

4. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αριθμ. πρωτ. 1424, 11-1-2016 αίτησης της κας. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ με την οποία ζητά 
την κοπή ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο  φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΖΙΤΣΗΣ,, αρ.8, περιοχή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,, 
διότι από την αυτοψία της Επιτροπής προκύπτουν λόγοι κοπής του αιτούμενου δέντρου λόγω εγγύτητας και κλίσης 
αυτού. 

5.Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με  αριθμ. πρωτ. 1682, 12-1-2016 αίτησης του κου. ΜΠΕΜΠΗ ΧΡΗΣΤΟΥ με την οποία ζητά 
την κοπή ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 9, περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ, διότι 
από την αυτοψία της επιτροπής δεν προκύπτουν λόγοι κοπής του αιτούμενου δέντρου.  Επίσης προτείνεται η 
κοπή του πεύκου που φύεται νότια του πρώτου, για τους ίδιους λόγους.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την γνωμοδότηση του θέματος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπ΄ όψιν της, την πρόταση του Αντιπροέδρου και την τοποθέτησή του, το υπ’ 

αριθμ. 7/04-03-2016 Πρακτικό - Έκθεση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων 

Κεντρικού και Νότιου Τομέα εντός κοινόχρηστων χώρων με τις επισυναπτόμενες 



φωτογραφίες, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, την εισήγηση της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τις απόψεις των εισηγητών και ομιλητών, τα έγγραφα 

του φακέλου, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( ΜΕ 3 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ- 1 ΠΑΡΩΝ και 1 ΚΑΤΑ των κκ Ξαγοράρη Νικόλαου και 
Χριστοπούλου Σοφίας) 

.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. α)Την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ.87542, 11-12-15 αίτησης της κας. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, με την 
οποία  ζητά  την  κοπή  ΜΙΑΣ  ΜΟΥΡΙΑΣ, η  οποία  φύεται  επί  του  πεζοδρομίου-πρασιά  της  Λ.  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ,   αρ.274,  περιοχή ΚΟΚ.  ΜΥΛΟΣ,  διότι  από  επιτόπιο  έλεγχο  της  Επιτροπής  δεν 
προκύπτουν σημαντικές ζημιές στο πεζοδρόμιο και οι όποιες ζημιές θα αποκατασταθούν σε επόμενη 
εργολαβία οδοποιίας. 

          β)Την έγκριση των με  αριθμ. πρωτ. 91897 & 91651, 29-12-2015 αιτήσεων του εξωραϊστικού   

           συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» & του κου. ΡΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με τις οποίες  ζητούν την κοπή    

           ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού ΖΑΚΥΝΘΟΥ, αρ.20, περιοχή ΜΕΓ.  

          ΣΧΟΙΝΑ, διότι κατόπιν αυτοψίας προέκυψε ανάγκη κοπής του συγκεκριμένου πεύκου. Επίσης 

          προτείνεται η κοπή του πεύκου που φύεται νότια του πρώτου, για τους ίδιους λόγους. 

          γ)Την έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 1424, 11-1-2016 αίτησης της κας. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ με την 

οποία ζητά την κοπή ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο  φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΖΙΤΣΗΣ,, αρ.8, περιοχή ΑΓ.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,, διότι από την αυτοψία της Επιτροπής προκύπτουν λόγοι κοπής του αιτούμενου δέντρου λόγω 
εγγύτητας και κλίσης αυτού. 

δ)Την έγκριση της με  αριθμ. πρωτ. 1682, 12-1-2016 αίτησης του κου. ΜΠΕΜΠΗ ΧΡΗΣΤΟΥ με την οποία ζητά 
την κοπή ΠΕΥΚΟΥ, το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 9, περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 
διότι από την αυτοψία της επιτροπής δεν προκύπτουν λόγοι κοπής του αιτούμενου δέντρου. Επίσης προτείνεται 
η κοπή του πεύκου που φύεται νότια του πρώτου, για τους ίδιους λόγους.

2. Διαβιβάζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω απόφαση.

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο



                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

       

Ακριβές Απόσπασμα

Αχαρνές Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

   

  ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

     ISO 9001 : 2008

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Απόσπασμα από το 9ο Πρακτικό 

Αριθμ. Aπόφασης: 32

Αριθμ. θέμ. στην ημερ. διατ.: 9ο   



ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΗΛ.: 213 2072399-398-330

FAX:  213 2072337-339

Email: apournara@acharnes.gr

Συνεδρίαση της: 07/12/2016

Αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία που

 δόθηκε η πρόσκληση: 73100/30-11-2016

ΑΔΑ: 7ΞΘΩΩΨ8-Ο6Ξ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ) ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛ.) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛ.) ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής 

Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8/29-7-2016 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής κοπής 

δέντρων Κεντρικού και Νότιου τομέα.

Στις Αχαρνές σήμερα στις 07 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής Αχαρνών κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 73100/30-11-2016 εγγράφου 

προσκλήσεως του Προέδρου αυτής που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

και αφού διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Ξαγοράρη Νικόλαο ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία 5 παρισταμένων μελών, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  Αντιπρόεδρος της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής κ.  Ξαγοράρης  Νικόλαος  κωλυομένου  του 

Προέδρου, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έκφραση 

γνώμης περί  έγκρισης ή  μη κοπής δέντρων που φύονται  σε κοινόχρηστους  χώρους της  Δημοτικής 

Κοινότητας Αχαρνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 73 παρ. 1βiii (Εισηγείται στο 

Δ.Σ την λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος)



Σας γνωρίζουμε ότι με την από 2-11-2016 εισήγησή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου μας διαβίβασε τα κάτωθι προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με:

1.  Το με αρ. Ανάθεσης 907825/28-3-2016 αίτημα του κου Θεοδώρου Δημητρίου.

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39667/24-6-2016 αίτηση του κου Σαββίδη Αριστείδη.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40657/29-6-2016 αίτηση της κας Πελεκάνου Δήμητρας.

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43484/12-7-2016 αίτηση του κου Πατραμάνη Αναστασίου

5. Tην από 05/08/2016 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου προς το Συμβούλιο 

Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών (από το οποίο δεν έχει ληφθεί απόφαση έως και σήμερα)

6. Το με αριθμ. 8/29-7-2016 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κοπής δέντρων 

    Κεντρικού και Νότιου Τομέα αποφασίζει:

1. Την ΕΓΚΡΙΣΗ α) της με  αριθμ. Ανάθεσης 907825/28-3-2016 αίτησης του κου Δημήτριου Θεοδώρου, με την  
οποία ζητά την κοπή Ευκαλύπτου, ο οποίος φύεται επί αδιαμόρφωτου πεζοδρομίου της Λ. Θρακομακεδόνων  αρ.79,  
περιοχή Μπόσκιζα,  και β)  την  ΚΟΠΗ του διπλανού Ευκαλύπτου (Λ. Θρακ/νων 77),  διότι  εκτός των ζημιών στις  
δομικές  κατασκευές,  η  ρυμοτομική  γραμμή  στο  συγκεκριμένο  σημείο  βρίσκεται  περίπου  4  μέτρα  εντός  της  
υπάρχουσας ιδιοκτησίας και κατά την εφαρμογή του σχεδίου οι  συγκεκριμένοι  ευκάλυπτοι θα βρεθούν εντός του  
οδοστρώματος.

2. Η Μουριά που περιγράφεται στην με  αριθμ. πρωτ. 39667/24-6-2016 αίτηση του κου Αριστείδη Σαββίδη επί του  
πεζοδρομίου της οδού Σαλαμίνος (πλατεία Καράβου), δεν υφίσταται πλέον διότι, όπως μας μεταφέρθηκε, ξεριζώθηκε  
όταν φορτηγό προσέκρουσε σ΄ αυτή. 

3. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με  αριθμ. πρωτ. 40657/29-6-2016 αίτησης της κας Δήμητρας Πελεκάνου με την οποία ζητά  
την κοπή Φοίνικα, ο οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Σωκράτους & Ιωάννη Στριφτού,  
περιοχή Κεντρικό Μενίδι, διότι εκτός των εκτεταμένων ζημιών επί των δομικών κατασκευών, καταλαμβάνει όλο το  
πεζοδρόμιο και επεκτείνεται και στο οδόστρωμα.

4.  Το  Κυπαρίσσι  που  περιγράφεται  στην  με   αριθμ.  πρωτ.  43484/12-7-2016  αίτηση  του  κου  Αναστάσιου  
Πατραμάνη, επί του πεζοδρομίου στην οδό Μονεμβασίας, αρ. 3, περιοχή Λαθέα, δεν υφίσταται πλέον καθώς κατά την  
αυτοψία της Επιτροπής βρέθηκε ένα ήδη κομμένο δένδρο.

Κατόπιν του ανωτέρω πρακτικού, η υπηρεσία μας προέβη:

α) στην κοπή και απομάκρυνση του δέντρου της περίπτωσης 2 λόγω πτώσης του, η οποία προκλήθηκε (όπως 
μας ανέφεραν περίοικοι) από διερχόμενο όχημα και

β) στην αναφορά της αυθαίρετης κοπής του δέντρου της περίπτωσης 4 για ενέργειες, στο Α.Τ Αχαρνών με το αρ. 
πρωτ. 48244/2-8-2016 έγγραφό της.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την γνωμοδότηση του θέματος.



Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπ΄όψιν της, την πρόταση του Αντιπροέδρου και την τοποθέτησή του, το υπ’ 

αριθμ. 8/29-7-2016 Πρακτικό - Έκθεση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων 

Κεντρικού και Νότιου Τομέα εντός κοινόχρηστων χώρων με τις επισυναπτόμενες 

φωτογραφίες, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, την εισήγηση της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τις απόψεις των εισηγητών και ομιλητών, τα έγγραφα 

του φακέλου, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( ΜΕ 3 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ- 1 ΠΑΡΩΝ και 1 ΚΑΤΑ των κκ Ξαγοράρη Νικόλαου και 
Χριστοπούλου Σοφίας) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την έγκριση 
α) της με  αριθμ. Ανάθεσης 907825/28-3-2016 αίτησης του κου Δημήτριου Θεοδώρου, με την οποία ζητά την 
κοπή Ευκαλύπτου, ο οποίος φύεται επί αδιαμόρφωτου πεζοδρομίου της Λ. Θρακομακεδόνων  αρ.79, περιοχή 
Μπόσκιζα, και 

β) την κοπή του διπλανού Ευκαλύπτου (Λ. Θρακ/νων 77), διότι εκτός των ζημιών στις δομικές κατασκευές, η 
ρυμοτομική γραμμή στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται περίπου 4 μέτρα εντός της  υπάρχουσας ιδιοκτησίας και 
κατά την εφαρμογή του σχεδίου οι συγκεκριμένοι ευκάλυπτοι θα βρεθούν εντός του οδοστρώματος. Η Μουριά 
που  περιγράφεται  στην  με   αριθμ.  πρωτ.  39667/24-6-2016  αίτηση  του  κου  Αριστείδη  Σαββίδη  επί  του 
πεζοδρομίου  της  οδού  Σαλαμίνος  (πλατεία  Καράβου),  δεν  υφίσταται  πλέον  διότι,  όπως  μας  μεταφέρθηκε,  
ξεριζώθηκε όταν φορτηγό προσέκρουσε σ΄ αυτή.  

γ)Την έγκριση της με  αριθμ. πρωτ. 40657/29-6-2016 αίτησης της κας Δήμητρας Πελεκάνου με την οποία ζητά 
την κοπή Φοίνικα, ο οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Σωκράτους & Ιωάννη Στριφτού, 



περιοχή Κεντρικό Μενίδι, διότι εκτός των εκτεταμένων ζημιών επί των δομικών κατασκευών, καταλαμβάνει όλο το 
πεζοδρόμιο και επεκτείνεται και στο οδόστρωμα.

δ)Το  Κυπαρίσσι  που  περιγράφεται  στην  με   αριθμ.  πρωτ.  43484/12-7-2016  αίτηση  του  κου  Αναστάσιου 
Πατραμάνη, επί του πεζοδρομίου στην οδό Μονεμβασίας, αρ. 3, περιοχή Λαθέα, δεν υφίσταται πλέον καθώς 
κατά  την  αυτοψία  της  Επιτροπής  βρέθηκε  ένα  ήδη  κομμένο  δένδρο. Κατόπιν  του  ανωτέρω  πρακτικού,  η 
υπηρεσία μας προέβη: α) στην κοπή και απομάκρυνση του δέντρου της περίπτωσης 2 λόγω πτώσης του, η 
οποία προκλήθηκε (όπως μας ανέφεραν περίοικοι) από διερχόμενο όχημα και β) στην αναφορά της αυθαίρετης 
κοπής του δέντρου της περίπτωσης 4 για ενέργειες, στο Α.Τ Αχαρνών με το αρ. πρωτ. 48244/2-8-2016 έγγραφό 
της.

           2.       Διαβιβάζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω απόφαση.

3.      Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ακριβές Απόσπασμα

Αχαρνές Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

Αχαρνές,      13/01/2017

Προς : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

            Αχαρνών 

         Κα. ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

Κοιν. :  1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

             2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Ε Ι ΣΗ Γ Η ΣΗ

Θέμα :  «Έγκριση Ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών  
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.) του έτους 2015».

Κυρία Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε  όπως  εισηγηθείτε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Αχαρνών  στις 
………………………………………………….. το …..ο  θέμα, που αφορά την Έγκριση Ισολογισμού της 
Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) του έτους 2015.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) βάσει του Δημοτικού Κώδικα είναι 
υποχρεωμένη να φέρει για έγκριση στο α) Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και β) στο 
Δημοτικό Συμβούλιο τους Ισολογισμούς του κάθε έτους.

Με  την  υπ’  αριθμ.  33/16-12-2016  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  ο 
Ισολογισμός  του  2015 της  Δημοτικής  Κοινωφελής  Επιχείρησης  Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.).  Ο 
Δήμος  Αχαρνών  είναι  ο  κυρίως  αρμόδιος  φορέας  για  την  έγκριση  των  οικονομικών 
καταστάσεων της Επιχείρησης. 



Παρακαλούμε για την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.

ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ





Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Ο Υ Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν

Δ Η . Κ . Ε . Α .
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση

§ 1 . Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων -

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις 
σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως 
των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων, που κρίθηκε 
απαραίτητη για την εμφάνιση, με 
απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής 
εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 
του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από 
την αρχή του αμεταβλήτου της δομής 
και μορφής εμφανίσεως του 
ισολογισμού και του λογαριασμού 
«αποτελέσματα χρήσεως». 

Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον 
προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου 
σχετιζόμενου με περισ-σότερους 
υποχρεωτικούς λογαρια-σμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη 
δομή και στους τίτλους των 
λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, 
όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το 
απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.



(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις 
λογαριασμών του ισολογισμού που 
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθ-
μούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις 
κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως 
για να καταστούν ομοειδή και 
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύ-
λια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγινε.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι 
αποτίμησης των περιουσιακών 
στοιχείων και υπολογισμού των 
αποσβέσεων καθώς και των 
προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν 
στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι 
προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και 
βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες 
από το νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού 
προβλέψεων υποτιμήσεως.

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις 
μετατροπής σε δραχμές περιου-
σιακών στοιχείων εκφρασμένων σε 
ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός 
χειρισμός των συναλλαγματικών 
διαφορών.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις 
μεθόδους κατά τις βασικές αρχές 
αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών 
μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου 
υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του 
κόστους παραγωγής των αποθεμάτων 
ή των κινητών αξιών

Δεν έγινε.



(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της 
διαφοράς, μεταξύ της αξίας 
αποτιμήσεως των αποθεμάτων και 
κινητών αξιών και της τρέχουσας 
τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι 
αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και 
επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη 
χρήση, με βάση ειδικό νόμο, 
αναπροσαρμογής της αξίας των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων και 
παράθεση της κινήσεως του 
λογαριασμού «Διαφορές αναπροσα-
μογής».

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων 
στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως 
(πολυετούς απο-σβέσεως).

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση 
πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για 
υποτίμηση ενσώματων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και 
επεξήγηση των ποσών των εξόδων 

Δεν έγιναν.
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εγκαταστάσεως (πολυετούς από-
σβέσεως) που αφορούν την χρήση.

                                                     

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο 
λογιστικός χειρισμός των συναλλα-
γματικών διαφορών που προέκυψαν 
στην παρούσα χρήση, κατά την 
πληρωμή (δόσεων) και / ή την 
αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως 
δανείων ή πιστώσεων, χρησιμο-
ποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις 
πάγιων στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: 
Ανάλυση και επεξήγηση των 
κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και 
αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και 
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτη-
σίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως 
(GOOD-WILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

§ 4.  Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο 
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με 
ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων 
επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία 
είναι απεριόριστα ευθυνόμενος 
εταίρος.

Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη 
ενοποιημένων οικονομικών κατά-
στάσεων στις οποίες περιλαμβά-
νονται και οι οικονομικές καταστά-
σεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.



§ 5.  Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση 
αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από 
τους κανόνες αποτιμήσεως του 
άρθρου 43, για λόγους φορολογι-κών 
ελαφρύνσεων. 

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από 
υποτίμηση κυκλοφορούντων στοι-
χείων ενεργητικού και λόγοι στους 
οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν. 

§ 6.  Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες 
μετοχών, στις οποίες διαιρείται το 
μετοχικό κεφάλαιο.

                              

Μοναδικός μέτοχος είναι ο Δήμος Αχαρνών 

με κεφάλαιο 300.000,00 ευρώ.

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες 
μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματω-μένα 
σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων 
μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση 
του λογαριασμού «Λοιπές 
προβλέψεις» αν το ποσό που είναι 
σημαντικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, 
παρατίθεται και ο τρόπος υπολο-
γισμού των προβλέψεων αποζημιώ-

Δεν υπάρχουν.

Δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη γιατί, σύμφωνα με την 



σεως του προσωπικού. γνωμοδότηση 205/1988 των Νομικών Συμβούλων 
Διοικήσεως) δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές 
δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που 
δεν εμφανίζονται στους 
λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις 
καταβολής ειδικών μηνιαίων 
παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις 
για συνδε-δεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές 
σημαντικών ποσών φόρων και ποσά 
φόρων που ενδεχομένως να 
προκύψουν σε βάρος της κλειομένης 
και των προηγουμένων χρήσεων, 
εφόσον δεν εμφανίζονται στις 
υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω 
από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις 
καλυπτόμενες με εμπράγματες 
ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Δεν υπάρχουν στην χρήση 2015

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

-  Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των 
λογαριασμών τάξεως, στην έκταση 
που δεν καλύπτεται η υποχρέωση 
αυτή από τις πληροφορίες της 

Ως παρακάτω παράγραφο.



επόμενης § 10.

§ 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και 
εμπράγματες ασφάλειες που 
χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δόθηκε από το 2012 εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
σε διαγωνισμό ύψους 13.440,00€, η οποία έχει 
δεσμευτεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων λόγω χρεών του Δήμου Αχαρνών.

§ 11.  Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 
Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως 
της εταιρείας.

Αμοιβή Προέδρου Δ.Σ.: 3.600€.

Αμοιβές Μελών Δ.Σ.    :         0€.

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις 
που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν 
για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την 
παρούσα χρήση μέλη οργάνων 
διοικήσεως και διευθύνσεως της 
εταιρείας.

Δεν υπάρχουν .

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες 
προκαταβολές και πιστώσεις σε 
όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών 
συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών 
κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος 
εργασιών λαμβάνεται όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 
εδάφιο α’).

 (1) Κύκλος   εργασιών  :    €    172.377,79

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του 
απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 
αυτού, με το συνολικό κόστος τους. 
Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό 

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα : 1

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά 

      κατηγορίες:



(υπαλληλικό) προσωπικό» 
περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό 
αμειβόμενο προσωπικό και στο 
«εργατοτεχνικό προσωπικό» οι 
αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

- Διοικητικό προσωπικό        άτομα:     2

              Σύνολο άτομα                   :     2

(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:

     - Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:

• Μισθοί                               €   10.  742,40   

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των 
έκτακτων και ανόργανων εξόδων και 
εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών 
«έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και 
«έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν 
τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες 
ζημιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι 
σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της 
διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, 
παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με 
βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 
81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου). 

 (1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:

 

- Πρόστιμα φορολογικά     : €  77,57

 

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των 
λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων 
χρήσεων».

 (1)  Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 

                                                   € 0 

§ 13.  Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση

και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε 
άλλες πληροφορίες που απαιτούνται 
από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται 
αναγκαίες για την αρτιότερη 
πληροφόρηση των μετόχων και των 
τρίτων και εφαρμογή της αρχής της 
πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν.

Αθήνα , 31/08/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                              ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

          



ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ                                           ----------------------------------

 

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

1.ΓΕΝΙΚΑ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών, έχει ως στόχο όπως προδηλώνει το όνομά 

της, την τοπική ανάπτυξη του δήμου Αχαρνών, την οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και την 

παροχή υπηρεσιών στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, παιδείας, πολιτισμού, 

αθλητισμού και  προστασίας του  περιβάλλοντος στο δήμο Αχαρνών, μέσα από  μια σειρά 

διαρθρωτικών παρεμβάσεων,  λειτουργώντας ως αρωγός της Δημοτικής αρχής. Η Δημοτική 

Κοινωφελής Αχαρνών  είναι  Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικό Δικαίου και διέπεται  από τους κανόνες της 

ιδιωτικής κοινωνίας, διατηρώντας παράλληλα κάποια χαρακτηριστικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

κυρίως σε ότι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο και τον έλεγχο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των 

οργάνων της. Η Διοίκηση της ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίστηκε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο του δήμου μας.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το  ιδρυτικό  κεφάλαιο  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Αχαρνών  είναι



300.000,00 € εκ των οποίων έχει καταβληθεί το ποσό των185.000,00 €.

3.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το   2015 ήταν ουσιαστικά η τέταρτη  χρονιά που η επιχείρηση λειτούργησε ενεργά, αναλαμβάνοντας 

αρκετές δράσεις και   ξεκινώντας καινούργιες δραστηριότητες σε 

πολιτιστικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και εικαστικούς τομείς.

Το 2015  δυστυχώς  η  χρηματοδότηση  της  επιχείρησης   που  ήταν  απαιτητή  από την  έγκριση  του 

προϋπολογισμού της από το Δημοτικό Συμβούλιο την 05.12.2014, με απόφαση 326,

δεν  συμπεριελήφθη  στον  προϋπολογισμό  του  ΔΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ  με  αποτέλεσμα,  την  μη 

χρηματοδότηση της επιχείρησης από τον Δήμο.

Έτσι δράσεις που είχαν προγραμματιστεί με ίδια χρηματοδότηση δεν υλοποιήθηκαν ,και τα έξοδα πχ. 

Διοικητικά και φιλαρμονική , που έπρεπε να καταβληθούν , επιβάρυναν  τα αποτελέσματα της χρήσης , 

σε διαφορετική περίπτωση η επιχείρηση θα είχε πλεονασματικά αποτελέσματα .

 Σημαντική   και   καθοριστική   στην   προσπάθεια  υλοποίησης δράσεων  ήταν   η  συμβολή των 

εργαζομένων της επιχείρησης ,που κάλυψαν τις ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού όπου απαιτούνταν 

και δεν ήταν δυνατόν να προσλάβει η επιχείρηση για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων της .

Επίσης  , στην αρχή του έτους υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο, με την οποία η 

επιχείρηση ανέλαβε τις πολιτιστικές και επετειακές εκδηλώσεις που θα γίνονταν στο Δήμο Αχαρνών 

(παρελάσεις, πανηγύρια, εορτές κλπ.) ύψους 45.000ευρώ.

Η  Επιχείρηση εγκαινίασε νέα τμήματα  στα εκπαιδευτικά της τμήματα με μεγάλη επιτυχία και 

έτσι πλέον η επιχείρηση έχει την επιμέλεια λειτουργίας για τα παρακάτω τμήματα:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ:

Ι. ΩΔΕΙΟ:

Τα εκπαιδευτικά τμήματα που υποστηρίζει το ωδείο είναι:

• Τμήμα πιάνου

• Τμήμα κιθάρας

• Τμήμα ποντιακής λύρας



• Τμήμα βιολιού , τσέλο

• Τμήμα βυζαντινής μουσικής

• Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας 

• Τμήμα λαϊκών οργάνων(μπουζούκι)

• Τμήμα αρμόνιου

• Τμήμα φλάουτου

•      Τμήμα κρουστών
•      Παιδική χορωδία 

Στα  παραπάνω  τμήματα  φοιτούν   έως  τώρα  209  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

• Σχολή Μπαλέτου

• Τμήμα μαθημάτων ζωγραφικής-Αγιογραφίας

• Τμήμα μαθημάτων κεραμικής

• Τμήμα μαθημάτων καλλιτεχνικής Φωτογραφίας

• Θεατρικό εργαστήρι

• Παραδοσιακοί χοροί

• Μοντέρνοι χοροί-LATIN

• Μαθήματα δημιουργίας κοσμήματος

• Μαθήματα Πλεξίματος

• Κοπτική Ραπτική

•     Χειροτεχνία ,ντεκουπάζ ,κόσμημα 

Στα  παραπάνω  τμήματα  φοιτούν  έως  τώρα  407  μαθητές,  και  οι  εκπαιδευτές  που 
απασχολούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό της επιχείρησης είναι 10.

Τα παραπάνω τμήματα πραγματοποιούν εκδηλώσεις και εκθέσεις με τις δημιουργίες



Των μαθητών.

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

Η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών έχει  την επιμέλεια  της φιλαρμονικής του 
Δήμου Αχαρνών, η οποία παρίσταται όταν οι ανάγκες των εκδηλώσεων το απαιτούν.

 Στη Φιλαρμονική , λειτουργεί τμήμα εκμάθησης οργάνων πνευστών, κρουστών, δωρεάν, με 
σκοπό την εθελοντική στελέχωσή της από νέα άτομα.

  Όμως   τα  έξοδα  της  Φιλαρμονικής  βαρύνουν  εξ  ολοκλήρου  τον  προϋπολογισμό  της 
επιχείρησης , και είναι χωρίς αντίτιμο ,πράγμα που σημαίνει ότι αποτελεί έξοδο που εμμέσως 
χρηματοδοτείται από την επιχορήγηση του Δήμου.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το 2015 να βαρύνει τα αποτελέσματα της επιχείρησης αφού δεν 
υπήρξε χρηματοδότηση του δήμου και η προγραμματική των 45.000 ευρώ δεν κάλυψε την 
ίδια συμμετοχή στις  πολιτιστικές και επετειακές εκδηλώσεις .

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσης 2015 έχει ως εξής:

Έσοδα πωλήσεων-παροχής υπηρεσιών 172377,79

Έσοδα από παρεπόμενες δραστηριότητες 0

Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις
2300,00

Έσοδα κεφαλαίου 0,22

Γενικό Σύνολο 174678,01



5. 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσης 2015 έχει ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 13420,72

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 58730,93

Παροχές τρίτων 12286,19

Φόροι – τέλη 12668,18

Διάφορα έξοδα (εκδηλώσεις - δραστηριότητες) 85.331,27
Τόκοι και συναφή έξοδα 151,45

Αποσβέσεις 3951,09

Γενικό Σύνολο 163117,35

Για το έτος 2015 η επιχείρηση παρουσίασε ζημιές 25.010,54 λόγω της μη 

χρηματοδότησης της διαφοράς εσόδων εξόδων από το ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ όπως 

Η έγκριση του προϋπολογισμού απαιτούσε .  Η εταιρία δεν οφείλει βεβαιωμένους 

φόρους Εισοδήματος και Φ.Π.Α. και Ι.Κ.Α.  πέρα από τα τρέχοντα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνετε τις   οικονομικές 
καταστάσεις της

χρήσης 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου Αχαρνών.

Τέλος με την  παρούσα έκθεση βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν  οι σχετικές 

νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης.

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ
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Θέμα: Ψήφιση Προϋπολογισμού & Προγράμματος Δράσης έτους 2017 και  
εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών

Κυρία Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε  όπως  εισηγηθείτε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Αχαρνών  στις 

……………………………………. 2017 ώστε ληφθεί απόφαση, για την Κατάρτιση και 

ψήφιση  του  Προγράμματος  Δράσης  &   Προϋπολογισμού  του  Ν.Π.Ι.Δ.  «Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών», οικονομικού έτους 2017 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.  Προϋπόθεση προς τούτο 

αποτελεί  η  κατάθεση  προγράμματος  δράσης  –  εισηγητική  έκθεση  – αυτής  στο 

οποίο  αναφέρονται  οι  δραστηριότητες  και  οι  υπηρεσίες,  η  οικονομική  δαπάνη 

αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότηση τους από τον οικείο Ο.Τ.Α.

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.

Το  οικονομικό  έτος  της  διαχείρισης  των  επιχειρήσεων  συμπίπτει  με  το 

ημερολογιακό έτος.

Εάν  δεν  εγκριθεί  το  Προγράμματος  Δράσης  &  ο  προϋπολογισμός  της 

επιχείρησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο 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. 

Η έγκριση παρέχεται  μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε  η 

απόφαση στο  δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία 

αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 

Άρθρο 256 Ν. 3463/06). 

Το παρόν πρόγραμμα εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δημοτικής  Κοινωφελής  Επιχείρησης  Αχαρνών  και  πήρε  τον  αριθμό  απόφασης 

32/16-12-16.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.



ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ
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1. 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 



1. 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:

• την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη,
• την παιδεία και τον πολιτισμό,
• τον αθλητισμό,



• 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).

• την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και
• 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.

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), από 
τα οποία οι 30.000€ έχουν καταβληθεί ως ΔΗ.Κ.Ε.Θ., ενώ το υπόλοιπο των 270.000,00 € 
(Διακοσίων  Εβδομήντα  Χιλιάδων  Ευρώ)  έχει  εγγραφεί  με  κωδικό  ΚΑ  8117.010  στον 
προϋπολογισμού έτους 2012 για την ΔΗ.Κ.Ε.Α.

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.

3.

2. Οργανόγραμμα ΔΗ.Κ.Ε.Α 

4.

5.

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(11 ΜΕΛΗ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗ.Κ.Ε.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ (2)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (2) ΤΜΗΜΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΩΔΕΙΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (2)

ΜΠΑΛΕΤΟ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΚΕΡΑΜΙΚΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ

ΧΟΡΟΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (2)

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ

ΒΙΟΛΙ

ΠΙΑΝΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΛΕΞΙΜΟ

ΚΟΣΜΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (4)

ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (3)

ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

ΑΡΜΟΝΙΟ

ΦΛΑΟΥΤΟ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΧΟΡΩΔΙΑ



2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Η Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών συντάσσει το παρόν σχέδιο Δράσης 2017 
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.

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ:  

Ι. ΩΔΕΙΟ:  

Τα εκπαιδευτικά τμήματα που υποστηρίζει το ωδείο είναι:

• Τμήμα πιάνου
• Τμήμα κιθάρας
• Τμήμα ποντιακής λύρας
• Τμήμα βιολιού, τσέλο
• Τμήμα βυζαντινής μουσικής
• Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας 
• Τμήμα λαϊκών οργάνων(μπουζούκι)
• Τμήμα αρμόνιου
• Τμήμα φλάουτου
• Τμήμα παραδοσιακών  κρουστών
• Παιδική χορωδία 
• Μουσικά σύνολα (ensembles & jazz )

Στα παραπάνω τμήματα φοιτούν  έως τώρα 209 μαθητές, έναντι 190 το 2016,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      

• Σχολή Μπαλέτου
• Τμήμα μαθημάτων ζωγραφικής-Αγιογραφίας
• Τμήμα μαθημάτων κεραμικής
• Τμήμα μαθημάτων καλλιτεχνικής Φωτογραφίας
• Θεατρικό εργαστήρι
• Παραδοσιακοί χοροί
• Μοντέρνοι χοροί-LATIN
• Μαθήματα δημιουργίας κοσμήματος
• Μαθήματα Πλεξίματος
• Κοπτική Ραπτική
• Xειροτεχνία
• Ντεκουπάζ-Κόσμημα

 Στα παραπάνω τμήματα φοιτούν έως τώρα 407 μαθητές, έναντι 180 το 2016  και 

 και οι εκπαιδευτές που απασχολούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό της

 επιχείρησης είναι 10.



Τα παραπάνω τμήματα πραγματοποιούν εκδηλώσεις και εκθέσεις με τις δημιουργίες

Των μαθητών.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α

Εικόνα 1ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ



Εικόνα 2ΤΜΗΜΑ ΠΛΕΚΤΟΥ

Εικόνα 3ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ



Εικόνα 4ΤΜΗΜΑ ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ



Εικόνα 5ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ



Εικόνα 6ΤΜΗΜΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ

Εικόνα 7ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ

Εικόνα 8ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ



Εικόνα 9ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ

Εικόνα 10ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

      

Οι εκδηλώσεις των Τμημάτων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.  κατά το έτος 2016, δημιούργησαν την 
ανάγκη να γίνουν θεσμός στην πολιτιστική ζωή του τόπου, τιμήθηκαν με αθρόα 
προσέλευση και θαυμασμό από τους δημότες μας.



ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  

Η κοινωφελής  επιχείρηση του  Δήμου Αχαρνών έχει  την  επιμέλεια  της  φιλαρμονικής  του 
Δήμου Αχαρνών, η οποία παρίσταται όταν οι ανάγκες των εκδηλώσεων το απαιτούν.

 Στη Φιλαρμονική , λειτουργεί τμήμα εκμάθησης οργάνων πνευστών, κρουστών, δωρεάν, 

με σκοπό την εθελοντική στελέχωσή της από νέα άτομα.

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



Εικόνα 11 25η  ΜΑΡΤΙΟΥ

Πολιτιστικές όπως :

1.Ζωοδόχεια

2. Παιδικό φεστιβάλ



3. Ετήσιο αντάμωμα Ποντίων – ΠΑΡΧΑΡΟΜΑΝΑ

4.Γιορτή λύρας



5. Αγροφέστιβαλ ( ΔΕΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΤΟ 2016)

6. ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ (Πολιτιστικές εκδηλώσεις )



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 Ελλάδος

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2015-2016





Εικόνα 12ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ



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.

Όπως θεατρικές παραστάσεις διαπολιτισμικών ομάδων , συναυλίες με παραδοσιακά όργανα,



Διαπολιτισμική μουσική  , εκδηλώσεις  αναβίωση εθίμων ,

Παρουσίαση , κατασκευή , και κέρασμα παραδοσιακών εδεσμάτων κλπ.

Ανταλλαγή φιλοξενίας με άλλες πόλεις του εξωτερικού , προάγοντας τον πολιτισμό 

τα ήθη και έθιμα .

2.Διοργάνωση  εκδηλώσεων με θεατρικές παραστάσεις , συναυλίες, φεστιβάλ κατά τους 
μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο.  

Στις εκδηλώσεις παίρνουν μέρος θίασοι με καταξιωμένους καλλιτέχνες, καθώς 

επίσης συμμετοχή στις συναυλίες   αναγνωρισμένων  καλλιτεχνών.

 

3.Διοργάνωση Ημερίδων-εκδηλώσεων αφιερωμένες στο έργο των μεγάλων μας συγγραφέων 
και ποιητών.



Εικόνα 13ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΟΛΩΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ   
                  ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥΣ

Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. προγραμματίζει για το έτος 2017, αφιέρωμα στο έργο των:

Ενδεικτικά:

• ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ
• ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΡΗ
• ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΨΑΘΑ
• ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 

Καθώς και αφιέρωμα στους:

Ενδεικτικά:

• ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
• ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
• ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ
• ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

       Κατά το έτος 2017, θα πραγματοποιηθούν γιατί αποτελούν αδήριτη ανάγκη προάσπισης 

 της πολιτιστικής ιστορίας μας .

 4.Επίσης στα πλαίσια των παραπάνω εκδηλώσεων η ΔΗ.Κ.Ε.Α προγραμματίζει κατά το 2017

 να προβεί στην υλοποίηση μιας σειράς σεμιναρίων με θεματικές ενότητες που εμβαθύνουν 
στην αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία  όπως ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΛΑΤΩΝΑΣ ,ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 
,ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ  κλπ.,  στα αθάνατα έργα του Ομήρου  και σε σταθμούς στην ιστορία από την 
Ελλάδα του 480 π.χ. , έως την Ελλάδα του σήμερα , και στην διατήρηση  της γλώσσας  ανά 
τους αιώνες ως σημείο αναφοράς της ελληνικής ψυχής. 

 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 με θεματικές ενότητες που αφορούν 

τα φυτά της Πάρνηθας, το Αρχαίο θέατρο, εικόνες από το παλιό Μενίδι, κλπ. με σκοπό 
την Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων,

σε θέματα τέχνης κηπουρικής κλπ.

      

Εικόνα  ημερίδα και έκθεση  για τα Μπονζάϊ

Εικόνα 14ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
        με τον Καθηγητή – Πρωτοψάλτη του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών Δημήτρη 

        Καλομοίρη.



Εικόνα 15  ΗΜΕΡΙΔΑ "Το παιδικό βιβλίο καταλύτης θετικών μηνυμάτων,
                αλληλεγγύης και προσφοράς για το παιδί" 

5. Πραγματοποίηση  κινηματογραφικών  προβολών  στα  Θέατρα  του  Δήμου  ,  ΜΙΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ,ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΚΛΗ , καθώς επίσης και στην αίθουσα εκδηλώσεων 

      του Δήμου.

Οι προβολές θα αφορούν αφιερώματα σε καταξιωμένους δημιουργούς, καλλιτέχνες καθώς

 επίσης και βραβευμένα ντοκιμαντέρ .

Προγραμματισμός προβολών:

Μάρτιος –Απρίλιος :ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

 Ιούνιος: ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

 Ιούλιος: ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

 Οκτώβριος -Νοέμβριος: ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα και οι θεματικές ενότητες των προβολών θα επιμεληθεί το δημιουργικό 

Τμήμα της επιχείρησης και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο κοινό.

Οι προβολές  παρέχονται δωρεάν στις περιπτώσεις που δεν θα χρεώνεται η Επιχείρηση

 με Πνευματικά Δικαιώματα.



 Η Δράση πραγματοποιήθηκε  το καλοκαίρι του 2016 με την προβολή πέντε ταινιών και το 
κοινό απαιτεί  την διενέργεια περισσότερων προβολών  για το έτος 2017, δημιουργώντας την 
ανάγκη ύπαρξης κινηματογράφου στον Δήμο.

Εικόνα 16ΑΠΟ ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

6. Ανταλλαγή  πολιτισμών , μουσικής, χορού , λαογραφικών εκδηλώσεων, και πολιτισμικής 
κληρονομιάς, με άλλα κράτη .
Έχουν γίνει κατά το έτος 2015, οι απαιτούμενες επαφές με πρεσβείες κρατών (πχ. Γαλλίας 
, Ρωσίας ,Γεωργίας ) ώστε να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω εκδηλώσεις , τόσο στην 
Πόλη μας όσο και σε πόλεις των παραπάνω χωρών. 

7. Τριήμερο STREET EVENT με καλλιτέχνες γκράφιτι με χώρο δράσης σε όλο τον δήμο  σε
       επιλεγμένα σημεία  . 

Τα έξοδα για την δράση θα καλυφθούν στο μεγαλύτερο μέρος από χορηγίες.



Φεστιβάλ σκέιτμπορντ , σε μια προσπάθεια η δημοτική αρχή να  προσεγγίσει αθλήματα

Που έχουν απήχηση στην νέα γενιά .

8. Σεμινάρια Βιωματικά χορού και μουσικοκινητικής , ειδικά για τα παιδιά η 
Υλοποίηση  της  δράσης  θα  αποτελέσει  σημαντικό  παράγοντα  στην  διαμόρφωση  της 
παιδείας σε σχέση με τον ήχο και την αρμονία σώματος και ψυχικής υγείας, 

Επίσης  το  ίδιο  σεμινάριο  μπορεί  να  υλοποιηθεί  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες   ,  το 
σεμινάριο θα καλυφθεί από εθελοντική απασχόληση.

Η  εταιρία  θα  επιβαρυνθεί  τα  έξοδα  του  εκπαιδευτή  του  σεμιναρίου  τα  οποία  θα 
καλυφθούν κατά μεγάλο μέρος από τα έξοδα συμμετοχής στο σεμινάρια –θα υπάρξουν 

Εξαιρέσεις για παιδιά από οικογένειες με άνεργους γονείς , μονογονεικές  οικογένειες 
κλπ.

9. 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.

     Η επιχείρηση θα επιβαρυνθεί  με τα έξοδα ήχου και αναλωσίμων , τα υλικά θα καλυφθούν

      από χορηγίες .   

10. Πολιτιστικές διαδρομές στις ΑΧΑΡΝΕΣ  και  τους όμορους Δήμους( με την συμμετοχή 
      και Των άλλων Δήμων).

Πρόγραμμα  με  ενοποίηση  πολιτιστικών  δομών  της  πόλης  ώστε  σε  μια  διαδρομή  να 
επισκέπτονται βασικούς άξονες της Πόλης .

1. Τύμβος  Σοφοκλή –Αρχαιολογικό Μουσείο –ΙΛΕΑ-Πινακοθήκη –Αρχαίο Θέατρο –
Βασιλικά Κτήματα.



2. Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας , επίσκεψη σε βασικές τοποθεσίες απαράμιλλης ομορφιάς 
,
Περίπατος στα μονοπάτια της Πάρνηθας, ανάβαση στο  σπήλαιο του Πανός ,

επίσκεψη στις πηγές τις Πάρνηθας ενδεικτικά αναφέρουμε :

            ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ -ΤΑΤΟΪΟΥ ,  ΜΑΧΟΥΝΙΑ-ΤΑΤΟΪΟΥ, ΣΚΙΠΙΖΑ,ΧΑΡΑ-ΜΟΛΑ ,

             ΚΥΡΑ (ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ) ΜΠΑΦΙ ,ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ κλπ.

  Η Δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και όμορους Δήμους.

3. Θρησκευτικός τουρισμός
Η πόλη μας όπως είναι γνωστό διαθέτει πολλές και σημαντικές μονές όπως επίσης και

Ξωκλήσια με αρχαιολογική και ιστορική σημασία , το ίδιο και οι όμοροι δήμοι με τους 
οποίους μπορούμε κατόπιν συνεργασίας να αναδείξουμε τα ιστορικά θρησκευτικά μας 
μνημεία.



      Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κάποιες επαφές με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες

      ( Υπουργείο Πολιτισμού, Τουρισμού , και  φορείς τουρισμού).

     Η Ωφέλεια από την δράση θα είναι τεράστιας σημασίας για τον Δήμο μας τόσο σε

     επιχειρηματικό πλαίσιο ( επιβίωση επιχειρήσεων εστίασης , επενδύσεις στον τουρισμό

     κλπ.), όσο και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας κλπ.

    Τα έξοδα της δράσης θα καλυφθούν από φορείς , εθελοντές, ίδια συμμετοχή, τυχόν

    συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και χρηματοδότηση από την

     περιφέρεια ,  Έσοδα από πώληση σουβενίρ, κλπ.

11. Φεστιβάλ Φιλαρμονικής   Δήμων της Ελλάδος.

Σε μία προσπάθεια να προασπίσει τον εθελοντισμό και το ενδιαφέρον των νέων να



Συμμετέχουν  στην φιλαρμονική του Δήμου μας αλλά και των άλλων Δήμων ,  όπως 
επίσης και την ανάδειξη της αναγκαιότητας ύπαρξης του θεσμού, η  επιχείρηση

Θα υλοποιήσει την δράση γεμίζοντας την πόλη μας από υπέροχους ήχους  κλασικών

Συνθετών και εμβατηρίων .

     Η επιχείρηση θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα φιλοξενίας των αποστολών  , τα οποία

    Μπορούν να καλυφθούν  ένα μέρος τους από χορηγίες επιχειρήσεων  εστίασης , που θα

    επωφεληθούν από τους χώρους διοργάνωσης .

12. Φεστιβάλ χορωδίας  δήμων ΑΤΤΙΚΗΣ  ,( ομοίως ως παραπάνω )
13. Διοργάνωση παραστάσεων και συναυλιών  τόσο για  φιλανθρωπικούς σκοπούς , όσο 
και  για  την   προάσπισης  της  συνεργασίας  μεταξύ  δήμων,  την  υποστήριξη  των τοπικών 
επιχειρήσεων.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πληθυσμιακές  ομάδες  στις  οποίες  απευθύνεται  και  στοχεύει  το  δίκτυο  κοινωνικών 
υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.Α:

• Ενήλικες και ηλικιωμένοι που χρήζουν άμεσης κοινωνικής βοήθειας 
• Άτομα που βρίσκονται σε κρίση και συναισθηματική φόρτιση 
• Γονείς που χρειάζονται συμβουλευτική και διαπαιδαγώγηση 
• Άτομα που χρειάζονται νομική στήριξη.
• Θύματα οικογενειακής βίας
• Roma
• Παλιννοστούντες 
• Μετανάστες

      

  Οι Δράσεις της επιχείρησης  :      

1. η εφαρμογή πολιτικών η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην 
      μέριμνα , υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή

      υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα συμβουλευτικής και ψυχικής υποστήριξης, 

      διοργάνωση ημερίδων για την πληροφόρηση  των πολιτών  σε θέματα που αφορούν

      άμεσα την καθημερινότητα και την επιβίωση .

2. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων η συμμετοχή σε προγράμματα και 
          δράσεις για την ένταξη ROMA ,παλιννοστούντων ομογενών , μεταναστών και 



          προσφύγων στην κοινωνική , οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

3. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με την δημιουργία τοπικών δικτύων 
         ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την υποβοήθηση του έργου της 

         κοινωνικής αλληλεγγύης του δήμου.

         Στα πλαίσια των παραπάνω, η ΔΗΚΕΑ με προσωπικό: μία κοινωνιολόγο με

         εξειδικευμένες γνώσεις στην παιδαγωγική, για την καλύτερη κατανόηση  και

         αξιολόγηση του  γνωστικού επιπέδου των  παιδιών roma  ώστε  καταστεί ευκολότερος 

         ο στόχος της ένταξης  τους  στο σχολείο , μία κοινωνική λειτουργό και μία ψυχολόγο 

         έχει σαν στόχο να ενεργοποιήσει και να στηρίξει τα άτομα της   ομάδας στόχου , έτσι 

          ώστε να κινηθούν αποτελεσματικά στην κατεύθυνση της   αντιμετώπισης και επίλυσης 

          των προβλημάτων τους , καθώς  και την καλλιέργεια των προσωπικών και κοινωνικών 

          δεξιοτήτων  τους , που θα συντελέσει στην ενεργή και άμεση κοινωνική ένταξη.

          Τα παραπάνω θα επιτευχθούν με :  

• Ατομική συμβουλευτική
• Ομαδική Συμβουλευτική 
• Κοινωνικές  Έρευνες  όπως  καταγραφή πολιτισμικών και κοινωνικών συνθηκών
• Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες.
• Η αξιολόγηση και υποστήριξη  των παιδιών roma  για την  ένταξη τους στο σχολείο.

      Συμμετοχή στη υλοποίηση συνοδευτικών και υποστηρικτικών ενεργειών στον τσιγγάνικο

       πληθυσμό και στην ομάδα ποντίων παλιννοστούντων με γενικότερο στόχο την 

       καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την συστηματική ένταξη των παραπάνω 

        διαπολιτισμικών ομάδων.

Δημιουργία τμήματος νομικής υποστήριξης   

Παρέχει υπηρεσίες νομικής-συμβουλευτικής στήριξης σε θέματα που απασχολούν τους 

Δημότες με την συνεργασία έμπειρου νομικού μετά από προγραμματισμένες συναντήσεις

Τα θέματα που κυρίως θα απασχολούν σχετίζονται με οικογενειακά, ιδιοκτησίας, εργατικά, 

επιδόματα, προβλήματα ομογένειας-παλιννοστούντων, προβλήματα παραβατικότητας .



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

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. στις ομάδες στόχου.

             

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:

• Δεντροφυτέψεις  με  την  συμμετοχή  της  σπουδάζουσας  νεολαίας  και 
εθελοντών  όλων  των  ηλικιών  υπό  την  καθοδήγηση  και  τις  οδηγίες  του 
δασαρχείου.
• Καθαρισμός Πάρνηθας ( συλλογή σκουπιδιών),  με συμμετοχή εθελοντών, 
σχολείων  και  πολιτών  όλων  των  ηλικιών  ,  σε  συνδυασμό  με  περίπατο  στα 
μονοπάτια της Πάρνηθας.
• Διοργάνωση ημερίδας με θέμα το περιβάλλον και εκτύπωση ενημερωτικού 
φυλλαδίου.
• 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.



Τα  έσοδα  και  τα  έξοδα  των  παραπάνω  δράσεων  αναλύονται  στην  κατάσταση 
προϋπολογισμού που  επισυνάπτεται.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΗ.Κ.Ε.Α.  ΕΤΟΥΣ 2017

ΜΕΡΟΣ Ι: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΞΟΔΑ

ΛΟΓ/ΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΗΚΕΑ 15.000,00

 ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00

   

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

60.00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.500,00

60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.100,00

 ΣΥΝΟΛΟ 9.600,00

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  



61.00.000 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 12.500,00

61.01.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 60.500,00

61.01.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 18.600,00

61.98.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 6.500,00

61.98.002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 18.500,00

61.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ &ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ 8.800,00

 ΣΥΝΟΛΟ 125.400,00

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  

62.03.00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 3.500,00

62.03.02 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 600,00

62.04.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 800,00

62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Η/Υ 1.500,00

62.06 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 6.500,00

62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.500,00

62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2.500,00

 ΣΥΝΟΛΟ 18.900,00

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  

64.00.01 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8.500,00

64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ) 2.500,00

64.02.06 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ/ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 8.500,00

64.02.11 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝ. - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜ/ΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 6.500,00

64.02.99 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ-ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 48.300,00

64.02.99 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 20.100,00

64.07 ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3.500,00

64.98.00 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.500,00

64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500,00

64.08.04 ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1.000,00

64.09.00 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.500,00

   

64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  

64.98.01 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

 ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 550,00

 ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 800,00

 ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ & ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ 800,00

 ΕΞΟΔΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.500,00



 ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 800,00

 ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 2.000,00

 ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 500,00

 ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΚΟΣΜΗΜΑ-ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ 600,00

 ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 500,00

 ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΔΕΙΟΥ 1.600,00

64.98.003 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 6.500,00

 ΣΥΝΟΛΟ 120.550,00

65.98 ΤΟΚΟΙ& ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 400,00

 ΣΥΝΟΛΟ 400,00

   

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

66.98.00 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  

 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.215,50

 ΣΥΝΟΛΟ 4.215,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 294.065,50

   

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. :ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

   

54.00

54.04

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 31/12/2016 7.900,15

 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ 110,00

50.00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  31/12/2016 20.500,00

   

   

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛ/ΝΤΩΝ ΕΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 28.510,15

   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 322.575,65

   

   



ΕΣΟΔΑ   

ΛΟΓ/ΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

73.02 ΕΣΟΔΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 500,00

73.05 ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 1.500,00

73.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 4.500,00

   

   

73.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΕΞΙΜΟ-ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ 2.500,00

73.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 11.000,00

73.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ & ΜΟΝΤΕΡΝΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 2.500,00

73.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 6.800,00

73.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 13.000,00

73.02 ΕΣΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 8.500,00

73.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 3.200,00

73.02 ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8.800,00

73.01 ΕΣΟΔΑ ΩΔΕΙΟΥ 62.750,00

   

 ΣΥΝΟΛΟ 125.550,00

75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ  

73.00 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ 2.500,00

   

   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 128.050,00

   

 38.00 ΤΑΜΕΙΟ 949,00

 38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 12.500,00

 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2016 59.123,45

 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2012-2014 10.000,00

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤ & ΔΑΝΕΙΩΝ 13.440,00

 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΑΠΟ ΔΗΜΟ

98.513,20                               ΑΧΑΡΝΩΝ

   

   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 322.575,65



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ –ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ

  Για  τη  παρακολούθηση  του προγράμματος δράσης  και  την  τήρηση  των  όρων  της, 
θα συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

• Δύο (2) εκπρόσωπους του Δήμου, ένας εκ των οποίων ως Πρόεδρος.

• Έναν (1) εκπρόσωπο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης

Έργο της Επιτροπής είναι Ειδικότερα:

Α. Παρακολουθεί το πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών και συντονίζει το διατιθέμενο 
προσωπικό.

Β. Τροποποιεί όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο το παραπάνω πρόγραμμα

Επιλαμβάνεται  τυχόν  προβλημάτων  ή  διαφωνιών  που  θα  προκύψουν  κατά  την 
υλοποίηση .

Δ.  Η επιτροπή συνεδριάζει  μετά από πρόσκληση του προέδρου είτε κατόπιν αιτήσεων 
ενός τουλάχιστον εκ των μελών της.

Ο Δήμος εντέλλεται να διαθέσει έναν υπάλληλο του για την γραμματειακή υποστήριξη της 
επιτροπής, στον οποίον αναθέτει την τήρηση των πρακτικών .

Οι αποφάσεις  της επιτροπής λαμβάνονται  με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά στα συμβαλλόμενα μέρη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ



ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Απόσπασμα από το  9ο Πρακτικό 
Αριθμ. Aπόφασης:34  

Αριθμ. θέμ.στην ημερήσια διατ.:11ο    
Συνεδρίαση της: 07/12/2016

Αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία που
 δόθηκε η πρόσκληση: 73100/30-11-2016



ΤΗΛ.: 213 2072399-398-330
FAX:  213 2072337-339
Email: apournara@acharnes.gr

 ΑΔΑ: 6ΠΧΖΩΨ8-4ΛΘ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ) ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛ.) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛ.) ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ:  Εξέταση  αίτησης  κας.  Δήμητρας  Μολφέση  για 

απαγόρευση στάθμευσης   φορτηγών  πέριξ  του  ιδιωτικού 

βρεφονηπιακού σταθμού που διατηρεί επί   της  οδού 

Βουλγαροκτόνου 96 & Κατσανδρή 

Στις  Αχαρνές  σήμερα  στις  07   του  μηνός  Δεκεμβρίου  του  έτους  2016 

ημέρα Τετάρτη και  ώρα 11:00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 9η 

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν της με αριθμό πρωτ.: 

73100/30-11-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει 

κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε από τον 

Αντιπρόεδρο κ. Ξαγοράρη Νικόλαο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 5 παρισταμένων 

μελών,  κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  Αντιπρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  κος  Ξαγοράρης 

Νικόλαος, κωλυομένου του Προέδρου, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 

11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  και  παρουσιάζει  την  εισήγηση  της 

Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει ότι: 

        Με την παρούσα , σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. Δήμου : 

67062/3-4-2016  ,  αίτηση  της  κας  Δήμητρας  Μολφέση  μέσω  του 

δικηγορικού γραφείου της κας. Χαράς Τσελαλίδου.  



Σας ενημερώνουμε για το ιστορικό του θέματος: 

         Η κα. Μολφέση με την με αρ. πρωτ. : 53916/4-8-2015 (βλ: 

συν1)  είχε  αιτηθεί  την  απαγόρευση  της  στάσης  και  στάθμευσης 

βαρέων  οχημάτων  έμπροσθεν  της  εισόδου εξόδου  και  του 

κεντρικού προαυλίου χώρου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 96. 

         Το αίτημα εξετάστηκε από την Υπηρεσία μας, έκρινε από την 

αυτοψία  της  την  αναγκαιότητα  αυτής  της  τοποθέτησης  για  λόγους 

ασφάλειας  –  αερισμού  και  ηλιασμού  των  βρεφών  και  νηπίων  ,  και 

ζητήθηκε η γνωμοδότηση και της Τροχαίας Ν. Ιωνίας με το με αρ. 

πρωτ. Δήμου : 62918/17-09-2015 (βλ: συν.2), η οποία ήταν και αυτή 

θετική (βλ: συν.3)  και προτάθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας; Ζωής η 

τοποθέτηση  αυτών  των  πινακίδων  έμπροσθεν  του  βρεφονηπιακού 

σταθμού επί της οδού Βουλγαροκτόνου 96 & Ι. Κατσανδρή , όπως είχε 

αιτηθεί η κ. Μολφέση. 

       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την με αρ. 59/2015 απόφασή της, 

γνωμοδότησε θετικά και διαβίβασε στο Δημοτικό Συμβούλιο , το οποίο 

και  ενέκρινε  την  τοποθέτηση  αυτών  των  πινακίδων  με  την  με  αρ. 

29/2016  απόφασή  του  και  στη  συνέχεια  τοποθετήθηκαν  από  το 

συνεργείο του Δήμου μας. 

Η κα. Μολφέση , επανέρχεται με το σημερινό αίτημά της και ζητά : 

1) Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης τύπου Ρ-40 για φορτηγά άνω των 

3,5 t 

• στις δύο κατευθύνσεις επί των οδών Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 

από Δημοκρίτου έως Αγ. Τριάδος και 

• επί της οδού Ι. Κατσανδρή από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη 

συμβολή της με την οδό Σπετσών. 

2) Δημιουργία  διάβασης  πεζών  στην  είσοδο  του  βρεφονηπιακού 

σταθμού επί της Βουλγαροκτόνου 96 και φωτεινό σηματοδότη .



Σχετικά με το 1ο αίτημά της , η Υπηρεσία θα αναμένει τη γνωμοδότηση 

της  Επιτροπής  και  την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη 

λήψη ή μη της σχετικής απόφασης για την  απαγόρευση της στάσης και 

στάθμευσης των βαρέων άνω των 3,5 t.

       

      Το 2ο αίτημα , για δημιουργία διάβασης πεζών έμπροσθεν της 

εισόδου του βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βουλγαροκτόνου 

96  , θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο τμήμα , ώστε να προγραμματιστεί η 

κατασκευή της , με ταυτόχρονη διαγράμμιση διάβασης και τοποθέτηση 

πινακίδων από τα συνεργεία του Δήμου.   

       Το αίτημα για  φωτεινό σηματοδότη, λόγω των γεωμετρικών 

μεγεθών των οδών και του κυκλοφοριακού φόρτου αυτών, δε μπορεί 

να υλοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση για την προσέλευση και αποχώρηση 

των βρεφών και νηπίων με ασφάλεια, υπεύθυνοι είναι οι συνοδοί τους. 

  Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος.

        Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

             Ο Αντιπρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα 

με τις διατάξεις του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα 

έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

        Αφού έλαβε υπ’ όψιν της, την πρόταση του Αντιπροέδρου και την τοποθέτησή 

του, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , τις απόψεις των εισηγητών και 

ομιλητών,τα έγγραφα του φακέλου, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

             1. Δεν εγκρίνει το πρώτο αίτημα της 

             2. Σχετικά με το 2ο αίτημα, γνωμοδοτεί θετικά, σύμφωνα με την Εισήγηση της 

Υπηρεσίας , που    

                  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

             3. Διαβιβάζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω απόφαση.



             4. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ακριβές Απόσπασμα

Αχαρνές, Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας
ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος

«Ροδίας Στριφτού»

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές 

Προς:

                                    
                                    
Αχαρνές :      19 /01/ 2017

Πρ   Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
 κ. Μαρία Χαριτίδη



Τηλ: 2132072361-367

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα  :   «Ορθή  επανάληψη της  υπ΄αριθμ.  306/20-12-2016 Απόφασης  Δ.Σ.,  σχετικά  με  την  Επιτροπή 

Επιλογής Υποτρόφων για το κληροδότημα Ροδίας Στριφτού, ως προς την αντικατάσταση μέλους της»

                 Κυρία Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως,  σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε και  ληφθεί  απόφαση για ορθή επανάληψη της υπ’  

αριθμ.  306/20-12-2016 Απόφασης Δ.Σ.  ως  προς την αντικατάσταση του 4ου μέλους  της Επιτροπής Επιλογής 

Υποτρόφων,  που  αφορά  τις  υποτροφίες  από  το  κληροδότημα  «Ροδίας  Στριφτού»,  βάσει  της  Κ.Υ.Α. 

1048152/1834/Α0011/9-6-2004, λόγω κωλύματος συμμετοχής του κ. Ντούρου Σωτήριου στην εν λόγω Επιτροπή 

(σύμφωνα  με  την  υπ΄  αριθμ  87991/32607/09-11-2016  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης)  και 

αντικατάστασή  του  από  τον  αμέσως  επόμενο  ιεραρχικά  της  ιδίας  παράταξης  (Επικεφαλής  πλειοψηφούσας  

Παράταξης).

 Κατά τα λοιπά η απόφαση παραμένει ως έχει.

Ο Δήμαρχος

Ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος

    «Ροδίας Στριφτού»

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτης: κ.ΖΩΜΑ ΕΥΜ.

                                    Αχαρνές 16/12/2016

                                    

                                                                      Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό 
για το έτος 2017».



κ. Πρόεδρε,

       Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

την λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με 

Συμβιβασμό  έτους  2017  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  Ν.1080/80  όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.8 του Ν.2307/95.

H Προϊστάμενη Τμήματος Εσόδων    Η Προϊσταμένη Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  

                   Ζώμα Ευμορφία                                           Λέκκα Ειρήνη 

                                                                                                                                   Ο   Αντιδήμαρχος

                           

    Ζητούνης Ηλίας

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

& Νέας  Γενιάς.

Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

Αχαρνές: 

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο  Δημοτικού Συμβουλίου 

                            κ.Χαριτίδη Μαρία  



Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

T.K 136 73 Αχαρνές.

Εισηγητής: Ελεάνα Μπούκη

Τηλ 2132072470

Fax 2132072431

e-mail: empouki@acharnes.gr

ΘΕΜΑ  «Συγκρότηση και Ορισμός  Μελών στο  Διοικητικό Συμβούλιο του Διεπιστημονικού  Κέντρου 

                 Διαλέξεων   (ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ)  του Δήμου Αχαρνών  » 

                                             

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

   Κυρία  Πρόεδρε,

             Σας παρακαλούμε, όπως στην προσεχή  συνεδρίαση του Δ.Σ, εισηγηθείτε το ανωτέρω θέμα 

λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

1. Το άρθρο 65 του (Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ /87/07-06-2010) 

2. Την  υπ’  αριθμ.  220/27-6-2013  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αχαρνών  με  την 

οποία   Ιδρύθηκε  και   Λειτουργεί   σε  δύο  (2)   εξάμηνα  (Χειμερινό-Εαρινό  )  το 

Διεπιστημονικό  Κέντρο  Διαλέξεων   (ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ)   του  Δήμου  Αχαρνών   και 

υποστηρίζεται από το Τμήμα Παιδείας και  Διά Βίου Μάθησης.

3. Την υπ’ αριθμ. απόφαση 1122/27-09-2016 μετακίνησης της Κας Κοχλιού Αικατερίνης 

απ’  το τμήμα Παιδείας και  Διά Βίου Μάθησης  της Δ/νσης  Παιδείας ,  Πολιτισμού, 

Αθλητισμού  και  Νέας  Γενιάς  και  τοποθέτησης  της  νέας  Προϊσταμένης  Μπούκη 

Ελεάνα με την υπ’ αριθμ. 1214/17-10-2016 απόφαση του αρμοδίου οργάνου κατόπιν 

επιλογής της από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

4. Τα αιτήματα των Δημοτών.

            Το ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.Δ.Α  παρέχει γενικές γνώσεις  στους κατοίκους του Δήμου μας, μέσω της Δια 

Βίου Εκπαίδευσης που πραγματοποιείται μέσα από την διοργάνωση και διεξαγωγή σειράς διαλέξεων 

και σεμιναρίων, όπως Οικονομία, Απασχόληση και  Επιχειρηματικότητα, Θεολογία, Υγεία, Πολιτισμός, 

Παιδεία, Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Περιβάλλον, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη,  Αθλητισμός κ.λ.π



            Σκοπός του ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.Δ.Α είναι:

α) Η παροχή  γενικών  γνώσεων  στους κατοίκους του Δήμου μας και μη, ανεξαρτήτως ηλικίας και 

επαγγέλματος.

   β) Η επιμόρφωση και συνεχής ενημέρωσή τους σχετικά με κοινωνικοπολιτικές, πολιτισμικές,

   τεχνολογικές, πνευματικές, οικονομικές, ιατρικές κ.α. εξελίξεις στη σύγχρονη εγχώρια και διεθνή

    πραγματικότητα.     

γ)   Η μελέτη και προώθηση του πολιτιστικού και πνευματικού μας πλούτου.

δ) Η διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, και διαλέξεων.

ε)  Η προσφορά επιστημονικής υποστήριξης των στελεχών του ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.Δ.Α στα λοιπά αυτοτελή και μη 

Τμήματα του Δήμου Αχαρνών όπου τους ζητηθεί.

στ)  Η  εκπόνηση  ή  η  εποπτεία  και  υποστήριξη  ειδικών  μελετών  –  ερευνών,  σύμφωνα   με   τους  

σκοπούς του ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.Δ.Α.

ζ) Η συνεργασία με άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και 

οργανισμούς.

                Κάθε πρόγραμμα υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σπουδών, και 

οδηγεί στη λήψη βεβαίωσης παρακολούθησης.

  Κάθε  ακαδημαϊκό  έτος  αποτελείται  από  δύο  εξάμηνα,  με  δύο  ανεξάρτητους 

θεματικούς κύκλους ανά εξάμηνο. Κάθε θεματικός κύκλος θα ολοκληρώνεται μέσα σε 12 έως 

14 διαλέξεις.

 Το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινάει:  1 Οκτωβρίου και θα λήγει στις 31 Ιανουαρίου. 

Αντίστοιχα η έναρξη του εαρινού εξαμήνου ξεκινάει στις 10 Φεβρουαρίου με λήξη στις 10 

Ιουνίου.  Τα ανωτέρω θα καθορίζονται  από το  Κέντρο  σε  συνεργασία  με  το  επιστημονικό 

προσωπικό. Θα γνωστοποιούνται δε, πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου

Οι σπουδαστές θα επιλέγονται κατά προτεραιότητα, βάση  εντοπιότητας..

              Σύμφωνα με την υπ’αριθ.  382/07-11-2013 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την  

έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Διεπιστημονικού Κέντρου, Διαλέξεων Δήμου Αχαρνών, το 

ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ αποτελείται:

Από 5μελές Διετές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται:

    α . Από τον Πρόεδρο (Εκάστοτε Δήμαρχο) κ. Ιωάννη Κασσαβό

 β.  Τον Αντιπρόεδρο   (Εκάστοτε  Αντιδήμαρχο Παιδείας) κ. Ευστάθιο Τοπαλίδη



 γ.  Τα μέλη  (Εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος  Παιδείας και Δια  Βίου Μάθησης ) κ. Ελεάνα 

Μπούκη

           και  δύο (2) Δημότες  με  κατά προτίμηση να είναι κάτοχοι Τίτλου Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

       Α. Τον/την …………………ως δημότη. 

       Β. Tον/την………………….  ως δημότη . 

                  Υπεύθυνος του ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ σύμφωνα με την αριθ.220/27-6-2013 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου

  ορίζεται  o  εκάστοτε Προϊστάμενος  του Τμήματος Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης .

   Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του υπευθύνου του ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ είναι:

α) Το δικαίωμα της επιλογής συνεργατών, για τη διευκόλυνση και υλοποίηση των προγραμμάτων 

του  ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ.

β) Η εισήγηση του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ

γ) Η εισήγηση για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ

δ) Η εισήγηση  στην Επιστημονική Επιτροπή το Πλάνο Δράσεων Προβολής  του ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ

ε) Η επιστημονική ευθύνη έναντι του Κέντρου των περιεχομένων για την ιστοσελίδα και τον 

συντονισμό της Επιστημονικής   Επιτροπής. 

Τα μέλη του Πενταμελούς Συμβουλίου, η Επιστημονική Επιτροπή, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, καθώς 

και ο υπεύθυνος (Εκάστοτε Προϊστάμενος του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους αμισθί      και δεν συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Οικονομική  διαχείριση 

του ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτροπής είναι διετής.

Κρίνεται απαραίτητη:

Η αντικατάσταση  του  Μέλους  (Προϊσταμένης του Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) 

του Διεπιστημονικού Κέντρου Διαλέξεων (ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ) του Δήμου Αχαρνών, λόγω αντικατάστασης της 

Προϊσταμένης Κας Αικατερίνης Κοχλιού  και τοποθέτηση νέας  Προϊσταμένης Κας Ελεάνας Μπούκη με 

την  υπ’αριθ.1214/17-10-2016  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  κατόπιν  επιλογής  της  από  το 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Η παρούσα δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου.



    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

                                    ΠΟΛΙΤΙΣΜOY & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

                                     ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτρια: K. Βρεττού

Τηλ.: (+30) 210 2415329

Fax:  (+30) 210 2415369

E-mail: kvrettou  @acharnes.gr  

Προς:

Αχαρνές, 16/01/2017

Την Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου
κα Μαρία Χαριτίδη

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ &

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& Ν. ΓΕΝΙΑΣ

Ελεάνα  Μπούκη

Δέσποινα  Μαρκουτσάκη

mailto:kvrettou@acharnes.gr


ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  μίσθωσης  οχημάτων  - 

μηχανημάτων  αποχιονισμού  του  Τμήματος  Αντιμετώπισης 

Καταστροφών και Διαχείρισης κρίσεων, για το έτος 2017.».

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε  όπως  εισηγηθείτε  και  ληφθεί  απόφαση  από  το  Δημοτικό 

Συμβούλιο, για

τον  ορισμό  επιτροπής  παραλαβής  της  μίσθωσης  οχημάτων  -  μηχανημάτων 

αποχιονισμού του Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών και Διαχείρισης κρίσεων, 

για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 221, του Ν. 4412/2016, όπου αναφέρεται 

ότι:  «...  Για  την παρακολούθηση και  την  παραλαβή της  σύμβασης  προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου…».

H Συντάκτρια   Ο Προϊστάμενος Προμηθειών      Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών

 Κων/να Βρεττού     Παναγιώτης Μπάσιος  Ειρήνη 

Λέκκα

  Ο Δήμαρχος 

     Ιωάννης Κασσαβός

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας
ISO 9001 : 2008



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας 
Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Τηλ: 213-2072361, 213-2072367

Προς:

        /        /      

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
κα. Μαρία Χαριτίδη

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής και Επικύρωση του Πρακτικού ανάδειξης Μηχανικού από τη 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με έργο της την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων σύμφωνα με 

α) τα άρθρα 7, 8 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και β) το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 η οποία θα ισχύει μέχρι 31-12-

2017, όπως ο Νόμος ορίζει. » 

Κυρία Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για 
σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής και Επικύρωση του με αριθμ. πρωτ.:3565/18-1-2017 Πρακτικού ανάδειξης 
Μηχανικού από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων σύμφωνα 
με α) τα άρθρα 7 ,8 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και β) το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 η οποία θα ισχύει μέχρι 31-12-
2017, όπως ο Νόμος ορίζει. 

Σύμφωνα  με  τα  άρθρα  7,  8  και  9   του  Π.Δ.  270/81  η  Εκτιμητική  Επιτροπή 
απαρτίζεται από δύο (2) μέλη Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος και από ένα 
μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων ενεργείται με απόφαση του οικείου  
Συμβουλίου, εντός του εκάστου έτους και ισχύει δι’ολόκληρον το παρόν έτος, δηλαδή μέχρι 

31-12-2017, όπως ο Νόμος ορίζει.  

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 για συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης όταν δεν συντρέχουν λόγοι συμμετοχής μελών με ειδική ιδιότητα, τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από 
διαδικασία κληρώσεως μεταξύ όλων όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο συλλογικό 
όργανο.

Η  κλήρωση διενεργείται για  τους  μεν  Δημοτικούς  Συμβούλους  από  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο για δε τον μηχανικό από την Τεχνική Υπηρεσία.

Συνημμένα  1.  το  με  αριθμ.  πρωτ.:  3565/18-1-2017  Πρακτικό  της  Δ/νσης  Τεχνικών  
Υπηρεσιών



        

       

H Προϊσταμένη Δημοτικής Περιουσίας            Η Προϊσταμένη Δ/νσης               Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών      

 Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων              Οικονομικών Υπηρεσιών                     

             Μαρία Αθανασιάδου    Ειρήνη Λέκκα                            Ηλίας    Ζητούνης            



ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 ΘΕΜΑ : «΄Εγκριση πρότασης για τη μετονομασία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 10ου 

                 Γυμνασίου Αχαρνών σε «Αίθουσα Σουλτάνας Καλδέλλη». 

                  

             Κύριε Πρόεδρε

 Στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρετε σε συζήτηση το 

ως άνω θέμα και αναλυτικότερα  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Τμήμα  Διοικητικής Υποστήριξης

 Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτρια: Κων.  Δημητρέση

Τηλ.(+30) 210 2415501 – 431

Fax (+30) 210 2415431

Email:ntina. dimitresi @acharnes.gr

                  Αχαρνές, 23-1-2017 

                    ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

                                   κ. Μαρία Χαριτίδη



                Το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής  

Παιδείας λαμβάνοντας υπόψη :

1)  Την  παρ.1 του άρθρου 93  του Ν. 3463/2006 και την παρ.1 του άρθρου 65 του Ν. 

3852/2010 όπου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το 

Δήμο,  

2) Το με αριθ. 14628/18-7-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

σύμφωνα με το οποίο ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται 

την  ονομασία  της  αίθουσας  πολλαπλών  χρήσεων  του  10ου Γυμνασίου  Αχαρνών  σε 

«Αίθουσα Σουλτάνας Καλδέλλη»,

5)   Το γεγονός  ότι  η   αποχωρήσασα  από τη  θέση της Διευθύντριας,  κα  Σουλτάνα 

Καλδέλη- Τζήμα, λόγω συνταξιοδότησής της, υπήρξε εκπαιδευτικός με υπομονή, ευγένεια, 

διακριτικότητα  αλλά  και  αυστηρότητα  όταν  τα  γεγονότα  το  απαιτούσαν,  μην 

παραλείποντας το σεβασμό, την πειθαρχία αλλά και τις  τεχνικές που χρησιμοποίησε για να 

μεταδώσει τις γνώσεις της και να διαπλάσει υγιείς  χαρακτήρες, 

εισηγείται

   στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου  τη λήψη σχετικής με το θέμα απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από πρόταση του κ. Δημάρχου  με την υπ’ αριθ. 249/09-7-

2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, λήφθηκε απόφαση για τη μετονομασία του 10 ου 

Γυμνασίου Αχαρνών σε 10ο Γυμνάσιο Αχαρνών –Καλδέλλειο».

 Όμως  επειδή  σύμφωνα  με  το  προμνησθέν  έγγραφο  της  Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης δεν τηρούνται  τα προβλεπόμενα κατά τις  διατάξεις  της 

20521/Γ1/15-2-2008  εγκυκλίου  του  ΥΠΠΕΘ  για  τη  μετονομασία  του  10ου Γυμνασίου, 

προτείνεται  η  αίθουσα  πολλαπλών  χρήσεων    να  φέρει  την  επωνυμία  «Αίθουσα 

Σουλτάνας Καλδέλλη».

 



       Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                             ΠΑΙΔΕΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

           ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                                        ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

                           ΚΑΙ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ                                      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗ

                                                                  Κ α.α.

                                                                ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ     

                                             

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

                                                               ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ     

                                                                  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ 

Συνημμένα δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία του  με αριθ. 14628/18-7-2016 εγγράφου της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  



ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Λαμπρινίδου Ειρήνη

Τηλ.: 213 2072 443

Ηλ. Ταχ.: elamprinidou@acharnes.gr

Επιβλέπουσα του έργου: Λαμπρινίδου Ειρήνη

                                      

Αχαρνές,  09/01/2017

ΠΡΟΣ

1.Την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Τον κ. Δήμαρχο

Κυρία Πρόεδρε,

  Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για 

την Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Τακτοποιητικός) για το 

έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»

 Με την 106/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών 

εγκρίθηκε  η  μελέτη  του  έργου  και  με  την  113/2012  απόφαση  Οικονομικής 

Επιτροπής  του  Δήμου  Αχαρνών  εγκρίθηκαν  οι  όροι  διακήρυξης  για  την  επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του εν θέματι έργου. Στις 06/03/2012 διεξήχθη η δημοπρασία 

για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  του  έργου  και  με  την  4/2013  απόφαση 

Οικονομικής   Επιτροπής  του  Δήμου  Αχαρνών  επικυρώθηκε  το  πρακτικό  της 

δημοπρασίας  και  αναδείχθηκε  μειοδότης  η  εταιρεία  ΕΡΓΟΡΟΗ  ΑΤΕ  με 

προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 45,63% .

ΘΕΜΑ : 

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Τακτοποιητικός) για το έργο:

 « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»



  Η εργολαβική σύμβαση με αρ.  20182 υπεγράφη την 08-03-2013 για ποσόν 

3.142.542,87 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  23%),  με το οποίο τελικό 

ποσό  εντάχθηκε  και  χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

   Για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  εγκρίθηκε  συνολικά  μια  (1) 

παράταση με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 06-12-2014, σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ.  218/19-9-2014  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου 

Αχαρνών.

 Η  βεβαίωση  περαίωσης  εργασιών  εκδόθηκε  στις  06-12-2014.   Η  τελική 

επιμέτρηση υποβλήθηκε την 30-01-2015 και εγκρίθηκε την 30-04-2015. 

      Το  Πρωτόκολλο  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 

εγκρίθηκε με την 217/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με  την  παρούσα  εργολαβία  πραγματοποιήθηκε  η  κατασκευή  δικτύου 

αποχέτευσης  ακαθάρτων  υδάτων  στην  Δημοτική  Ενότητα  Θρακομακεδόνων  του 

Δήμου Αχαρνών συνολικού μήκους 17.699,03 μέτρων .

Με  την  με  αριθμό  447/28-11-2013  απόφαση  του  Δ.Σ.  εγκρίθηκε  ο  1ος 

Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  Εργασιών  και  το  1ο  ΠΚΤΜΝΕ.  Με  την  απόφαση 

218/19-9-2014 του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 

το  2ο  ΠΚΤΜΝΕ,  ο  οποίος  συνετάγη  για  να  συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  στις 

ποσότητες  των  εργασιών  όπως  αυτές  διαμορφώθηκαν  από  τις  αναλυτικές 

επιμετρήσεις  των  εκτελεσμένων  εργασιών  όπως  αυτές  προέκυψαν  από  τα 

πραγματικά δεδομένα της κατασκευής και από ακριβέστερες προμετρήσεις για τις 

υπολειπόμενες εργασίες. Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών 

κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφάλεια, την εύρυθμη λειτουργία του έργου και την 

έντεχνη κατασκευή του. 

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

1) Την  τακτοποίηση  των  ποσοτήτων  των  εργασιών  του  έργου,  όπως  αυτές 

εκτελέστηκαν και φαίνονται στην Τελική Επιμέτρηση του έργου οι οποίες δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές από τον προηγούμενο ΑΠΕ .



2) Την μείωση της δαπάνης της αναθεώρησης των εργασιών η οποία προέκυψε 

από τον υπολογισμό αυτής σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016

Η δαπάνη των εργασιών του 3ου – Τακτοποιητικού ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό 

των :  2.440.565,03 €,  η  δαπάνη του Φ.Π.Α είναι  561.329,96 € και  η  συνολική 

δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.001.894,99 €  με ΦΠΑ , δηλαδή παρουσιάζει 

μείωση από την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 140.647,88 ευρώ η οποία οφείλετε 

σε  τακτοποίηση  ποσοτήτων  και  μείωση  της  δαπάνης  της  αναθεώρησης,   όπως 

υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από  και τον ανάδοχο.

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ

Αρχική 
Σύμβαση (€)

Δαπάνη 

1ου Α.Π.Ε.  (€)
2ου Α.Π.Ε. 

(€)
3ου Α.Π.Ε. 

(€)

Άθροισμα  Δαπανών 
Εργασιών Σ1=

2.123.010,33 2.404.205,42 2.440.961,98 2.440.565,03

Απρόβλεπτα = 318.451,55 37.256,46 499,9 0

Σύνολο Σ2= 2.441.461,88 2.441.461,88 2.441.461,88 2.440.565,03

Πρόβλεψη 
Αναθεώρησης

113.451,02 113.451,02 113.451,02 0,00

Σύνολο  Δαπάνης 
(χωρίς ΦΠΑ) Σ3=

2.554.912,90 2.554.912,90 2.554.912,90 2.440.565,03

Φ.Π.Α. 23% = 587.629,97 587.629,97 587.629,97 561.329,96

Σύνολο  Δαπάνης 
(με ΦΠΑ) Σ4=

3.142.542,87 3.142.542,87 3.142.542,87 3.001.894,99

-140.647,88

           Ο  3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός)  ,  εγκρίθηκε 

από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π Αττικής με το με αρ. πρωτ.: 5013/07-12-2016 (αρ. πρωτ. Δήμου 

74664/08-12-2016) έγγραφό της. Επίσης όσον αφορά στην χρήση των επί έλασσον 

δαπανών υπάρχει η με αρ. 1η γνωμοδότηση της 19ης συνεδρίας της 22/12/2016 του 

αρμόδιου Τεχνικού Συμβούλιου της Περιφέρειας Αττικής .

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.

Νικόλαος Γεωργακόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  30/ 12 /2016

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών 
Δημοπράτησης

Συντάκτης: Λαμπρινίδου Ειρήνη

Τηλ.: 213 2072 443

Ηλ. Ταχ.: elamprinidou@acharnes.gr

Επιβλέποντες του έργου: Λαμπρινίδου Ειρήνη

                                      Δαμασκος Αναστάσιος 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

Την κ. Πρόεδρο

του Δημοτικού 
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:  Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής  Παραλαβής προς Χρήση του έργου: 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 326 του Δήμου Αχαρνών»

Κύριε Πρόεδρε, 

  Παρακαλούμε  όπως  εισηγηθείτε  και  παρθεί  απόφαση,  σε  προσεχή 

συνεδρίαση για  την έγκριση του  Πρωτοκόλλου Διοικητικής  Παραλαβής προς 

Χρήση  του  έργου  «Κατασκευή  Βρεφονηπιακού  Σταθμού  στο  ΟΤ  326  του 

Δήμου Αχαρνών».

Την  21-12-2016,  συγκλήθηκε η επιτροπή η οποία αποτελείται από τους  :

1. Δασκαλάκης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗΦΑ (Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών) 



2. Πολυμενέας Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου 

Αχαρνών 

3.  Γεωργακόπουλος  Νικόλαος,  Προϊστάμενος   Διεύθυνσης  Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών 

5.  Λαμπρινίδου Ειρήνη , Επιβλέπουσα του έργου

6.  Δαμάσκος Αναστάσιος, Επιβλέπων του έργου

7.  Πολλάτος Τζανέτος, Εκπρόσωπος  αναδόχου εταιρείας V.R.N.   S.A. 

Και η οποία έχοντας υπ’ όψη :

α) Την με αρ. 219/25-10-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε  το  Πρωτόκολλο  Προσωρινής   Παραλαβής του  έργου  : «Κατασκευή 

Βρεφονηπιακού  Σταθμού στο ΟΤ 326 του Δήμου Αχαρνών»

 β) ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις ή παρατηρήσεις που να αφορούν στις συμβατικές 

εργασίες και που πρέπει να επισημανθούν στο παρόν πρακτικό και

γ) την ανάγκη να λειτουργήσει ο Παιδικός Σταθμός

προχώρησε   στην παράδοση και διοικητική παραλαβή του έργου προς Χρήση που 

περιλαμβάνει  συνοπτικά  Κτιριακά,  Η/Μ  Εγκαταστάσεις,  Διαμόρφωση 

περιβάλλοντος  χώρου,  εισόδου  και  ράμπας  εισόδου  στο  parking  με  τις 

παρατηρήσεις όπως αυτές  αναφέρονται αναλυτικά στο υπό έγκριση Πρωτόκολλο.

Με το παρόν ζητείται η έγκριση του συνημμένου Πρωτοκόλλου  Διοικητικής 

Παραλαβής προς Χρήση  του έργου του θέματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 169 του Ν. 4412/2016. 

Παρακαλούμε για τη  συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

                                     O Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

                                      Νικόλαος Γεωργακόπουλος

                                                                            Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6. ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνές, 17/01/2017Ταχ. Δ/νση: Φιλ/φείας 87 & ΜπόσδαΤαχ. Κώδικας: 13673 - ΑχαρνέςΣυντάκτηςΕπιβλέπωνΤηλέφωνα:Αριθ. FaxEmail:

Α. ΔαμάσκοςΑ. Δαμάσκος213 2072 445210 2415 475adamaskos@acharnes.gr
Προς: 1. Την Πρόεδρο Δημοτικού 

Συμβουλίου
2. Τον κ. Δήμαρχο

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΑΓΙΑΣ  ΑΝΝΑΣ, 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

Κυρία Πρόεδρε,Παρακαλούμε  όπως  εισηγηθείτε  τη  λήψη  απόφασης  για  την  Έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  παραλαβής  του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΑΓΙΑΣ  ΑΝΝΑΣ,  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 
ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»  προϋπολογισμού 2.100.000,00 €.

7. Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

8.  1) Με  την  668/2013  απόφαση  Οικονομικής   Επιτροπής  του  Δήμου  Αχαρνών εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του εν θέματι  έργου.2)  Στις  5  Νοεμβρίου  2013  διεξήχθη  η  δημοπρασία  για  την  ανάδειξη  αναδόχου εκτέλεσης του εν θέματι έργου.
3)  Με  την  498/2014  απόφαση  Οικονομικής   Επιτροπής  του  Δήμου  Αχαρνών, επικυρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρία ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ με προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 59,49% .4) Στις   5  Νοεμβρίου  2014  υπογράφηκε  η  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  87475  εργολαβική σύμβαση για ποσό με αναθεώρηση και   Φ.Π.Α.  850.685,33 € 



5) Ο συμβατικός χρόνος Περαίωσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες  με αρχή την 5-11-2014 και με ημερομηνία περαίωσης την 5-11-2015 .
6) Με την 215/2015 απόφαση Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ  του έργου.7) Την 5η Ιουνίου 2015 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου.
8) Την 2α Ιουλίου 2015 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.
9) Με την 341/2015 απόφαση Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ  - Τακτοποιητικός  του έργου.
Β.  ΤΕΧΝΙΚΑ –  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάστηκε δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στις  περιοχές  Αγίας  Παρασκευής,  Αγίας  Άννας  και  Χαμόμυλου  του  Δήμου  Αχαρνών, συνολικού  μήκους  5.596,81  μ.  αναβαθμίζοντας  σημαντικά  την  ποιότητα  ζωής  των κατοίκων αυτών των περιοχών.Ο 2ος   ΑΠΕ συμπεριέλαβε τις  αυξομειώσεις των εγκεκριμένων εργασιών όπως αυτές  προέκυψαν  μετά  από  τις  εγκεκριμένες  επιμετρήσεις  &  τα   Π.Π.Α.Ε. διαμορφούμενος ως κάτωθι:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ   (Ποσά σε  €)

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ 

ΑΡΧΙΚΩΣ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ  ΤΟΝ 

1ο  Α.Π.Ε.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ 

ΤΟΝ   2ο  Α.Π.Ε.ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(με συνυπολογισμό της έκπτωσης) 569.915,39 € 627.768,87 € 618.613,57 €ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15% 85.487,29 € 0,00 € 0,00 €ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 36.211,52 € 36.211,52 € 0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 691.614,20 € 663.980,39 € 618.613,57 €Φ.Π.Α  23% Κονδύλιο Στρογγυλοποίησης

ΓΕΝ.  ΣΥΝΟΛΟ

159.071.27 €-0,14 €
850.685,33 €

152.715,49 €-0,14 €
816.695,74 €

142.281,12 €0,00 €
760.894,69 €

Η δαπάνη για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ανήλθε στο ποσό των 760.894,69 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (618.613,57 για εργασίες και 142.281,12 για ΦΠΑ).Με  τη  με  αριθμό  258/29-11-2016  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.Η  επιτροπή  παραλαβής,  συνήλθε  στις  19-12-2016,  κατόπιν  πρόσκλησης  του Προέδρου της, (αρ. πρωτ. Δήμου: 75574/13-12-2016) και αφού έκανε κατά το δυνατόν τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στη τελική επιμέτρηση  υπογεγραμμένη  από  τον  επιβλέπων του  έργου  Δαμάσκο Αναστάσιο  και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών Νικόλαο  Γεωργακόπουλο  και  αφού  έλαβε  υπόψη  τα  πρωτόκολλα  παραλαβής  των αφανών εργασιών, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Π.Δ.  609/85  και  ειδικότερα  των  άρθρων  53  &  55  αυτού,  παρέλαβε  τις  εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά του έργου με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο υπό έγκριση Πρωτόκολλο.Με το παρόν ζητείται η έγκριση του συνημμένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85 και του Ν. 4412/2016. 



Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.  
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεωργακόπουλος Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός MSc



ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αχαρνές,  29/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Κολοκούρη Αλεξάνδρα

Τηλ.: 213 2072 436

Email : akolokouri@acharnes.gr

Επιβλέπουσα του έργου: Κολοκούρη Αλεξάνδρα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

Την κ. Πρόεδρο

του Δημοτικού 
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: 3η Παράταση  της  συνολικής  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου: 

«Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές» 

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για την 3η παράταση 

της  συνολικής  προθεσμίας  περαίωσης του  έργου:  «Συνδέσεις  αποχέτευσης 

ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές».

Η μελέτη του έργου υλοποιήθηκε από το Τμήμα Σύνταξης Μελετών & Τευχών 

Δημοπράτησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την με αρ. 97/2015 

Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Αχαρνών  προϋπολογισμού 

200.000,00€  (με  ΦΠΑ).  Το έργο χρηματοδοτείται  από Ίδιους  Πόρους  του  Δήμου 

Αχαρνών.



Η διακήρυξη του έργου συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2015 και εγκρίθηκε με την 

υπ’ αρ. 203/23-03-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 

Η επιλογή του  αναδόχου  έγινε  με  το  σύστημα  «ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού 

τιμολογίου» του άρθρου 4 παρ. γ.  του Ν3669/08.  Με την 478/2015 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 

με  ποσοστό  έκπτωσης  16,74%,  δηλαδή  97.858,03€  πλέον  ΓΕ  &  ΟΕ  18%: 

17.614,45€,  απρόβλεπτα 15%: 17.320,87€,  αναθεώρηση:  2.585,26€,  ΦΠΑ (23%): 

31.137,08€ και γενικό σύνολο: 166.515,70€.

Το  εργολαβικό  συμφωνητικό  υπογράφηκε  στις  07/07/2015  με  αρ.  πρωτ. 

47621 συνολικού ποσού 166.515,70€ με Φ.Π.Α. 23% και χρόνο αποπεράτωσης του 

έργου 12 μήνες δηλαδή έως τις 07/07/2016. Με το με αρ. πρωτ. 28382/09-05-2016 

έγγραφο,  ο  ανάδοχος  υπέβαλε  ειδική  δήλωση  διακοπής  εργασιών  λόγω  μη 

πληρωμής του 4ου λογαριασμού.

Βάσει  του  άρθρου  48  του  Ν.3669/2008  παρ.  10:  «Παράταση  μπορεί  να 

εγκριθεί  και  χωρίς  αίτηση  του  αναδόχου,  αν  αυτή  δεν  υπερβαίνει  την  οριακή  

προθεσμία.» Για τους ανωτέρω λόγους με την αριθμ. 123/29-07-2016 απόφαση του 

Δημοτικού  Συμβουλίου  Αχαρνών  δόθηκε  παράταση  4  μηνών,  δηλαδή  έως  τις 

07/11/2016.

 Με  το  με  αρ.  πρωτ.  52056/01-09-2016  έγγραφο,  η  ανάδοχος  εταιρεία 

ενημέρωσε  την  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  ότι  εξέλειπαν  οι  λόγοι  διακοπής 

εργασιών (λόγω πληρωμής του 4ου λογαριασμού) και γίνεται επανέναρξη εργασιών.

Λόγω διάφορων καθυστερήσεων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση η ΔΕΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. με το με αρ. πρωτ. 61422/10-10-2016 ζήτησε παράταση προθεσμίας 

δύο μηνών, δηλαδή έως τις 07/01/2017 η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 216/25-10-

2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών. 

Με το με αρ. πρωτ. 79063/27-12-2016 έγγραφο, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε 

παράταση  προθεσμίας  ενός  μήνα,  δηλαδή  έως  τις  07/02/2017. Ο  χρόνος  αυτός 

κρίνεται απαραίτητος για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Ζητείται  η  λήψη  απόφασης  για  την  χορήγηση  παράτασης  του  χρόνου 

περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  «Συνδέσεις  αποχέτευσης  ακαθάρτων  σε 

διάφορες περιοχές» μέχρι τις 07/02/2017.

                                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.



                
                                                                                Νικόλαος Γεωργακόπουλος
                                                                                  Πολιτικός Μηχανικός Msc



ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛ.: 213 2072399-398-330
FAX:  213 2072339-337
Email: apournara@acharnes.gr

Απόσπασμα από το  9ο  Πρακτικό 
                                            Αριθμ. Aπόφασης:35 

Αριθ. θέμ. στην ημερ. διατ.:12ο   
                                   Συνεδρίαση της:07/12/2016 

Αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία που
              δόθηκε η πρόσκληση: 73100/30-11-2016

ΑΔΑ: ΨΒΔΒΩΨ8-ΜΒΓ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ) ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛ.) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛ.) ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ του (ΚΧ) 910 & 

Ο.Τ. 911 της Π.Ε. «Αγ. Πέτρος Β΄». 

                Στις Αχαρνές σήμερα στις 07 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016,  

ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 9η  ΤΑΚΤΙΚΗ 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν της από με αριθμό πρωτ: 73100/30-

11-2016  εγγράφου,  προσκλήσεως  του  Προέδρου  αυτής,  που  έχει  κοινοποιηθεί 

σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  και  αφού  βρέθηκε  από  τον  Αντιπρόεδρο  κ. 

Ξαγοράρη Νικόλαο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 5 παρισταμένων μελών κηρύχθηκε η 

έναρξη της συνεδρίασης.



            Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κος Ξαγοράρης Νικόλαος  
κωλυομένου  του  Προέδρου,  φέρνει  για  συζήτηση  στο  Σώμα  το  12ο   θέμα  της 
ημερήσιας  διάταξης  και  παρουσιάζει  την  εισήγηση  του  Τμήματος  Πολεοδομικών 
Εφαρμογών η οποία αναγράφει τα εξής:     

Σας διαβιβάζουμε  την υπ΄αριθμ. 67369/4123/2016 αίτηση της εταιρείας 
«MISS SANDY ABEE»,  όπου  σύμφωνα  με  το  τοπογραφικό  διάγραμμα  του 
Αγρονόμου  &  Τοπογράφου  Μηχ/κού  Φλώκου  Ι.  Χρήστου  &  την  τεχνική  έκθεση 
αυτού,  αιτείται τα παρακάτω:

Την  τροποποίηση  του  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου  μεταξύ  του 
κοινόχρηστου χώρου (ΚΧ-Πράσινο) 910 & του Ο.Τ. 911 της Π.Ε. Αγ. Πέτρος 
Β΄» όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη η άρση απαλλοτρίωσης για το οποίο έχει ληφθεί 
η υπ΄αριθμ.  145/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, 
της  ιδιοκτησίας του κ. Βρεττού Ιωάννη, με  Κ.Α. 190501 στο  ΟΤ (ΚΧ)910  της 
Π.Ε. «Αγ. Πέτρος Β΄».  

Πιο συγκεκριμένα με την παρούσα πρόταση αιτείται:

Α)Τον αποχαρακτηρισμό των αμφότερων τμημάτων του νέου Ο.Τ. 910  Α   που 
δημιουργούνται με την υπό εξέλιξη άρση απαλλοτρίωσης,  στο (ΚΧ)910, δηλαδή για 
τα νέα Κ.Χ.. 910 & 910Β από χώρο Πρασίνου σε οικοδομήσιμο χώρο και την διάθεση 
αυτών στην Τράπεζα Γης του Δήμου.

Β) Την συνένωση των νέων (ΚΧ) 910-910Β με το προς άρση νέο Ο.Τ. 910  Α   

απαλείφοντας τους αμφότερους πεζόδρομους δυτικά και ανατολικά του νέου Ο.Τ. 
910Α  δημιουργώντας έτσι έναν ενιαίο πλέον οικοδομήσιμο χώρο.

Γ) Την συνένωση του ενιαίου πλέον οικοδομήσιμου χώρου που δημιουργείται, 
με το Ο.Τ.911 απαλείφοντας τον πεζόδρομο βόρεια του υφιστάμενου (ΚΧ)910. 

Με την πρόταση αυτή η αιτούσα εταιρεία, αναφέρει ότι έχει έννομο συμφέρον, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 1337/83 και απώτερος σκοπός της είναι η 
αγορά των προς αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστων χώρων, από την τράπεζα γης του 
Δήμου  και  η  επέκτασή  της  σε  αυτούς  τους  χώρους,  διότι  ήδη  έχει  υπογραφεί 
προσύμφωνο αγοράς (13200/22-08-2016),   για  την προς άρση ιδιοκτησία του κ. 
Βρεττού Ιωάννη. Επίσης αναφέρει ότι στην  Π.Ε. «Αγ. Πέτρος Β΄» υπερκαλύπτεται 
το ποσοστό 10% για χώρους πρασίνου και η παρούσα πρόταση εξυπηρετεί το Δήμο 
ως προς τις οικονομικές δυσχέρειες που διανύει  λόγω του προγράμματος Σ.Ο.Ε. 
-οικονομικής εξυγίανσης-οικονομικό παρατηρητήριο.



Η Επιτροπή Χωροταξίας με την υπ΄αριθμ.15/2016 γνωμοδότηση του υπ΄αριθμ. 
5/16-11-2016 Πρακτικού γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία τα παρακάτω:

Α) Αποδέχεται τον αποχαρακτηρισμό των αμφότερων τμημάτων του νέου 
Ο.Τ.910Α, που δημιουργήθηκε με την υπό εξέλιξη άρση απαλλοτρίωσης, στο 
(ΚΧ)  910,  δηλαδή  για  τα  νέα  ΚΧ  910-910Β  από  Χώρο  Πρασίνου  σε 
οικοδομήσιμο χώρο και την διάθεση αυτών στην Τράπεζα Γης του Δήμου.

Β) Αποδέχεται την συνένωση των νέων (ΚΧ) 910 – 910Β με το προς 
άρση νέο Ο.Τ. 910Α απαλείφοντας τους αμφότερους πεζόδρομους δυτικά και 
ανατολικά  του  νέου  Ο.Τ.  910Α,  δημιουργώντας  έτσι  έναν  ενιαίο  πλέον 
οικοδομήσιμο χώρο.

Γ) Αποδέχεται την συνένωση του ενιαίου πλέον οικοδομήσιμου χώρου που 
δημιουργείται  με  τον  Ο.Τ.  911  απαλείφοντας  τον  πεζόδρομο  βόρεια  του 
υφιστάμενου (ΚΧ) 910.

Θα  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  η   υπηρεσία  μας,  δεν  συμφωνεί  με 
πολεοδομικές ρυθμίσεις που επιφέρουν μείωση των εγκεκριμένων κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων, με συνέπεια την επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος και 
τη στέρηση των ελεύθερων-αδόμητων χώρων της πόλης. Σύμφωνα με την παρ. 1, 
άρθρο 3 του Ν.4315/2014(ΦΕΚ269Α /24-12-2014), με την οποία αντικαταστάθηκε 
η  παρ.  4α του  άρθρου  29  του  Ν.2831/2000,  «….Επιτρέπεται  η  μείωση  όταν  η 
τροποποίηση  γίνεται  λόγω  άρσης  αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης,  η  οποία:  α)είτε 
γίνεται  σε  συμμόρφωση  αποφάσεων  των  αρμόδιων  δικαστηρίων,  με  τις  οποίες 
ακυρώνεται  η άρνηση της διοίκησης να άρει  την απαλλοτρίωση β)είτε έχει αρθεί 
αυτοδικαίως μετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού 
σχεδίου,  με το οποίο επιβλήθηκε για  πρώτη φορά η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή 
δέσμευση  του  ακινήτου  γ)είτε  έχει  αρθεί  αυτοδικαίως  μετά  την  παρέλευση 
πενταετίας  από  την  κύρωση  της  σχετικής  πράξης  εφαρμογής  ή  της  πράξης 



αναλογισμού»,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  προϋποθέσεις  και  τους  περιορισμούς  του 
άρθρου 32 του Ν.4067/2012, όπως ισχύει. 

Στην  προκειμένη  περίπτωση  όμως,  δεν  υφίσταται  κάποιος  από  τους 
προαναφερόμενους λόγους, οπότε η υπηρεσία μας εισηγείται αρνητικά.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για την γνωμοδότηση επί του θέματος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Ο  Αντιπρόεδρος  της  Επιτροπής  προτείνει  να  ληφθεί  σχετική  απόφαση,  επειδή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα 
έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

          Αφού έλαβε υπ’ όψιν της, την  πρόταση του Αντιπροέδρου και την τοποθέτησή του, 

την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, τις απόψεις των εισηγητών και 

ομιλητών, τα έγγραφα του φακέλου,  καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( ΜΕ 3 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ- ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑ ΤΩΝ κκ Ξαγοράρη 
Νικόλαου και Χριστοπούλου Σοφίας) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1 Γνωμοδοτεί θετικά σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.15/2016 γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Χωροταξίας του υπ΄ αριθμ. 5/16-11-2016 Πρακτικού

2. Διαβιβάζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω απόφαση

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο

                                  
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

                                   

Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



0 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας
ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών

Τμήμα Εσόδων 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης:Θραψανιώτου 
Βάγια

Τηλ: (+30)2132072352 

Fax: (+30) 2132072369

Προς

Αχαρνές,  __.__.2017

Την Πρόεδρο του Δ.Σ.
         κ. Χαριτίδη Μαρία 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  « Διαγραφή οφειλής  από το βεβαιωτικό  κατάλογο 7/15-3-
2010  ύψους 9,82€  που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μη 
ηλεκτροδοτούμενου»

     

Κυρία  Πρόεδρε :

Παρακαλούμε  όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. για την 
διαγραφή οφειλής ύψους 9,82€  από το  βεβαιωτικό  κατάλογο 7/15-3-2010,η 
οποία  αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενου και 
συγκεκριμένα για τον κ. Κορδοπάτη Δημήτριο, ο οποίος με την υπ΄ αριθμ. 
560/4-1-2017 αίτησή του ζητά τη διαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο 
7/15-3-2010 οφειλής ΤΑΠ, έτους 2008, ποσού ύψους 9,82€ για ακίνητο 
(οικόπεδο) επί της Γιαννιτσών 11 στους Θρακομακεδόνες, καθότι σύμφωνα με 
την υπεύθυνη δήλωση και το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων 
φυσικών προσώπων έτους 2008 το άνω ακίνητο δεν αποτελεί ιδιοκτησία του.



Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΟΥ

ΒΑΓΙΑ  ΖΩΜΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΛΕΚΚΑ

ΕΙΡΗΝΗ  

ΖΗΤΟΥΝΗΣ

 ΗΛΙΑΣ   

ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ:

0 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας
ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών

Τμήμα Εσόδων 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης:Θραψανιώτου 
Βάγια

Τηλ: (+30)2132072352 

Fax: (+30) 2132072369

Προς

Αχαρνές,  __.__.2016

Την Πρόεδρο του Δ.Σ.
         κ. Χαριτίδη Μαρία 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  « Διαγραφή οφειλής  από το βεβαιωτικό  κατάλογο 534/30-11-
2016  ύψους 19,95€  που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μη 
ηλεκτροδοτούμενου»

     Κυρία  Πρόεδρε :

Παρακαλούμε  όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. για την 
διαγραφή οφειλής ύψους 19,95€  από το  βεβαιωτικό  κατάλογο 534/30-11-
2016,η οποία  αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενου και 
συγκεκριμένα για τον κ. Κορωνίδη Ιωάννη, ο οποίος με την υπ΄ αριθμ. 
76073/14-12-2016 αίτησή του ζητά τη διαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο 
534/30-11-2016 οφειλής ΤΑΠ έτους 2013 ποσού ύψους 19,95€ για ακίνητό 
του (κτίσμα) επί της Κερασούντας 24 στον Άγιο Αθανάσιο, καθότι έχει εξοφληθεί 
με τα διπλότυπα είσπραξης 274/15-1-2013 και 11823/14-12-2016.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΟΔΩΝ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΟΥ

ΒΑΓΙΑ
 ΖΩΜΑ 
ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΛΕΚΚΑ

ΕΙΡΗΝΗ  

ΖΗΤΟΥΝΗΣ

 ΗΛΙΑΣ   

ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ:



ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Λύση Κοινωφελούς  επιχείρησης  Δήμου Αχαρνών  (ΚΕΔΑ) 

και ορισμός εκκαθαριστών

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Μετά από αγωγή που άσκησε που άσκησε ο σύνδικος της πτωχεύσεως, Θεοφάνης 

Τσινούκας,  στις  9-11-2011  ενώπιον  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών 

εκδόθηκε  η  υπ’  αριθ.  2516/2012   απόφαση  του  ως  άνω  Δικαστηρίου,  η  οποία 

απέρριψε  την  αγωγή.  Κατά  της  υπ’  αριθμ.  2516/2012  απόφασης  Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου  Αθηνών  ασκήθηκε  έφεση,  επί  της  οποίας  εκδόθηκε  η  υπ’  αριθμ. 

1166/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία αφού δέχθηκε τυπικά την έφεση 

εξαφάνισε  την  εκκαλουμένη  απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών, 

κράτησε  και  δίκασε  την  από  9-11-2011  και  με  αριθ.  καταθ.  10561/2011  αγωγή 

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών, έκανε δεκτή αυτή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ 

την ανυπαρξία των υπ’ αριθμ. 362/2009 και 751/2009 αποφάσεων του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου  Αθηνών  (διαδικασία  εκούσιας  δικαιοδοσίας)   και  της  υπ’  αριθμ. 

4514/2010 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εκούσιας  δικαιοδοσίας), 

δυνάμει των οποίων είχε κηρυχθεί σε πτώχευση η ΚΕΔΑ .

Συνεπώς,  με  την  ως  άνω  υπ’  αριθμ  1166/2013  απόφαση  του  Εφετείου  Αθηνών 

αναγνωρίστηκε η ανυπαρξία των αποφάσεων δυνάμει των οποίων επήλθε η πτώχευση 

της  Δημοτικής  επιχείρησης και  ως  εκ  τούτου αφού οι  αποφάσεις  αυτές  κρίθηκαν 

ανύπαρκτες,   ουδέποτε  επήλθαν  τα  αποτελέσματα  και  οι  έννομες  συνέπειες  της 

πτωχεύσεως.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 313 παρ. 1 ΚΠολΔ : «Μπορεί να επιδιωχθεί με 

αγωγή ή ένσταση η αναγνώριση της ανυπαρξίας μιας δικαστικής απόφασης μόνο στις 

ακόλουθες  περιπτώσεις:  α)  αν  την  εξέδωσαν  πρόσωπα  που  δεν  είχαν  δικαστική 

ιδιότητα, β) αν πολιτικό δικαστήριο αποφάσισε για αντικείμενο που δεν υπάγεται στη 

δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, γ) αν δεν δημοσιεύθηκε, δ) αν εκδόθηκε σε 

δίκη  που  είχε  διεξαχθεί  κατά  ανύπαρκτου  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,  ε)  αν 

εκδόθηκε κατά προσώπου που έχει το προνόμιο της ετεροδικίας.»

Από  τις  παραπάνω  διατάξεις  συνάγεται  ότι  οι  ανίσχυρες  ή  αυτοδικαίως  άκυρες 

αποφάσεις, οι οποίες αν και έχουν μορφή δικαστικής απόφασης, δεν έχουν κατά νόμο 

ισχύ, δηλαδή δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα λόγω σοβαρότατου, δικονομικής 

φύσεως ελαττώματος που έχει  εμφιλοχωρήσει  σε αυτές (βλ.  σχετ.  Μπεη Πολ.Δικ. 



άρθρο 313 παρ 2 και 3, ο ίδιος , Η ανίσχυρος διαδικαστική πράξις παρ 411 3γ σελ. 

125-126)  Π.Πρ.Αθ  7808/2008  ΕΦΑΔ  2010/351)  290/2009  Π.ΠΡ  ΡΟΔ 

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 

Από  την  ως  άνω  διάταξη  συνάγεται  ότι  ως  ανύπαρκτες  χαρακτηρίζονται  δυο 

κατηγορίες αποφάσεων : α) οι ανυπόστατες, ήτοι εκείνες που δεν συγκεντρώνουν όλα 

τα εννοιολογικά στοιχεία,  τα οποία κατά νόμο συνθέτουν την δικαστική απόφαση 

(περιπτώσεις α΄ και γ΄) και β) οι ανίσχυρες ή αυτοδικαίως άκυρες, οι οποίες αν και 

έχουν  την  μορφή  δικαστικής  αποφάσεως,  δεν  έχουν  κατά  νόμο  ισχύ,  δηλ.  δεν 

παράγουν  έννομα  αποτελέσματα,  λόγω  σοβαρότατου  ελαττώματος  δικονομικής 

φύσεως που έχει εμφιλοχωρήσει σε αυτές (περιπτώσεις β΄, δ΄ και ε΄- βλ. Μαργαρίτη, 

Ερμηνεία  ΚΠολΔ,  έκδοση  2012,  υπό  το  άρθρο  313).  Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω, 

ανίσχυρες ή αυτοδικαίως άκυρες είναι οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σε δίκη που είχε 

διεξαχθεί κατά ανύπαρκτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Δυνάμει  της  υπ’  αριθμ.1166/2013  αποφάσεως  του  Εφετείου  Αθηνών 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ τελεσίδικα  η ανυπαρξία των υπ’ αριθ. 362/2009 και 751/2009 

αποφάσεων  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών  (διαδικασία  εκούσιας 

δικαιοδοσίας  )  και  της  υπ’  αριθμ.  4514/2010  αποφάσεως  του  Εφετείου  Αθηνών 

(διαδικασία  εκούσιας  δικαιοδοσίας).  Δηλαδή,  οι  ως  άνω αποφάσεις,  κρίθηκαν  ότι 

είναι  κατ’  άρθρο 313 παρ. 1 περ.  δ) του ΚΠολΔ ανύπαρκτες,  ήτοι ανίσχυρες  και 

αυτοδικαίως άκυρες, ως εκδοθείσες υπό ανύπαρκτου προσώπου και επομένως, κατά 

τα  προαναφερθέντα  δεν  επιφέρουν   έννομες  συνέπειες,  δεν  παράγουν  δηλαδή 

δεδικασμένο, δεν έχουν εκτελεστότητα, ούτε έχουν δεσμευτική ισχύ.

Συνεπεία  των  ανωτέρω,  για  την  ΚΕΔΑ  ουδέποτε  επήλθαν  οι  συνέπειες  της 

πτωχεύσεως,  θεωρείται  μη  πτωχεύσασα  από  το  έτος  2009,  πλην  όμως  κατέστη 

ανενεργός ως μη λειτουργήσασα για χρονικό διάστημα άνω των 2 ετών. 

Σύμφωνα  δε  με  την  ΚΥΑ  50891/10-9-2007  (ΦΕΚ  1876/14-9-2007)  Οικονομική 

Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006 αρ.262 παρ.1) η οποία έχει ως εξής:

«Άρθρο 9-Λύση και εκκαθάριση

1. ∆ηµοτική ή Κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο 

της  διάρκειάς  της  µε  αιτιολογηµένη  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  ή  Κοινοτικού 

συµβουλίου,  η  οποία  λαµβάνεται  µε  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνόλου  των 

µελών του και  πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας  που δηµοσιεύεται 

στην  Εφηµερίδα  της  Κυβερνήσεως.  Με την  ίδια  διαδικασία  λύεται  η  επιχείρηση 

υποχρεωτικά, εάν 

α) λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της,



β) πτωχεύσει και

γ) καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών.

2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση 

της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο ή την 

Κοινότητα που την είχε συστήσει.

3.  Η  εκκαθάριση  γίνεται  µόνον  από  ορκωτούς  ελεγκτές  που  ορίζονται  από  το 

∆ηµοτικό ή Κοινοτικό συµβούλιο.

4.  Με τον  ορισµό των εκκαθαριστών  παύει  αυτοδίκαια  η εξουσία  των µελώντου 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις αρµοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές,εκτός από 

τις  αρµοδιότητες  που  θα  κρατήσει  το  ίδιο  το  ∆ηµοτικό  ή  Κοινοτικό  Συµβούλιο. 

Επίσης µε τον ορισµό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των ελεγκτών. 

Οι διοριζόµενοι  εκκαθαριστές  οφείλουν,  µόλις  αναλάβουν τα καθήκοντά τους,  να 

ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης.

5.  Στην  εκκαθάριση  διεκπεραιώνονται  οι  εκκρεµείς  υποθέσεις,  εισπράττονται  οι 

απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το 

υπόλοιπο περιέρχεται στο ∆ήµο ή την Κοινότητα που έχει συστήσει την επιχείρηση. 

Οι  λογαριασµοί  της  εκκαθάρισης  εγκρίνονται  από  το  ∆ηµοτικό  ή  Κοινοτικό 

Συµβούλιο,  το οποίο επίσης αποφασίζει  για την απαλλαγή τωνεκκαθαριστών,  από 

κάθε  ευθύνη.  Οι  συζητήσεις  και  οι  αποφάσεις  των εκκαθαριστών  καταχωρούνται 

περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικούσυµβουλίου της επιχείρησης.

6.  Το  στάδιο  της  εκκαθάρισης  δεν  µπορεί  να  υπερβεί  την  τριετία,  από  την 

ηµεροµηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της 

τριετίας απαιτείται σχετική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. 

Το στάδιο όµως της  εκκαθάρισης δεν µπορεί  σε καµία περίπτωση να υπερβεί  τη 

πενταετία.

7. Αν η διάλυση επιχείρησης έγινε λόγω λήξης της διάρκειας ή λόγω πτώχευσης, που 

όµως  ανακλήθηκε  ή  περατώθηκε  µε  συµβιβασµό,  είναι  δυνατή  η  αναβίωση  της 

επιχείρησης µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου και πράξη του 

Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.»

Ακολούθως με βάση την ως άνω ΚΥΑ πρέπει να επισημανθεί:

Α.  Αν  η  λύση  επιχείρησης  έγινε  λόγω  πτώχευσης,  που  όµως  ανακλήθηκε  ή 

περατώθηκε µε συµβιβασµό ή κατ’ αναλογική εφαρμογή η απόφαση της πτωχεύσεως 

κηρύχθηκε  ανύπαρκτη,  όπως  εν  προκειμένω,  είναι  δυνατή  η  αναβίωση  της 

επιχείρησης  µε  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  και  πράξη  του  Γενικού 

Γραµµατέα  της  οικείας  Περιφέρειας.  Κατά  συνέπεια  η  ΚΕΔΑ  θα  μπορούσε  µε 



απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας 

Περιφέρειας να αναβιώσει. 

Πλην  όμως  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  107  ,108  παρ.1  και  109  του  Ν.  3852/2010 

(Πρόγραμμα Καλλικράτης) ορίζονται τα εξής:

«Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον:

α) μία κοινωφελή επιχείρηση,

β) μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.),

γ)  μία  επιχείρηση  με  ειδικό  σκοπό  τη  λειτουργία  ραδιοφωνικού  ή  τηλεοπτικού 

σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούμενους δήμους, και

δ) μία δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ., εφόσον είχαν συσταθεί 

τέτοιες εταιρίες στους συνενούμενους δήμους. (παρ.1 άρθρο 107 Ν.3852/2010).

…Οι  δήμοι  που  προκύπτουν  από  συνένωση  υπεισέρχονται  αυτοδικαίως  από  την 

έναρξη λειτουργίας  τους  στα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  των  συνενούμενων 

δήμων και κοινοτήτων ως προς τις επιχειρήσεις αυτών καθώς και στα δικαιώματα και 

τις  υποχρεώσεις  που απορρέουν από συμβάσεις  που έχουν υπογράψει  στις  οποίες 

περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις εργασίας ή έργου μέχρι τη λήξη τους..

Κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου βαθμού που συνενώνονται σε ένα νέο 

δήμο συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση. Με απόφαση του 

οικείου  δημοτικού  συμβουλίου,  η  οποία  λαμβάνεται  μέσα  σε  προθεσμία  δύο  (2) 

μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυμία, ο σκοπός, 

η Διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης 

και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία 

δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  μετά  την  ολοκλήρωση  της 

διαδικασίας  ελέγχου  νομιμότητας.  Κινητά  και  ακίνητα  περιουσιακά  στοιχεία  των 

συγχωνευόμενων  επιχειρήσεων  περιέρχονται  αυτοδικαίως  στην  επιχείρηση  που 

προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις  των  συγχωνευόμενων  επιχειρήσεων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των 

συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι 

εκκρεμείς  δίκες,  στις  οποίες  διάδικο  μέρος  είναι  οι  συγχωνευθείσες  επιχειρήσεις, 

συνεχίζονται  αυτοδικαίως  από  τη  νέα  κοινωφελή  επιχείρηση  χωρίς  να  απαιτείται 

ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση 

της  ανωτέρω  απόφασης  παρατείνεται  αυτοδικαίως  η  Θητεία  των  διοικήσεων  των 

υφιστάμενων επιχειρήσεων»

Συνεπώς ο Δήμος μπορεί να έχει ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.  

Στη προκειμένη περίπτωση εφόσον αναβιώσει η ΚΕΔΑ µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, ο Δήμος 



Αχαρνών θα έχει δύο κοινωφελείς επιχειρήσεις  (ΚΕΔΑ-ΔΗΚΕΑ) χωρίς δυνατότητα 

συγχώνευσης αυτών λόγω παρέλευσης των ως άνω νομίμων προθεσμίων.

Β. Αν η επιχείρηση καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών, 

λύεται  υποχρεωτικά.  Εν  προκειμένω  η  ΚΕΔΑ  δεν  βρίσκεται  σε  λειτουργία  για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών και συνεπώς είναι υποχρεωτική η λύση 

της.

Εξ όλων των ανωτέρω συνάγεται ότι η ΚΕΔΑ υποχρεωτικά πρέπει να λυθεί καθώς 

εφόσον αναβιώσει,  θα πρέπει να συγχωνευτεί  γεγονός που δεν είναι δυνατό λόγω 

παρέλευσης  των  νομίμων  προθεσμιών  άλλως  λόγω  της  μη  λειτουργίας  της  για 

χρονικό διάστημα πέραν των 2 ετών. 

Τη λύση της  επιχείρησης θα  ακολουθήσει  το  στάδιο  της  εκκαθάρισης.  Μετά την 

εκκαθάριση της επιχείρησης όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο 

Δήμο που την είχε συστήσει. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 

που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα δε με τα άρθρο 260 παρ.5 του 

Ν. 3463/2006 ο Δήμος δεν ευθύνεται για οφειλές ή οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει 

αναλάβει η επιχείρηση έναντι τρίτων . 

                                                                            

Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω διαλαμβανόμενα 

αλλά  και  την  εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο   του 

προηγούμενου  Γενικού  Γραμματέα  του  Δήμου  Αχαρνών  κ. 

Κρημνιανιώτη Νικολάου εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να 

λάβει  απόφαση  για  την  λύση  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  του 

Δήμου  Αχαρνών  (ΚΕΔΑ)  να  τεθεί  αυτή  υπο  εκκαθάριση  και  να 

οριστούν εκκαθαριστές 


	Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
	1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ
	2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
	Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
	 Κων/να Βρεττού		    Παναγιώτης Μπάσιος		 Ειρήνη Λέκκα
	6. ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
	7. Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
	8.  

