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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Βριλήσσια,  2  Νοεμβρίου 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Αριθ. Πρωτ: 15985 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
     ΠΡΟΣ   

Ως Πίνακας Αποδεκτών 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Για την 25η/2018 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την  7/11/2018,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  
 
 ΘΕΜΑ 1Ο:  «Τροποποίηση  της  153/2018 Α.Δ.Σ περί παροχής  

εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια  συναλλαγών  και διαχείριση 
λογαριασμών μέσω του  win bank της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «Κλεισθένης»)».  (Εισηγητής: 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος 
Βαφειάδης). 

 ΘΕΜΑ 2ο  : «Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ 
με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Βριλησσίων (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β») (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- 
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης). 

 ΘΕΜΑ 3ο : «Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ 
με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων (Ο.Κ.Π.Α)». (Εισηγητής: Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος 
Βαφειάδης). 

 ΘΕΜΑ 4ο: «Διαγραφή  συνολικής οφειλής   ύψους  18,06€  από τους  υπ’  
αριθμ.  965 και 966 /2018 χρηματικούς  κατάλογους» . (Εισηγητής: Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος 
Βαφειάδης). 

 ΘΕΜΑ 5ο : «Διαγραφή  οφειλής   ύψους  566,72€  από τον υπ’ 
αριθμ.1055/2018 χρηματικό κατάλογο». (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης). 

 ΘΕΜΑ 6ο : «Δημιουργία Ανοιχτής Δομής Δεξιοτήτων, με διακριτική 
ονομασία «Skills HUB» και με γνώμονα την παραγωγή ωφέλειας για την 
επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των δημοτών Βριλησσίων 
(Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας- Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης) 

 ΘΕΜΑ 7ο : Μετάβαση του Αντιδημάρχου κ.Αλέξιου Μαυραγάνη στο 2ο 
Διεθνές Συνέδριο Επαναχρησιμοποίησης RREUSE (Ναϊμέγκεν) 
(Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Αλέξιος Μαυραγάνης) 

 ΘΕΜΑ 8ο : Δημιουργία Δικτύου Συνοικιακής Κομποστοποίησης 
(Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας- Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης) 

 ΘΕΜΑ 9ο :«Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και 
καθιέρωσης επταήμερης λειτουργίας καθώς και 24ωρης λειτουργίας της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
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Βριλησσίων για το έτος 2019» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολ. 
Προστασίας- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης). 

 ΘΕΜΑ 10ο : «Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και   
Καθιέρωση 24ωρης και επταήμερης λειτουργίας,   της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων   για το έτος 2019 » 
(Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: 
Παναγιώτης Φυκίρης) 

 ΘΕΜΑ 11ο:«Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης) 

 ΘΕΜΑ 12Ο:«Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου  
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης) 

 ΘΕΜΑ 13ο :«Έγκριση παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων σε 
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.,  λοιπούς Συλλόγους  για 
το σχολικό έτος 2018-2019» (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) 

 ΘΕΜΑ 14ο : «Εισήγηση Δημάρχου για μείωση λογαριασμών ύδρευσης 
στα συνήθη επίπεδα»    (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)   

 ΘΕΜΑ 15ο : « Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 172/2018 Απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου λόγω εσφαλμένης καταχώρησης»  (Εισηγητής: Γραφείο 
Δημάρχου)   

 ΘΕΜΑ 16ο :«Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων 
πιστώσεων Προϋπολογισμού, που αφορούν σε παροχή νομικών 
υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 203, του Ν.4555/2018» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & 
Κοινωνικών Υπηρεσιών-Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος 
Βαφειάδης) 
 
 
Συνημμένες εισηγήσεις  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εκτός 
των: 3ου ,6ου ,7ου ,8ου και 13ου θέματος. 

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

    
  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1 Τους Δημοτικούς Συμβούλους  κ.κ 
    
  ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
  ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
  ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
  ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
  ΛΥΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
  ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (ΑΛΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
  ΚΥΡΙΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
  ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
  ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
  ΦΥΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
  ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
  ΣΙΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
  ΜΑΪΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
  ΠΑΖΑΡΛΗ-ΑΣΟΥΤΗ ΙΓΝΑΤΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
  ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
  ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
  ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
  ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
  ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
  ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
  ΗΛΙΑ ΟΡΕΣΤΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ 
  ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ 
  ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
  ΓΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
  ΒΗΤΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 
  ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΚΩΣΤΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΠΟΡΦΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΣΥΖ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 ΦΑΡΑΚΛΑ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
  
2 (Γραφείο Δημάρχου) άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 
  
  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
1 Το Δήμαρχο Βριλησσίων κ. Ξενοφώντα Μανιατογιάννη 
2 Γραφείο Δημάρχου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ    
      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  

 
 

 
Προς : 

Τον κ.  Πρόεδρο του Δ.Σ 
 
 
 

Θέμα 1ο: «Τροποποίηση  της  153/2018 Α.Δ.Σ περί παροχής  εξουσιοδοτήσεων για τη 

διενέργεια  συναλλαγών  και διαχείριση λογαριασμών μέσω του  win bank της Τράπεζας 

Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018( Κλεισθένης)».   

 

  Έχοντας υπόψη  

1.Την υπ΄ αριθμ.  70/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «υπογραφής της 

“Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής win bank”  με την Τράπεζα 

Πειραιώς Α.Ε. και παροχή  εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια  συναλλαγών μέσω του 

παραπάνω Συστήματος» . 

2.Την υπ΄ αριθμ.  150/2017 απόφαση  περί παροχής  εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια  

συναλλαγών  και διαχείριση λογαριασμών μέσω του  win bank της Τράπεζας Πειραιώς. 

3. Την υπ΄ αριθμ.  153/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

τροποποιήθηκε η 150/2017  περί παροχής  εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια  

συναλλαγών  και διαχείριση λογαριασμών μέσω του  win bank της Τράπεζας Πειραιώς. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης). 

 

   Παρακαλούμε το  Δημοτικό Συμβούλιο  να τροποποιήσει  την υπ’αριθμ.  150/2018 Α.Δ.Σ 

και να ορίσει εκ νέου την ανάθεση της εκπροσώπησης  του Δήμου,  σύμφωνα με το άρθρο 

22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και  για τη διενέργεια διατραπεζικών συναλλαγών  καθώς και 

για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος win bank,  στα ακόλουθα πρόσωπα με 

τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους : 

Α. Διατραπεζικές  Συναλλαγές    

  Στους υπαλλήλους της Ταμειακής Υπηρεσίας  Πετρίδη Σταύρο, Τσαντηράκη Αγγελική, 

Πάλλα Δημήτριο, Οικονομίδου Σοφία και στην κ. Ιωάννα  Μπέλμπα Προϊσταμένη της 

Tαμειακής Υπηρεσίας, της Οικονομικής Δ/νσης οι οποίοι θα μπορούν  να  συναλλάσσονται 

με οποιοδήποτε Τραπεζικό Ίδρυμα . 

Β. Επιταγές  

1. Επιταγές που  εκδίδονται από τρίτους σε διαταγή/ έναντι του Δήμου  να 

οπισθογράφονται    από δύο εκ των κάτωθι  υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας  

:Πετρίδη Σταύρο ,  Τσαντηράκη Αγγελική, Πάλλα Δημήτριο,  και Μπέλμπα Ιωάννα. 
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2. Επιταγές που  εκδίδονται από το Δήμο σε διαταγή έναντι τρίτων να υπογράφονται 

από δύο εκ των οποίων: 

 Η 1η  πρώτη υπογραφή   από τον Πάλλα Δημήτριο υπάλληλο της ταμειακής 
υπηρεσίας    και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος  από την Οικονομίδου 
Σοφία, υπάλληλο της Tαμειακής Υπηρεσίας . 

 Η 2η  υπογραφή από την Μπέλμπα Ιωάννα  Προϊστάμενη της  Ταμειακής 
Υπηρεσίας   και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος  από τον Πετρίδη Σταύρο 
υπάλληλο της Tαμειακής Υπηρεσίας . 

  
 
   Επισημαίνεται ότι οι επιταγές κάθε φορά θα φέρουν δύο υπογραφές 

διαφορετικών προσώπων από τους παραπάνω οριζόμενους υπαλλήλους. 

Γ. Συναλλαγές  μέσω win bank 

 

1. Στον  κ. Πετρίδη Σταύρο, υπάλληλο της Tαμειακής Υπηρεσίας  ή στην 

Τσαντηράκη Αγγελική υπάλληλο της Tαμειακής Υπηρεσίας  ή στον κ. Πάλλα 

Δημήτριο , υπάλληλο της Tαμειακής Υπηρεσίας ή στην Οικονομίδου Σοφία ή και 

στην κ. Μπέλμπα Ιωάννα Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας,  της 

Οικονομικής Δ/νσης  οι  οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση ή την 

πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση,  του απόρρητου προσωπικού  κωδικού  

αναγνώρισής τους  από το σύστημα win bank,  θα έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης 

των μη εγχρήματων συναλλαγών και την παρακολούθηση λογαριασμών με 

πρόσβαση μόνο στην ενημέρωση και εκτύπωση.  

2. Στους υπαλλήλους της Ταμειακής Υπηρεσίας  Πάλλα Δημήτριο,  Πετρίδη Σταύρο,  

Τσαντηράκη Αγγελική και Οικονομίδου Σοφία, οι  οποίοι ο καθένας χωριστά με 

τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση,  του απόρρητου προσωπικού  

κωδικού  αναγνώρισής τους  από το σύστημα win bank, θα καταχωρούν και θα 

δεσμεύουν έγκυρα το Δήμο σε όλες τις χρηματικές συναλλαγές του, και μέχρι του 

ποσού των 20.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή. 

3. Στους υπαλλήλους της Ταμειακής Υπηρεσίας  Δημήτριο Πάλλα ,  και 

Οικονομίδου Σοφία , οι  οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση ή την 

πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση,  του απόρρητου προσωπικού  κωδικού  

αναγνώρισής τους  από το σύστημα win bank, θα καταχωρούν όλες τις χρηματικές 

συναλλαγές, άνω του ποσού των 20.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή. 

4. Στην κ. Μπελμπα Ιωάννα, Προϊστάμενη της Ταμειακής Υπηρεσίας ή στον Πετρίδη 

Σταύρο υπάλληλο της Ταμειακής Υπηρεσίας και αναπληρωτή της Προϊσταμένης της 

Ταμειακής Υπηρεσίας , οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση ή πληκτρολόγηση 

των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα 

τον Δήμο σε όλες τις χρηματικές συναλλαγές του με την έγκριση των 

καταχωρηθέντων συναλλαγών της ως άνω περίπτωσης 3 ήτοι για ποσά άνω των 

20.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή. 

 

     Προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι οι ως άνω υπό 2,3 και 4  
αναφερόμενοι χρήστες δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία για την αποδοχή και λειτουργία της 
Υπηρεσίας  win bank alerts (των υπηρεσιών εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης 
συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια. 
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     Όλα τα ονόματα που αναφέρονταν στην 153/2018 ΑΔΣ και δεν αναφέρονται στη 
παρούσα απόφαση παύουν να έχουν δικαιώματα χρήσης του win bank στους λογαριασμούς 
του Δήμου Βριλησσίων. 
 
 
                                                                         Μ.Ε.Δ 
                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ                           
 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

 

 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΜΠΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΡΙΚΩΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Βριλήσσια, 01/10/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ          
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13641/1-10-2018 

 
ΠΡΟΣ  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο                                                            
 
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πολιτιστικός 
και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β).   
 

Σύμφωνα με το άρθρο 235 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι «Πόροι των Δημοτικών Νομικών 
Προσώπων είναι ιδίως:  

 η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου ή της Κοινότητας, 
 κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, 
 εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύματα, 
  Πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 
Σύμφωνα με τη συστατική πράξη του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πολιτιστικός και Αθλητικός 

Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.) (ΦΕΚ 582/13-4-2011 τευχ. Β) η τακτική επιχορήγηση 
του ανέρχεται σε 450.000,00€. 

Η ανωτέρω Τακτική Επιχορήγηση δόθηκε στον Π.Α.Ο.Δ.Η.Β. με τα υπ’αριθμ. Α/91 και Α/113 
χρηματικά εντάλματα οικονομικού έτους 2018. 

Επιπροσθέτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με την υπ αρίθμ. 139/2018 απόφασή του 
ενέκρινε έκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΒ ποσού 177.000,00€  για να ολοκληρωθεί η 
αγορά ακινήτου σύμφωνα με την υπ αριθμό 90/2017 απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Η 
ανωτέρω έκτακτη επιχορήγηση δόθηκε στον Π.Α.Ο.Δ.Η.Β. με το υπ αριθμ. Α/182 χρηματικό ένταλμα 
οικονομικού έτους 2018. 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΒ με το υπ’αριθμ. 399/9-7-2018 έγγραφό της ζητά από το Δήμο 
Βριλησσίων τη έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.ΔΗ.Β. με το ποσό των 150.000,00€ 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι άμεσες ανάγκες του ΝΠΔΔ όπως αυτές αναλύονται στην υπ 
αριθμό 54/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ):  
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  
Ειδικότερα ο Δήμαρχος: 
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 
αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 
αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή 
είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η 
συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.  
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και 
του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 
4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το 
δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, 
νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 
αυτού.» . 
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Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική Έκθεση του Ν.4555/18 ως χαρακτηριστικό παράδειγμα θα 
μπορούσε να αναφερθεί το άρθρο 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, περί παροχής 
επιχορηγήσεων και βοηθημάτων: η αρχική εγγραφή στον προϋπολογισμό καθορίζει το ύψος του 
συνολικού προς διάθεση χρηματικού ποσού, όμως από τη φύση της δεν μπορεί να καθορίζει τους 
τελικούς δικαιούχους. Οπότε, εν προκειμένω, απαιτείται προς τούτο απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, πριν τη διάθεση πίστωσης από τον δήμαρχο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από 
την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου μας υπάρχει η κάτωθι  εγγεγραμμένη πίστωση: 

 υπό Κ.Α. 00.6715.06 με τίτλο: «Έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» (ΠΑΟΔΗΒ) ποσού 150.000,00€. 

Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 
 το άρθρο 235 του Ν.3463/06 
 το άρθρο 158 παρ.3ε του Ν.3463/06  
 το άρθρο 203 παρ 1,2 του Ν. 4555/2018 
 το υπ’αριθμ. 399/9-7-2018 έγγραφο αίτησης έκτακτης επιχορήγησης της Προέδρου του 

ΝΠ∆∆. 
 το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του ∆ήμου 

έτους 2018. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 

1. Την καταβολή ή μη έκτακτης επιχορήγησης στο ΝΠ∆∆ με την επωνυμία Πολιτιστικός και 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.). 

2. Την έγκριση ή μη της δαπάνης ποσού 150.000,00€ για την έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ  
με την επωνυμία Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.) 
ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιηθούν οι άμεσες ανάγκες του ΝΠΔΔ 
όπως αυτές αναλύονται στην υπ αριθμό 54/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ 
Π.Α.Ο.ΔΗ.Β. 

 
 

        Ο Δήμαρχος  
                                                                                                                    και με εντολή ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

Νικόλαος Μπαρμπούνης 
 

Ο Εισηγητής Η Αν/τρια προϊσταμένη του  
Λογιστηρίου 

Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ι. Ρήγας Ο.Παναγιωτίδου  Γεώργιος Κρικώνης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:     15990/2-11-2018 

                                                                                           ΠΡΟΣ  

                                                                               Τον Πρόεδρο  
                                                                               του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Διαγραφή  συνολικής οφειλής   ύψους  18,06€  από τους  υπ’  αριθμ. 965 και 
966 /2018 χρηματικούς  κατάλογους . 
 
    Η υπηρεσία Ύδρευσης  συνέταξε τους  υπ’ αριθμ.    965 και 966/2018 χρηματικούς 
καταλόγους που αφορούν  κατανάλωση ύδρευσης του 3ου τριμήνου  2017 και το αναλογούν 
Φ.Π.Α. 
    Για το   3ο τρίμηνο του έτους  2017 η οφειλή του καταναλωτή  κ  Σωτηρόπουλου Παναγιώτη  
ανέρχονταν στο  συνολικό ύψος  των    41,93€( 37,10 € η κύρια οφειλή και 4,83€  το 
αναλογούν Φ.Π.Α)   την οποία κατέβαλε  μέσω των ΕΛΤΑ.  
    Για τις οφειλές που εξοφλούνται μέσω ΕΛΤΑ, τα ΕΛΤΑ στέλνουν αρχείο  εξοφλημένων  
οφειλών   που με ηλεκτρονικό τρόπο εισάγονται στο σύστημα  και αυτόματα  γίνεται ή 
είσπραξη  , εξόφληση  στο αρχείο οφειλετών και έκδοση  διπλοτύπου είσπραξης. 
    Για την ανωτέρω εξόφληση, το πρόγραμμα   εξέδωσε το υπ’ αριθμ. 22337/11.4.2018  
διπλότυπο είσπραξης. Όμως   από τον υπ’ αριθμ. 965/2018  χρηματικό κατάλογο του 3ου 
τριμήνου εξοφλήθηκαν  αντί του ποσού  37,10    το ποσό των  23,87€    και το υπόλοιπο ήτοι 
18,06€ το πρόγραμμα  το αποτυπώνει ως  υπερβάλλον ποσόν είσπραξης, με 
αποτέλεσμα  ο οφειλέτης να οφείλει  : 

 στον υπ’ αριθμ. 965 /2018 χρηματικό κατάλογο  ποσό 13,23€   
 στον υπ’ αριθμ. 966/2018 χρηματικό κατάλογο  ποσό    4,83€ 

                              Σύνολο                                                                   18,06€  
Έχοντας υπόψη 

 Τους υπ αριθμ  965 και 966/2018 χρηματικούς κατάλογους 
 Το υπ αριθμ. 22337/11.04/2018 Διπλότυπο είσπραξης  της Ταμειακής Υπηρεσίας. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 174   του Ν. 3463/06(ΔΚΚ) , βάσει του οποίου  το 

Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική του απόφαση διαγράφει οφειλές 
εγγεγραμμένες σε βεβαιωτικούς καταλόγους  αν ορισμένα από τα προς 
διαγραφή ποσά, έγιναν κατά τρόπο λανθασμένο  ως προς τη  φορολογητέα 
ύλη  ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή  για το ίδιο είδος εσόδου 
και  ως προς το   πρόσωπο του φορολογούμενου  

   Παρακαλούμε να λάβετε σχετική  απόφαση με την οποία  να διαγραφούν  τα 
ποσά 13,23€ από τον υπ’αριθμ. 965 /2018 χρηματικό κατάλογο  και το ποσό 
4,83€ από  τον υπ’ αριθμ. 966/2018 χρηματικό κατάλογο διότι έχουν ήδη 
εισπραχθεί ως υπερβάλλον ποσόν είσπραξης του οφειλέτη Σωτηρόπουλος 
Παναγιώτης ( Κωδικός χρεώστη 7152).   

                                                                                         
           

Μ.Ε.Δ 
                                                                              

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ           

 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

 

 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΜΠΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΡΙΚΩΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:     15991/2-11-2018 

                                                                                           ΠΡΟΣ  

                                                                               Τον Πρόεδρο  
                                                                               του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

ΘΕΜΑ 5ο:  
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Διαγραφή  οφειλής   ύψους  566,72€  από τον υπ αριθμ.1055/2018 
χρηματικό κατάλογο . 
 
 
   
      H υπηρεσία Εσόδων   συνέταξε τον  υπ’ αριθμ. 1055/2018   χρηματικό 
κατάλογο ύψους 1.700,16€    που αφορούσε  κατάληψη κοινοχρήστων χώρων  
επιφανείας 50,60 τ.μ έτους 2018 για την οφειλέτρια εταιρεία  Δ.ΣΥΡΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε με το διακριτικό τίτλο του καταστήματος  “JENTIL”,. Η καταβολή της  οφειλής 
θα ήταν σε 3 ισόποσες  μηνιαίες δόσεις από 566,76 εκάστη 
 
     Το εν λόγω κατάστημα αρχικά  άνηκε  στη εταιρεία  «Γ.ΜΥΛΩΝΑΣ – 
Δ.ΣΥΡΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και στη συνέχεια  στην εταιρεία  Δ.ΣΥΡΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
και οι δύο εταιρείες  έχουν κοινό Α.Φ.Μ  και είναι  καταχωρημένες  στο αρχείο 
συναλλασσομένων του Δήμου. 
      Όταν  κατέβαλλαν  την 1η δόση, εκ παραδρομής 

1. Το διπλότυπο είσπραξης  εκδόθηκε  με διαδικασία οίκοθεν  χωρίς να ληφθει 
υπόψη  ο    

 βεβαιωμένος κατάλογος. 
2. Το διπλότυπο  είσπραξης  αναφέρει  την παλιά  επωνυμία  «  Γ.ΜΥΛΩΝΑΣ – 

Δ.ΣΥΡΡΑΚΟΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε». 
με αποτέλεσμα ενώ έχει εξοφληθεί η  1η Δόση, να  παραμένει ανεξόφλητη στον υπ’ 
αριθ.  1055/2018 χρηματικό  κατάλογο. 
 
Έχοντας υπόψη 

 Τον 1055/2018 χρηματικό κατάλογο 
 Το υπ 8637/13.6.2018 βεβαιωτικό σημείωμα 
 Το υπ αριθμ. 31365/13.06/2018 Διπλότυπο είσπραξης  της Γ.ΜΥΛΩΝΑΣ – 

Δ.ΣΥΡΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  με την αιτιολογία : «Α ΔΟΣΗ  ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 36 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
(ZENTIL)» 

 Το με αριθμ.πρωτ 13140/24.09.2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Εσόδων που 
αιτείται την διαγραφή ποσού  566,72 του  οφειλέτη « Δ.ΣΥΡΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε» 

 Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/(ΔΚΚ) βάσει του οποίου το 
Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική του απόφαση διαγράφει οφειλές 
εγγεγραμμένες σε βεβαιωτικούς καταλόγους  αν ορισμένα από τα προς 
διαγραφή ποσά, έγιναν κατά τρόπο λανθασμένο ως προς το   πρόσωπο του 
φορολογούμενου 
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     Παρακαλούμε να λάβετε σχετική  απόφαση με την οποία  να διαγραφεί   το 
ποσό των 566,72 € που αφορά την  1η δόση  του υπ αριθμ. 1055/2018 
χρηματικού καταλόγου  του οφειλέτη Δ.ΣΥΡΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
                                                                     
 
                                                                                           Μ.Ε.Δ 
                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
                                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ           
 
 
 
 
 
 
                 
 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

 

 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΜΠΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΡΙΚΩΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ      

Βριλήσσια 
Αρ. πρωτ.: 
  

01-11-2019 
15989 

Ταχ. Δ/νση       : Δημ. Βερνάρδου 23                          
Ταχ. Κώδικας   : 152 35 Βριλήσσια                           
FAX             : 210-8040717    
Πληροφορίες   : Σ.Κουκλάδας                               
Τηλέφωνο       : 210-6130916                                                        

Προς:  τον κ. Πρόεδρο του  
Δημοτικού Συμβουλίου 

                                     
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΚΟΥΚΛΑΔΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτική 
Προστασίας 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 
ΘΕΜΑ: 
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.: 

                                       

 
ΘΕΜΑ 9ο:  
ΤΙΤΛΟΣ  ΘΕΜΑΤΟΣ :  Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωσης 

επταήμερης λειτουργίας καθώς και 24ωρης λειτουργίας της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Βριλησσίων για το έτος 2019 

 
Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 

 
ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Με την παρ.3, του άρθρου 36, του Ν.3584/2007 ορίζονται τα εξής: 

«Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των 
οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών και 
Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, 
Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί οποτεδήποτε: 
 
α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, 
κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας 
των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και 
  
β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες κλάδου, ή 
αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω 
της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερουμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της 
Δευτέρας.» 
 

Με τις παρ.8, 9 & 10 του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 ορίζονται τα εξής: 
 

ΠΑΡ.8. «Σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, με απόφαση των οργάνων της παρ. 3, μπορεί 
να ορίζονται κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή οι 
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περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού κατά το Σάββατο ή τη Δευτέρα, εφόσον αυτό 
επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής 
της υπηρεσίας ή εργασίας. Το κατά τα ανωτέρω απασχολούμενο το Σάββατο ή τη Δευτέρα 
προσωπικό, καθώς και η υποχρεωτικά παρεχόμενη σε αυτό αναπληρωματική ημέρα 
ανάπαυσης καθορίζονται με απόφαση των ανωτέρω οργάνων. 
 
ΠΑΡ 9. «Κατά την ημέρα της ανάπαυσης, ο εργαζόμενος οφείλει να απασχοληθεί λόγω 
εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης, μη δυναμένης να αναβληθεί. Στην περίπτωση αυτή 
χορηγείται, ως ημέρα ανάπαυσης, άλλη εργάσιμη ημέρα εντός της προσεχούς εβδομάδας, 
καθοριζόμενη από την υπηρεσία. Κατά την ημέρα της ανάπαυσης δεν επιτρέπεται 
απασχόληση υπό μορφή υπερωριακής ή άλλης μορφής πρόσθετης εργασίας, εκτός εάν 
πρόκειται για συμπλήρωση βάρδιας. 
ΠΑΡ.10. «Το Σάββατο ή η Δευτέρα, κατά περίπτωση, δεν θεωρούνται ημέρες αργίας 
(εξαιρέσιμες) και δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
προσαυξήσεις». 
 

Με το άρθρο 20 του Ν.4024/2011 ορίζονται τα σχετικά με την εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. 
 

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) 
απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.Ι/14757/25-7-
2011 (ΦΕΚ 1659/26-7-2011 τεύχος Β΄) καθιερώνονται οι ώρες προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. 

 
Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, να προτείνει στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έκδοση 
απόφασης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και την καθιέρωση επταήμερης εργασίας 
και 24ωρης λειτουργίας Υπηρεσιών. 
 

Στο Τμήμα Καθαριότητας Πόλης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων υπάρχουν καθημερινά 15 προγράμματα 7 ημέρες την 
εβδομάδα. Το προσωπικό που εργάζεται σήμερα για την οργάνωση και την λειτουργία είναι 
1 μόνιμος υπάλληλος Δημοσίου Δικαίου ως προϊστάμενος του Τμήματος, 43 μόνιμοι 
υπάλληλοι δημοσίου δικαίου, 10 υπάλληλοι ΙΔΑΧ καθώς 27 υπάλληλοι με σχέση εργασίας 
ΙΔΟΧ οκτάμηνης απασχόλησης. 

 
Λόγω της αποχώρησης εργαζομένων προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν, τον 

περιορισμό των προσλήψεων για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών και κυρίως λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών (κυκλοφοριακό, απεργίες, κλείσιμο χωματερής, τεχνικά έργα που 
εμποδίζουν την αποκομιδή), οι υπηρετούντες υπάλληλοι καλούνται να εργάζονται 
απογευματινά και μετά τη λήξη του ωραρίου τους, νυκτερινές ώρες ή και καθ’ υπέρβαση. 
Πέραν τούτου, πρέπει να τονιστεί ότι σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινόμενων 
(πλημμύρες, χιόνια, πυρκαγιές κ.λ.π.) μια ομάδα εργαζομένων εργάζεται πέραν κάθε 
ωραρίου μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου, για τις ανάγκες της 
πολιτικής προστασίας, ενώ τα τελευταία έτη η Υπηρεσία έχει επιφορτιστεί και με τον 
οδοκαθαρισμό της πόλης. 

 
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι δημότες στο Δήμο 

Βριλησσίων τουλάχιστον κατά 30%, με συνέπεια να αυξάνεται και ο όγκος των 
απορριμμάτων. Επί πλέον τα εμπορικά καταστήματα, τα εστιατόρια και τα μεγάλα super 
market έχουν αυξηθεί σε τέτοιο μέγεθος στο Δήμο μας, που χρειάζονται επί πλέον 
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προγράμματα για την κάλυψη της αποκομιδής και της ανακύκλωσης και Σάββατο και 
Κυριακή. Αρκετά επίσης προβλήματα έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα με την 
επέκταση της Λαϊκής Αγοράς, η οποία καθαρίζεται κάθε Παρασκευή από ώρα 16:00 έως 
20:00. Επίσης, με την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) 
από το Δήμο μας, έχουν δημιουργηθεί νέα ανεξάρτητα ρεύματα αξιοποίησης 
απορριμμάτων, τα οποία έχουν αυξήσει τα δρομολόγια τόσο προς την χωματερή όσο και 
προς το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ). 

 
Επιπλέον κατά τους θερινούς μήνες και για την ανάγκη προστασίας του 

περιαστικού Δάσους Αγ. Θεοκλήτου από πυρκαγιές ομάδα εργαζομένων που 
προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων, εποχικών αναγκών 
καλείται να εργαστεί σε βάρδιες κατά τις νυχτερινές ώρες για την ασφάλεια και τη σωστή 
φύλαξη της περιοχής. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη ικανού αριθμού εργαζομένων 
με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ κατά τις νυχτερινές ώρες και τις Κυριακές.  

 
Συνέπεια αυτής της πραγματικότητας και της ευθύνης της Υπηρεσίας για μια 

καθαρή πόλη και την προστασία της δημόσιας υγείας που αποτελούν αναμφισβήτητα 
σημαντικούς παράγοντες πολιτισμού και ανάπτυξης καθώς και της εφαρμογής της 
πολιτικής προστασίας και προστασίας από πυρκαγιές κατά τους θερινούς μήνες είναι η κατ’ 
ανάγκη λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας της, του είδους και της μορφής εργασίας επί 24ώρου βάσεως και καθημερινά, 
επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 
Στο Γραφείο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Τμήματος Αστικού 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Βριλησσίων εργάζονται σήμερα για την οργάνωση 
και την λειτουργία είναι 1 μόνιμος υπάλληλος Δημοσίου Δικαίου ως προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης, 1 μόνιμος υπάλληλος Δημοσίου Δικαίου ως προϊστάμενος του Τμήματος, 4 
μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίου δικαίου. 

  
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της φύσεως της εργασίας, το Γραφείο των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητο να λειτουργεί όλο το 24ωρο τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες και το Σάββατο. Οι βλάβες στο δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης 
μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε ώρα και ημέρα καθ’ όλο το έτος και πρέπει να 
επισκευαστούν άμεσα. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι η παρουσία ηλεκτρολόγου υπηρεσίας 
είναι αναγκαία βάσει νόμου σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Δήμου που γίνεται και 
Σάββατα και Κυριακές. Εκτός τούτων, τα φεστιβάλ που πραγματοποιούνται στο Δήμο μας 
δύο φορές το χρόνο απαιτούν την παρουσία ηλεκτρολόγου για λόγους ασφαλείας του 
κοινού μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Σημαντικότατη επίσης είναι η παρουσία 
ηλεκτρολόγου σε περίπτωση που δημιουργηθεί βλάβη στο ηλεκτρικό κύκλωμα των 
αντλιοστασίων της πόλης και σταματήσει η παροχή νερού. Όπως είναι προφανές πρέπει να 
επισκευαστούν άμεσα οι βλάβες για να τροφοδοτηθεί η πόλη με νερό. 

 
Στο Γραφείο Πρασίνου του Τμήματος Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου το 

προσωπικό που απασχολείται είναι 1 μόνιμος και 7 με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Σας 
γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες δένδρα διάσπαρτα σαν δενδροστοιχίες στα 
πεζοδρόμια τα περισσότερα μεγάλου μεγέθους (πεύκα, λεύκες, ευκάλυπτοι, πλάτανοι), που 
είναι πολύ επικίνδυνα λόγω του μεγέθους τους. Τα εν λόγω δένδρα, πολλά εξ αυτών 
μεγάλης ηλικίας, έχουν αποδυναμωθεί σαν βιολογικοί οργανισμοί, με ποικίλους τρόπους, 
που οφείλονται σε ανθρώπινες παρεμβάσεις (καταστροφή ριζικού συστήματος από τεχνικά 
έργα ύδρευσης, φυσικού αερίου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, όμβριων, οικοδομών κλπ), σε φυσικά 
φαινόμενα και μάλιστα με αυξανόμενη ένταση λόγω των κλιματικών αλλαγών (πλημμύρες, 
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χιόνια, ισχυροί άνεμοι), σε παρασιτικές ασθένειες που έχουν πάρει μορφή επιδημίας τα 
τελευταία χρόνια (Marchalina Hellenica, Thaumetopoea pityocampa και Scolytidae στα 
πεύκα, Ceratocystis fimbriata f.sp. platani στα πλατάνια, Scolytidae στις λεύκες και στους 
ευκαλύπτους), στην ρύπανση του περιβάλλοντος από φωτοχημικούς ρύπους, το όζον κλπ. 
και σε κακή επιλογή σημείου φύτευσης των διαφόρων ειδών δένδρων. Αποτέλεσμα τούτων 
είναι οι συχνές πτώσεις δένδρων και κλάδων που μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε ημέρα 
και ώρα. Πολλές φορές συμβαίνει κατά την διάρκεια ισχυρών ανέμων τα δένδρα να πάρουν 
επικίνδυνες κλίσεις ασταθούς ισορροπίας. Επειδή όλα τα ανωτέρω είναι πολύ επικίνδυνα 
για τη δημόσια ασφάλεια, επεμβαίνουν άμεσα τα συνεργεία της υπηρεσίας πρασίνου του 
Δήμου που βρίσκονται σε ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο και αποκαθιστούν την ομαλή 
λειτουργία του προαστίου μας. 

Επίσης ένας ακόμη σοβαρός λόγος 24ωρης ετοιμότητας των συνεργείων του 
πρασίνου είναι οι διαρροές του νερού από τα δίκτυα άρδευσης που υπάρχουν σε όλους 
τους χώρους πρασίνου. Υπάρχουν 90 διάσπαρτοι χώροι πρασίνου στο Δήμο μας, 
αποτελούμενοι από χιλιόμετρα σωληνώσεων. Όλοι οι εκτοξευτήρες νερού και ένα μεγάλο 
ποσοστό σωληνώσεων (στάγδην άρδευσης) είναι επιφανειακά, πράγμα που σημαίνει ότι 
είναι πολύ ευάλωτα σε βανδαλισμούς. Οι διαρροές αυτές είναι καθημερινό φαινόμενο και 
οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό σε ανθρώπινες παρεμβάσεις ιδίως τις νυκτερινές ώρες. Η 
επέμβαση των συνεργείων αποκατάστασης των διαρροών του νερού πρέπει να είναι άμεση 
οποιαδήποτε μέρα και ώρα, για να μη σπαταλάμε το πολύτιμο αυτό αγαθό, αλλά και για 
την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σε περίπτωση που οι αρδευόμενοι χώροι πρασίνου 
βρίσκονται δίπλα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. 
 

Για τους παραπάνω λόγους και με βάση τις ανωτέρω διατάξεις και λόγω της 
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως 
αποφασίσει για την λειτουργία της Υπηρεσίας σε 24ωρη βάση και για επταήμερη 
λειτουργία (λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και το Σάββατο) καθώς και για 
καθ’ υπέρβαση εργασίας για το έτος 2019, αναλυτικά για το κάτωθι αριθμό υπαλλήλων και 
ειδικοτήτων: 
 
 
 
  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΗΣ 
 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 43 Υπάλληλοι  
 
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ ΠΛΗΘΟΣ 

(άτομα) 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ/ 

ΜΗΝΑ  
(Ώρες) 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕ- 
ΣΙΜΕΣ/ ΜΗΝΑ 

(Ώρες) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Προϊστάμενος 
Τμήματος 

1 90   

3 ΔΕ Διοικητικών 1 156  Γραφείο Κίνησης 
4 ΔΕ Διοικητικών 1 132  Γραμματεία Πολ. 

Προστασίας 
5 ΔΕ Εποπτών 

καθαριότητας 
1 66   

6 ΥΕ Επιστατών 
Καθαριότητας 

1 66  Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

7 ΔΕ Οδηγών 11 1452 130 Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

8 ΔΕ Χειριστών 
Σαρώθρων 

3 396  Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 
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9 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 1   Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

10 ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 

21 1848 225 
 

Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

11 ΥΕ Φυλάκων 1 176   
  

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ: 10 Υπάλληλοι 
 
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ ΠΛΗΘΟΣ 

(άτομα) 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ/ 

ΜΗΝΑ (Ώρες) 
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 
(Ώρες) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1  ΤΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών 

1 22 18.75  

2 ΔΕ Χειριστών ΜΕ 2 264 18.75 Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

3 ΔΕ Οδηγών 4 528 18.75 Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

4 ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 

2 264 12.5 Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

5 ΔΕ Τεχν/ Συγκ/σεων 
& Μετ. Κατασκ, 

1  12.5  

 
 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ: 27 υπάλληλοι 
 
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ ΠΛΗΘΟΣ 

(άτομα) 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ/ 

ΜΗΝΑ  
(Ώρες) 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕ- 
ΣΙΜΕΣ/ ΜΗΝΑ 

(Ώρες) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΔΕ Διοικητικών 1 22 18.75 Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

1 ΔΕ Οδηγών 6 528 70 Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

2 ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 

19 1584 200 Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

3 ΔΕ Χειριστών ΜΕ 1 22 18.75 Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΗΣ 
 
Γραφείο Πρασίνου 
 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: 1 υπάλληλος 
 
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ ΠΛΗΘΟΣ 

(άτομα) 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ/ 

ΜΗΝΑ  
(Ώρες) 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕ- 
ΣΙΜΕΣ/ ΜΗΝΑ 

(Ώρες) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΔΕ Κηπουρών 1 88   
 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ: 7 υπάλληλοι 
 
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ ΠΛΗΘΟΣ 

(άτομα) 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ/ 

ΜΗΝΑ  
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕ- 

ΣΙΜΕΣ/ ΜΗΝΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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(Ώρες) (Ώρες) 
1 ΥΕ Τεχνίτης 

Υδραυλικός 
1 44   

2 ΥΕ Εργατών Κήπων 6 264 51.2  
 
 
Γραφείο Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 
 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: 6 υπάλληλοι 
 
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ ΠΛΗΘΟΣ 

(άτομα) 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ/ 

ΜΗΝΑ  
(Ώρες) 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕ- 
ΣΙΜΕΣ/ ΜΗΝΑ 

(Ώρες) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης 

1 90  Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

2 Προϊστάμενος 
Τμήματος 

1 10 8 Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

3 ΠΕ Χημικών 1 22 25.6 Διαχείριση 
αδέσποτων ζώων 

4 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί 

1 44  Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

5 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 2 132 25.6 Παρ/λα Καθήκ. 
Πολ. Προστασίας 

 
Οι ανωτέρω ώρες μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης λόγω απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών των Υπηρεσιών κατά τη 
διάρκεια του έτους, που μπορούν να προκύψουν από έκτακτα φαινόμενα, από αλλαγές 
στο νομοθετικό πλαίσιο ή στον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών. 
 
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς του υπό κατάρτιση 
προϋπολογισμού του Δήμου Βριλησσίων του Οικονομικού Έτους 2019, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. …./…-…-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 
(α) 20.6011, (β) 20.6012, (γ) 20.6021, (δ) 20.6041, (ε) 20.6022, (στ) 20.6042, (ζ) 
20.6051.02, 
(η) 35.6022, (θ) 20.6052.01, (ι) 20.6054.01, (ια) 35.6011, (ιβ) 35.6012, (ιγ) 35.6021, (ιδ) 
35.6051.01, 
(ιε) 35.6051.02, (ιστ) 35.6052.01, (ιζ) 20.6051.01, (ιη) 20.6051.03, 35.6051.03, 
35.6051.04, 35.6051.05 
 
 
 
 
Μετά την έγκριση της παρούσας από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποσταλεί στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την έκδοση της Απόφασης του Γεν. Γραμματέα. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Κατ’ εντολή του 

                                                                                                
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος,  

 
ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ  
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Συνημμένα:  
Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων για εργασία πέραν τη υποχρεωτικής και υπέρβαση εργασίας 
για το Οικονομικό έτος 2019. 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

  
 

ΚΟΥΚΛΑΔΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1/11/2018 1/11/2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

 

 
 
 
Βριλήσσια, 28 Σεπτεμβρίου 2018     
 
Αριθ. Πρωτοκόλλου:.  13.511 

Ταχ. Διεύθυνση: Δημητρίου Βερνάρδου 23 
152 35 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Τηλέφωνο: 213.2050.531 Προς 
Τηλεομοιότυπο: 210.6825.559 το  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ηλ. Διεύθυνση: tydir@vrilissia.gr  
Πληροφορίες: Μαρτιγόπουλος Τρύφων  

 
 
  ΘΕΜΑ 10ο: «Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και   
Καθιέρωση 24ωρης και επταήμερης λειτουργίας,   της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων  για το έτος 2019 ». 
 

Σύμφωνα και με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων 
(υπ’ αριθ. 1938/1292/28.1/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής, που έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 113Β’/5.2.2010), η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) του Δήμου, είναι υπεύθυνη για την συντήρηση όλων των 
δημοτικών υποδομών και εγκαταστάσεων της πόλης, (κτήρια, δίκτυα ύδρευσης 
και οδοφωτισμού, δρόμοι, πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες κ.λ.π.). Οι απαιτούμενες 
εργασίες πραγματοποιούνται κυρίως μέσω της σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
(μελετών, έργων, υπηρεσιών, προμηθειών). Παράλληλα όμως μικρής κλίμακας εργασίες, 
κυρίως για την αποκατάσταση προβλημάτων που παρουσιάζονται σχεδόν καθημερινά 
και έχουν άμεση επίπτωση στην ασφάλεια των υποδομών και των χρηστών τους, 
υλοποιούνται με το διαθέσιμο εργατοτεχνικό προσωπικό (μόνιμο ή με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Επισημαίνεται η ιδιαιτερότητα του 
Δήμου Βριλησσίων, που διαθέτει, λειτουργεί και διαχειρίζεται δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης για την υδροδότηση της πόλης.  

Στην Δ.Τ.Υ., υπηρετεί επιστημονικό προσωπικό (μηχανικοί πολυτεχνικών και 
πανεπιστημιακών σχολών και τεχνολόγοι μηχανικοί, διαφόρων ειδικοτήτων) και 
διοικητικό προσωπικό. Στην διεύθυνση αυτή υπάγονται δύο σημαντικές υπηρεσίες του 
Δήμου, η Υπηρεσία Ύδρευσης και η Υπηρεσία Αυτεπιστασίας, που στελεχώνονται με 
εργατοτεχνικό και διοικητικό προσωπικό.  

Με τις υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 171/2009 και 38/2011 Αποφάσεις Δημάρχου (αριθ. πρωτ. 
10.572), τοποθετήθηκε το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της πρώην 
Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βριλησσίων (Δ.Ε.Α.Β.) στην Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, που είναι αρμόδια για την μελέτη και εκτέλεση παντός 
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δημοτικού έργου, σύμφωνα και με τον εν ισχύει  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Βριλησσίων (Απόφαση υπ’ αριθ. 1938/1292/28.1/2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 113Β’/5.2.2010). 

Παράλληλα με το υπ’ αριθ. 547/25.1.2010 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, το ανωτέρω εργατοτεχνικό προσωπικό συνιστά Υπηρεσία 
Αυτεπιστασίας (οργανικά τοποθετημένο στο Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης 
Έργων Υποδομών, του Τμήματος Υποδομών Πόλης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 
του Δήμου και δημιουργούνται συνεργεία. Τα συνεργεία αυτά εργάζονται με 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν στην συντήρηση, βελτίωση και ανακαίνιση 
των Κοινόχρηστων (δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές,)  και 
Κοινωφελών Εγκαταστάσεων (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, δημοτικά κτήρια και 
εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις) της πόλης, με στόχο την ασφαλή και 
λειτουργική χρήση τους από τους πολίτες. Τέλος με το ίδιο έγγραφο ανατίθενται 
συγκεκριμένα καθήκοντα σε όλα τα μέλη του εργατοτεχνικού προσωπικού. 

Στη Δ.Τ.Υ. υπάγεται και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης 
(Υπηρεσία Ύδρευσης), στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνεται η ομαλή 
λειτουργία και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, καθώς και η ορθή και έγκαιρη 
αποκατάσταση βλαβών που τυχόν σημειώνονται στο δίκτυο ύδρευσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Απόφαση 1938/1292/ΦΕΚ 
113/2010). 

 
 
1. Αναγκαιότητα καθιέρωσης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία 

και καθιέρωσης 24ωρης και επταήμερης λειτουργίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.). 

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων στις υποδομές του Δήμου, πρέπει να 
δύναται η Δ.Τ.Υ. να λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο, επί επταημέρου (κατά τα 
Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες), οποτεδήποτε δηλαδή παραστεί 
ανάγκη παρέμβασης για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών, φθορών των 
δημοτικών εγκαταστάσεων της πόλης, βλαβών ή ζημιών στο δημοτικό δίκτυο 
υδροδότησης της πόλης, ή για την αντιμετώπιση βλαβών εξ αιτίας έκτακτων 
καιρικών φαινομένων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.2 του Ν. 3584/07, ορίζεται πενθήμερη 
εργασία των Υπηρεσιών, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Επειδή όμως κάποιες 
υπηρεσίες, παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες απαιτούν διαφοροποίηση από το 
πιο πάνω ωράριο λειτουργίας, με τις παραγράφους 8, 9 & 10 του άρθρου 36 του 
Ν.3584/2007 ορίζονται τα εξής: 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8. «Σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, με απόφαση των οργάνων της 
παρ. 3, μπορεί να ορίζονται κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων, 
χρόνο ή περιοχή οι περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού κατά το Σάββατο ή τη 
Δευτέρα, εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του 
είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. Το κατά τα ανωτέρω απασχολούμενο το 
Σάββατο ή τη Δευτέρα προσωπικό, καθώς και η υποχρεωτικά παρεχόμενη σε αυτό 
αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης καθορίζονται με απόφαση των ανωτέρω οργάνων.» 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9. «Κατά την ημέρα της ανάπαυσης, ο εργαζόμενος οφείλει να 
απασχοληθεί λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης, μη δυναμένης να αναβληθεί. Στην 
περίπτωση αυτή χορηγείται, ως ημέρα ανάπαυσης, άλλη εργάσιμη ημέρα εντός της 
προσεχούς εβδομάδας, καθοριζόμενη από την υπηρεσία. Κατά την ημέρα της ανάπαυσης 
δεν επιτρέπεται απασχόληση υπό μορφή υπερωριακής ή άλλης μορφής πρόσθετης 
εργασίας, εκτός εάν πρόκειται για συμπλήρωση βάρδιας. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10. «Το Σάββατο ή η Δευτέρα, κατά περίπτωση, δεν θεωρούνται ημέρες 
αργίας (εξαιρέσιμες) και δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη 
νομοθεσία προσαυξήσεις». 

Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4354/15, 
παρέχεται η δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνει στον Γενικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας την έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και 
καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας επί επταημέρου (κατά τα Σάββατα, τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες).  

Σύμφωνα με όλα τα προαναφερθέντα, το προσωπικό της Δ.Τ.Υ., θα πρέπει να δύναται 
να απασχολείται: 

(α) προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, δηλαδή προγραμματισμένα για 
ορισμένες εργασίες και όταν οι συνθήκες το απαιτούν, πέραν του πενθημέρου (ήτοι 
Σάββατα, Κυριακές, αργίες) και καθ’ όλο το 24ωρο (απογευματινή, νυχτερινή εργασία), 
οποτεδήποτε δηλαδή παραστεί ανάγκη παρέμβασης για την αποκατάσταση έκτακτων 
βλαβών, φθορών των δημοτικών εγκαταστάσεων της πόλης, βλαβών ή ζημιών στο 
δημοτικό δίκτυο υδροδότησης της πόλης, ή για την αντιμετώπιση βλαβών εξ αιτίας 
έκτακτων καιρικών φαινομένων.  

(β) καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (υπερωρίες) για την κάλυψη 
εκτάκτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών καθώς και για την κάλυψη 
προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης για τις οποίες δεν επαρκεί το μόνιμο 
προσωπικό για την περαίωση της εργασίας εντός του υποχρεωτικού ωραρίου. 

Αναλυτικότερα οι ανάγκες των Οργανικών Μονάδων της Δ.Τ.Υ. έχουν όπως 
περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

1.1   Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών                                                                                                                            

(επιστημονικό προσωπικό – μηχανικοί κλάδων Π.Ε. και Τ.Ε.) 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) είναι υπεύθυνη για την συντήρηση όλων 
των δημοτικών υποδομών και εγκαταστάσεων της πόλης (κτήρια, δίκτυα, δρόμοι, 
πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες κ.λ.π.), διά των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν 
(Υπηρεσία Ύδρευσης, Υπηρεσία Αυτεπιστασίας, Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων του 
Δήμου), πρέπει να δύναται να λειτουργεί, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, πέραν 
του πενθημέρου (ήτοι Σάββατα, Κυριακές, αργίες) και καθ’ όλο το 24ωρο, 
οποτεδήποτε δηλαδή παραστεί ανάγκη παρέμβασης για την αποκατάσταση 
έκτακτων βλαβών, φθορών των δημοτικών εγκαταστάσεων της πόλης, βλαβών 
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ή ζημιών στο δημοτικό δίκτυο υδροδότησης της πόλης, ή για την αντιμετώπιση 
βλαβών εξ αιτίας έκτακτων καιρικών φαινομένων .  

Παράλληλα, η Υπηρεσία Ύδρευσης της Δ.Τ.Υ.  είναι αναγκαίο να δύναται να 
λειτουργεί, οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη,  (σε επίπεδο αντίστοιχων στελεχών) 
καθ’ όλο το 24ωρο και τις επτά ημέρες της εβδομάδας σε βάρδιες, αλλά και με 
υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, επειδή καλείται να αντιμετωπίσει 
πολλές φορές απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως άμεση αποκατάσταση βλαβών στο 
δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (που υδρεύει την πόλη των Βριλησσίων, πληθυσμού 40.000 
κατοίκων περίπου), παρακολούθηση, καθ’ όλο το 24ωρο επί επτά ημέρες της εβδομάδα, 
αργίες και εορτές, της ομαλής λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και των 
αντίστοιχων υδατοδεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων.   

 

Το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (σε επίπεδο στελεχών) 
αποτελείται από:   

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.)  

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
α/α Ειδικότητα Θέση Σχέση 

εργασίας 
Πλήθος 
(άτομα) 

1 
Π.Ε. Πολιτικών 

Μηχανικών 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μόνιμος 1 

2 Τ.Ε. Πολιτικών 
Μηχανικών 

Προϊστάμενος Τμήματος 
Υποδομών Πόλης 

Μόνιμος 1 

3 
Π.Ε. Τοπογράφων 

Μηχανικών 
Προϊστάμενος Τμήματος 

Σχεδίου Πόλης 
Μόνιμος 1 

4 
Π.Ε. Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Τμήματος 

Κτηριακής Ανάπτυξης 
Πόλης 

Αορίστου 
Χρόνου 

1 

4 Τ.Ε. Μηχανολόγων 
Μηχανικών 

Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων Πόλης 

Αορίστου 
Χρόνου 

1 

5 
Τ.Ε. Πολιτικών 

Μηχανικών 
Υπάλληλος Τμήματος 

Υποδομών Πόλης 
Μόνιμοι 2 

6 Δ.Ε. Διοικητικού Γραμματεία Δ.Τ.Υ. Μόνιμη 1 
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Η υπερωριακή απασχόληση του κάθε υπαλλήλου δύναται να ανέλθει στις εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο για τις απογευματινές ώρες (έως τις 22:00 μ.μ.) και 
στις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο για τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Α2 του άρθρου 20 του Ν. 
4354/2015. 

 

1.2 Τμήμα Υποδομών Πόλης -  Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων 

Υποδομών (Υπηρεσία Αυτεπιστασίας) 

Το Γραφείο Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών πρέπει να δύναται 
να λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο και τις επτά ημέρες της εβδομάδας σε βάρδιες, 
αλλά και με υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, επειδή καλείται να 
αντιμετωπίσει πολλές φορές απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως άμεση 
αποκατάσταση των διενεργούμενων τομών μετά από βλάβες στο δημοτικό 
δίκτυο ύδρευσης, αποκατάσταση φθορών σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια 
μετά από ατύχημα, αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών στις εγκαταστάσεις των 
δημοτικών κτηρίων, παρεμβάσεις σε έκτακτες ανάγκες (όπως σεισμός, 
πλημμύρα, παγετός, σφοδρές χιονοπτώσεις κ.λ.π.).  

Το εργατοτεχνικό προσωπικό του Γραφείου Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων 
Υποδομών, του Τμήματος Υποδομών Πόλης (Υπηρεσία Αυτεπιστασίας) αποτελείται 
από τους εξής έξι (6) υπαλλήλους:  

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

α/α Ειδικότητα/Θέση Σχέση εργασίας Πλήθος (άτομα) 

1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 
Αορίστου 
Χρόνου 

1 

2 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 
Αορίστου 
Χρόνου 

4 

2 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων Μόνιμος 1 

3 ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών Μόνιμοι 1 

 

Η υπερωριακή απασχόληση του κάθε υπαλλήλου δύναται να ανέλθει στις εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο για τις απογευματινές ώρες (έως τις 22:00 μ.μ.) και 
στις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο για τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Α2 του άρθρου 20 του Ν. 
4354/2015. 

 



24 
 

1.3 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης 

  (Υπηρεσία Ύδρευσης) 

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης (Υπηρεσία 
Ύδρευσης) πρέπει να δύναται να λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο και τις επτά 
ημέρες της εβδομάδας σε βάρδιες, αλλά και με υπερωριακή απασχόληση του 
προσωπικού, επειδή καλείται να αντιμετωπίσει πολλές φορές απρόβλεπτες 
καταστάσεις, όπως άμεση αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης (που υδρεύει την πόλη των Βριλησσίων, πληθυσμού 40.000 κατοίκων 
περίπου), παρακολούθηση, καθ’ όλο το 24ωρο επί επτά ημέρες της εβδομάδα, 
αργίες και εορτές, της ομαλής λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και 
των αντίστοιχων υδατοδεξαμενών και αντλητικών συγκροτημάτων.  

Η αναφερόμενη λειτουργία αφορά σε:  

(α) Παρακολούθηση της λειτουργίας των αντλιοστασίων και υδατοδεξαμενών σε 
24ωρη βάση, καθημερινά, όλες τις ημέρες κάθε μήνα, συμπεριλαμβανομένων αργιών, 
Σαββάτων και Κυριακών. Για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας αυτής από το 
υφιστάμενο προσωπικό, θα πρέπει να εργάζονται οι τεχνίτες-υδραυλικοί εκ περιτροπής 
σε τέσσερις (4) βάρδιες, ένας (1) τεχνίτης-υδραυλικός ανά βάρδια, κατ’ ελάχιστον.  

 Παράλληλα, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες μία (1) πρωινή βάρδια των δύο 
(2) ατόμων, κατ’ ελάχιστον, είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο  της εύρυθμης λειτουργίας 
του δικτύου ύδρευσης. 

(β) Λειτουργία της υπηρεσίας συντήρησης δικτύου ύδρευσης, για την άμεση 
επέμβαση επί των βλαβών που τυχόν προκληθούν στο δίκτυο ύδρευσης, με την 
υπερωριακή ημερήσια και νυκτερινή εργασία εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών.  

Το διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποτελείται από τους εξής δεκαεννέα (19) 
υπαλλήλους:  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α/α Ειδικότητα/Θέση Σχέση εργασίας Πλήθος (άτομα) 

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Αορίστου Χρόνου 1 

2 ΔΕ Διοικητικών Μόνιμοι 2 

3 ΔΕ Σχεδιαστών Μόνιμη 1 

4 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών Μόνιμοι 9 

5 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών Ορισμένου  Χρόνου 1 

6 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης Μόνιμος 1 

7 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Μόνιμος 1 
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Αναλυτικά, οι εκτιμώμενες ημέρες και ώρες εξαιρέσιμης ή νυκτερινής εργασίας είναι 
σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.  

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  
(ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ)  

ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ 

Ελάχιστος 

αριθμός 

εργαζομένων ανά 

περίπτωση 

Κατηγορία 

εξαιρέσιμης ή 

νυχτερινής εργασίας 

Αριθμός ημερών 

εξαιρέσιμης ή 

νυχτερινής 

εργασίας 

ετησίως 

Αριθμός ωρών 

εξαιρέσιμης ή 

νυχτερινής εργασίας 

ανά βάρδια 1 ετησίως 

κατ’ ελάχιστον 

Τελικός Αριθμός 

ωρών εξαιρέσιμης ή 

νυχτερινής εργασίας 

ανά βάρδια2 

ετησίως 

1 

νυχτερινή βάρδια 

εργάσιμης 

ημέρας3 

302 2.416 2.658 

1 
νυχτερινή βάρδια 

Κυριακής3, 5 
52 416 458 

1 

νυχτερινή βάρδια 

ημέρας επίσημης 

αργίας3,6 

1 88 97 

4 

πρωινή-

μεσημεριανή 

βάρδια 

Κυριακής4,5 

52 1.248 1.373 

4 

πρωινή-

μεσημεριανή 

βάρδια ημέρας 

επίσημης 

αργίας4,6 

11 264 290 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 4.432 4.876 

 

 

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει ως εξής: 

1  γινόμενο: (ελάχιστος αριθμός εργαζομένων ανά περίπτωση όπως περιγράφεται 
προηγουμένως) x (αριθμός ημερών εξαιρέσιμης ή νυχτερινής εργασίας) x (ώρες 
εργασίας στην συγκεκριμένη κατηγορία).  

2  Ο υπολογιζόμενος αριθμός ωρών για την απασχόληση των κατ’ ελάχιστο 
απασχολούμενων, αυξημένος κατά 10%, προκειμένου να καλυφθούν απρόβλεπτες 
έκτακτες ανάγκες εργασίας περισσότερων ατόμων. 
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3 Η νυχτερινή βάρδια διαρκεί 8 ώρες. 

4 Η πρωινή-μεσημεριανή βάρδια διαρκεί 6,5 ώρες για τις 2 βάρδιες συνεργείου 
και τη μία βάρδια αντλιοστασίου και 4,5 ώρες για τη δεύτερη βάρδια αντλιοστασίου η 
οποία εργάζεται και επιπλέον 2 ώρες ανά βάρδια σε νυκτερινή ώρα. 

5 Το έτος 2019 έχει πενήντα δύο (52) Κυριακές, εκ των οποίων μία (1) Κυριακή 
είναι Θεοφάνεια  (6/1/2019) και μία (1) Κυριακή είναι Πάσχα (28/4/2019). 
Επομένως, ο υπολογισμός γίνεται για πενήντα (50) Κυριακές. 

6 Επίσημες ή εθιμοτυπικές αργίες είναι δεκατέσσερις (15): 
 

1. Πρωτοχρονιά (1/1) 
2. Θεοφάνια (6/1) 
3. Καθαρά Δευτέρα (11/3) 
4. 25η Μαρτίου (25/3) 
5. Μεγάλη Παρασκευή (26/4) 
6. Μεγάλο Σάββατο (27/4) 
7. Άγιο Πάσχα- (28/4) 
8. Δευτέρα του Πάσχα (29/4)  
9. Πρωτομαγιά (1/5) 
10. Ανάληψη του Κυρίου (6/6) 
11. Αγίου Πνεύματος (17/6) 
12. Κοίμηση της Θεοτόκου (15/8) 
13. 28η Οκτωβρίου (28/10) 
14. Χριστούγεννα (25/12) 
15. Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26/12) 

 
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ώρες μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης λόγω απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών των 
Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του έτους που μπορεί να οφείλονται σε έκτακτα 
φαινόμενα, αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο ή στον τρόπο λειτουργίας των εν λόγω 
Υπηρεσιών. 
Η υπερωριακή απασχόληση του κάθε υπαλλήλου δύναται να ανέλθει στις εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο για τις απογευματινές ώρες (έως τις 22:00 μ.μ.) και 
στις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο για τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Α2 του άρθρου 20 του Ν. 
4354/2015. 

Από την εφαρμογή της 24ωρης και επταήμερης λειτουργίας του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης (Υπηρεσία Ύδρευσης), του Γραφείου 
Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών του Τμήματος Υποδομών Πόλης 
(Υπηρεσία Αυτεπιστασίας) και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Βριλησσίων, θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος των κάτωθι κωδικών του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση που θα 
χορηγηθεί αρμοδίως από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  
προκειμένου να ληφθεί η σχετική Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ & 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στελέχη) 

& 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στελέχη) 

25.6011 30.6011 
25.6051.01 30.6051.01 
25.6051.02 30.6051.02 
25.6051.03 30.6051.03 
25.6021 30.6021 
25.6022 30.6052.01 
25.6052.01 30.6052.02 
25.6052.02 30.6041 
25.6041 30.6054 
25.6054.01  

 

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο 
θα : 

Εγκρίνει: 
(α)  την εξαίρεση από την πενθήμερη λειτουργία, την καθιέρωση επταήμερης 
λειτουργίας (Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) και την καθιέρωση 
εικοσιτετράωρης λειτουργίας για το έτος 2019,      
         (α1) του επιστημονικού 
προσωπικού (μηχανικοί Π.Ε. & Τ.Ε. διαφόρων κλάδων) και του διοικητικού 
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,       
(α2) του εργατοτεχνικού  προσωπικού του Γραφείου Κατασκευών και Διαχείρισης 
Έργων Υποδομών (Υπηρεσία Αυτεπιστασίας) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
                           (α3) του διοικητικού και εργατοτεχνικού  προσωπικού του 
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης (Υπηρεσία Ύδρευσης) της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,     

(β) την καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου υπερωριακή απασχόληση του 
προσωπικού που παρατίθεται στους παρακάτω πίνακες Ι, ΙΙ & ΙΙΙ. 

(γ) την καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου προς συμπλήρωση απασχόληση 
του προσωπικού (που παρατίθεται στους πίνακες Ι, ΙΙ & ΙΙΙΙ) σύμφωνα με τον πίνακα 
ΙV. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.)  

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
α/α Ειδικότητα Θέση Σχέση 

εργασίας 
Πλήθος 
(άτομα) 

1 
Π.Ε. Πολιτικών 

Μηχανικών 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μόνιμος 1 

2 
Τ.Ε. Πολιτικών 

Μηχανικών 
Προϊστάμενος Τμήματος 

Υποδομών Πόλης 
Μόνιμος 1 

3 
Π.Ε. Τοπογράφων 

Μηχανικών 
Προϊστάμενος Τμήματος 

Σχεδίου Πόλης Μόνιμος 1 

4 
Π.Ε. Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Τμήματος 

Κτηριακής Ανάπτυξης 
Πόλης 

Αορίστου 
Χρόνου 

1 

4 
Τ.Ε. Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων Πόλης 

Αορίστου 
Χρόνου 

1 

5 
Τ.Ε. Πολιτικών 

Μηχανικών 
Υπάλληλος Τμήματος 

Υποδομών Πόλης Μόνιμοι 2 

6 Δ.Ε. Διοικητικού Γραμματεία Δ.Τ.Υ. Μόνιμη 1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

α/α Ειδικότητα/Θέση Σχέση εργασίας Πλήθος (άτομα) 

1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 
Αορίστου 
Χρόνου 

1 

2 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 
Αορίστου 
Χρόνου 

4 

3 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων Μόνιμος 1 

4 ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών Μόνιμος 1 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α/α Ειδικότητα/Θέση Σχέση εργασίας Πλήθος (άτομα) 

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Αορίστου Χρόνου 1 

2 ΔΕ Διοικητικών Μόνιμοι 2 

3 ΔΕ Σχεδιαστών Μόνιμη 1 

4 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών Μόνιμοι 9 

5 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 
Ορισμένου  

Χρόνου 
1 

6 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης Μόνιμος 1 

7 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Μόνιμος 1 
 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  
(ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ)  

ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ 

Ελάχιστος 

αριθμός 

εργαζομένων ανά 

περίπτωση 

Κατηγορία 

εξαιρέσιμης ή 

νυχτερινής εργασίας 

Αριθμός ημερών 

εξαιρέσιμης ή 

νυχτερινής 

εργασίας 

ετησίως 

Αριθμός ωρών 

εξαιρέσιμης ή 

νυχτερινής εργασίας 

ανά βάρδια 1 ετησίως 

κατ’ ελάχιστον 

Τελικός Αριθμός 

ωρών εξαιρέσιμης ή 

νυχτερινής εργασίας 

ανά βάρδια2 

ετησίως 

1 

νυχτερινή βάρδια 

εργάσιμης 

ημέρας3 

302 2.416 2.658 

1 
νυχτερινή βάρδια 

Κυριακής3, 5 
52 416 458 

1 

νυχτερινή βάρδια 

ημέρας επίσημης 

αργίας3,6 

1 88 97 

4 

πρωινή-

μεσημεριανή 

βάρδια 

Κυριακής4,5 

52 1.248 1.373 

4 πρωινή- 11 264 290 
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μεσημεριανή 

βάρδια ημέρας 

επίσημης 

αργίας4,6 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 4.432 4.876 

 

 
 

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 
του Ν. 3584/07 καθώς και του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015. 

Μετά την έγκριση της παρούσας από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποσταλεί στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την έκδοση της Απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα. 

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

 

Με εντολή Δημάρχου 

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 

Νικόλαος Μπαρμπούνης 

 
 

Ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης 

Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

Η Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης 
Διοικητικών & 

Κοινωνικών 
Υπηρεσιών 

Η Προϊσταμένη 
του Τμήματος 
Λογιστηρίου & 
Εκκαθάρισης 

Δαπανών 

Ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης 

Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Ο Αντιδήμαρχος 
Ανθρωπίνων & 
Οικονομικών 

Πόρων 

      
Τρύφων 

Μαρτιγόπουλος 
Ερασμία Χίου Όλγα 

Παναγιωτίδου 
Γεώργιος 
Κρικώνης 

Παναγιώτης 
Φυκίρης 

Κωνσταντίνος 
Βαφειάδης 

Πολιτικός Μηχανικός 
Ε.Μ.Π. 

Διοικητικός Π.Ε. Διοικητικός Π.Ε. Διοικητικός Π.Ε.   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Βριλήσσια,   18 / 10 / 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  
                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Tεχνικών Υπηρεσιών 
ΤΜΗΜΑ: Σχεδίου Πόλης 

                                                   
                                                              ΠΡΟΣ: 

                                    Το Δημοτικό Συμβούλιο    
 

 
 

ΘΕΜΑ 11ο: 
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 

 
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  

του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». 
 

Θέτουμε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) για το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». 

 

Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή αγωγών ομβρίων σε διάφορες 

περιοχές του κεντρικού αστικού ιστού των Βριλησσίων, καθώς και η κατασκευή του 

κεντρικού αγωγού ομβρίων της περιοχής «Άνω Βριλήσσια», βορείως της Λεωφόρου 

Αναπαύσεως 

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής 

3. Η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων συνέταξε τη υπ’ αριθ. 71/2016 
μελέτη του έργου, προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε 
χιλιάδων ευρώ (3.225.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% του ποσού των επτακοσίων 
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (774.000,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 
τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (3.999.000,00) € 

4. Με την υπ’ αριθ. 6/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΘΟΘΩ9Ρ-ΘΥΠ, εγκρίθηκε η υλοποίηση 

του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». 

5. Με την υπ’ αριθ. 52/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε 

στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΓΨΣΩ9Ρ-ΧΗ2, εγκρίθηκε η σύναψη 

της Προγραμματικής Σύμβασης και των Όρων αυτής για την υλοποίηση του έργου 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». 

6. Υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 8821/15.07.2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βριλησσίων 
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7. Καταχωρήθηκε το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 8807/15.07.2016 πρωτογενές αίτημα στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
16REQ004787318. (ΑΔΑΜ ΝΕΟ ΚΗΜΔΗΣ : 17REQ001651846). 

8. Με την υπ’ αριθ. 181/2016 Απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα 
Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΦΛ6Ω9Ρ-ΝΡΡ, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους 

όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».  

9. Αναρτήθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ. 9355/26.07.2016 διακήρυξη του διαγωνισμού στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
16PROC004870645. 

10. Με την υπ’ αριθ. 233/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε 

στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω213Ω9Ρ-ΚΗΔ, 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στην εταιρεία 

«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», με προϋπολογισμό προσφοράς 805.792,26 € 
(συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε.) ήτοι έκπτωση 69,98% επί των τιμών της 

μελέτης του έργου. 

11. Με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 1094 / 17-2-2017 (Αριθ. Πρωτ. Δήμου Βριλησσίων 2125 
/ 17-2-2017) 30/2017 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγκρίθηκε 

το σχέδιο της σύμβασης κατόπιν της διενέργειας ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας 
ανάδειξης του αναδόχου, 

12. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 9600 / 12 – 07 – 2017 (ΑΔΑΜ 17SYMV001681940) 

υπογραφθέν συμφωνητικό (εργολαβική σύμβαση), η προθεσμία περαίωσης του έργου 
είναι οκτώ (8) μήνες ήτοι, η περαίωση του έργου προσδιοριζόταν στις 12 – 03 – 2018.  

13. Με την υπ’ αριθ. 54/2018 Απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα 

Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7Μ09Ω9Ρ-5Ν3, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την 
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 12η Σεπτεμβρίου 

2018, σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν. 3669/08 και της παρ. 2,του αρ. 376, του Ν. 

4412/16, καθώς οι καθυστερήσεις που προέκυψαν στην εκτέλεση των εργασιών δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου 

14. Με την υπ’ αριθ. 92/2018 η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) 
λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9ΞΞ6Ω9Ρ-ΧΩΤ, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (1ο Α.Π.Ε.) Εργασιών καθώς και το 1ο Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου 

15. Με την υπ’ αριθ. 158/2018 Απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα 

Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΞΤ5Ω9Ρ-Α5Ν, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την 
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» κατά εξήντα επτά (67) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 18η 
Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν. 3669/08 και της παρ. 2,του αρ. 376, 

του Ν. 4412/16, καθώς οι καθυστερήσεις που προέκυψαν στην εκτέλεση των εργασιών 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου 

16. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

 

 

 

 

Β.  Στοιχεία 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (1ου Α.Π.Ε. ) 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να τακτοποιήσει συμβατικές ποσότητες 

που κατά την εκτέλεση του έργου, παρουσιάζουν αυξομειώσεις αφού αφορούν εργασίες 
που από την φύση τους είναι δυσχερούς πρoμέτρησης και αντικειμενικής δυσκολίας 

καθώς και για να συμπεριλάβει τη δαπάνης της νέας εργασίας των αντιστηρίξεων 

παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα, για την οποία συντάθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου. 

Στον 1ο Α.Π.Ε του έργου δεν υπήρχε ανάλωση επί έλαττον δαπανών κάποιας ομάδας 

εργασιών, προκείμενου να εκτελεστούν εργασίες σε άλλες ομάδες και η νέα τιμή μονάδος 

χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα του έργου.  

 

Γ.  2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ( 2ος Α.Π.Ε. ) 

Ο παρόντας 2ος ΑΠΕ του έργου συντάσσεται για να καλυφθεί η αυξομείωση των 

ποσοτήτων των εργασιών της εργολαβίας, έτσι όπως αυτή προκύπτει με την εκτέλεση 

ποσοστού επί του φυσικού αντικειμένου του έργου πλέον του 85% και σύμφωνα με τις 

συνθήκες που συναντιούνται κατά την εκτέλεση του και τον ορθότερο προσδιορισμό και 

επιμέτρηση των ποσοτήτων αυτών.  

Η δαπάνη της νέας τιμή μονάδος, έτσι όπως διαμορφώνεται στον 2ο Α.Π.Ε. 

χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα του έργου.  

Οι εργασίες έτσι όπως εμφανίζονται στο 2ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνουν το φυσικό αντικείμενο 

της αρχικής σύμβασης καθώς κατασκευάζονται στο σύνολο τους τα 3.850 μ. αγωγών 

ομβρίων υδάτων που προέβλεπε η μελέτη του έργου και παρουσιάζονται σε ισοζύγιο με 

το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο του έργου.  

Επιπρόσθετα, με τον παρόντα ΑΠΕ: 
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 δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης (υπό την έννοια των 

Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18),  

 δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη 

 δεν καταργείται κάποια ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης 

 δεν θίγεται η πληρότητα, η αρτιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, αντίθετα 
βελτιώνονται 

 γίνεται χρήση "επί έλασσον δαπανών", χωρίς να γίνεται όμως υπέρβαση των 

ποσοστών που προβλέπονται από την παρ. 4γ του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του 

συνόλου). 

Γ1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε. 

Όπως φαίνονται επίσης και στο σώμα του 2ου Α.Π.Ε.:  

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΓΚΕΚ/ΝΕΣ 

1ου ΑΠΕ 

ΠΡΟΤ/ΝΕΣ 

2ου ΑΠΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΜΕ 

ΕΓΚΕΚ/ΝΗ 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ 
ΓΕ&ΟΕ 

805.792,26 923.551,21 926.636,30 3.085,09 0,33% 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 120.868,84 3.109,90 24,81 -3.085,09  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 926.661,11 926.661,11 926.661,11 0,00 
Χωρίς 

μεταβολή 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 82.214,81 82.214,81 82.214,81   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.008.875,92 1.008.875,92 1.008.875,92 0,00 
Χωρίς 

μεταβολή 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 13.879,78 13.879,78 13.879,78   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.022.755,70 1.022.755,70 1.022.755,70 0,00 
Χωρίς 

μεταβολή 

ΦΠΑ 24% 245.461,37 245.461,37 245.461,37   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

1.268.217,07 1.268.217,07 1.268.217,07 0,00 
Χωρίς 

μεταβολή 
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Αναλυτικότερα : 

1η ΟΜΑΔΑ: Χωματουργικά, Σήμανση-Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας – 
οδοστρωσίας 

Η δαπάνη της 1ης Ομάδας στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε., μετά την έκπτωση ανέρχεται σε 
411.570,80 €, έναντι 366.386,16 € της εγκεκριμένης με τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνης, δηλ. 
παρουσιάζει μια αύξηση της τάξης των 45.184,64 €, δηλ. πόσο 53.317,88 € με Γ.Ε. & 

Ο.Ε. 18% και ποσοστό 12,33 %. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της 

εργολαβίας, έτσι όπως αυτές έχουν προκύψει με την εκτέλεση ποσοστού πλέον του 85% 

επί του φυσικού αντικειμένου του έργου, καθώς επίσης και από τον ορθότερο 

προσδιορισμό και επιμέτρηση των υπολειπομένων ποσοτήτων για την ολοκλήρωση του 

έργου. 

Σε σχέση με την δαπάνη των 266.595,52 € της 1ης Ομάδας της αρχικής σύμβασης, η 
ομάδα παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 144.975,28 € δηλ. πόσο 171.070,83 € με Γ.Ε.& 

Ο.Ε. 18%. Από αυτό, το ποσό των 102.405,08 € αφορά την δαπάνη της νέας εργασίας, 
δηλ. πόσο 120.839,17 € με Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά από τα 

απρόβλεπτα του έργου 

Η αύξηση της δαπάνης για το υπόλοιπο ποσό των 171.070,83 € - 120.839,17 € = 
50.231,66 € καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου με την επιτρεπόμενη εντός της ομάδας χρήσης 

των επί έλαττον δαπανών , την χρήση ποσού 36.061,74 € (με ΓΕ&ΟΕ) από τη επί 
έλαττον δαπάνη της 2ης Ομάδας , την χρήση ποσού 14.170,10 € (με ΓΕ&ΟΕ) από τη επί 

έλαττον δαπάνη της 3ης Ομάδας και 0,18 € από τα απρόβλεπτα του έργου. 

 

2η ΟΜΑΔΑ: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις – Αρμοί 

Η δαπάνη της 2ης Ομάδας στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε., μετά την έκπτωση ανέρχεται σε 

170.769,60 €, έναντι 201.331,20 € της εγκεκριμένης με τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνης, δηλ. 
παρουσιάζει μια μείωση της τάξης των 30.561,60 €, δηλ. πόσο 36.062,69 € με Γ.Ε.&Ο.Ε. 
18% και ποσοστό 15,18 %.  

Η μείωση αυτή οφείλεται στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της 

εργολαβίας, έτσι όπως αυτές έχουν προκύψει με την εκτέλεση ποσοστού πλέον του 85% 

επι του φυσικού αντικειμένου του έργου, καθώς επίσης και από τον ορθότερο 

προσδιορισμό και επιμέτρηση των υπολειπομένων ποσοτήτων για την ολοκλήρωση του 

έργου..   

Σε σχέση με την δαπάνη των 201.330,40 € της 2ης Ομάδας της αρχικής σύμβασης η 
ομάδα παρουσιάζει μείωση της τάξης των 30.560,80 €, δηλ. πόσο 36.061,74 € με 
Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% και ποσοστό 15,18 % (μικρότερο του ορίου 20%) και γίνεται χρήση αυτού 
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του ποσού των επί έλαττον δαπανών προκείμενου να εκτελεστούν εργασίες στην 1η 

Ομάδας . 

 

3η ΟΜΑΔΑ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές 
δικτύων σωληνώσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων 

Η δαπάνη της 3ης Ομάδας στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε., μετά την έκπτωση ανέρχεται σε 

202.944,60 €, έναντι 214.947,58 € της εγκεκριμένης με τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνης, δηλ. 
παρουσιάζει μια μείωση της τάξης των 12.002,98 €, δηλ. πόσο 14.163,52 € με Γ.Ε.&Ο.Ε. 

18% και ποσοστό 5,58 %.  

Η μείωση αυτή οφείλεται στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της 

εργολαβίας, έτσι όπως αυτές έχουν προκύψει με την εκτέλεση ποσοστού πλέον του 85% 

επί του φυσικού αντικειμένου του έργου, καθώς επίσης και από τον ορθότερο 
προσδιορισμό και επιμέτρηση των υπολειπομένων ποσοτήτων για την ολοκλήρωση του 

έργου..   

Σε σχέση με την δαπάνη των 214.953,16 € της 3ης Ομάδας της αρχικής σύμβασης η 
ομάδα παρουσιάζει μείωση της τάξης των 12.008,56 €, δηλ. πόσο 14.170,10 € με 

Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% και ποσοστό 5,58 % (μικρότερο του ορίου 20%) και γίνεται χρήση αυτού 

του ποσού των επί έλαττον δαπανών προκείμενου να εκτελεστούν εργασίες στην 1η 

Ομάδας . 

Η δαπάνη των απροβλέπτων μειώνεται στο ποσό των 24,81 € 

Οι νέες τιμές μονάδος χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα του έργου . 

Στον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α 

παραμένουν αμετάβλητες. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η δαπάνη των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. 

συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε & Ο.Ε. 18% ανέρχεται στα 926.636,30 €, έναντι 

923.551,21 € της εγκεκριμένης με τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνης. Παρουσιάζει δηλ. μια αύξηση 
της τάξης των 3.085,09 € ή 0,33 % . Έναντι των 805.792,26 € της συμβατικής δαπάνης 
παρουσιάζει δηλ. μια αύξηση της τάξης των 120.844,04 € ή 15 %, η οποία καλύπτεται 

από τα απρόβλεπτα του έργου.  

Ο 2ος Α.Π.Ε όσον αφορά την αρχική σύμβαση κλείνει στο ποσόν των 926.661,11 € μαζί 

με τα απρόβλεπτα, ήτοι σε ισοζύγιο τόσο με την εγκεκριμένη με τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνη 

όσο και με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου.  

Ο 2ος Α.Π.Ε, με την αναθεώρηση και το ΦΠΑ, κλείνει στο ποσόν των 1.268.217,07 €, σε 

ισοζύγιο με τον 1ο Α.Π.Ε. και την αρχική σύμβαση του έργου.     
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Γ.2  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ο Α.Π.Ε. 

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με το συμβατικό οικονομικό 
αντικείμενο και αναλύεται ως εξής: 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΦΠΑ 24%): 
 1.008.875,92 € 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΠΑ 24%): 
 1.268.217,07 € 

ΕΓΚΕΚΡ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ (ΠΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΦΠΑ 24%): 
 1.008.875,92 € 

ΕΓΚΕΚΡ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΠΑ 24%): 
 1.268.217,07 €. 

ΠΡΟΤΕΙΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ (ΠΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΦΠΑ 24%): 
 1.008.875,92 € 

ΠΡΟΤΕΙΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΠΑ 24%): 
 1.268.217,07 €. 

 

Στον παρόντα Α.Π.Ε., γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, εντός των ορίων που 

προβλέπονται από την παρ. 4γ του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, δεν προκαλείται αλλαγή 

του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η 

λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής 
σύμβασης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου και τηρούνται οι ποσοτικές 

μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του 

συνόλου) 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» υπογράφεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 

Οι ανωτέρω αυξήσεις δαπανών προέκυψαν από την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες 

κρίθηκαν απαραίτητες κατά το στάδιο της κατασκευής για την αρτιότητα και λειτουργικότητα 
του έργου. Οι εργασίες αυτές όχι μόνο δεν τροποποιούσαν το «βασικό σχέδιο» του αρχικώς 

ανατεθέντος έργου, αλλά κρίθηκαν αναγκαίες για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η όλη 

κατασκευή καθώς και τα διακριτά της στοιχεία, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, 

χωρίς να θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 5 της 19ης συνεδρίας της 18ης 
Οκτωβρίου 2018 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (Σ.Δ.Ε.Π.Α.) για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με χρήση των επί  έλασσον δαπανών , 

που γίνεται εντός των ορίων που προβλέπονται από την παρ. 4γ του άρθρου 57 του 

Ν.3669/2008, 

Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία να 
εγκρίνει: 

τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.)  

του έργου: 

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 

καθ’ ότι συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008. 

 
Με εντολή Δημάρχου 

Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

Νικόλαος Μπαρμπούνης 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ / 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. 

 
 
 

 
 

 
 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ. 

ΑΠΘ 

ΜΑΡΤΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Βριλήσσια,  22 / 10 / 2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμός Πρωτοκόλλου:  14782  
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ: Σχεδίου Πόλης 
Προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο  

 
 

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου:  «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 

 
ΓΕΝΙΚΑ: 

Το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αφορά στην κατασκευή αγωγών 
ομβρίων σε διάφορες περιοχές του κεντρικού αστικού ιστού των Βριλησσίων, καθώς και στην 

κατασκευή του κεντρικού αγωγού ομβρίων της περιοχής «Άνω Βριλήσσια», βορείως της 

Λεωφόρου Αναπαύσεως. 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 9600 / 12 - 07 – 2017 (ΑΔΑΜ 
17SYMV001681940) υπογραφθέν συμφωνητικό (εργολαβική σύμβαση) ποσού 
1.268.172,06 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου 
για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον 

αριθμητικό κωδικό 45246400-7 στην υπηρεσία με αντικείμενο «Αντιπλημμυρικά έργα». 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 

Η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων συνέταξε τη υπ’ αριθ. 71/2016 μελέτη 
του έργου, προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων 
ευρώ (3.225.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% του ποσού των επτακοσίων εβδομήντα 
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (774.000,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού τριών 
εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (3.999.000,00) € 

Με την υπ’ αριθ. 6/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΘΟΘΩ9Ρ-ΘΥΠ, εγκρίθηκε η υλοποίηση του 

έργου  «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». 

Με την υπ’ αριθ. 52/2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΓΨΣΩ9Ρ-ΧΗ2, εγκρίθηκε η σύναψη της 

Προγραμματικής Σύμβασης και των Όρων αυτής για την υλοποίηση  του έργου  

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». 
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Υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 8821/15.07.2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βριλησσίων 

Καταχωρήθηκε το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 8807/15.07.2016 πρωτογενές αίτημα στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ: 
16REQ004787318. (ΑΔΑΜ ΝΕΟ ΚΗΜΔΗΣ : 17REQ001651846). 

Με την υπ’ αριθ. 181/2016 Απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα  

Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΦΛ6Ω9Ρ-ΝΡΡ, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους 

διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».     

Αναρτήθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ. 9355/26.07.2016 διακήρυξη του διαγωνισμού στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 16PROC004870645. 

Με την υπ’ αριθ. 233/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο (Πρόγραμμα  Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω213Ω9Ρ-ΚΗΔ, κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στην εταιρεία  «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», με 

προϋπολογισμό προσφοράς 805.792,26 € (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε.) ήτοι 
έκπτωση 69,98% επί των τιμών της μελέτης του έργου. 

Με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 1094 / 17-2-2017 (Αριθ. Πρωτ. Δήμου Βριλησσίων 2125 / 17-
2-2017) 30/2017 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγκρίθηκε το σχέδιο 

της σύμβασης κατόπιν της διενέργειας ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης του 
αναδόχου, 

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 9600 / 12 – 07 – 2017 (ΑΔΑΜ 17SYMV001681940) 

υπογραφθέν συμφωνητικό (εργολαβική σύμβαση), η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 
οκτώ (8) μήνες ήτοι, η περαίωση του έργου προσδιοριζόταν στις 12 – 03 – 2018.  

Με την υπ’ αριθ. 54 / 2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 7Μ09Ω9Ρ-5Ν3) 

εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 12η Σεπτεμβρίου 2018. 

Με την υπ’ αριθ. 158 / 2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΩΞΤ5Ω9Ρ-Α5Ν) 

εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» κατά εξήντα επτά (67) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 18η 
Νοεμβρίου 2018,. 

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
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Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου: 14782 / 17.10.2018 αίτηση του, ζητά 

να του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31η Δεκεμβρίου 
2018, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του αναφέροντας τα εξής:  

«… Περαιτέρω όμως, κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου δημιουργήθηκαν 

επιπρόσθετες καθυστερήσεις χωρίς καμία υπαιτιότητα  της εταιρείας μας. 

Πιο συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου υπολείπεται η κατασκευή της 

οδού Μ. Αλέξανδρου σε συνολικό μήκος 400 περίπου μέτρων. 

Στην συγκεκριμένη οδό το έδαφος αποδείχθηκε βραχώδες σε ποσοστό άνω του 95% και 

εξαιρετικής σκληρότητας, γεγονότα τα οποία σε συνδυασμό με την μεγάλη κλίση της οδού, τα 

μεγάλα βάθη εκσκαφής, την στενότητα της οδού, την υπόβαση από οπλισμένο σκυρόδεμα το 

οποίο καθαιρείται, την ύπαρξη 4 αγωγών ύδρευσης και ενός αγωγού αποχέτευσης στα όρια 

του σκάμματος εκσκαφής του έργου, καθώς και το γεγονός ότι οι ανωτέρω εργασίες, εξαιτίας 

των λόγων, χωρίς υπαιτιότητά μας, που οδήγησαν στη 1η και 2η παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας θα εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη 

περαίωση των εργασιών. 

Επομένως μετά και την ως άνω τεκμαιρόμενη καθυστέρηση των εργασιών χωρίς καμία 

υπαιτιότητά μας, σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα, σας υποβάλουμε νέο χρονοδιάγραμμα 

εργασιών του έργου και ζητάμε την έγκρισή του, καθώς και την παράταση των εργασιών έως 

την 31-12-2018 με ταυτόχρονη ισχύ της αναθεώρησης, δηλ. σαράντα τρεις (43) ημέρες από 

τη λήξη της ήδη ισχύουσας συμβατικής προθεσμίας του έργου της 18-11-2018.» 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων) συμφωνεί με 

τους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος του έργου, συνηγορεί στο ότι οι καθυστερήσεις που 

προέκυψαν στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και 

αποδέχεται την πρότασή του για παράταση του έργου, για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν, για χρονικό διάστημα σαράντα τριών (43) ημερών, ήτοι καταληκτική 
ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη : 

α) το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, 

β) την παρ. 2 του αρ. 376 του Ν. 4412/16 και  

γ) την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου: 14782 / 17.10.2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου 

«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ, 

παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο λάβει απόφαση με την οποία να: 
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Εγκρίνει 

την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου 

 «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 

κατά σαράντα τρεις (43) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ 

                              
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

 
  

 
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΑΡΤΙΓΟΠΟΥΛΟΣ   
ΤΡΥΦΩΝ ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

22 / 10 / 2018 22 / 10 / 2018 22 / 10 / 2018 
 
 Συνημμένα:  Αντίγραφο της υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου: 14782 / 17.10.2018 αίτηση του 

αναδόχου εταιρείας του έργου «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» 
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ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 1/11/2018 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ.Πρωτ. 15922 
Δ/νση: Βερνάρδου 23  
15235 Βριλήσσια  
Τηλ.:   213 2050530                   
                Προς: Πρόεδρο Δ.Σ. 
                          κ. Α. Λύτρα 

  
 
 

                                                                                   
                                                        ΘΕΜΑ 14ο :ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΠΕΔΑ 
 
      Κατόπιν έκδοσης του εκκαθαριστικού λογαριασμού Α, Β΄, Γ’ και Δ’ τριμήνου 2017 
και Α΄ τριμήνου 2018 προέκυψε υπερβολική χρέωση ύδατος λόγω αφανούς 
διαρροής ή αντίστοιχης υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε ορισμένους δημότες, 
μη οφειλόμενη σε πρόβλημα του υδρομετρητή ή σφάλμα του Δήμου.  
       

      Τα στοιχεία των δημοτών αυτών, που  παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα,  
προέβησαν σε αίτημα μείωσης στα συνήθη επίπεδα, ή έκπτωσης καθώς πρόκειται 
για άτομα οικονομικά αδύνατα να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα ποσά.  

      , 
 
 

προτείνουμε 
      (α) να μειωθεί το ποσό οφειλής από τους λογαριασμούς ύδρευσης του Α΄,  Β΄, Γ’ 
και Δ’ τριμήνου 2017 και του Α΄ τριμήνου 2018 καθώς και προηγούμενων ετών  στα 
συνήθη επίπεδα ή τύχουν ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
παρακάτω πίνακα . 
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 (γ) να απαλλαγούν οι ανωτέρω καταναλωτές ύδρευσης από την υποχρέωση πληρωμής 
των νόμιμων προσαυξήσεων που τυχόν επιβαρύνουν το τελικώς μειωμένο ποσό, λόγω 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την λήξη του εν λόγω λογαριασμού 
ύδρευσης., όπως προβλέπεται από το άρθρο 174 παρ. 3, εδαφ. γνΝ.3463/2006 ΦΕΚ 
114/Α.  
 

     H παρούσα εισήγηση συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του Κανονισμού Ύδρευσης 
που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (Απόφαση 57/2016) και εκδόθηκε βάσει 
του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 27.  

 
 
                                                                                  Ο Δήμαρχος 
 
                                                                  Με εντολή ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
                                                                        Νικόλαος Κ. Μπαρμπούνης 
 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Φ.Π.Α.

1 906/23-1-18 213508 02-01350 08 600088
 Α΄2017 
Β΄2017  

    125,43 €             
210,58 €        

92,34    
164,56

12,00      
21,39

2 13483/3-10-18 5826 18-03500 00 20573677
Β΄2017  
Γ΄2017 
Δ΄2017 

130,74 €        
235,89 €        
258,04            

54,56          
140,27 
186,75

7,09         
18,24      
24,28

3 15231/24-10-18 81795 08-01795 00 ΄0139 Α΄2018 73,00 € 40,50 € 5,27 €

4 15755/31-10-18 11339 18-00570 ο9 20573669 Α΄2018 457,37 € 380,25 € 49,43 €

5 5240/17-4-18 369 13-0125005 108452

Α΄2014 
Β΄2014 
Γ΄2014 
Δ΄2014 
Α΄2015 
Β΄2015 
Γ΄2015 
Δ΄2015 
Α΄2016 

170,27 € 75,35 € 9,79 €

6 15795/31-10-18 10667 24-00400 04 2879

Από 
Α΄2013 

έως 
Δ΄2017

327,43 € 144,89 18,84
ΧΡΕΟΣ ΑΠΌ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ

27,69 €

85,13 €

27,23 €

69,29 € 
77,38 € 
47,01 € 

163,70 €

Σύνολο           
Οφειλής

Διαγραφή 
ποσού

Α/Α

21,09 € 
24,63 € 

ΑΡ.ΠΡΩΤ ΑΡ.ΜΤΡ ΑΡ.ΥΔΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ποσό 

Πληρωμή
ς

ΧΡΕΟΣ ΑΠΌ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΗ

ΣΥΝΗΘΗ

ΣΥΝΗΘΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΣΥΝΗΘΗ
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ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ                                                    Βριλήσσια 1/11/18 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ.Πρωτ   15921 
Δ/νση: Βερνάρδου 23  
15235 Βριλήσσια  
Τηλ.:   213 2050530                   
                Προς: Πρόεδρο Δ.Σ. 
                          κ. Α. Λύτρα 

  
 
 

ΘΕΜΑ 15ο: « Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 172/2018 Απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου λόγω εσφαλμένης καταχώρησης» 

 
   Τροποποίηση ως προς τα στοιχεία της υπ΄αριθμ. 172/2018 Α.Δ.Σ. λόγω εσφαλμένης 
καταχώρησης σε ορισμένους καταναλωτές. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά 
περίοδοι κατανάλωσης ύδατος  οφειλές και διαγραφή ποσών. 

 

 
  

                                                              Ο Δήμαρχος 
                                                                       Με εντολή ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
                                                                                 Νικόλαος Κ. Μπαρμπούνης 
 

1 8486/11-6-18 09-04950 01 ΔΒ11 8625 Α ΄2018 400,42 345,35 11,65

2 12070/3-9-18 22-00820 00 469 Δ΄2017 15,79 13,97 1,82

3 12070/3-9-18 22-00820 02 1760 Δ΄2017 37,86 33,50 4,36

4 2025/14-2-18 03-04650 06 49
Β΄2017     
Γ΄2017  
Δ΄2017   

2.783,25 
204,48   
576,84     

1670,35

30,25      
86,19    

217,15

5 13562/1-10-18 05-01750 01 1220

Γ΄2012 
Δ΄2012 
Α΄2013 
Β΄2013 
Γ΄2013 
Δ΄2013 
Α΄2014 
Β΄2014 
Γ΄2014 
Δ΄2014 
Α΄2015 
Β΄2015 
Γ΄2015 
Δ΄2015 
Α΄2016 
Β΄2016  
Δ΄2016     
Β΄ 2017 
Γ΄2017  
Δ΄2017

947,22 

6,60        
45,20      
29,90      
36,20      

113,35     
245,15      

6,60           
6,60           
6,60           
6,60           
6,60           
6,60           
6,60           
6,60           
6,60           
6,60        
41,80     

118,05   
122,75      

6,60

0,86           
5,88           
3,89           
4,71        

14,74      
31,87        
0,86           
0,86            
0,86           
0,86           
0,86           
0,86           
0,86           
0,86           
0,86           
0,86           
5,44         

15,35      
15,96         
0,86

ΣΥΝΗΘΗ               
Β΄ 2017          
Γ΄2017          
Δ΄2017

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΗ

Οικ. Αδυναμία

Οικ. Αδυναμία

ΣΥΝΗΘΗ

Σύνολο ΟφειλήςΑ/Α

42,94

ΑΡ.ΠΡΩΤ ΑΡ.ΜΤΡ ΑΡ.ΥΔΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ποσό ΠληρωμήςΔιαγραφή ποσού

22,38
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βριλήσσια, 31/10/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15978 

 
ΠΡΟΣ  

                                                                    Τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων 
Προϋπολογισμού, που αφορούν σε παροχή νομικών υπηρεσιών, οικονομικού 
έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018» 

 
Σχετικές Διατάξεις: -Ν. 4555/2018, άρθρο 203, παρ. 1 

-Το με αριθμ.πρωτ.39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου                
Εσωτερικών 

            -N.4270/2014, άρθρο 51 παρ. 2 περίπτ. α΄ 
  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-
07-2018, ΤΕΥΧΟΣ Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις.». 

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

Ειδικότερα ο Δήμαρχος: 

«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν 
απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της 
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, 
προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η 
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία 
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης 
του προϋπολογισμού». 

Στο με αριθμ.πρωτ.39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4555/2018 (Α’133)»  αναφέρονται τα εξής: 
«Με το άρθρο 203 επιλύονται ζητήματα που προέκυψαν κατόπιν της έκδοσης του 
π.δ.80/2017 αναφορικά με την έννοια και τα καθήκοντα του διατάκτη στους δήμους. 
Με την αντικατάσταση της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010, 
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απονέμεται αποκλειστικά στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 
πιστώσεων, με την έκδοση μόνον της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση 
συλλογικού οργάνου, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, προκειμένου να 
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν 
από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου.» 

Μεταξύ των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν.4555/2018 που έχουν αναρτηθεί στο ΥΠ.ΕΣ ετέθη σχετικό ερώτημα 
για τον προσδιορισμό των Εξειδικευμένων πιστώσεων με βάση το αναλυτικότερο 
δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού, δεδομένου του ότι αυτές 
απαιτούν έγκριση και διάθεση από το Δ.Σ..  

 
Ως απάντηση του Υπουργείου στο ανωτέρω τεθέν ερώτημα εδόθη η εξής: 
 
«Το δημοτικό συμβούλιο δεν διαθέτει πιστώσεις σε καμία περίπτωση, μπορεί όμως 
να χρειασθεί να εξειδικεύσει μια πίστωση, εάν αυτή δεν είναι επαρκώς εξειδικευμένη. 
Ως προς την έννοια της εξειδικευμένης πίστωσης σημειώνονται τα ακόλουθα: Κατ’ 
αρχήν, όλες οι πιστώσεις του προϋπολογισμού είναι ειδικευμένες και η εξειδίκευση 
αυτή επιτυγχάνεται με την ταξινόμησή τους σε καθορισμένους εκ των προτέρων 
αναλυτικούς κωδικούς αριθμούς (άρθρο 51 παρ. 2 περίπτ. α΄ ν.4270/2014). 
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις πιστώσεων, για τις οποίες το δημοτικό 
συμβούλιο δεν έχει εξαντλήσει την αποφασιστική του αρμοδιότητα κατά την 
έγκριση του προϋπολογισμού και πρέπει πριν από την πραγματοποίηση της 
δαπάνης να επανέλθει με χωριστή απόφαση, διότι η έκδοση της απόφασης 
αυτής προβλέπεται από διατάξεις που δεν έχουν καταργηθεί. Π.χ. για τις 
δαπάνες της παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, ναι μεν το δημοτικό συμβούλιο παύει 
να ενεργεί ως διατάκτης των σχετικών πιστώσεων (άρθρο 203 παρ. 2 ν.4555/2018), 
παραμένει όμως η αρμοδιότητά του να αποφασίσει ποιές συγκεκριμένες δράσεις, 
εκδηλώσεις, εορτές, φιλοξενίες, επιχορηγήσεις κ.λπ. θα λάβουν χώρα και θα 
χρηματοδοτηθούν από τις πιστώσεις αυτές. Αντίθετα, οι προμήθειες, οι υπηρεσίες και 
τα έργα αποτυπώνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό, επομένως για τη διάθεση 
των πιστώσεων που αφορούν τις συμβάσεις αυτές δεν απαιτείται προηγούμενη 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, όπως άλλωστε ορίζεται ρητά στο νόμο (άρθρο 
206 παρ. 1 ν.4555/2018)». 

Με την 200/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: 62ΗΦΩ9Ρ-
90Ν)  και την αριθμ.1729/691/12-01-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2018 στον οποίο 
εγγράφηκε πίστωση στον Κ.Α 00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων» ύψους 30.000 ευρώ και με τις 36/2018, 83/2018 και 138/2018 
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση του 
ανωτέρω κωδικού.  

Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος κωδικός περιλαμβάνει τις αμοιβές των 
δικηγόρων και των συμβολαιογράφων και μέχρι ότου αυτός προσδιοριστεί σε 
αναλυτικότερο επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού σε επόμενη 
αναμόρφωση, όπως επιτάσσει ο νεοψηφισθείς νόμος, απαιτείται, πριν την απόφαση 
Δημάρχου για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, η λήψη απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί εξειδίκευσης της εν λόγω πίστωσης. 

Συγκεκριμένα για την εξειδίκευση της πίστωσης και προκειμένου να υλοποιηθούν 
οι ενέργειες που αφορούν στη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου και 
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τη διασφάλιση των συμφερόντων αυτού,  την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος 
του διατάκτη από το Δήμαρχο καθώς και των λοιπών προβλεπόμενων ενεργειών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4555/2018 και την παροχή εντολής 
σε δικηγόρους με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την 
περίπτωση ιε της παρ. 1του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, απαιτείται η εξειδίκευση 
των πιστώσεων του Κ.Α 00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» 
ως εξής:  

1. Πίστωση ύψους 310,00 ευρώ: Άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης εκ 
μέρους του Δήμου Βριλησσίων κατά της υπ’ αριθ. 13324/2018 Απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (Τμήμα 16ο Μονομελές) και ΑΚΔ:935/2013 
με την οποία έγινε αποδεκτή η ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΊΑ ΚΑΤΆΘΕΣΗΣ 26/3/2013 
προσφυγή  που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΚΗ ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ, 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΣΤΙΤΟΡΙΩΝ» και το διακριτό τίτλο «ΑΛΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» κατά του Δήμου 
Βριλησσίων (καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση του ενδίκου μέσου της 
έφεσης: 15/11/2018) εφόσον γίνει αποδεκτή η γνωμοδότηση δικηγόρου για 
την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης από την Οικονομική Επιτροπή. 
 

2.  Πίστωση ύψους 310,00 ευρώ: Άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης εκ 
μέρους του Δήμου Βριλησσίων κατά της υπ’ αριθ. Α16898/2018 Απόφασης 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (Τμήμα 9ο Μονομελές) με την οποία 
έγινε αποδεκτή η με χρονολογία κατάθεσης 23/11/2012 προσφυγή  που 
άσκησε η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ήδη 
«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου 
Βριλησσίων (καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση του ενδίκου μέσου της 
έφεσης: 28/11/2018) και αφορούσε τέλη ανταποδοτικής εισφοράς εφόσον 
γίνει αποδεκτή η γνωμοδότηση δικηγόρου για την άσκηση του ενδίκου μέσου 
της έφεσης από την Οικονομική Επιτροπή  
 

3. Πίστωση ύψους 372,00 ευρώ: Εκπροσώπηση του Δήμου Βριλησσίων  και 
κατάθεση προτάσεων ενώπιον του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Τακτική Διαδικασία)  αναφορικά με την υπόθεση εκδίκασης της από 
1/10/2018, με αριθμό ΓΑΚ 90659/2018 και αριθμό ΕΑΚ 3490/2018 Αγωγής 
του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Βριλησσίων με αντικείμενο: 
Κτηματολόγιο. 
 

4. Πίστωση ύψους 396,80 ευρώ (80€Χ4ώρες & Φ.Π.Α 24%/320 +76,80€): 
Παροχή γνωμοδότησης δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, και 
της παρ.1, περ.ιδ, του άρθρου 72, του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, επί 
εξώδικου συμβιβασμού διαφοράς μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και 
των: Ελισσάβετ Χρούντα του Γεωργίου και Άννας Χρούντα του 
Γεωργίου, στο Ο.Τ. 79β. για την κατ’ αρχήν αγορά του συνόλου του 
ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας των ανωτέρω φερομένων 
ιδιοκτητριών με σκοπό την ταχεία υλοποίηση της ρυμοτομίας της περιοχής. 
Σχετική η αριθμ. 130/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Νικόλαος  Μπαρμπούνης 
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ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 
 

 

 

 
ΤΖΕΛΕΠΗ 

ΕΛΕΝΗ 

 
ΤΖΕΛΕΠΗ  

ΕΛΕΝΗ 

ΧΙΟΥ  
ΕΡΑΣΜΙΑ 

   
 

 

 
 


