
 
 
 

  ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 

Θέμα: «Έγκριση ισολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Ροδίας 
Στριφτού, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4182/2013.» 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 
Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν4623/2019 

στην Οικονομική Επιτροπή,  παρακαλούμε όπως, σε προσεχή συνεδρίαση 
εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από την  Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση 
ισολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4182/2013 «τα Ιδρύματα υποβάλλουν κάθε έτος στην 
αρμόδια αρχή προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό», όπως επίσης και «για 
κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υποβάλλεται ιδιαίτερος  προϋπολογισμός, 
απολογισμός και ισολογισμός» ως ακολούθως: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας – 
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων 
Συντάκτρια: Περρή Μαρία-Αλουϊσία 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Τηλ. : 213 2072361, 367 
 

 
 
 

 
 
 

 
Προς: 

 

 
Αχαρνές,      /    /2022 
Αρ. Πρωτ.: 
                 

 
 
 
 Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
 

1ο ΘΕΜΑ 



 
 
 

 
 

 
 
 







 





 





 

 

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ως Διαχειριστής του  

Κληροδοτήματος 

 «Ροδίας Στριφτού»   

    

  
 Σπυρίδων Βρεττός 

 
  
  
 

 

 

 

 



 
 

  ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 

Θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Ροδίας 
Στριφτού, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4182/2013.» 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν4623/2019 
στην Οικονομική Επιτροπή, παρακαλούμε όπως, σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε 
και ληφθεί απόφαση από την  Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση απολογισμού 
έτους 2021 του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4182/2013 «τα Ιδρύματα υποβάλλουν κάθε έτος στην 
αρμόδια αρχή προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό», όπως επίσης και «για κάθε 
κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υποβάλλεται ιδιαίτερος  προϋπολογισμός, 
απολογισμός και ισολογισμός»  ως ακολούθως: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας – 
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων 
Συντάκτρια: Περρή Μαρία-Αλουϊσία 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Τηλ. : 213 2072361, 367 
 

 
 
 

 
 
 

 
Προς: 

 

 
                 

 
 
 
  
 
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
 

2ο ΘΕΜΑ 



 
 



 

  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ως Διαχειριστής του  

Κληροδοτήματος 

 «Ροδίας Στριφτού»   

   

  Σπυρίδων Βρεττός 



 

 

  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Θέμα: «Εξωδικαστικός συμβιβασμός οικονομικών απαιτήσεων που αφορά 
αποζημίωση απαλλοτρίωσης ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, με ΚΑ 290125 στο Ο.Τ. 
Γ1920 της Π.Ε. Χαραυγή Β του Δήμου Αχαρνών, ιδιοκτησίας κας Χαϊτά Σοφίας» 

Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη :  

 Την αριθμ. πρωτ. 28427/28-3-2022 διαβίβαση του φακέλου της εν λόγω 
υπόθεσης από τη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών 
που εμπεριέχει αίτημα έκδοσης ΑΑΥ. 

 Το πίνακα της υπ' αρίθμ. 7740/1675/1995 διορθωτικής πράξης εφαρμογής 
για την Π.Ε. Χαραυγή Β Δήμου Αχαρνών, όπου η αναγραφόμενη συνολική 
ρυμοτομούμενη έκταση του οικοπέδου με Κ.Α. 290125 στο Ο.Τ. Γ1920 
ιδιοκτησίας κας Χαϊτά Σοφίας είναι 86,95 τ.μ. 

 Τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 136/2008, 405/2008 και 52/2009 

 Την αριθμ. πρωτ. 24821/16-3-2022 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου, 
για θέματα και τη διαδικασία καταβολής εξωδικαστικής αποζημίωσης 
μικρών εδαφικών τμημάτων λόγω ρυμοτομίας κάτω από 50 τ.μ, σύμφωνα με 
τις ανωτέρω αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Το άρθρο 871 ΑΚ σύμφωνα με το οποίο: "με τη σύμβαση του συμβιβασμού 
οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικονομική 
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας  
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων  
 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος
Τηλ.: 213-2072361, 367 

 
 
 
 
 

                   Προς : 
                   Κοιν. : 

 

 
 
   
 

 
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3ο ΘΕΜΑ 



ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση 
εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση." 

 Το άρθρο 23 του Ν 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
Ακινήτων) το οποίο ορίζει ότι "Το δικαστήριο, κατά τη δικάσιμο και πριν από 
κάθε συζήτηση της αίτησης περί προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού 
της αποζημίωσης, επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων”. 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία η Οικονομική 
Επιτροπή, παρ. ιβ) αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 

 Την υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε προς το Δήμο Αχαρνών, όπου η κα 
Χαϊτά Σοφία, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω γνωμοδότηση της Νομικής 
Συμβούλου δηλώνει ότι:  

α) αποδέχεται να αποζημιωθεί με τη συμβιβαστική τιμή των 178,00€/τ.μ. 
που προτείνει ο Δήμος, και για έκταση 50,00 τ.μ.,  

β) αποποιείται και δεν διεκδικεί αποζημίωση από το Δήμο Αχαρνών για το 
υπόλοιπο της ρυμοτομούμενης έκτασης των 36,95 τ.μ. και  

γ) ότι άπαντα τα ρυμοτομούμενα τίθενται σε κοινή χρήση.  

 
Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, η κα Χαϊτά Σοφία δύναται να αποζημιωθεί για 
50,00 τ.μ με 178,00€/τ.μ., με το ποσό των 8.900,00€ (=50,00 τ.μ. Χ 178,00€/τ.μ.), 
ενώ για τα υπόλοιπα 36,95 τ.μ., τα οποία αποποιείται και δεν διεκδικεί αποζημίωση 
το οικονομικό όφελος για το Δήμο είναι της τάξης των 6.577,1 €. 

Παρακαλούμε όπως, σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης για την αποδοχή συμβιβαστικής αποζημίωσης 
απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτόμησης, που βρίσκεται στην Π.Ε. Χαραυγή 
Β Δήμου Αχαρνών, και στο Ο.Τ. Γ1920 με ΚΑ 290125 ιδιοκτησίας κας Χαϊτά Σοφίας , 
για συνολικό ποσό 8.900,00€, το οποίο θα αντληθεί από τον Κ.Α. 40-7111.002 του 
προϋπολογισμού εξόδων 2022, για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών 
εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή). 

 

Συνημμένα : 

1. η αρ. πρωτ. 28427/28-3-2022 διαβίβαση του φακέλου της εν λόγω 
υπόθεσης, 

2. πίνακας της υπ' αρίθμ. 7740/1675/1995 διορθωτικής πράξης εφαρμογής 
για την Π.Ε. Χαραυγή Β Δήμου Αχαρνών, 

3. η αρ. πρωτ. 24821/16-3-2022 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου, 
4. η υπεύθυνη δήλωση κας Χαϊτά Σοφίας , προς το Δήμο Αχαρνών,  
5. τίτλοι κυριότητας : 9252/1966 συμβόλαιο (προιξ αναπαλλοτρίωτος) 



6. πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων, κατασχέσεων, 
κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος 

 
 
 
 Η Προϊστάμενη Δ/νσης 
 Οικονομικών Υπηρεσιών 
 Ειρήνη Λέκκα 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 31757/05-04-2022 πρακτικού της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό 

για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων. 

 B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου 

και των Νομικών του Προσώπων, για τις ομάδες «Α - Προμήθεια 

ειδών παντοπωλείου», «Δ - Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών», 

«Ε - Προμήθεια φρέσκου πλήρους γάλακτος», «ΣΤ – 

Προμήθεια ειδών αρτοποιίας» & «Ζ - Προμήθεια  Ποτών, 

αναψυκτικών και ειδών καφεκοπτείου» στον κ. Ανδρέα 

Σκουριά, για την ομάδα «Β - Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου» 

στον κ. Αναστάσιο Κιάμο, για την ομάδα «Γ - Προμήθεια ειδών 

κρεοπωλείου», στην εταιρεία «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική 

& Εξαγωγική Α.Ε.», για την ομάδα «Η - Προμήθεια  

Μικρογευμάτων» στην εταιρεία «Must Sandwich O.E.»». 

 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών & Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια:  Αιμ. Μουστακάτου  
Τηλ.: 210 2477900 
E-mail:  kapidimouaxarnon@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Προς: 
 

 
Αχαρνές, 05/04/2022 

 
 

 
 

 
 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

 

4ο ΘΕΜΑ 



Με τις με αρ. 599/2021 & 129/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

προσωρινοί ανάδοχοι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, 

αναδείχθηκαν, για τις ομάδες «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου», «Δ - 

Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών», «Ε - Προμήθεια φρέσκου πλήρους 

γάλακτος», «ΣΤ – Προμήθεια ειδών αρτοποιίας» & «Ζ - Προμήθεια  

Ποτών, αναψυκτικών και ειδών καφεκοπτείου» ο κ. Ανδρέας Σκουριάς, για 

την ομάδα «Β - Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου» ο κ. Αναστάσιος Κιάμος, 

για την ομάδα «Γ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», η εταιρεία «Αίαντας 

Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.», για την ομάδα «Η - 

Προμήθεια  Μικρογευμάτων» η εταιρεία «Must Sandwich O.E.»».  

Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 31757/05-04-2022 πρακτικό, η Επιτροπή 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών προχώρησε στην 

αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους ανωτέρω 

προσωρινούς αναδόχους. 

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

προσεχή συνεδρίαση για:  

Α. την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 31757/05-04-2022 πρακτικού της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για 

την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών 

του Προσώπων και  

Β. την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων: 

 Για την Ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου», στον κ. 

Ανδρέα Σκουριά, ο οποίος προσέφερε για το ελαιόλαδο ποσοστό 

έκπτωσης 25 % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως προκύπτει 

από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών και για τα 

υπόλοιπα είδη της ομάδας «Α», το ποσό των 63.694,71 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Γενικό σύνολο: 79.523,75 €). 

 Για την Ομάδα «Β - Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου», στον κ. 

Αναστάσιο Κιάμο, ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 24 % στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 



είδους την ημέρα παράδοσης, όπως προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. 

 Για την Ομάδα «Γ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», στην εταιρεία 

«Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.», η οποία 

προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 18,30 % στη νόμιμα διαμορφούμενη 

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών. 

 Για την Ομάδα «Δ - Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών», στον κ. 

Ανδρέα Σκουριά, ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 25 % στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

είδους την ημέρα παράδοσης, όπως προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. 

 Για την Ομάδα «Ε-Προμήθεια φρέσκου πλήρους γάλακτος», στον 

κ. Ανδρέα Σκουριά, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 8.949,60 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 %. 

 Για την Ομάδα «ΣΤ – Προμήθεια ειδών αρτοποιίας», στον κ. 

Ανδρέα Σκουριά, ο οποίος προσέφερε το συνολικό ποσό των 

29.560,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 %. 

 Για την Ομάδα «Ζ - Προμήθεια  Ποτών, αναψυκτικών και ειδών 

καφεκοπτείου», στον κ. Ανδρέα Σκουριά, ο οποίος προσέφερε το 

συνολικό ποσό των 8.237,47 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

 Για την Ομάδα «Η - Προμήθεια  Μικρογευμάτων», στην εταιρεία 

«Must Sandwich O.E.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 

10.280,74 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 %.   

       

 
 
 

      Η Πρόεδρος της Επιτροπής   Τα μέλη της Επιτροπής  

 
 

 Θεοδώρα Κατσέλου    1. Μαρία Μάντακα2.Αιμιλία Μουστακάτου 

 

 

 

 

 



    

 

 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων 
και Ειδικών Συνεργείων 

 
 

 
 
 
 
 
Προς:  

 
 
Αχαρνές:   4/4/2022 
 
 
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη σύναψης σύµβασης συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό 

Σύνδεσμο Νομού Αττικής για την παροχή υπηρεσιών λειοτεµαχισµού και µεταφόρτωσης ογκωδών και 
πράσινων απορριµµάτων διάρκειας ενός (1) έτους καθώς και του σχεδίου σύμβασης. 

Κ. Πρόεδρε,       

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση  ή μη 
σύναψης σύµβασης συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής για 
την παροχή υπηρεσιών λειοτεµαχισµού και µεταφόρτωσης ογκωδών και πράσινων απορριµµάτων διάρκειας ενός 
(1) έτους καθώς και του σχεδίου σύμβασης. 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των ΟΤΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3) Το με αρ. πρωτ. 6826/27-1-2022 έγγραφο του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης 
Απορριμμάτων, με το οποίο ζητήθηκε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ 

4) Το εδάφιο (ιζ) της παρ. 1 του αρ. 158 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο οι υποχρεωτικές δαπάνες είναι: 
«……….….καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία.» 

5) Την αρ. 40/2022 (ΑΔΑ: 6Π11ΟΡ05-ΣΡΒ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης  συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Αχαρνών για την παροχή υπηρεσιών 
λειοτεµαχισµού και µεταφόρτωσης ογκωδών και πράσινων απορριµµάτων για ένα (1) έτος, καθώς και το 
σχέδιο σύμβασης, το οποίο έχει ως εξής: 

5ο ΘΕΜΑ 



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

             
                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
            ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
            ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
                             ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
 

                          ΑΡ. ΠΡΩΤ   

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΣΝΑ – ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

Στην Αθήνα σήμερα ………..   του μηνός ………. 2022 και στην έδρα του 
Ε.Δ.Σ.Ν.Α., οδός Άντερσεν 6 και Μωραϊτη 90 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 
  
1. Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Άντερσεν 6 και Μωραϊτη 90, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο 
του κ. Βασίλειο Κόκκαλη, Αντιπεριφερειάρχη Αττικής.  

1.  Ο Δήμος Αχαρνών, Ο.Τ.Α. α' βαθμού, που εδρεύει στις Αχαρνές οδός 
Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα, ΑΦΜ  997833057 ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Δήμαρχο κ. Σπυρίδων Βρεττό,  συμφωνούν και 
συναποδέχονται τα παρακάτω: 

                                                          Προοίμιο  
Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ως αρμόδιος φορέας για την προσωρινή αποθήκευση,  επεξεργασία, 
μεταφόρτωση, ανακύκλωση και την, εν γένει, αξιοποίηση και διάθεση στερεών 
αποβλήτων, την λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, τη κατασκευή μονάδων 
επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και την  αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων 
εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός  της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής, 
έχων στην ιδιοκτησία του κατάλληλο εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό 
(αυτοκινούμενους λειοτεμαχιστές, οχήματα και σκάφες μεταφοράς απορ/των) και 
προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια για την ορθολογική διαχείριση των 
απορριμμάτων των Δήμων της Περιφέρειας  Αττικής, υλοποιεί πρόγραμμα για το 
λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου των ΟΤΑ - 
μελών του. 

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στον τομέα του 
περιβάλλοντος για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων εφαρμόζει 
πρόγραμμα διακεκριμένης συλλογής ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου. Τα 
συλλεγόμενα ογκώδη και απορρίμματα πρασίνου  θα προσκομίζονται στο χώρο 
Προσωρινή εναπόθεσης ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων με διεύθυνση 
<<Δημοτικός χώρος – στον εξωτερικό χώρο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Αχαρνών>> 

Η Σύμβαση αυτή υπογράφεται μετά την λήψη των κάτωθι Αποφάσεων: 



α) της 40/2022  ΑΕΕ ΕΔΣΝΑ 

β) της ……………. Αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών   

  

 
 
 
 
Εν όψει των ανωτέρω, με την υπογραφή της παρούσης, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν 
ως στόχο την υλοποίηση προγράμματος για το λειοτεμαχισμό-μεταφόρτωση των 
ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου του Δήμου Αχαρνών, όπως ορίζεται 
παρακάτω. 

Άρθρο 1°Αντικείμενο - Σκοπός της σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων 
μερών και οι σχετικοί όροι προκειμένου να υλοποιηθεί πρόγραμμα λειοτεμαχισμού 
και μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου που παράγονται στην 
περιοχή του Δήμου Αχαρνών και συλλέγονται από το πρόγραμμα αποκομιδής του 
Δήμου. 

Με την παρούσα σύμβαση προβλέπεται παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού, 
μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου  και η διάθεση-τροφοδοσία 
ανοικτών σκαφών για τη μεταφόρτωση κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις 
ανάγκες του δήμου και ανάλογα την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και του 
προσωπικού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η συμβολή, των εδώ συμβαλλομένων, 
στην προεπεξεργασία των αποβλήτων πριν την τελική διάθεση αυτών και στην 
μείωση του οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους διαχείρισης των ογκωδών 
και απορριμμάτων πρασίνου, λόγω της προφανούς απομείωσης του προς μεταφορά 
όγκου και της εξοικονόμησης πολύτιμου χώρου στον τελικό αποδέκτη (ΧΥΤΑ) των 
υπόψη στερεών αποβλήτων. 

Άρθρο 2° Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Συμβαλλόμενων 

Για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα 
μέρη έχουν στα πλαίσια της παρούσας τις ακόλουθες υποχρεώσεις και 
δικαιώματα. 

2.1. Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αναλαμβάνει: 

1. Να παρέχει υπηρεσίες, ανάλογα με την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και του 
προσωπικού του 

α. λειοτεμαχισμού ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου, και  

β. μεταφόρτωσης και μεταφοράς ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου  

2. Να ασκεί την τεχνική επίβλεψη εκτέλεσης των ως άνω εργασιών και να τηρεί 
αρχείο με τα στοιχεία λειτουργίας της μονάδας διαθέτοντας προς τούτο ίδιο τεχνικό 



προσωπικό. 

3.Να προβαίνει με ίδια μέσα και δαπάνες στις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης 
του εξοπλισμού. 

2.2. Ο Δήμος Αχαρνών (ως άμεσα ενδιαφερόμενος για την περιβαλλοντικά ορθή, 
τεχνικά άρτια και ταχεία εκτέλεση των εργασιών της παρούσας) : 

1. Υποχρεούται να διαθέσει κατάλληλο χώρο για την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών. 

2. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση του χώρου, τον έλεγχο των 
εισερχομένων οχημάτων και την διαχείριση των εισερχομένων φορτίων που είναι 
ακατάλληλα προς λειοτεμαχισμό.  

Καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσης συμβάσεως ο Δήμος έχει την 
ευθύνη για την παροχή εγκαταστάσεων για την υγιεινή του προσωπικού, για την 
φύλαξη και καθαριότητα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του ΕΔΣΝΑ δια 
των οποίων θα εξυπηρετείται το πρόγραμμα ως και του εν γένει χώρου, που διαθέτει 
ο Δήμος για τον σκοπό αυτό και την ευθύνη επίβλεψης των οχημάτων του που 
τυχόν προσέρχονται στον χώρο κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

3. Υποχρεούται να μεριμνήσει για τη διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας κατά την 
κίνηση των οχημάτων και τη λειτουργία του εξοπλισμού. Προς τούτο και όσον 
αφορά ειδικότερα την ασφαλή κίνηση των οχημάτων, ο Δήμος είναι υπεύθυνος για 
την απαιτούμενη διαμόρφωση του χώρου ώστε η κίνηση των οχημάτων από και προς 
τον χώρο εργασιών να γίνεται με ασφάλεια. 

4. Υποχρεούται να αναλάβει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων 
αρνητικών επιπτώσεων (οπτική ρύπανση, διασπορά σκόνης και υλικών), ενδεχόμενες 
λόγω της θέσης και μορφολογίας του χώρου, όπως π.χ. προστατευτικά πλαίσια (π.χ, 
ενημερωτικές πινακίδες) στην εξωτερική περίμετρο του χώρου και διάθεση 
βυτιοφόρου οχήματος . 

5. Αναλαμβάνει να συλλέγει με ίδια μέσα και προσωπικό τα ογκώδη απορρίμματα 
και τα απορρίμματα πρασίνου που παράγονται στην περιοχή του και να τα 
μεταφέρει στον προκαθορισμένο χώρο με σκοπό την προσωρινή επιδαπέδια 
συγκέντρωση τους, προκειμένου εκ του τόπου αυτού να αρχίζει η τροφοδοσία του 
λειοτεμαχιστή με τη βοήθεια φορτωτή και, κατά περίπτωση, είτε η απευθείας 
τροφοδοσία των σκαφών του ΕΔΣΝΑ με τα λειοτεμαχισμένα απορρίμματα μέσω 
της μεταφορικής ταινίας του λειοτεμαχιστή, είτε η επιδαπέδια συγκέντρωση και στη 
συνέχεια η τροφοδοσία με χρήση του φορτωτή. 

Όσον αφορά την μεταφορά των λειοτεμαχισμένων απορριμμάτων (προς τελική 
διάθεσή τους), αυτή θα γίνει αποκλειστικά με οχήματα του ΕΔΣΝΑ..  

6. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου και στο βαθμό που θα είναι εφικτό από 
πλευράς ελεύθερου χώρου, ο Δήμος αναλαμβάνει να φιλοξενεί την στάθμευση και 
φύλαξη του εξοπλισμού του ΕΔΣΝΑ ( λειοτεμαχιστή, τετραξονικά, containers) 
μετά το πέρας των εργασιών στην περίπτωση που η διάρκεια εκτέλεσης εργασιών 
υπερβαίνει την μία ημέρα. 



7. Αναλαμβάνει να παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και να συμμετέχει 
στην τήρηση του αρχείου με τα στοιχεία λειτουργίας της μονάδας διαθέτοντας προς 
τούτο ίδιο τεχνικό προσωπικό. 

8. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την δαπάνη των καυσίμων που θα 
απαιτηθούν για την λειτουργία των μηχανημάτων για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

2.3. Η έναρξη και το πέρας της λειτουργίας του εξοπλισμού, οι χρόνοι εισόδου, 
εξόδου του εξοπλισμού του ΕΔΣΝΑ και λοιπά στοιχεία, θα αποτυπώνονται σε ειδικό 
έντυπο (Ημερήσιο Δελτίο Λειτουργίας) το οποίο θα προσυπογράφεται από τον 
υπεύθυνο του Δήμου και τον αρμόδιο επί τόπου υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ. Τα έντυπα 
αυτά θα αποτελούν την βάση 
επεξεργασίας, για την σύνταξη των πιστοποιήσεων, από τον ΕΔΣΝΑ. 

2.4. Ο Δήμος υποχρεούται να εξασφαλίσει με ίδια μέσα και δαπάνες ότι τα 
προσκομιζόμενα προς λειοτεμαχισμό ογκώδη και απορρίμματα πρασίνου θα είναι 
διαχωρισμένα επί τόπου στο χώρο εργασίας από αδρανή και υλικά κατεδάφισης και 
από πάσης φύσεως υλικά μη αποδεκτά προς υγειονομική ταφή. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου και στο βαθμό που αυτό ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την κάλυψη επειγουσών και εκτάκτων αναγκών  ο 
ΕΔΣΝΑ μπορεί να προβαίνει στη διάθεση- τροφοδοσία καταλλήλων σκαφών 
προσωρινής αποθήκευσης. 
 
Στην περίπτωση που στα προς λειοτεμαχισμό ογκώδη και απορρίμματα πρασίνου 
περιέχονται αδρανή και υλικά κατεδάφισης, αυτά θα διαχωρίζονται επί τόπου από το 
προσωπικό του ΕΔΣΝΑ με μηχανικά μέσα του ΕΔΣΝΑ και θα παραμένουν επί τόπου 
του χώρου. Η υπόψη εργασία διαχωρισμού ακατάλληλων υλικών από τον ΕΔΣΝΑ 
παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία του εξοπλισμού, χωρίς υπαιτιότητα του 
ΕΔΣΝΑ για τυχόν συνέπειες και δέον να αποφεύγεται. Ο ΕΔΣΝΑ ουδεμία ευθύνη 
έχει για την απομάκρυνση από το χώρο ή και τη διευθέτηση των υπόψη υλικών και 
τυχόν απαιτούμενες ενέργειες και δαπάνες είναι στην αποκλειστική ευθύνη του 
Δήμου. 

2.5. Οι παρεχόμενες εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ εργασίες λειοτεμαχισμού- 
μεταφόρτωσης (διάθεσης σκαφών) εκτελούνται για λογαριασμό του δήμου στον 
υποδειχθέντα από το δήμο χώρο, ιδιοκτησίας του δήμου, μετά από πρόσκληση και 
καθ' υπόδειξη του δήμου. Ο δήμος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση του 
χώρου, την αδειοδότηση και τις σχετικές ενέργειες που ενδεχομένως απαιτούνται για 
την σύννομη λειτουργία του λειοτεμαχιστή και τη μεταφόρτωση των προϊόντων του. 

2.6 Ο Δήμος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια συντονισμού του 
προγράμματος αποκομιδής και της προσωρινής εναπόθεσης των ογκωδών και 
απορριμμάτων πρασίνου και της κίνησης των οχημάτων του στο χώρο εργασίας ώστε 
αφ' ενός να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και εγκατάσταση του εξοπλισμού 
και η απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του, και αφ' ετέρου να ελαχιστοποιείται 
τυχόν όχληση των περιοίκων από την εκτέλεση των υπόψη εργασιών. 



2.7 Συμφωνείται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας ο 
λειοτεμαχισμός ογκωδών απορριμμάτων τα οποία προέρχονται από παραγωγικές 
διαδικασίες (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές επιχειρήσεις), δεδομένου ότι η 
διαχείριση- διάθεση των εν λόγω αποβλήτων βαρύνει τον παραγωγό- κάτοχο και 
τιμολογείται ιδιαιτέρως κατά την είσοδό τους στον ΧΥΤΑ. 

2.8 Συμφωνείται ότι δεν περιλαμβάνεται στο οικονομικό αντικείμενο της παρούσας ο 
λειοτεμαχισμός ογκωδών απορριμμάτων τα οποία προέρχονται από άλλο Δήμο πλην 
του Δήμου Αχαρνών. 
 
2.9 Ο Δήμος Αχαρνών ως άμεσα ενδιαφερόμενος για την τεχνικά άρτια εκτέλεση της 
παρούσας, έχει ευθύνη για τη πλήρη αποκατάσταση σε τυχόν φθορές & βλάβες που 
θα υποστούν τα εν λόγων containers κατά τη διάρκεια χρήσης του εξοπλισμού στο 
χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος για το σκοπό αυτό. 
 

Άρθρο 3° Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

 
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχετε από την ημερομηνία υπογραφής και η 
διάρκεια ισχύος της είναι για ένα έτος ή μέχρι εξάντλησης του οικονομικού 
αντικειμένου και θα υλοποιείται μετά από πρόσκληση του Δήμου, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ανάγκες του.  
 
Άρθρο 4° Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου 
 
 
 
Οι υπηρεσίες μεταφόρτωσης και μεταφοράς των ογκωδών και πράσινων  απορ/των θα 
παρέχονται περιοδικά, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα εξοπλισμού και προσωπικού 
και σε συνδυασμό με τον χρονικό προγραμματισμό προς εξυπηρέτηση και άλλων 
Δήμων που έχει ανάλογες συμβάσεις ο ΕΔΣΝΑ. 

Για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα, οι συμβαλλόμενοι 
αποδέχονται ότι  

α. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από 1 έως  5 ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και Σάββατο (σύμφωνα με την διαθεσιμότητα εξοπλισμού και 
προσωπικού), με κανονικό ωράριο απασχόλησης του προσωπικού του ΕΔΣΝΑ 5.30 
π.μ. έως 12.00 μεσημβρινή. 

β. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα (1 έως 5 ημέρες εκτέλεσης εργασιών) προβλέπεται η 
εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων σύμφωνα 
με την διαθεσιμότητα τον προγραμματισμό τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό 
(ανοικτών containers και ενός τετραξονικού οχήματος μετά του οδηγού του ΕΔΣΝΑ).  

Ενδιάμεσα θα εκτελούνται  (με προσωπικό και εξοπλισμό του Δήμου) 
υποστηρικτικές εργασίες διαχωρισμού-διευθέτησης των εισερχομένων φορτίων σε 
πράσινα και ογκώδη, και τροφοδοσίας των πράσινων και  ογκωδών σε ξεχωριστά 
ανοικτά containers του ΕΔΣΝΑ, λόγω διαφορετικής εναπόθεσής τους. 

 



 
Άρθρο 5° Προϋπολογισμός – Πόροι 
 
 
Για την εκτίμηση των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης και 
την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα, οι συμβαλλόμενοι 
αποδέχονται ότι: 

 

 

1. Ο Δήμος Αχαρνών για την υποστήριξη των λειτουργικών δαπανών για την 
εφαρμογή της σύμβασης και έναντι των παραπάνω παρεχομένων υπηρεσιών 
του ΕΔΣΝΑ υποχρεούται να καταβάλλει στον ΕΔΣΝΑ το ποσόν των : 

i. 338 € ανά ημέρα 3ωρης απασχόλησης του λειοτεμαχιστή,  

ii. 84 € ανά δρομολόγιο (περίπτωση απόσταση ΟΤΑ –ΧΥΤΑ μικρότερης   
των 25 χιλιομέτρων) ειδικών ανοικτών containers του ΕΔΣΝΑ 
χωρητικότητας 30 κ.μ., τίμημα που αφορά στην περίπτωση μεταφοράς 
με οχήματα και προσωπικό του ΕΔΣΝΑ.  

 

 

2. Η καταβολή από το Δήμο προς τον ΕΔΣΝΑ της οφειλόμενης αποζημίωσης θα 
εκτελείται ανά τετράμηνο με βάση λογαριασμό και πιστοποίηση που θα συντάσσει ο 
ΕΔΣΝΑ, 
εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή στο Δήμο της πιστοποίησης. 

3. Η συνολική δαπάνη για την παροχή των προαναφερομένων υπηρεσιών, στο 
χρονικό 
διάστημα ισχύος της παρούσας, προϋπολογίζεται στο ποσόν των εξήντα χιλιάδων 
ευρώ (60.000 €), και θα βαρύνει τους  Κ.Α 20-6721 <<Δαπάνη λειοτεμαχισμού 
πράσινων απορριμμάτων>> και Κ.Α 20-6721 <<Μεταφορά ογκώδη και  πράσινων 
απορριμμάτων>> του προϋπολογισμού του συμβαλλόμενου Δήμου του οικονομικού 
έτους 2022, όπου θα υπάρχει και σχετική εγγραφή. 

 

Άρθρο 6° Φορέας Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Συμφωνείται από τους Συμβαλλόμενους ότι φορέας εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι 
ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ο οποίος κατά κύριο λόγο διαθέτει τα ανάλογα μηχανήματα και το 
τεχνικό προσωπικό για την λειτουργία και συντήρηση αυτών. 

Άρθρο 7° Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης 

Οι συμβαλλόμενοι συνιστούν όργανο παρακολούθησης της σύμβασης στο οποίο θα 
συμμετέχει ισότιμα κάθε μέρος, ο μεν Ε.Δ.Σ.Ν.Α με τον κ. Σπυρίδωνα 



Αναστασόπουλο Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης ΣΜΑ και τον Κο Κωνσταντίνο 
Κυριακάκη Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Τοπικών Σταθμών, ο δε Δήμος 
Αχαρνών με τον Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό, οι οποίοι θα ορίσουν και από έναν 
αναπληρωτή τους για την περίπτωση κωλύματος τους. Την ευθύνη σύγκλησης του 
οργάνου μπορεί να έχει οποιοσδήποτε των μελών του. Το όργανο αυτό θα έχει τις 
εξής 

αρμοδιότητες: α) Θα καθορίζει τις ενδεδειγμένες προτεραιότητες, β) θα επιβλέπει την 
υλοποίηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας σύμβασης, γ) θα εποπτεύει την 
επίλυση εν γένει κάθε προβλήματος που θα αναφανεί κατά την διάρκεια της 
συμβάσεως και στα πλαίσια αυτής. 

Άρθρο 8° Ειδικότερες Συμφωνίες 

Η παροχή κάθε μέρους θεωρείται από τον κάθε συμβαλλόμενο δίκαια και εύλογη σε 
σχέση με την αντίστοιχη αντιπαροχή του και κάθε μέρος εγγυάται την δική του 
παροχή για όλο το διάστημα ισχύος της παρούσας. 

Η παρούσα συμφωνία είναι πλαίσιο σύμβασης και το περιεχόμενο της μπορεί α) να 
εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες για θέματα εξοπλισμού, είδος και 
ποσότητες προς διαχείριση απορριμμάτων και οποιωνδήποτε άλλων απαραίτητων 
θεμάτων για την ομαλή λειτουργία της σύμβασης, β) μπορεί να τροποποιείται 
οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης και ιδίως να παρατείνεται η ισχύς της προ της 
λήξεως αυτής, μετά από κοινές αποφάσεις των συμβαλλομένων από τα αρμόδια 
όργανά τους και μετά την τήρηση των προβλεπομένων νομίμων διαδικασιών. 

Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α έχει το δικαίωμα μονομερώς να διακόψει ή να αρνηθεί την παροχή 
υπηρεσιών του προς τον Δήμο Αχαρνών εφ' όσον παρατηρηθούν υπερβολικές 
καθυστερήσεις στην πληρωμή πιστοποιήσεων για προσφερθείσες υπηρεσίες, εφόσον 
τα συγκεντρωθέντα προς λειοτεμαχισμό απορρίμματα εμπίπτουν σε κατηγορίες μη 
αποδεκτών απορριμμάτων ή και στην περίπτωση αδυναμίας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α να 
εξασφαλίσει το απαιτούμενο προσωπικό για την επάνδρωση της μονάδας. 

Πάσα διαφορά που θα προκύψει τυχόν από τη σύμβαση, αυτή θα λύεται διαιτητικώς 
με ένα διαιτητή που θα ορίζει εκάτερο μέλος των συμβαλλομένων, οριζομένου σαν 
επιδιαιτητού του Προέδρου της ΠΕΔΑ. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και 
προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η παρούσα σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα και 
υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη 

 

 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΔΣΝΑ 

  



 

………………………………………. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΣΝΑ  

     ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

                   

 
 

 

 

 

 

παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη σύναψης σύµβασης συνεργασίας του 
Δήμου Αχαρνών με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής για την παροχή υπηρεσιών 
λειοτεµαχισµού και µεταφόρτωσης ογκωδών και πράσινων απορριµµάτων διάρκειας ενός (1) έτους καθώς και του 
σχεδίου σύμβασης. 

              
 

          Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
   Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορριμμάτων 

                                 
 
 

                                                                                         Ευστάθιος Τοπαλίδης 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Συντάκτης: Α. Κολοκούρη 
Τηλ: 213 2072436      Αχαρνές: 04/04/2022  
email: akolokouri@acharnes.gr 
 
  
                                                                                        Προς: 
                                                    Τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής 
                                                                     κο Σπύρο Βρεττό 

 
 

 
    Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών 
του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (2018)» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών         
          
 Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα 

Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (2018)»  χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών. 

 Η μελέτη του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (2018)»  υλοποιήθηκε από 

το Τμήμα Σύνταξης Μελετών & Τευχών Δημοπράτησης της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την με αρ. 81/2018 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών προϋπολογισμού 400.000,00€ (με ΦΠΑ). Το 

έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών. 

 Η διακήρυξη του έργου συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2018 και εγκρίθηκε 

με την υπ’ αρ. 252/11-06-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αχαρνών. Η επιλογή του αναδόχου έγινε σύμφωνα με την «ανοικτή 

διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν4412/2016. Με την 528/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 54,12%, δηλαδή 108.255,72€ πλέον ΓΕ & ΟΕ 18%: 

6ο ΘΕΜΑ 



19.486,03€, απρόβλεπτα 15%: 19.161,26€, αναθεώρηση: 1.083,43€, ΦΠΑ 

(24%): 35.516,75€ και γενικό σύνολο: 183.503,19€. 

 Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 20/03/2019 με αρ. πρωτ. 

12905 συνολικού ποσού 183.503,19€ με Φ.Π.Α. 24% και χρόνο αποπεράτωσης 

του έργου 12 μήνες. 

 Με το με αρ. πρωτ. 40139/18-09-2019 έγγραφο ο εργολάβος υπέβαλε 

Ειδική Δήλωση Εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 2ου Λογαριασμού. 

 Με το με αρ. πρωτ. 41441/25-09-2019 έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών αφού εξακρίβωσε τους ανωτέρω λόγους αποδέχθηκε την Ειδική 

Δήλωση Εργασιών Βάσει του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 

 Με το με αρ. πρωτ. 52245/21-11-2019 έγγραφο η ανάδοχος εταιρεία 

υπέβαλε αίτημα διάλυσης της σύμβασης λόγω παρέλευσης 2μηνης προθεσμίας 

από την Ειδική Δήλωση Εργασιών και ζήτησε την καταβολή της προβλεπόμενης 

αποζημίωσης βάσει του άρθρου 163 του Ν. 4412/2016.   

 Με το με αρ. πρωτ. 52245/16-12-2019 έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών ζήτησε από την Οικονομική Υπηρεσία να τακτοποιηθούν οι 

οικονομικές εκκρεμότητες, καθώς δεν επιθυμούσε την διάλυση της σύμβασης 

αφού εκκρεμούσαν 700 περίπου αιτήσεις κατοίκων για σύνδεσή τους με το 

δίκτυο αποχέτευσης. 

 Με το με αρ. πρωτ. 2002/16-01-2020 έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών και βάσει του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 αποδέχτηκε την 

διάλυση της Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (2018)» καθώς δεν είχε 

γίνει η πληρωμή του 2ου λογαριασμού προς την ανάδοχο εταιρεία. 

 Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον εργολάβο με το με αρ. πρωτ. 

παραλαβής 13505/23-03-2020 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε από 

την Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 13505/08-04-2020 έγγραφο του Δήμου 

Αχαρνών.  

 Με την 601/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών 

εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (2018)» και καθορίστηκε αποζημίωση στην ανάδοχο 

εταιρεία ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. λόγω διάλυσης σύμβασης ποσού χιλίων 

οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών, 1828,16€ (όπως αυτή έχει 

υπολογιστεί αναλυτικά στο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής). 



 Ο 1ος Α.Π.Ε - Τακτοποιητικός συντάχθηκε μετά από την διάλυση της 

σύμβασης και βασίζεται στην τελική επιμέτρηση του έργου όπως έχει εγκριθεί. 

 Εκτελέστηκε μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου καθώς υπάρχει 

συμβατική μεταβολή -83,55%. 

 

  

 Σας επισυνάπτουμε την αιτιολογική έκθεση καθώς και τον 1ο 

Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό πίνακα και παρακαλούμε για την έγκριση 

αυτού. 

 Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 

 
 
       
           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ T.Y. 

 

 

         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

                   ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ. & 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ          
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης : Αλεξάνδρα Κολοκούρη                                       Αχαρνές:     06/04/2022 
Τηλ.           : 213 20 72 436 
                              

    E I Σ Η Γ Η Σ Η 
 
                                                                                 Προς: 
                                                                              Τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής 
                                                                           κ. Σπυρίδωνα Βρεττό  
          

         
ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  «ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ 
ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 
          

 Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 

Δήμου Αχαρνών έτους 2021 το οποίο εγκρίθηκε με την 60/2021 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου. Για το έργο αυτό συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 

191/2020 Μελέτη προϋπολογισμού 1.010.000,00 € (με Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με 

την με αρ. 90/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών. Η 

χρηματοδότηση θα γίνει από το Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-

7331.003. Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 9 μήνες. Με την με αρ. 58/2022 

(ΑΔΑ: Ψ504ΩΨ8-7ΣΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της 

διακήρυξης του έργου.   

  Στις 31-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής 

υποβολής των προσφορών του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ» με Α/Α Συστήματος 186690 του ΕΣΗΔΗΣ.  

  Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 12/2022 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.  

  Στις 04-04-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 τα μέλη της επιτροπής του 

διαγωνισμού συνδέθηκαν στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό 

προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 

συστήματος 186690 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος 

από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

τρεις (3) ηλεκτρονικές προσφορές.  

7ο ΘΕΜΑ 



  Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανήρτησε στον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο 

συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα, σύμφωνα με τον χρόνο 

υποβολής.  

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1  ERGMASIN DEALS PC                          30/03/2022 18:54:57 
2 
 

ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/03/2022 21:54:01 
 

3 AGTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/03/2022 09:11:57 
 

 

  Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως ορίζεται από την διακήρυξη, 

ανήρτησε στον ειδικό ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», του 

συστήματος τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι 

προσφέροντες.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 248128 ERGMASIN DEALS PC 27,99 % 
2 248290 

  

ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

9,67 % 
 

3 247838 
 

AGTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1,00 % 

 

 

  Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο 

της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της 

ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα 

από το υποσύστημα.  

 

  Έπειτα η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τους φακέλους των δικαιολογητικών 

συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας.  

 



  Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά ο έλεγχος για την γνησιότητα των 

Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής. Μέσω της ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ βεβαιώθηκε η 

εγκυρότητα των εξής εγγυητικών συμμετοχής:  

Α/Α ΑΡΙΘΜ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσό 

1 e-141701 ERGMASIN DEALS PC 16.290,32 € 

2 

 

e-142328 

 

ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

16.295,00 € 

 

3 e-142388 AGTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

16.300,00 € 

 

  Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου 

των εκπτώσεων των παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 

12,89%. Η προσφορά της «ERGMASIN DEALS PC», που είναι και ο πρώτος 

οικονομικός φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας , έχει  ποσοστό απόκλισης 15,10 % από 

τον Μέσο Όρο, δηλαδή μεγαλύτερο από δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες που είναι το 

όριο που προβλέπεται από το άρθρο 4.1  της διακήρυξης .  

  Η  Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη  διακήρυξη και το άρθρο 32 του Ν. 

4782/2021, οφείλει να καλέσει τον οικονομικό φορέα να αιτιολογήσει την «ασυνήθιστα 

χαμηλή» προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής  πρόσκλησης.  Η αιτιολόγηση και οι εξηγήσεις που θα δοθούν 

θα πρέπει να είναι αναλυτικές, επαρκείς και σύμφωνες με το άρθρο 88 του Ν. 4412/16, 

όπως αντικαταστάθηκε , συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 

4782/2021. 

 Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό του 

έργου, διαβιβάζεται το Πρακτικό I της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021. 

 

 

 

     Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Τ.Υ.        Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.  
 
 
 
 
    Αναστάσιος Δαμάσκος     Νικόλαος Δαμάσκος  
       Ηλεκτρ./ Μηχ. Μηχανικός Π.Ε. 
 
 

           



            

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη 
Τηλ.: 2132072436        
                                     06-04-2022  
 

        E I Σ Η Γ Η Σ Η 
 

        Προς: 
                                                           τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής 
                                                                    κο. Σπυρίδων Βρεττό 
          
 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
προϋπολογισμού 204.622,73€ (με ΦΠΑ)  
 

 Στις δημόσιες συμβάσεις μελετών, βάσει του άρθρου 108 παρ. 9 του Ν.4782/2021, η 

επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από: 

 Α) Δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE της αναθέτουσας αρχής, με τους 

αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Μη.Μ.Ε.Δ), που έχουν 

εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Για τους ανωτέρω λόγους, διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση την Πέμπτη στις 17-02-2022 στα 

γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η επιτροπή διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» είναι η εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ                          ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΜΑΡΙΑ  ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΕ Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης 

2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ                         ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2 ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 

8ο ΘΕΜΑ 



Τα παραπάνω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, ειδοποιήθηκαν  αμελλητί για την 

επιλογή τους με το με αρ. πρωτ. 16786/23-02-2022 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. 

 

 

Β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που 

υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE. 

Ο Δήμος Αχαρνών με το με αριθ. πρωτ. 1254711-02-2022 αιτήθηκε προς το Τεχνικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) την υπόδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του. Το 

με το με αρ. πρωτ. 5113/24-03-2022 έγγραφό (αριθ. πρωτ. εισερχόμενο Δήμου Αχαρνών 

30001/31-03-2022) όρισε τους εξής: 

 

1.  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ – Αρχιτέκτων Μηχανικός ως τακτικό μέλος 

2.  ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Πολιτικός  Μηχανικός ως αναπληρωματικό μέλος 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 

09/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.  Ο α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ του εν λόγω 

έργου είναι 186919. 

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

ορισμό της επιτροπής για τον διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

 

 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Τ.Υ. 

           

   

 

 

       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

  ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ. & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ    

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΜΠΟΣΔΑ 
13673 ΑΧΑΡΝΕΣ 
ΑΡΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΖΩΗ 
Τηλ. (+30) 213 2072383 
Fax: 213 2072386 
Ηλ. Ταχ.: zefraimidou@acharnes.gr 
 

 
 
 
 
Προς: 

 
 
 
 
1)Τον πρόεδρο της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών 
 
2) το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών 
Οργάνων 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Θέμα: Εισήγηση για την λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για ένταξη 
του Δήμου Αχαρνών στην με αρ. πρωτ. 78944/27-10-2021 (ΑΔΑ: 
9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) Πρόσκληση ΧΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών όπως 
τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 17241/16-03-2022 (ΑΔΑ: 
ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ) που αφορά την 1η Τροποποίηση Πρόσκληση ΧΙΙ του 
Υπουργείου Εσωτερικών επιχορήγησης Δήμων στα πλαίσια του 
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 
δήμων» με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός 
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – 
Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
του άρθρου 10 του ν.4830/2021 (Α’169), «Νέο πλαίσιο για την ευζωία 
ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις» του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 72, του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40, παρ. 1, 
του Ν. 4735/2020 και ισχύει 

2. το άρθρο 117, παρ. 2 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α’/11-03-2020), κατά το οποίο η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου “…αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ 
μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων 
και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.”  

9ο ΘΕΜΑ 



3.  τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.  

4.  Την αρ. πρωτ. 78944/27-10-2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) Πρόσκληση ΧΙΙ του 
Υπουργείου Εσωτερικών επιχορήγησης Δήμων στα πλαίσια του Προγράμματος 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή, 
συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
του άρθρου 10 του ν.4830/2021 (Α’169), «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων 
συντροφιάς – Πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»  

5. Την αρ. πρωτ. 17241/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ) που αφορά την 1η 
Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΧΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών επιχορήγησης 
Δήμων στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 
δήμων» με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων 
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.4830/2021 (Α’169), «Νέο 
πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις» 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» 

6.  τον ν. 4830/21 (ΦΕΚ Α’ 169 – 18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων 
συντροφιάς – Πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις»  

7. την ανάγκη προμήθειας αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanners) για 
την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής 
Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης.  

8. Την ανάγκη προμήθειας λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη 
συμμόρφωση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης της 
Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το 
Ν.4830/2021. 

9. Την υποχρέωση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης 
της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς. 

 

 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρεται ως θέμα στη Οικονομική 
Επιτροπή: 

Ι) Την λήψη απόφασης περί της υποβολής πρότασης για ένταξη του Δήμου 
Αχαρνών στην με αρ. πρωτ. 78944/27-10-2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) 



Πρόσκληση ΧΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε με την 
με αρ. πρωτ. 17241/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ) που αφορά 
την 1η Τροποποίηση Πρόσκληση ΧΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών 
επιχορήγησης Δήμων στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – 
Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 
άρθρου 10 του ν.4830/2021 (Α’169), «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων 
συντροφιάς – Πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η δημιουργία και η βελτίωση των 
υποδομών, η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού κατά τα οριζόμενα 
στον ν.4830/2021 ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από τους Δήμους στον τομέα της εφαρμογής των 
προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την 
προστασία αυτών. Επίσης με την 1η Τροποποίηση της πρόσκλησης 
προστέθηκε και η υπηρεσία στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

Το ύψος της επιχορήγησης για τον Δήμο Αχαρνών:  

1) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ως άνω πρόσκλησης ανέρχεται σε 
33.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και αφορά δαπάνες της 
παρ. 4.4 και 4.5 του άρθρου 4: 

α) (παρ. 4.4) για την προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων 
συντροφιάς (scanners) με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ. 14 του 
άρθρου 4 του ν. 4830/2021. Οι αναγνώστες σήμανσης πρέπει να είναι συμβατοί με το 
πρότυπο ISO 11784 και να έχουν δυνατότητα σύνδεσης με κινητό τηλέφωνο, 
ταμπλέτα ή υπολογιστή τουλάχιστον μέσω Bluetooth ή άλλη παρόμοια τεχνολογία, 

β) (παρ. 4.5) για τη προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη 
συμμόρφωση των δήμων με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το 
Ν.4830/2021, 

2) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της ως άνω πρόσκλησης ανέρχεται σε 33.100,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και αφορά δαπάνες παρ. 4.6 του άρθρου 4 για τη 
στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων 
που απορρέουν από τον Ν.4830/2021. 

Στις επιλέξιμες δαπάνες για τη κατηγορία 4.4 συγκαταλέγεται η προμήθεια 
κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanners) με τις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ. 14 του άρθρου 4 του ν. 
4830/2021. Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης 
για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν.4830/2021 



έχει ανάγκη από την προμήθεια τεσσάρων (4) τεμαχίων Συσκευή σάρωσης 
για ηλεκτρονική ταυτοποίηση δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων, 
συμβατό με πρότυπα ROHS, CE & ISO11784, επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία λιθίου μέσω USB, ανιχνεύει τσιπάκια FDX-B, FDX-A (FECAVA), 
οθόνη 2 γραμμών & 16 χαρακτήρων, επικοινωνία μέσω USB, εγγύηση 2 
έτη  αξίας  480,00€  

Στις επιλέξιμες δαπάνες για τη κατηγορία 4.5 συγκαταλέγεται η προμήθεια: 

-τεσσάρων (4) τεμαχίων Αρπάγη σύλληψης σκύλων μπόγιας “Quick 
release” 122-152 cm  αξίας  880,00€ 

-πέντε (5) τεμαχίων Αναδιπλούμενη παγίδα: Στημένη 131 cm (L) x 52cm 
(Π) x 61cm (H) Διπλωμένη 131 cm (L) x 54 cm (Π) x 12cm (H) / Βάρος 20 
κιλά  
 αξίας  2.500,00€ 

-εσσάρων (4) τεμαχίων Απόχες περισυλλογής ζώων συντροφιάς 
ενισχυμένες για περισυλλογή γατιών και μικρών σκύλων   αξίας  240,00€ 

-τεσσάρων (4) τεμαχίων Παγίδα σύλληψης μεγάλων ζώων με δύο εισόδους 
και ειδική θέση για το δόλωμα(παγιδεύει το ζώο χωρίς να το τραυματίζει), 
με ειδική αντιδιαβρωτική επίστρωση PVC διαστάσεις 150Χ50Χ60 cm  αξίας
  1000,00€ 

-δεκαέξι (16) τεμαχίων Κλουβιά μεταφοράς για σκυλιά & γάτες 8 crate 
(συρμάτινα) &  8 box (πλαστικά) διαφόρων διαστάσεων (όχι μικρότερα από 
50Χ30Χ30)  αξίας  1.120,00€ 

-δέκα (10) τεμαχίων Λουρί σκυλιού (15Χ1100 mm)  αξίας  150,00€ 

-τεσσάρων (4) τεμαχίων Περιστρεφόμενο κολάρο / πνίχτης (πλάτος 18 mm 
διάμετρος 4 mm)   αξίας  20,00€ 

-τεσσάρων (4) τεμαχίων Φίμωτρο σκύλου πλαστικό για Boxer  αξίας 
 60,00€ 

-τεσσάρων (4) τεμαχίων Δερμάτινα γάντια προστασίας από δάγκωμα 
σκύλου, ενισχυμένα (ζεύγος)  αξίας  80,00€ 

-έξι (6) τεμαχίων Ενισχυμένοι Κλωβοί φύλαξης ζώων, ανοδιωμένου 
Αλουμινίου διαστάσεων 120Χ80Χ70 cm, χωρίς γωνίες (παθητική ασφάλεια 
των ζώων κατά τη μεταφορά τους με όχημα) , με μεντεσέδες υπερβαρέως 
τύπου, κλειδαριά τύπου τρίαινας, με ενισχυμένο και στεγανό πάτωμα, με 
λαβές μεταφοράς και αεραγωγούς στις κλειστές πλευρές τους  αξίας 
 9.600,00€ 



-δέκα (10) τεμαχίων Ενισχυμένοι Κλωβοί φύλαξης ζώων, ανοδιωμένου 
Αλουμινίου διαστάσεων 120Χ60Χ50 cm, χωρίς γωνίες (παθητική ασφάλεια 
των ζώων κατά τη μεταφορά τους με όχημα) , με μεντεσέδες υπερβαρέως 
τύπου, κλειδαριά τύπου τρίαινας, με ενισχυμένο και στεγανό πάτωμα, με 
λαβές μεταφοράς και αεραγωγούς στις κλειστές πλευρές τους  αξίας 
 10.000,00€ 

-ενός (1) τεμαχίου Ράμπα πρόσβασης υπερβαρέως τύπου, με 100% 
αντιολισθητικό υλικό για ασφαλή φόρτωση επιθετικών ή τραυματισμένων 
ζώων σε κεκλιμένη επιφάνεια  αξίας  500,00€ 

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης χρειάζεται τον 
ανωτέρω εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση του 
Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης της 
Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
το Ν.4830/2021.  

Το άθροισμα των δαπανών των κατηγοριών 4.4 και 4.5 ανέρχεται στα 
26.630,00€ πλέον του Φ.Π.Α 24% (33.021,20€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%). 

Στις επιλέξιμες δαπάνες για τη κατηγορία 4.6 συγκαταλέγεται η στείρωση 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς (γάτες) σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του 
Δήμου Αχαρνών που απορρέουν από τον Ν.4830/2021 ώστε να 
διαχειριστούν αποτελεσματικά οι υπάρχουσες και να ελεγχθεί ο πληθυσμός 
τους. 

Αναλυτικά: 

-20 Περισυλλογές – Μεταφορές  - Επανεντάξεις ζώων αξίας  360,00€ 

-50 ημέρες Φιλοξενίας – Αποθεραπείας ζώων αξίας 900,00€ 

-200 Στειρώσεις θηλυκού γατιού (ωοθηκοϋστερεκτομή με ενέσιμη ή 

εισπνευστική αναισθησία & ιατρική παρακολούθηση τουλάχιστον 24ωρών) 

 αξίας  9.400,00€ 

-50 Στειρώσεις αρσενικού γατιού (ευνουχισμός με  ενέσιμη ή εισπνευστική 

αναισθησία & ιατρική παρακολούθηση τουλάχιστον 24ωρών)  αξίας 

 1.350,00€ 

-250 Εμβόλια (αντιλυσσικά)  αξίας 4.250,00€ 

-250 Εμβόλια (πολλαπλά)  αξίας 4.250,00€ 

-250 Ένδο και Έξω Αποπαρασίτωση ζώων αξίας 4.250,00€ 

-90 Γενική εξέταση αίματος αξίας  810,00€ 

-15 βιοχημικές εξετάσεις / παράμετρο  αξίας  75,00€ 



-10 εξετάσεις FELV/FIV  αξίας 80,00€ 

 

-2 Περιστατικά αποκατάστασης και συρραφής μαλακών ιστών δέρματος 

ζώου   

 αξίας  88,00€ 

-4 επεμβάσεις πυομήτρας  αξίας  288,00€ 

-2 περιστατικά δυστοκίας αξίας  88,00€ 

 Το άθροισμα των αξιών των εν λόγω δαπανών ανέρχεται στα 26.689,00€ 
πλέον του Φ.Π.Α 24% (33.094,36€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ). 

ΙΙ) Την εξουσιοδότηση στον κο. Δήμαρχο Αχαρνών σχετικά με την υποβολή 
πρότασης για ένταξη του Δήμου Αχαρνών στην με αρ. πρωτ. 78944/27-10-
2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) Πρόσκληση ΧΙΙ του Υπουργείου 
Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 17241/16-03-2022 
(ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ) που αφορά την 1η Τροποποίηση Πρόσκληση 
ΧΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών επιχορήγησης Δήμων στα πλαίσια του 
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές 
και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: 
Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων 
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την 
υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του 
ν.4830/2021 (Α’169), «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – 
Πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» καθώς και την υπογραφή όλων των απαιτούμενων 
εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 

 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
 Τοπικής Ανάπτυξης 
 

 

 Δημήτριος Καλομοίρης 

 
 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Προγραμματισμού  
Οργάνωσης και Πληροφορικής 
 

Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
ΤΚ: Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 

Συντάκτης: Χρ. Αναγνωστόπουλος 
Τηλ: 2132072459 

email: canagnostopoulos@acharnes.gr 
  

 

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ» 
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηνεκές) 

 
  
  

 
 

 

Προς:  

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής,  
Δήμαρχο κ. Σπυρίδων Βρεττό 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αχαρνών στο πρόγραμμα του 
ΟΑΕΔ περί απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 
και επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών».  

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το θέμα 
που αφορά στην «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αχαρνών στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 
περί απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και 
επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών». 

 

Έχοντας υπόψη: 

Σύμφωνα με τη Νο 11/2017 δημόσια πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΑΔΑ: 6ΙΓΜ4691Ω2-ΥΒ2), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’αριθμ.42119/15-7-20 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) πρόσκληση του ιδίου οργανισμού, τα 
ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών προσδιορίζονται ως οι 
δυνητικά δικαιούχοι επιχορήγησης στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. 

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη 
μισθολογικού κόστους των ωφελούμενων, με ανώτατο όριο τα 750 € μηνιαίως. 

Δεδομένων των ανωτέρω, ο Δήμος Αχαρνών υπέβαλε ως ενδιαφερόμενος την 
από 18/2/2022 αίτηση και με αρ. πρωτ. 21/2022/000087210645, η οποία και ενεκρίθη με την 
από 2/3/22 και αριθ. 22/2022/000087544300 απόφαση του ΟΑΕΔ για την ένταξη του Δήμου 
στο πρόγραμμα. 

Το σύνολο των ωφελουμένων ανέρχονται στους 50, οι οποίοι κατατάσσονται 
στην ειδικότητα ΥΕ Εργατών. 

Για την ανωτέρω δαπάνη υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2022 σύμφωνα με το υπ. αριθ. 14798/18-2-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών 

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει ο 
Δήμος μας για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων του εργατικού δυναμικού, και 

10ο ΘΕΜΑ 



σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρ.117 του Ν.4674/2020, 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αχαρνών στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 
περί απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και 
επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών, και συγκεκριμένα για την απασχόληση 50 ατόμων 
ειδικότητας ΥΕ Εργατών. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.     

 
Συνημ.: 

1. Η υπ. αριθ. πρωτ. 14798/18-2-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αχαρνών 

 
 
 

  Ο Αντιδήμαρχος  
Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού 
 
 
 

Χρύσανθος Κόνταρης 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460,461,462 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

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

 
       
                  Αχαρνές, 10 Μαρτίου 2022 

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν  

3) Την υπ΄ αριθμ. : 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

4) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

παραρτημάτων αυτού. 

6) Την από 27-12-2019 με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ16528/27-12-2019 αγωγή της 

κας Μουστοπούλου Πηνελόπης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών Τμήμα 33ο Μονομελές κατά: α) του Ελληνικού Δημοσίου και β) του  

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

( ΟΤΑ ) με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών»  για την καταβολή στην ενάγουσα  

εις ολόκληρον ο καθείς  εκ των εναγομένων  αποζημίωσης ποσού δώδεκα 

χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ενός λεπτού ( 12.875,01 ) ως 

αποζημίωση της περιουσιακής της βλάβης και πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000,00 ) 

για ηθική βλάβη ήτοι συνολικά το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων 

εβδομήντα πέντε ευρώ και ενός λεπτού ( 17.875,01 ) νομιμοτόκως από την 

επομένη της εν λόγω αγωγής μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης.  λόγω πρόκλησης 
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ζημιών σε όχημα ιδιοκτησίας της από πλημμυρικά φαινόμενα την 25-10-2014   

με δικάσιμο της αναφερόμενης ανωτέρω αγωγής  την 13/04/2022,  η οποία 

ορίσθηκε με την με  Αριθμό : ΚΛ26821/2021κλήση  

7) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά την δικάσιμο της εν λόγω δικαστικής υποθέσεως   

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Όπως ληφθεί απόφαση :  

1.Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 33ο Μονομελές κατά την ορισθείσα δικάσιμο την  

13/04/2022 αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της  με Αριθμό 

Εισαγωγής: ΑΓ16528/27-12-2019 αγωγής της κας Μουστοπούλου Πηνελόπης κατά: 

α) του Ελληνικού Δημοσίου και β) του  Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΟΤΑ ) 

με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών»  για την καταβολή στην ενάγουσα,   εις 

ολόκληρον ο καθείς  εκ των εναγομένων,   αποζημίωσης ποσού δώδεκα χιλιάδων 

οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ενός λεπτού ( 12.875,01 ) ως αποζημίωση,  

της περιουσιακής της βλάβης και πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) για ηθική βλάβη 

ήτοι συνολικά το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ 

και ενός λεπτού ( 17.875,01 ) νομιμοτόκως,  από την επομένη της εν λόγω αγωγής 

μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης,  λόγω πρόκλησης ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα 

την 25-10-2014  σε όχημα ιδιοκτησίας της.   

2. Για την έγκριση αμοιβής του δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση η 

οποία ορίζεται στο ποσό των  διακοσίων εξήντα οκτώ (268,00) ευρώ, πλέον 

αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου Δ.Σ.Α.,  σύμφωνα 

με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι. 

Προτεινόμενη  δικηγόρος:  κα. Χριστίνα Κωτσόγιαννη 

 

 



 

Η Συντάκτρια Η Προϊσταμένη 
 
 
 

Η Νομική Σύμβουλος 

Χρυσαυγή Σ. Αγά Γεωργία Χ. Μπούσγου 
 

Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460,461,462 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

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

 
       
                  Αχαρνές, 10 Μαρτίου 2022 

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν  

10) Την υπ΄ αριθμ. : 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

11) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

παραρτημάτων αυτού. 

13) Την από 20-10-2019  με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ14510/1-11-2019 αγωγή των: α) 

Φανής  Τριβέλλα   β) Δημητρίου Τριβέλλα  & γ) Γεωργίου Τριβέλλα  ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-  Τμήμα 33ο Μονομελές  κατά του Δήμου 

Αχαρνών  και κατά της από 19-5-2010 πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα και 

κάθε άλλης συναφούς πράξεως με   αίτημα  να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος 

για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της εν λόγω αγωγής λόγους να καταβάλει 

σε ένα έκαστο εκ των εναγόντων το ποσό των 7.191,41 ευρώ νομιμοτόκως, με  

δικάσιμο την 13 Απριλίου 2022, η οποία ορίσθηκε  δια της  με  Αριθμό : 

ΚΛ26790/2021 κλήσης. 
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14) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση 

του Δήμου κατά την δικάσιμο της εν λόγω δικαστικής υποθέσεως   

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Όπως ληφθεί απόφαση : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών,  να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών- Τμήμα 33ο Μονομελές κατά την 

ορισθείσα δικάσιμο την  13 Απριλίου 2022 αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή 

ματαίωση δικάσιμο της  από 20-10-2019  με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ14510/1-11-

2019 αγωγής των: α) Φανής  Τριβέλλα   β) Δημητρίου Τριβέλλα  & γ) Γεωργίου 

Τριβέλλα   κατά του Δήμου Αχαρνών  και κατά της από 19-5-2010 πράξης 

επιβολής εισφοράς σε χρήμα και κάθε άλλης συναφούς πράξεως με   αίτημα  να 

υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της εν 

λόγω αγωγής λόγους,  να καταβάλει σε ένα έκαστο εκ των εναγόντων το ποσό των 

7.191,41 ευρώ νομιμοτόκως,.  

2.Για την έγκριση αμοιβής του δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, ποσού 

τετρακοσίων  

   πενήντα  (450,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου 

του γραμματίου  

  Δ.Σ.Α., σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων . 

    Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Δημητρακοπούλου Αντωνία  
 
 

 

 

 
Η Συντάκτρια Η Προϊσταμένη 

 
 
 

Η Νομική Σύμβουλος 

Χρυσαυγή Σ. Αγά Γεωργία Χ. Μπούσγου 
 

Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

 



 

 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        
                       Μπόσδα 
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 
Τηλ. :   2132072460,461,462 
e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

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

 
       
                  Αχαρνές, 4 Απριλίου   2022                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων 76 και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν  

17) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

18) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

20) Την από 17-11-2020  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 87267 και  Αριθμό 

Κατάθεσης Δικογράφου: 10612/2020 αγωγή του κου Παγώνα Γεώργιου του 

Δημητρίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π. ( συν. 7) μεταξύ αυτών και του 

Δήμου Αχαρνών με αντικείμενο την διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων 

γεωτεμαχίου 1208,50 τ.μ. κειμένου στη θέση « ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ» του Δήμου 

Αχαρνών, του οποίου η αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή, 

αναγνωρίσθηκε στον ενάγοντα δια της υπ΄αριθμ.: 171/2000 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αχαρνών, η οποία εκδόθηκε επί της από 15-5-2000 με αριθμό 
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πράξης κατάθεσης 138/2000 αγωγής αυτού ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Αχαρνών 

21) Την υπ΄αριθμ.: 16/19-1-2021 ( ΑΔΑ: ΨΖΗΑΩΨ8-1ΥΝ ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του 

Δήμου ο κος Ευστάθιος Σαχσανίδης προκειμένου να παραστεί και να καταθέσει 

προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

        Αθηνών εντός προθεσμίας εκατό ημερών αρχομένης από την 30-11-2020 οπότε 

και κατατέθηκε  

        ενώπιον αυτού η ως άνω αναφερόμενη αγωγή ( στοιχ. 6). 

22) Το από 04-04-2022 ενημερωτικό σημείωμα του πληρεξούσιου δικηγόρου για 

τον ορισμό συζήτησης της αναφερόμενης ανωτέρω αγωγής την 7-6-2022 

23) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά 

την συζήτηση  την  7-6-2022  της αναφερόμενης ανωτέρω αγωγής ( στοιχ. 6 )  

1) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986 

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων  

 

                                                            ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Την λήψη απόφασης: 1.  Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την 

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών μετά παραστάσεως ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά την ορισθείσα δικάσιμο την  7-6-2022 αλλά και σε κάθε 

μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  δικάσιμο της  από 17-11-2020  με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 87267 και  Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 10612/2020 αγωγής του κου 

Παγώνα Γεώργιου του Δημητρίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π. ( συν. 7) μεταξύ 

αυτών και του Δήμου Αχαρνών με αντικείμενο την διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων 

γεωτεμαχίου 1208,50 τ.μ. κειμένου στη θέση « ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ» του Δήμου Αχαρνών, του 

οποίου η αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή, αναγνωρίσθηκε στον ενάγοντα δια της 

υπ΄αριθμ.: 171/2000 αποφάσεως  του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, η οποία εκδόθηκε επί της από 



15-5-2000 με αριθμό πράξης κατάθεσης 138/2000 αγωγής αυτού ενώπιον του ιδίου 

δικαστηρίου. 

2. Για την έγκριση  αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου  για την εν λόγω 

δικαστική υπόθεση, η οποία ορίζεται στο ποσό των εκατόν δύο ( 102,00 )  ευρώ  

πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, 

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

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Ευστάθιος Σαχσανίδης  

    
 

                                Η Προϊσταμένη                                          Η Νομική Σύμβουλος 
                                        
                          Γεωργία Χ. Μπούσγου                                    Δήμητρα Ε. Καψιώτη  
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                  Αχαρνές, 7 Απριλίου     2022                        

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

                                                                    ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν  

26) Την υπ΄ αριθμ. : 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

27) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

28) Την επιδοθείσα στο Δήμο την 07-04-2022  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 

29116/2022  και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:3393/2022, από 04-04-2022  μη 

Αυτοτελή Αίτηση Προσωρινής Διαταγής  ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών ( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ) του 

Γιαννακίδη Θωμά του Θεόδωρου κατά του Δήμου Αχαρνών για χορήγηση 

προσωρινής διαταγής  με ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης  της 

Προσωρινής Διαταγής  την 13-04-2022  ημέρα Τετάρτη. Δια της 

προαναφερθείσας αιτήσεως ο αντίδικος  ως  εργαζόμενος στο Δήμο,  

ειδικότητας ΔΕ οδηγός απορριμματοφόρου,    με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου με ημερομηνία πρόσληψης στις 17-09-2021 και 

απόλυσης στις 03-04-2022 ( διαδοχικές συμβάσεις από 17-9-2021 έως 03-02-
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2022 και 04-02-2022 έως 03-04-2022 ),  αιτείται  να υποχρεωθεί ο Δήμος να τον 

απασχολεί ακόμα και μετά την λήξη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, στη 

θέση,   την ειδικότητα  και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με 

αυτή την υπηρεσιακή του ένταξη και εξέλιξη, δυνάμει σχέσης  εργασίας  

αορίστου χρόνου επ΄απειλή χρηματικής ποινής ύψους τριακοσίων ( 300) ευρώ 

για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης του εναγόμενου με την απόφαση που θα 

εκδοθεί και έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής του 

και να επιδικασθεί στο Δήμο η δικαστική δαπάνη και η αμοιβή του 

πληρεξούσιου δικηγόρου του  

    6) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου με την μορφή ανάθεσης εντολής για 

την  εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  

Αθηνών κατά την συζήτηση του ως άνω αιτήματος προσωρινής διαταγής  την 13-

04-2022   

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού 

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

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

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων  

 

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου  ώστε να  εκπροσωπήσει  

τον  Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να καταθέσει σημείωμα ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022   ότε έχει  

ορισθεί η συζήτηση  της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 29116/2022  και Ειδικό 

Αριθμό Κατάθεσης:3393/2022  μη Αυτοτελούς  Αιτήσεως  Προσωρινής Διαταγής  ( 

Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ) του Γιαννακίδη Θωμά του Θεόδωρου κατά 

του Δήμου Αχαρνών, καθώς και σε οιαδήποτε συζήτηση ορισθεί κατόπιν αναβολής 

ή ματαίωσης,  προς  αντίκρουση της προσωρινής διαταγής.    



Η αμοιβή του  πληρεξούσιου δικηγόρου ορίζεται στο  ποσό  των τριακοσίων    

(300,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος  Φ.Π.Α 24%.σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δικηγόρων.  

   Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος 

      

 Η Προϊσταμένη                                                                            Η Νομική Σύμβουλος 

 

 Γεωργία Χ. Μπούσγου                                                                 Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460,461,462 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

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

 
       
                  Αχαρνές, 10 Μαρτίου 2022 

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν  

3) Την υπ΄ αριθμ. : 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

4) Την υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

παραρτημάτων αυτού. 

6) Tην υπ΄αριθμ.: 11839/2021 μη οριστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών –Τμήμα 18ο Μονομελές, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 09-06-2021  επί 

της από 01-03-2016 με ΓΑΚ: 3182/2016  προσφυγής του Χρήστου Καρατζά κατά του 

Δήμου Αχαρνών με αίτημα την ακύρωση άλλως τροποποίηση:  α) της τεκμαιρόμενης 

σιωπηρής απόρριψης της από 23-2-2016 με αριθ. πρωτ. 11968ενστάσεως, β) της 

υπ΄αριθμ.: 7128/1784/4-9-2015 έκθεσης ελέγχου των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου γ) των 80363, 80460, 80457, 80449, 80446, 

80444, 80440, 80436, 80434, 80430,80427, 80420, 80417, 80413, 80409, 80404, 

80399, και 80387 αποφάσεων Αντιδημάρχου Αχαρνών με τις οποίες υπολογίσθηκαν τα 

οφειλόμενα από τον προσφεύγοντα,  ετησίως τέλη καθαριότητας, φωτισμού, και 

ακινήτου περιουσίας μετά των προβλεπόμενων προσαυξήσεων στο ποσό των  

33.374,53 ευρώ , δια της οποίας αναπέμπεται στο Δήμο η  υπόθεση για τήρηση της 
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διαδικασίας  διοικητικής επίλυσης της διαφορά και   με ορίζεται νέα  δικάσιμος της 

εν λόγω αίτησης η  13 Απριλίου 2022.  

7) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά την δικάσιμο της εν λόγω δικαστικής υποθέσεως   

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 Την λήψη απόφασης : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει 

τον   Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 18ο 

Μονομελές κατά τη συζήτηση την13 Απριλίου 2022 αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή 

ματαίωση συζήτηση της  από 01-03-2016 με ΓΑΚ: 3182/2016  προσφυγής του Χρήστου 

Καρατζά κατά του Δήμου Αχαρνών με αίτημα την ακύρωση άλλως τροποποίηση:  α) της 

τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της από 23-2-2016 με αριθ. πρωτ. 11968 ενστάσεως β) 

της υπ΄αριθμ.: 7128/1784/4-9-2015 έκθεσης ελέγχου των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου γ) των 80363, 80460, 80457, 80449, 80446, 80444, 

80440, 80436, 80434, 80430, 80427, 80420, 80417, 80413,80409,80404,80399, και 80387 

αποφάσεων Αντιδημάρχου Αχαρνών με τις οποίες υπολογίσθηκαν τα οφειλόμενα από τον 

προσφεύγοντα,  ετησίως τέλη καθαριότητας, φωτισμού, και ακινήτου περιουσίας μετά των 

προβλεπόμενων προσαυξήσεων στο ποσό των  33.374,53 ευρώ. 

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση 

το ποσό των εκατόν σαράντα εννέα (149,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του 

Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.  

 Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Αντωνία Δημητρακοπούλου 

 

 

Η Συντάκτρια Η Προϊσταμένη 
 
 
 

Η Νομική Σύμβουλος 

Χρυσαυγή Σ. Αγά Γεωργία Χ. Μπούσγου 
 

Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
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Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460,461,462 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

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

 
       
                  Αχαρνές, 10 Μαρτίου 2022                   

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου 

Λογιστικού 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες 

της Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 

των άρθρων 76 και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν  

3. Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

4. Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

6. Την από 30/12/2019 με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ16776/30-12-2019 αγωγή 

των: i) Αγγελοπούλου Βασιλικής του Παναγιώτη & ii) Μαρασλή Γεώργιου 

του Νικολάου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών- 33ο Τμήμα κατά των: 1) Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργό 

Οικονομικών & Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών), 2) Δήμου Αχαρνών 

και 3) Περιφέρειας Αττικής, για αποζημίωση λόγω πρόκλησης ζημιών που 

υπέστησαν στις 24/10/2014 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων 
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(πλημμύρα)  τα  οχήματα τους με αρ. κυκλ. για τον (ι) ΙΟΚ9149 ΙΧΕ 

ΤΟΥΟΤΑ URBAN CRUISER και για τον (ιι) ΙΜΗ7090 ΙΧΕ HONDA 

CIVIC. Οι ενάγοντες αιτούνται να αναγνωρισθεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο, 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ο Δήμος Αχαρνών και η Περιφέρεια Αττικής, 

οφείλουν εις  ολόκληρον ο καθένας για τις αιτίες που αναφέρονται στο 

ιστορικό της εν λόγω αγωγής , να καταβάλουν  νομίμως εντόκως από την 

επόμενη της επιδόσεως της παρούσης και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 

εξόφληση  στην α΄ εξ  αυτών  το συνολικό ποσό των 21.834,91ευρώ, και  

στον β΄ εξ αυτών  το συνολικό ποσό των 14.010,00 . Η δικάσιμος της ως 

άνω αγωγής έχει ορισθεί για  την 13/04/2022  με  την με αριθ. 

ΚΛ:26845/2021 κλήση       

7. Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα 

εκπροσώπηση του Δήμου κατά την δικάσιμο της εν λόγω δικαστικής 

υποθέσεως   

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, 

ο οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986 

9. Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί 

προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην 

αρμοδιότητα της οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού 

Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν 

γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Όπως ληφθεί απόφαση : 

1.Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του   Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών-  Τμήμα 33ο  Μονομελές κατά τη συζήτηση την 13/04/2022, 

η οποία ορίσθηκε με την με Αριθμό:  ΚΛ26845/2021κλήση,   αλλά και σε κάθε μετ΄ 

αναβολή ή ματαίωση συζήτηση, της με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ16776/30-12-2019 

αγωγής των: i) Αγγελοπούλου Βασιλικής του Παναγιώτη & ii) Μαρασλή Γεώργιου 

του Νικολάου κατά:  α) του Ελληνικού Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπούμενου από 

τον Υπουργό Οικονομικών & τον  Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών β) του  

Δήμου Αχαρνών και 3) της  Περιφέρειας Αττικής,  για αποζημίωση  ο καθένας εκ 



των εναγομένων εις ολόκληρον λόγω πρόκλησης ζημιών που υπέστησαν από  

έντονα  καιρικά  φαινόμενα  στις 24/10/2014 (πλημμύρα) τα οχήματα τους  και για  

ηθική βλάβη  συνολικά στην  α΄ εξ αυτών το  ποσό των 21.834,91ευρώ και στον 

β΄εξ αυτών το ποσό των 14.010,00 ευρώ εντόκως καθώς και τα έξοδα  της 

δικαστικής δαπάνης,    

2.Για την έγκριση  αμοιβής του δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, 

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι,  το 

ποσό των διακοσίων εξήντα οκτώ (268,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου Δ.Σ.Α. 

Προτεινόμενος δικηγόρος: κ. Νικολέρης Χαράλαμπος   32066 
 
  

 

 
 

Η Συντάκτρια Η Προϊσταμένη 
 
 
 

Η Νομική Σύμβουλος 

Χρυσαυγή Σ. Αγά Γεωργία Χ. Μπούσγου 
 

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

 
       
                  Αχαρνές, 7 Απριλίου    2022                         

 
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

          και   Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

 
                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν  

3) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

4) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

παραρτημάτων αυτού. 

6) Το υπ΄αριθμ.πρωτ.: 51758/19-11-2019   έγγραφο του Τμήματος Δημοτικής 

Περιουσίας-Κτηματολογίου- Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου απευθυνόμενο στο Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας  με θέμα: « 

Συμβολή δικηγόρου της υπηρεσίας σας για την αναγνώριση δικαιώματος του Δήμου 

Αχαρνών και τη διεκδίκηση δύο ακινήτων στην περιοχή Μονομάτι » με  συνημμένα: α) 

την με αριθ.: 05028020300003597 δήλωση κτηματολογίου Αχαρνών β) την με αριθ.: 

RQ02500048866344 διορθωτική δήλωση Κτηματολογίου Αχαρνών γ) τα με αριθ. 

πρωτ.: 11366/8-11-2019 κτηματολογικά φύλα δ) την με αριθ.: 394/1990 Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου ε) τα  από 1997αποσπάσματα σχεδίων Δ/νσης Πολ/μίας 

Αθηνών  και στ) την υπ΄αριθμ.: 1416/2003 Απόφαση Αρείου Πάγου. 
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7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να 

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

9) Tην από 16-3-2022  έγγραφη οικονομική  προσφορά  του δικηγορικού  γραφείου 

Αικατερίνης Μαρίνη και Συνεργατών στο ποσό των τετρακοσίων ( 400,00 ) ευρώ 

πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%  αναφορικά με την κατάθεση αγωγής  για την  

αναγνώριση  δικαιώματος κυριότητας  του Δήμου επί  εδαφικής εκτάσεως στη θέση 

ΚΤΥΠΗΤΟ προκειμένου να δημιουργηθεί ξενώνας αδέσποτων ζώων και την 

καταχώρηση της αγωγής στο Κτηματολόγιο.  

       

                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 Την  λήψη απόφασης: 1.  Για τον διορισμό  πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη 

και κατάθεση  κτηματολογικής αγωγής ενώπιον του αρμόδιου καθ΄υλην και κατά 

τόπον Δικαστηρίου για την  αναγνώριση  δικαιώματος κυριότητας  του Δήμου επί  

εδαφικής εκτάσεως στη θέση «ΚΤΥΠΗΤΟ» προκειμένου να δημιουργηθεί ξενώνας 

αδέσποτων ζώων και την καταχώρηση της αγωγής στο Κτηματολόγιο  

2. Για  την έγκριση  δικηγορικής αμοιβής για τις  αναφερόμενες  ανωτέρω ενέργειες 

το ποσό των τετρακοσίων ( 400,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% σύμφωνα 

με τον Κώδικα Δικηγόρων. 

Προτεινόμενοι δικηγόροι: κα Αικατερίνη Μαρίνη και κος Νικόλαος Σπανός 

 

      Η Προϊσταμένη                                                Η Νομική Σύμβουλος 

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

 
       
                  Αχαρνές, 10 Μαρτίου 2022                                   

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

                                                                   ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου 

Λογιστικού 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις αρμοδιότητες 

της Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 

των άρθρων 76 και 77 του ν. 4555/2018 και ισχύουν  

3. Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών  

4. Την υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

6. Την από 17/08/2020 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 47838/3104/2020 αγωγή των: α) 

Βαρσάμη Δημητρίου του Ανδρέα και β) Ελένης Γεωργοπούλου του Ανδρέα 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά: α) της Εταιρείας ‘Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε με τον δ.τ. ΕΥΔΑΠ και β) του Ο.Τ.Α  

Αχαρνών για  αναγνώριση ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που 

αφορούν : α) χρέωση τελών  αποχέτευσης καθότι δεν υφίσταται σύνδεση της 

οικίας των εναγόντων  με το αποχετευτικό δίκτυο της α΄ εναγομένης β) 

υποχρεώσεις  προηγούμενου ιδιοκτήτη και τέλος  υποχρεωθούν οι  δύο 
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εναγόμενοι στην  καταβολή των εν γένει δικαστικών εξόδων, με δικάσιμο  

την 12 Απριλίου 2022 κατόπιν αναβολής της αρχικής δικασίμου την 8-3-

2021  

7. Το από 14-11-2021 ενημερωτικό σημείωμα της πληρεξούσιας δικηγόρου 

του Δήμου δυνάμει της υπ΄αριθμ.: 70/2021 αποφάσεως  της Οικονομικής 

Επιτροπής κας Φανής Κατάρα,  στο οποίο προτείνει να ανατεθεί η εν λόγω 

υπόθεση σε έτερο δικηγόρο του Δήμου λόγω ανειλημμένων  υποχρεώσεων 

της ιδίας κατά τη νέα δικάσιμο που ορίσθηκε κατόπιν αναβολής της αρχικής 

8. Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση 

του Δήμου κατά την δικάσιμο της εν λόγω δικαστικής υποθέσεως.   

9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986. 

10. Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί 

προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην 

αρμοδιότητα της οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού 

Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν 

γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.  

 

                                            ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Όπως ληφθεί απόφαση :1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την 

εκπροσώπηση  του Δήμου Αχαρνών μετά παραστάσεως και για την κατάθεση 

σημειώματος  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά την ορισθείσα δικάσιμο την 

12 Απριλίου 2022 αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 

17/08/2020 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 47838/3104/2020 αγωγής των: 1) Βαρσάμη 

Δημητρίου του Ανδρέα και 2) Ελένης Γεωργοπούλου του Ανδρέα  κατά: α) της 

Εταιρείας ‘Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης  Α.Ε με τον δ.τ. ΕΥΔΑΠ και β) 

του Ο.Τ.Α  Αχαρνών για την αναγνώριση ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

που αφορούν : α) χρέωση τελών  αποχέτευσης καθότι δεν υφίσταται σύνδεση της 

οικίας των εναγόντων  με το αποχετευτικό δίκτυο της α΄ εναγομένης β) υποχρεώσεις  

προηγούμενου ιδιοκτήτη και  τέλος να υποχρεωθούν οι  δύο εναγόμενοι στην  

καταβολή των εν γένει δικαστικών εξόδων 



2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική 

υπόθεση, η οποία ορίζεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα  (180,00) ευρώ   σύμφωνα 

με τον  Κώδικα Δικηγόρων πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου 

του γραμματίου ΔΣΑ 

Προτεινόμενη δικηγόρος: κα. Κωτσόγιαννη Χριστίνα. 

 
 

Η Συντάκτρια 
 
 

Η Προϊσταμένη 
 
 
 

Η Νομική Σύμβουλος 

Χρυσαυγή Σ. Αγά Γεωργία Χ. Μπούσγου 
 

Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

 

 


