2ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

Αχαρνές, …/…/2022

Προς:

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Τηλ.: 213 2072370

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ:

«A. Έγκριση της με αρ. 74 και με αρ. πρωτ. 7079/27-01-2022 Απόφασης
Δημάρχου, που αφορά στην απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων και
προμήθειας αλατιού, λόγω έκτακτης ανάγκης, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου

του

Δήμου

Αχαρνών

από

τις

24/01/2022

και

έως

ότου

αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα.
B. Έγκριση των προσφορών για την μίσθωση μηχανημάτων και την προμήθεια
αλατιού.
Γ. Την απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων και προμήθειας αλατιού, λόγω
έκτακτης ανάγκης, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου του Δήμου
Αχαρνών από τις 24/01/2022 και έως ότου αποκατασταθούν πλήρως τα
προβλήματα,

σε

βάρος

του

Κ.Α.

00.6495.001

του

υπό

κατάρτιση

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.
Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα
τροποποιήθηκε

με

το

από

το

άρθρο
άρθρο

72,
203

παρ.1δ1
παρ.3

του

και

ε

του

Ν.3852/2010,

Ν.4555/2018:

«[…]δ1)

όπως

αποφασίζει

αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις…»
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες
συμβάσεις

έργων,

προμηθειών

και

υπηρεσιών

σε

οποιαδήποτε

από

τις

κατωτέρω

περιπτώσεις: […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή
η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές
διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για
την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν
από δική τους ευθύνη.»
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Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010: «Όταν
δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών
συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής.
Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την
επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».
Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το γεγονός ότι δεν ήταν
δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές διαδικασίες, λόγω της
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης στα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, το με αριθμ. πρωτ.
6585/26-01-2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης
Κρίσεων με το οποίο ζητήθηκε η συνδρομή ιδιωτών για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά
δύσκολων συνθηκών αποχιονισμού και το με αριθμ. πρωτ. 12663/11-02-2022 έγγραφο του
Αυτοτελούς

Τμήματος

Πολιτικής

Προστασίας

&

Διαχείρισης

Κρίσεων

με

το

οποίο

βεβαιώνονται οι ώρες μίσθωσης & εργασίας των μηχανημάτων, παρακαλείται: Α. να εγκρίνει
την με αρ. 74 και με αρ. πρωτ. 7079/27-01-2022 Απόφασης Δημάρχου, που αφορά στην
απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων και προμήθειας αλατιού, λόγω έκτακτης
ανάγκης, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου του Δήμου Αχαρνών από τις 24/01/2022
και έως ότου αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα, Β. να εγκρίνει τις προσφορές για
την μίσθωση μηχανημάτων και την προμήθεια αλατιού και Γ. να αποφασίσει σχετικά με την
απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων και προμήθειας αλατιού, λόγω έκτακτης
ανάγκης, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου του Δήμου Αχαρνών από τις 24/01/2022
και έως ότου αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα, σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.001 του
υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, στους παρακάτω ως
εξής:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Α.Α. ΕΠΩΜΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
LM CONSTRUCTION AKTEΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1
ΑΦΜ 998382497
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΗΛΙΔΟΣ 9 ΑΘΗΝΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ /
ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ/ ΜΕ
124969
ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ/ ΜΕ
124970
KOSΤELIDIS RECYCLING ΕΠΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣΑΦΜ 999899656
CATERPILLAR/ ΜΕ
ΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
25327 ΙΧ
2 ΕΔΡΑ: Λ.ΤΑΤΟΪΟΥ 230
ΦΟΡΤΩΤΗΣΑΧΑΡΝΑΙ
CATERPILLAR/ ΜΕ
142194 ΙΧ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α 24%
ΩΡΑ
/ΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

125€

155€

96

14.880,00 €

125€

155€

96

14.880,00 €

95€

117,8€

96

11.308,80 €

95€

117,8€

96

11.308,80 €
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3

4

5

6

7

8

9

10

ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ &
ΣΙΑΕ.Ε.
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ 997676176
ΔΥΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΔΡΑ: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 85 ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΑ
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗ ΕΠΕ
ΑΦΜ 081639365
ΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΔΡΑ: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 29
ΑΧΑΡΝΑΙ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΦΜ 022516015
ΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 26
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΣΦΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ 047697871
ΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΔΡΑ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ 46
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΟΜΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Ε.Ε.
ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΑΦΜ:800886263
ΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΔΡΑ:
ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 121
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 052189545
ΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΔΡΑ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΦΜ 800330273
ΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΔΡΑ:ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ &
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΑΧΑΡΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΜ 059612047
ΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΔΡΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
23 ΑΧΑΡΝΑΙ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΦΜ 044170023
11
ΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΔΡΑ:ΒΙΚΕΛΑ 4 ΑΧΑΡΝΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ LIEBHERR/
ΜΕ 98152 Ι.Χ

85€

105,4€

96

10.118,40 €

ΦΟΡΤΩΤΗΣBOBCAT/
ΜΕ 109376 ΙΧ

95€

117,8€

96

11.308,80 €

ΦΟΡΤΩΤΗΣCATERPILLAR/ΜΕ
148479 ΙΧ

95€

117,8€

96

11.308,80 €

75€

93€

96

8.928,00 €

95€

117,8€

96

11.308,80 €

75€

93€

96

8.928,00 €

75€

93€

96

8.928,00 €

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΤΥΠΟΥ BOBCAT/
ME IX 88098

95€

117,8€

96

11.308,80 €

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ/
ΜΕ 146060 IX

55€

68,2€

96

6.547,20 €

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟ/
ΜΕ 137808 IX

55€

68,2€

96

6.547,20 €

95€

117,8€

96

11.308,80 €

95€

117,8€

96

11.308,80 €

85€

105,4€

60

6.324,00 €

GRADER/ ΜΕ 42651

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)/
ΜΕ 84559
ΦΟΡΤΗΓΟ/
ΖΥΙ 1500
ΦΟΡΤΗΓΟ/
BKB 5835

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΤΥΠΟΥ
BOBCAT/
ME 137570
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΤΥΠΟΥ
BOBCAT/
ME 101543
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)/
ΜΕ 97586

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ
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Α.Α.

1

2

3

ΕΠΩΜΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΑΦΜ:
ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΛΑΜΙΑ
Δ.ΚΟΥΝΟΒΕΛΗΣ ΙΚΕ
ΑΦΜ 800435335
ΔΟΥ:Α΄ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΠΡΟΦΗΤΟΥ
ΔΑΝΙΗΛ 10 ΤΑΥΡΟΣ

ΕΙΔΟΣ

LM CONSTRUCTIOΝ AKTE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 998382497
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΗΛΙΔΟΣ 9 ΑΘΗΝΑ

Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών

Ειρήνη Λέκκα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ
(ΤΟΝΟΣ)
ΤΟΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΛΑΤΙ

63,56

ΑΛΑΤΙ

63,66

ΑΛΑΤΙ

60,00

Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Μιχαήλ Βρεττός
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80 € + 13%
ΦΠΑ

75 € + 13%
ΦΠΑ

90 € + 13%
ΦΠΑ

5745,82€

5395,19€

6.102€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Προς: Τον κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΤΗΛ.: 213 2072 511
E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

3ο ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: Συμπλήρωση της υπ' αρ. 70/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:

Α. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 59958/13.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης, αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αποσφράγιση της οικονομικής
προσφοράς.
Β. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 66973/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης, αποδοχή της οικονομικής προσφοράς,
ανάδειξη της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου
και συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Γ. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7731/31.1.2022 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Δ. Κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Αξιότιμε κε Πρόεδρε
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.

Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.
Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017.
Τις διατάξεις της με αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
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6. Τις διατάξεις της με αρ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
7. Την με αριθμ. 1176 και αριθ. πρωτ. 36780/17.9.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
8. Την με αριθμ. 1142 και αριθ. πρωτ. 38816/1.10.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης υπογραφής με εντολή
του, στους Αντιδημάρχους.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 10886/3.3.2021 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης
Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού (ΑΔΑΜ: 21REQ008354705 2021-03-30).
10. Το υπ’ αριθμ. 16620/11.5.2021 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ΑΑΥ, του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης
– Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού.
11. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 657/2021 με αρ. πρωτ. 16906/14.5.2021 ( ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26) για την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α-447
καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το ποσό των
32.400,00 € από τον Κ.Α. 20-7132.001 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.
12. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 656/2021 με αρ. πρωτ. 16905/14.5.2021 (ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-Σ64) για την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α-446
καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το ποσό των
600.000,00 € από τον Κ.Α. 30-7135.009 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 .
13. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157850 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26.
14. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157752 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-Σ64.
15. Την με αριθμ. 10/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
16. Την υπ. Αριθ. 414/2021, ΑΔΑ: ΨΛΔΣΩΨ8-6Ε7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι
τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου.
17. Το υπ’ αριθμ. 19999/3.6.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής προς
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
18. Την με αρ. πρωτ. 99700/18.8.2021 (ΑΔΑ: 90Μ0ΟΡ1Κ-6ΡΞ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΤΤΙΚΗΣ περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
19. Την υπ. Αριθ. 416/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΦΞΩΨ8-ΛΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται Α)
η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την «Προμήθεια οχήματος αλυσιδάκι (skip
lift) και σαρώθρων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 632.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %
και Β) η σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανωτέρω
προμήθεια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη.
20. Την με αριθ. 321/2020 (ΑΔΑ: ΨΣ51ΩΨ8-Θ1Ν) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 243/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
21. Την με αρ. ENOTICES-dacharnon/2021-136530/6.10.2021 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22. Την με αριθμ. πρωτ. 40405/5.10.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009337007 2021-10-08.
23. Την προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009336949 2021-10-08.
24. Την με αριθ. πρωτ. 42026/ 13.10.2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΨ8-ΨΤ5).
25. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» αρ. φύλλου 1228, με ημερομηνία
16.10.2021.
26. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» αρ. φύλλου 4590, με ημερομηνία
14.10.2021.
27. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. φύλλου 14481, με
ημερομηνία 14.10.2021.
28. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. φύλλου 12865, με
ημερομηνία 14.10.2021.
29. Το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139701 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 διακήρυξης, για
την προμήθεια «Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν»
30. Το υπ’ αριθμ. 49606/17.11.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
31. Την υπ’ αριθμ. 568/2021 Απόφαση (ορθή επανάληψη) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα την οποία
αποφασίσθηκε: α) η αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) η επικύρωση του υπ’ αριθμ. 49606/17.11.2021 Πρακτικού Διενέργειας &
Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης».
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32. Το υπ’ αριθμ. 59958/13.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
33. Το υπ’ αριθμ. 66973/28.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
34. Το υπ’ αριθμ. 7731/31.1.2022 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
35. Την υπ’ αριθμ. 70/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «α) επικύρωση του υπ’ αριθμ.
66973/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης, β) αποδοχή της οικονομικής προσφοράς, ανάδειξη της
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου και συνέχιση
της διαδικασίας με την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, γ) επικύρωση του υπ’
αριθμ. 7731/31.1.2022 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης και δ) κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Σύμφωνα:
Α. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 59958/13.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
«Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος δικαιολογητικών, αξιολόγηση και βαθμολόγηση της προσφοράς με αριθμό
247518 η οποία υποβλήθηκε από την «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο
πλαίσιο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139701 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC009337007) διακήρυξης, για την προμήθεια «Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν»
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:
1. Κων/νος Κασιμάτης, Πρόεδρος.
2. Σάββας Παπαδόπουλος, Μέλος
3. Σπυρίδων Παππούς, Μέλος.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007) διακήρυξη,
για την προμήθεια «Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους εν
λόγω διαγωνισμούς, προχώρησε σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων
δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.1 σημείο 3.1.2 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος υπέβαλε τα παρακάτω αρχεία σε μορφή zip:
ΤΙΤΛΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ.zip

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 26τν.zip

Καθώς και τη φόρμα που παράγεται από το σύστημα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
Η «τεχνική προσφορά συστήματος» ήταν ορθώς συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη.
Στο αρχείο «ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ» περιέχονταν αναλυτικά:
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Στο «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.zip»

Στο αρχείο «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 26τν» περιέχονταν αναλυτικά:

Η επιτροπή εξέτασε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονταν στον φάκελο «ΚΟΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ» και διαπίστωσε ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παρ.2.2.4-2.2.7, 2.4.3 της
διακήρυξης καθώς και αυτές που ορίζονται στα Παραρτήματα 1 και 2 αυτής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή διαπιστώνει ομόφωνα την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής του
υποψήφιου αναδόχου.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε έλεγχο/αξιολόγηση της προσφοράς, αφού αυτή κρίθηκε πλήρης ως προς τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο αρχείο «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
26τν» και αφού διαπίστωσε ότι τα κατατεθέντα στοιχεία ήταν πλήρη προχώρησε σε βαθμολόγηση σύμφωνα με την παρ.
2.3 της διακήρυξης. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και αποτυπώνεται ως εξής:
Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν
Α.Α
1.
2.

Κριτήρια
1
Ωφέλιμο Φορτίο
.
Ισχύς και Ροπή
2 Στρέψης Κινητήρα,
. Εκπομπή
καυσαερίων

Συντελεστής
βαρύτητας (%)

«Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.»
Βαθμολογία

Σταθμισμένη
βαθμολογία

6,00

100

6,00

5,00

100

5,00
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Αιτιολόγηση
βαθμολογίας
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

3.
4.
5.
6.
7.

3 Σύστημα μετάδοσης
. κίνησης
4
Σύστημα πέδησης
.
5
Σύτημα αναρτήσεων
.
6
Καμπίνα οδήγησης
.
Λοιπός και
7
πρόσθετος
.
εξοπλισμός

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

4,00

100

4,00

4,00

100

4,00

4,00

100

4,00

4,00

100

4,00

3,00

100

3,00

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

10,00

100

10,00

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

10,00

100

10,00

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

10,00

100

10,00

6,00

100

6,00

4,00

100

4,00

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

5

100

5,0

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

10

100

10,0

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

10

100

10,0

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

5

100

5,0

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
8.

9.
10.
11.
12.

Κιβωτάμαξα, υλικά
και τρόπος
κατασκευής.
Υδραυλικό σύστημα
– αντλία χειριστήρια ηλεκτρικό σύστημα
Σύστημα ανατροπής
Οπίσθια θύρα
Λοιπός και
πρόσθετος
Εξοπλισμός

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

ΓΕΝΙΚΑ
13.

14.

15.

16.

Εκπαίδευση
προσωπικού
Εγγύηση καλής
λειτουργίας αντισκωρική
προστασία
Εξυπηρέτηση μετά
την πώληση- Τεχνική
υποστήριξη- Χρόνος
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών –
Χρόνος
ανταπόκρισης
συνεργείου – Χρόνος
αποκατάστασης
Χρόνος παράδοσης

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

Στο σημείο αυτό η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε το έργο της ως προς την αξιολόγηση της προσφοράς εισηγείται την
αποδοχή της και την αποσφράγιση της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα».
Β. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 66973/28.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
«Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της οικονομικής
προσφοράς η οποία υποβλήθηκε από την «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο
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πλαίσιο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139611 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC009337007) διακήρυξης, για την προμήθεια «Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν».
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:
1. Κων/νος Κασιμάτης, Πρόεδρος.
2. Σάββας Παπαδόπουλος, Μέλος
3. Σπυρίδων Παππούς, Μέλος.
Η αποσφράγιση είχε προγραμματιστεί και είχε σταλεί η σχετική ειδοποίηση μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία: του
ΕΣΗΔΗΣ, για την Τρίτη 21.12.2021. Ωστόσο λόγω μη λειτουργίας της πλατφόρμας δεν κατέστη δυνατή και μετά από
ειδοποίηση προς τους οικονομικούς φορείς πραγματοποιήθηκε ως αναφέρεται παραπάνω.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007) διακήρυξη, για την
προμήθεια ««Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους εν λόγω
διαγωνισμούς, προχώρησε σε αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς με τους κωδικούς χρήστη των μελών που
απαιτείται. Στη συνέχεια έλεγξε την οικονομική προσφορά και διαπίστωσε ότι:
• Είχε υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
• Το ποσό προσφοράς βρισκόταν εντός προϋπολογισμού και συγκεκριμένα ανερχόταν σε ΕΚΑΤΟΝ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (179.700,00€)
Στη συνέχεια η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς όπως αυτή καταγράφηκε στο
σχετικό πρωτόκολλό της με αρ. πρωτ. 59958/13.12.2021, προχώρησε σε συνολική βαθμολόγηση της προσφοράς σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο σημείο 2.3.2 της διακήρυξης.
Λ= 179.700 / 100 = 1797
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της προσφορά και την ανάδειξη της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου και τη συνέχιση της διαδικασίας με την
πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης».
Γ. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7731/31.1.2022 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
«Σε συνέχεια του πρακτικού με αρ. πρωτ. 66973/28.12.2021 σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, στάλθηκε,
μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ στις 10.01.2022, στον οικονομικό φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η με αρ. πρωτ. 890/05.1.2022 πρόσκληση να υποβάλει μέχρι τις
20.01.2022 τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο σημείο 2.2.9.2. της διακήρυξης.
Ο οικονομικός φορέας ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση υπέβαλε στις 19/01/2022 15:12:36 φάκελο δικαιολογητικών.
Η επιτροπή εισήλθε με τους κωδικούς των μελών της στη σελίδα του διαγωνισμού και έλαβε γνώση των υποβληθέντων
δικαιολογητικών τα οποία είναι τα εξής:
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Στο φάκελο «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» υποβλήθηκαν:

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 620f8fbb5b49dcae4bac2ffb στις 18/02/22 14:25

Στο φάκελο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ» υποβλήθηκαν:

Στο φάκελο «ΦΕΚ» υποβλήθηκαν:

Αφού τα έλεγξε διεξοδικά επιβεβαίωσε ότι ήταν πλήρη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 2.2.9.2 της
διακήρυξης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».
Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 59958/13.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης, την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.
Β. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 66973/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης, την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς, την ανάδειξη της
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«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου και τη συνέχιση της
διαδικασίας με την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Δ. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7731/31.1.2022 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Ε. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ

4ο ΘΕΜΑ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Προς: Τον κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΤΗΛ.: 213 2072 511
E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Θέμα:

Συμπλήρωση της υπ' αρ. 69/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:
Α. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 59962/13.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης, την αποδοχή της προσφοράς της
εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αποσφράγιση της
οικονομικής προσφοράς.
Β. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 66967/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης, αποδοχή της προσφορά, ανάδειξη της
εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου και
συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Γ. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7721/31.1.2022 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Δ. Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Έχοντας υπόψη:
36. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.
37. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
38. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.
39. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017.
40. Τις διατάξεις της με αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
41. Τις διατάξεις της με αρ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
42. Την με αριθμ. 1176 και αριθ. πρωτ. 36780/17.9.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
43. Την με αριθμ. 1142 και αριθ. πρωτ. 38816/1.10.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης υπογραφής με εντολή
του, στους Αντιδημάρχους.
44. Το με αριθμ. πρωτ. 10886/3.3.2021 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης
Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού (ΑΔΑΜ: 21REQ008354705 2021-03-30).
45. Το υπ’ αριθμ. 16620/11.5.2021 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ΑΑΥ, του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης
– Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού.
46. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 657/2021 με αρ. πρωτ. 16906/14.5.2021 ( ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26) για την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α-447
καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το ποσό των
32.400,00 € από τον Κ.Α. 20-7132.001 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.
47. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 656/2021 με αρ. πρωτ. 16905/14.5.2021 (ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-Σ64) για την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α-446
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καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το ποσό των
600.000,00 € από τον Κ.Α. 30-7135.009 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.
48. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157850 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26.
49. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157752 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-Σ64.
50. Την με αριθμ. 10/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
51. Την υπ. Αριθ. 414/2021, ΑΔΑ: ΨΛΔΣΩΨ8-6Ε7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι
τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου.
52. Το υπ’ αριθμ. 19999/3.6.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής προς
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
53. Την με αρ. πρωτ. 99700/18.8.2021 (ΑΔΑ: 90Μ0ΟΡ1Κ-6ΡΞ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΤΤΙΚΗΣ περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
54. Την υπ. Αριθ. 416/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΦΞΩΨ8-ΛΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται Α)
η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την «Προμήθεια οχήματος αλυσιδάκι (skip
lift) και σαρώθρων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 632.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %
και Β) η σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανωτέρω
προμήθεια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη.
55. Την με αριθ. 321/2020 (ΑΔΑ: ΨΣ51ΩΨ8-Θ1Ν) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 243/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
56. Την με αρ. ENOTICES-dacharnon/2021-136530/6.10.2021 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
57. Την με αριθμ. πρωτ. 40405/5.10.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009337007 2021-10-08.
58. Την προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009336949 2021-10-08.
59. Την με αριθ. πρωτ. 42026/ 13.10.2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΨ8-ΨΤ5).
60. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» αρ. φύλλου 1228, με ημερομηνία
16.10.2021.
61. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» αρ. φύλλου 4590, με ημερομηνία
14.10.2021.
62. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. φύλλου 14481, με
ημερομηνία 14.10.2021.
63. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. φύλλου 12865, με
ημερομηνία 14.10.2021.
64. Το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139611 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 διακήρυξης, για την
προμήθεια «Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ».
65. Το υπ’ αριθμ. 496022/17.11.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
66. Την υπ’ αριθμ. 567/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία: α) αποδέχεται την
οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
β) επικυρώνει το υπ’ αριθμ. 49602/17.11.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης».
67. Το υπ’ αριθμ. 59962/13.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
68. Το υπ’ αριθμ. 66967/28.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
69. Το υπ’ αριθμ. 7721/31.1.2022 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
70. Την υπ’ αριθμ. 68/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Α) Επικύρωση του υπ’ αριθμ.
66967/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης. Β) Αποδοχή της προσφορά, ανάδειξη της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου και συνέχιση της διαδικασίας με την
πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Γ) Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7721/31.1.2022
Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας &
Αξιολόγησης. Δ) Κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Σύμφωνα:
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Α. Με το υπ’ αριθμ. 59962/13.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
«Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007) διακήρυξη,
για την προμήθεια «Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους εν λόγω
διαγωνισμούς, προχώρησε σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων
δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.1 σημείο 3.1.2 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος υπέβαλε τα παρακάτω αρχεία σε μορφή zip:
ΤΙΤΛΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ.zip

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΑΡΩΘΡΟ 4κμ.zip

Καθώς και τη φόρμα που παράγεται από το σύστημα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
Η «τεχνική προσφορά συστήματος» ήταν ορθώς συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη.
Στο αρχείο «ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ» περιέχονταν αναλυτικά:

Στο «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.zip»

Στο αρχείο «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΑΡΩΘΡΟ 4κμ» περιέχονταν αναλυτικά:
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Η επιτροπή εξέτασε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονταν στον φάκελο «ΚΟΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ» και διαπίστωσε ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παρ.2.2.4-2.2.7, 2.4.3 της
διακήρυξης καθώς και αυτές που ορίζονται στα Παραρτήματα 1 και 2 αυτής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή διαπιστώνει ομόφωνα την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής του
υποψήφιου αναδόχου.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε έλεγχο/αξιολόγηση της προσφοράς, αφού αυτή κρίθηκε πλήρης ως προς τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο αρχείο «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΑΡΩΘΡΟ 4κμ»
και αφού διαπίστωσε ότι τα κατατεθέντα στοιχεία ήταν πλήρη προχώρησε σε βαθμολόγηση σύμφωνα με την παρ. 2.3 της
διακήρυξης. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και αποτυπώνεται ως εξής:
Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ
Α.Α

Κριτήρια

13. 1
Πλαίσιο
.
Ισχύς και Ροπή
14. 2 Στρέψης Κινητήρα,
. Εκπομπή
καυσαερίων
15. 3
Σύστημα μετάδοσης
.
16. 4 Σύστημα
. διεύθυνσης
17. 5 Σύστημα πέδησης
.
18. 6 Σύστημα
. αναρτήσεων
19. 7 Καμπίνα οδήγησης
.
Κάδος
20.
απορριμμάτων
Σύστημα λειτουργίας
21. σάρωσης του
Σαρώθρου
Υδραυλικό σύστημα
– αντλία 22.
χειριστήρια ηλεκτρικό σύστημα

Συντελεστής
βαρύτητας (%)
4,00

«Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.»
Βαθμολογία
100

5,00

Σταθμισμένη
βαθμολογία
4,00
5,00

100
3,00
6,00
4,00
4,00
4,00
4,00
18,00

100
100
100
100
100
100
100

4,00

3,00
6,00
4,00
4,00
4,00
4,00
18,00
4,00

100
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Αιτιολόγηση
βαθμολογίας
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

23.
24.

Καμπίνα οδήγησης
Λοιπός εξοπλισμός

10,00
4,00

100
100

10,00
4,00

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

ΓΕΝΙΚΑ
13.

14.

15.

16.

Εκπαίδευση
προσωπικού
Εγγύηση καλής
λειτουργίας αντισκωρική
προστασία
Εξυπηρέτηση μετά
την πώληση- Τεχνική
υποστήριξη- Χρόνος
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών –
Χρόνος
ανταπόκρισης
συνεργείου – Χρόνος
αποκατάστασης
Χρόνος παράδοσης

5

100

5,0

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

10

100

10,0

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

10

100

10,0

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

5

100

5,0

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

Στο σημείο αυτό η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε το έργο της ως προς την αξιολόγηση της προσφοράς εισηγείται την
αποδοχή της και την αποσφράγιση της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα».

Β. Με το υπ’ αριθμ. 66967/28.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
«Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της οικονομικής
προσφοράς η οποία υποβλήθηκε από την «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο
πλαίσιο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139611 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC009337007) διακήρυξης, για την προμήθεια «Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ».
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:
4. Κων/νος Κασιμάτης, Πρόεδρος.
5. Σάββας Παπαδόπουλος, Μέλος
6. Σπυρίδων Παππούς, Μέλος.
Η αποσφράγιση είχε προγραμματιστεί και είχε σταλεί η σχετική ειδοποίηση μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία: του
ΕΣΗΔΗΣ, για την Τρίτη 21.12.2021. Ωστόσο λόγω μη λειτουργίας της πλατφόρμας δεν κατέστη δυνατή και μετά από
ειδοποίηση προς τους οικονομικούς φορείς πραγματοποιήθηκε ως αναφέρεται παραπάνω.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007) διακήρυξη, για την
προμήθεια «Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους εν λόγω διαγωνισμούς,
προχώρησε σε αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς με τους κωδικούς χρήστη των μελών που απαιτείται. Στη
συνέχεια έλεγξε την οικονομική προσφορά και διαπίστωσε ότι:
• Είχε υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
• Το ποσό προσφοράς βρισκόταν εντός προϋπολογισμού και συγκεκριμένα ανερχόταν σε ΕΚΑΤΟΝ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (179.700,00€)
Στη συνέχεια η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς όπως αυτή καταγράφηκε στο
σχετικό πρωτόκολλό της με αρ. πρωτ. 59962/13.12.2021, προχώρησε σε συνολική βαθμολόγηση της προσφοράς σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο σημείο 2.3.2 της διακήρυξης.
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Λ= 179.700 / 100 = 1797
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της προσφορά και την ανάδειξη της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου και τη συνέχιση της διαδικασίας με την
πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Γ. Με το υπ’ αριθμ. 7721/31.1.2022 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
«Συνήλθε η επιτροπή αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ.
321/2020 και τροποποιήθηκε με την με αρ. 243/2021 απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήΠροκειμένου να προβεί σε
έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο για το
διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139611 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007)
διακήρυξης, για την προμήθεια «Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ».
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:
7. Κων/νος Κασιμάτης, Πρόεδρος.
8. Σάββας Παπαδόπουλος, Μέλος
9. Σπυρίδων Παππούς, Μέλος
Σε συνέχεια του πρακτικού με αρ. πρωτ. 66967/28.12.2021 σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, στάλθηκε,
μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ στις 10.01.2022, στον οικονομικό φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η με αρ. πρωτ. 889/05.1.2022 πρόσκληση να υποβάλει μέχρι τις
20.01.2022 τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο σημείο 2.2.9.2. της διακήρυξης.
Ο οικονομικός φορέας ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση υπέβαλε στις 19/01/2022 15:11:35 φάκελο δικαιολογητικών.
Η επιτροπή εισήλθε με τους κωδικούς των μελών της στη σελίδα του διαγωνισμού και έλαβε γνώση των υποβληθέντων
δικαιολογητικών τα οποία είναι τα εξής:
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Στο φάκελο «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» υποβλήθηκαν:
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Στο φάκελο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ» υποβλήθηκαν:

Στο φάκελο «ΦΕΚ» υποβλήθηκαν:

Αφού τα έλεγξε διεξοδικά επιβεβαίωσε ότι ήταν πλήρη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 2.2.9.2 της
διακήρυξης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».
Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 59962/13.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης, την αποδοχή της προσφοράς της
εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την αποσφράγιση της
οικονομικής προσφοράς.
Β. Την Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 66967/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης, την αποδοχή της προσφοράς, ανάδειξη
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της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου
και τη συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Γ. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7721/31.1.2022 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Δ. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΤΗΛ.: 213 2072 511
E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Προς: Τον κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

5ο ΘΕΜΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα:

Συμπλήρωση της υπ' αρ. 68/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:
Α. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 59961/13.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης, αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας
«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» και αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.
Β. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 66971/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης, αποδοχή της προσφορά, ανάδειξη της
«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» ως προσωρινού αναδόχου και συνέχιση της διαδικασίας
με την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Γ. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7729/31.1.2022 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Δ. Κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)».

Αξιότιμε κε Πρόεδρε
Έχοντας υπόψη:
71. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.
72. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
73. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.
74. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017.
75. Τις διατάξεις της με αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
76. Τις διατάξεις της με αρ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
77. Την με αριθμ. 1176 και αριθ. πρωτ. 36780/17.9.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
78. Την με αριθμ. 1142 και αριθ. πρωτ. 38816/1.10.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης υπογραφής με εντολή
του, στους Αντιδημάρχους.
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79. Το με αριθμ. πρωτ. 10886/3.3.2021 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης
Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού (ΑΔΑΜ: 21REQ008354705 2021-03-30).
80. Το υπ’ αριθμ. 16620/11.5.2021 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ΑΑΥ, του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης
– Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού.
81. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 657/2021 με αρ. πρωτ. 16906/14.5.2021 ( ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26) για την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α-447
καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το ποσό των
32.400,00 € από τον Κ.Α. 20-7132.001 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.
82. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 656/2021 με αρ. πρωτ. 16905/14.5.2021 (ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-Σ64) για την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α-446
καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το ποσό των
600.000,00 € από τον Κ.Α. 30-7135.009 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 .
83. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157850 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26.
84. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157752 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-Σ64.
85. Την με αριθμ. 10/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
86. Την υπ. Αριθ. 414/2021, ΑΔΑ: ΨΛΔΣΩΨ8-6Ε7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι
τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου.
87. Το υπ’ αριθμ. 19999/3.6.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής προς
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
88. Την με αρ. πρωτ. 99700/18.8.2021 (ΑΔΑ: 90Μ0ΟΡ1Κ-6ΡΞ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΤΤΙΚΗΣ περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
89. Την υπ. Αριθ. 416/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΦΞΩΨ8-ΛΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται Α)
η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την «Προμήθεια οχήματος αλυσιδάκι (skip
lift) και σαρώθρων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 632.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %
και Β) η σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανωτέρω
προμήθεια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη.
90. Την με αριθ. 321/2020 (ΑΔΑ: ΨΣ51ΩΨ8-Θ1Ν) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 243/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
91. Την με αρ. ENOTICES-dacharnon/2021-136530/6.10.2021 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
92. Την με αριθμ. πρωτ. 40405/5.10.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009337007 2021-10-08.
93. Την προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009336949 2021-10-08.
94. Την με αριθ. πρωτ. 42026/ 13.10.2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΨ8-ΨΤ5).
95. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» αρ. φύλλου 1228, με ημερομηνία
16.10.2021.
96. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» αρ. φύλλου 4590, με ημερομηνία
14.10.2021.
97. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. φύλλου 14481, με
ημερομηνία 14.10.2021.
98. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. φύλλου 12865, με
ημερομηνία 14.10.2021.
99. το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139700 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 διακήρυξης, για την
προμήθεια «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων».
100.Το υπ’ αριθμ. 49612/17.11.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
101. Την υπ’ αριθμ. 566/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Α. Αποδοχή της οικονομικής προσφοράς
της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)».Β. Επικύρωση του υπ’ αριθμ.
49612/17.11.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης».
102.Το υπ’ αριθμ. 59961/13.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
103.Το υπ’ αριθμ. 66971/28.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
104. Το υπ’ αριθμ. 7729/31.1.2022 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
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105.Την υπ’ αριθμ. 69/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Α. Επικύρωση του υπ’ αριθμ.
66971/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.Β. Αποδοχή της προσφορά, ανάδειξη της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ
(NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» ως προσωρινού αναδόχου και συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση για
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Γ. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7729/31.1.2022 Πρακτικού
Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας &
Αξιολόγησης.Δ. Κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)».
Σύμφωνα:
Α. Με το υπ’ αριθμ. 59961/13.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
«Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος δικαιολογητικών, αξιολόγηση και βαθμολόγηση της προσφοράς με αριθμό
244142 η οποία υποβλήθηκε από την «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» στο πλαίσιο του
διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139700 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007)
διακήρυξης, για την προμήθεια «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων»
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:
10. Κων/νος Κασιμάτης, Πρόεδρος.
11. Σάββας Παπαδόπουλος, Μέλος
12. Σπυρίδων Παππούς, Μέλος.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007) διακήρυξη,
για την προμήθεια «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων» και το νομικό
πλαίσιο που διέπει τους εν λόγω διαγωνισμούς, προχώρησε σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και
επάρκεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.1 σημείο 3.1.2 της διακήρυξης
και διαπίστωσε ότι ο υποψήφιος ανάδοχος υπέβαλε τα παρακάτω αρχεία σε μορφή zip:
ΤΙΤΛΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Δικαιολογητικά Συμμετοχής Αφοι Παπαγεωργίου
Έγγραφα αντιπροσώπου φορτηγού Κοντέλλης
Έγγραφα κατασκευαστή αλυσιδάκι BOB Sistemi
Τεχνική προσφορά Αφοι Παπαγεωργίου

Δικαιολογητικά συμμετοχής Αφοι Παπαγεωργιου.zip
έγγραφα αντιπροσώπου φορτηγού Κοντελλης.zip
έγγραφα κατασκευαστή αλυσιδάκι BOB Sistemi.zip
Τεχνική προσφορά Αφοι Παπαγεωργιου.zip

Καθώς και τη φόρμα που παράγεται από το σύστημα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
Η «τεχνική προσφορά συστήματος» ήταν ορθώς συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη.
Στο αρχείο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Αφοι Παπαγεωργίου» περιέχονταν αναλυτικά:

Στο αρχείο «Έγγραφα αντιπροσώπου φορτηγού Κοντέλλης» περιέχονταν αναλυτικά:
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Στο αρχείο «Έγγραφα κατασκευαστή αλυσιδάκι BOB Sistemi» περιέχονταν αναλυτικά:

Στο αρχείο «Τεχνική προσφορά Αφοι Παπαγεωργίου» περιέχονταν αναλυτικά:

Η επιτροπή εξέτασε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονταν στον φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής Αφοι Παπαγεωργίου» και διαπίστωσε ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παρ.2.2.4-2.2.7, 2.4.3
της διακήρυξης καθώς και αυτές που ορίζονται στα Παραρτήματα 1 και 2 αυτής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή διαπιστώνει ομόφωνα την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής του
υποψήφιου αναδόχου.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε έλεγχο/αξιολόγηση της προσφοράς, αφού αυτή κρίθηκε πλήρης ως προς τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στα αρχεία «Έγγραφα κατασκευαστή αλυσιδάκι
BOB Sistemi», «Έγγραφα αντιπροσώπου φορτηγού Κοντέλλης», «Τεχνική προσφορά Αφοι Παπαγεωργίου», και αφού
διαπίστωσε ότι τα κατατεθέντα στοιχεία ήταν πλήρη προχώρησε σε βαθμολόγηση σύμφωνα με την παρ. 2.3 της
διακήρυξης. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και αποτυπώνεται ως εξής:
Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων
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Α.Α

Κριτήρια

25. 1
Ωφέλιμο Φορτίο
.
Ισχύς και Ροπή Στρέψης
26. 2
Κινητήρα, Εκπομπή
.
καυσαερίων
27. 3
Σύστημα μετάδοσης κίνησης
.
28. 4
Σύστημα πέδησης
.
29. 5
Σύτημα αναρτήσεων
.
30. 6
Καμπίνα οδήγησης
.
31. 7 Λοιπός και πρόσθετος
. εξοπλισμός

Συντελεστής
βαρύτητας
(%)

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Βαθμολ
ογία

Σταθμισμένη
βαθμολογία

Αιτιολόγηση
βαθμολογίας
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

6,00

100

6,00

5,00

100

5,00

4,00

100

4,00

4,00

100

4,00

4,00

100

4,00

4,00

100

4,00

3,00

100

3,00

7,00

100

7,00

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

9,00

100

9,00

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

8,00

100

8,00

5,00

100

5,00

10,00

100

10,00

1,00

100

1,00

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Υλικά ανυψωτικού
μηχανισμού
Υδραυλικό σύστημα – αντλία χειριστήρια - ηλεκτρικό
σύστημα
Ανυψωτική ικανότητα
Σύστημα φορτωεκφόρτωσης
Χειριστήρια – συστήματα
ασφαλείας
Λοιπός και πρόσθετος
Εξοπλισμός

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις
Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

ΓΕΝΙΚΑ
13.

Εκπαίδευση προσωπικού

5

100

5,0

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

14.

Εγγύηση καλής λειτουργίας αντισκωρική προστασία

10

100

10,0

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

15.

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξηΧρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης συνεργείου –
Χρόνος αποκατάστασης

10

100

10,0

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

16.

Χρόνος παράδοσης

5

100

5,0

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

Στο σημείο αυτό η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε το έργο της ως προς την αξιολόγηση της προσφοράς εισηγείται την
αποδοχή της και την αποσφράγιση της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα».
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Β. Με το υπ’ αριθμ. 66971/28.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της οικονομικής
προσφοράς η οποία υποβλήθηκε από την «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» στο πλαίσιο του
διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139700 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007)
διακήρυξης, για την προμήθεια «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων».
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:
13. Κων/νος Κασιμάτης, Πρόεδρος.
14. Σάββας Παπαδόπουλος, Μέλος
15. Σπυρίδων Παππούς, Μέλος.
Η αποσφράγιση είχε προγραμματιστεί και είχε σταλεί η σχετική ειδοποίηση μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία: του
ΕΣΗΔΗΣ, για την Τρίτη 21.12.2021. Ωστόσο λόγω μη λειτουργίας της πλατφόρμας δεν κατέστη δυνατή και μετά από
ειδοποίηση προς τους οικονομικούς φορείς πραγματοποιήθηκε ως αναφέρεται παραπάνω.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007) διακήρυξη, για την
προμήθεια «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων» και το νομικό πλαίσιο
που διέπει τους εν λόγω διαγωνισμούς, προχώρησε σε αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς με τους κωδικούς
χρήστη των μελών που απαιτείται. Στη συνέχεια έλεγξε την οικονομική προσφορά και διαπίστωσε ότι:
• Είχε υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
• Το ποσό προσφοράς βρισκόταν εντός προϋπολογισμού και συγκεκριμένα ανερχόταν σε ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (124.450,00€)
Στη συνέχεια η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς όπως αυτή καταγράφηκε στο
σχετικό πρωτόκολλό της με αρ. πρωτ. 59961/13.12.2021, προχώρησε σε συνολική βαθμολόγηση της προσφοράς σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο σημείο 2.3.2 της διακήρυξης.
Λ= 124.450 / 100 = 1244,5
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της προσφορά και την ανάδειξη της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» ως προσωρινού αναδόχου και τη συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση για
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης».
Γ. Με το υπ’ αριθμ. 7729/31.1.2022 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
«Συνήλθε η επιτροπή αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ.
321/2020 και τροποποιήθηκε με την με αρ. 243/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους κ.κ.:
Α.Α.
1.
2.
3.

Τακτικά Μέλη
Κων/νο Κασιμάτη
Σάββα Παπαδόπουλο
Σπυρίδωνα Παππού

Αναπληρωματικά Μέλη
Αναστάσιο Λοβέρδο
Δημήτριο Σταυράκη
Νικόλαο Αντωνιάδη

προκειμένου να προβεί σε έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον
προσωρινό ανάδοχο για το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139700 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021
(ΑΔΑΜ: 21PROC009337007) διακήρυξης, για την προμήθεια «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT)
μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων».
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:
Κων/νος Κασιμάτης, Πρόεδρος.
Σάββας Παπαδόπουλος, Μέλος
Σπυρίδων Παππούς, Μέλος
Σε συνέχεια του πρακτικού με αρ. πρωτ. 66971/28.12.2021 σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, στάλθηκε,
μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ στις 10.01.2022, στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» η με αρ. πρωτ. 888/05.1.2022 πρόσκληση να υποβάλει μέχρι τις 20.01.2022 τα
απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο σημείο 2.2.9.2. της διακήρυξης.
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Ο οικονομικός φορέας ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση υπέβαλε στις 18/01/2022 12:42:03 φάκελο δικαιολογητικών.
Η επιτροπή εισήλθε με τους κωδικούς των μελών της στη σελίδα του διαγωνισμού και έλαβε γνώση των υποβληθέντων
δικαιολογητικών τα οποία είναι τα εξής:
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Αφού τα έλεγξε διεξοδικά επιβεβαίωσε ότι ήταν πλήρη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 2.2.9.2 της
διακήρυξης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)»».
Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 59961/13.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης, την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» και την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.
Β. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 66971/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης, την αποδοχή της προσφορά, την ανάδειξη της «ΑΦΟΙ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» ως προσωρινού αναδόχου και τη συνέχιση της διαδικασίας με την
πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Γ. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7729/31.1.2022 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Δ. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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6ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

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

Αχαρνές, 2 Φεβρουαρίου 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 24-03-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:1916/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:

15/2021 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ( Διαδικασία Εργατικών Διαφορών ) αγωγή των
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Αβραμίδου Ελένης κ.λπ ( συν. 184 ) εργαζομένων οι πρώτοι 172 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου ( ΙΔΑΧ) ενώ οι 173η έως και 184η με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ( ΙΔΟΧ) στο Δήμο Αχαρνών από 01-07-2012 και εντεύθεν. Η εν
λόγω αγωγή επιδόθηκε στο Δήμο την 28-4-2021 και ορίσθηκε δικάσιμος η 24-02-2022. Δι΄αυτής
οι ενάγοντες αιτούνται την καταβολή εις ένα έκαστο/εκάστη εξ αυτών από το εναγόμενο Νομικό
Πρόσωπο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » συνολικά το ποσό των χιλίων επτακοσίων
πενήντα ( 1.750 ) ευρώ ήτοι: α) Δώρο Χριστουγέννων για τα έτη 2019 και 2020 συνολικού ποσού
και για τα δύο έτη χιλίων ( 1.000) ευρώ β) Δώρο Πάσχα ετών 2020 και 2021 συνολικού ποσού
πεντακοσίων ( 500) ευρώ και γ) Επίδομα αδείας έτους 2020 ποσού διακοσίων πενήντα ( 250) ευρώ
πλην: α) του 170ου Χρήστου Χατουτσίδη που προσλήφθηκε την 16-9-2019 και δικαιούται
αναλογικά το ποσό των 187 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2019, 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα
2020, 202 ευρώ για επίδομα αδείας 2020, 500 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2020 και 250 ευρώ
για επίδομα Πάσχα 2021 και συνολικά το ποσό των 1389 ευρώ β) της 171ης Ελένης Γρηγοριάδου
που προσλήφθηκε την 9-10-2019 και δικαιούται αναλογικά το ποσό των 140 ευρώ για επίδομα
Χριστουγέννων 2019, 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2020, 186 ευρώ για επίδομα αδείας 2020, 500
ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2020 και 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2021 και συνολικά το
ποσό των 1326 ευρώ γ) της 172ης Μαρίας Παπακωνσταντίνου που προσλήφθηκε την 30-4-2020
και δικαιούται αναλογικά το ποσό των 43 ευρώ για επίδομα αδείας 2020, 477 ευρώ για επίδομα
Χριστουγέννων 2020 και 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2021 και συνολικά το ποσό των 770 ευρώ.
δ) 182ης CERCEL Mihaelas, η οποία προσλήφθηκε την 27-8-2019 και δικαιούται αναλογικά
το ποσό των 230 ευρώ επίδομα Χριστουγέννων 2019, 250 ευρώ επίδομα Πάσχα 2020, 216 ευρώ
επίδομα αδείας 2020 500 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2020 και 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα
2021 ήτοι συνολικά το ποσό των 1446 ευρώ ε)

183ης Παπαδημητρίου Παναγιώτας που

προσλήφθηκε την 27-9-2019 και δικαιούται αναλογικά

το ποσό των 165 ευρώ για επίδομα

Χριστουγέννων 2019, 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2020, 194 ευρώ για επίδομα αδείας 202 , 500
ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2020 και 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2021 ήτοι συνολικά το
ποσό των 1359 ευρώ στ) 184ης Ραπτοπούλου Χρυσοβαλάντη που προσλήφθηκε την 14-5-2020
και δικαιούται αναλογικά το ποσό των 33 ευρώ για επίδομα αδείας 2020, 448 ευρώ για επίδομα
Χριστουγέννων 2020 και 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2021 και συνολικά το ποσό των 731 ευρώ.
Τα ως άνω ποσά αιτούνται οι ενάγοντες να τους καταβληθούν

νομιμοτόκως από την επομένη της

δήλης ημέρας που εκάστη από τις ανωτέρω παροχές έγινε απαιτητή άλλως από την επίδοση της
παρούσης μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.
1)

Την υπ΄αριθμ.: 148/15-10-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών ( αριθ. πρωτ.: 42629/1510-2021 και ΑΔΑ: ΩΓ7ΘΩΨ8-ΙΛ4 ) σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 40284/05-10-2021 γνωμοδότησης της
Νομικής Συμβούλου του Δήμου Αχαρνών
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2) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη

συζήτηση της ως άνω αγωγής ( στοιχ. 6)
3) 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
4) 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 Ειρηνοδικείου Αχαρνών ( Διαδικασία Εργατικών Διαφορών
) κατά την δικάσιμο την 24-02-2022 αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και για την
κατάθεση προτάσεων επί της από 24-03-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:1916/2021 και Ειδικό
Αριθμό Κατάθεσης: 15/2021 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ( Διαδικασία Εργατικών Διαφορών
) αγωγής των Αβραμίδου Ελένης κ.λπ ( συν. 184 ) εργαζομένων στο Δήμο Αχαρνών από 01-07-2012
και εντεύθεν οι μεν πρώτοι 172 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) ενώ
οι 173η έως και 184η με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ( ΙΔΟΧ) Δια της εν
λόγω αγωγής

οι ενάγοντες έως και τον 169ο αιτούνται την καταβολή εις ένα έκαστο/εκάστη εξ

αυτών από το εναγόμενο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » συνολικά το
ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ( 1.750 ) ευρώ ήτοι: α) Δώρο Χριστουγέννων για τα έτη 2019
και 2020 συνολικού ποσού και για τα δύο έτη χιλίων
( 1.000) ευρώ β) Δώρο Πάσχα ετών 2020 και 2021 συνολικού ποσού πεντακοσίων ( 500) ευρώ και γ)
Επίδομα αδείας έτους 2020 ποσού διακοσίων πενήντα ( 250) ευρώ πλην : α) του 170ου Χρήστου
Χατουστσίδη που προσλήφθηκε την 16-9-2019 και δικαιούται αναλογικά το ποσό των 187 ευρώ για
επίδομα Χριστουγέννων 2019, 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2020, 202 ευρώ για επίδομα αδείας 2020,
500 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2020 και 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2021 και συνολικά το
ποσό των 1389 ευρώ β)

της 171ης Ελένης Γρηγοριάδου που προσλήφθηκε την 9-10-2019 και

δικαιούται αναλογικά το ποσό των 140 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2019, 250 ευρώ για επίδομα
Πάσχα 2020, 186 ευρώ για επίδομα αδείας 2020, 500 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2020 και 250
ευρώ για επίδομα Πάσχα 2021 και συνολικά το ποσό των 1326 ευρώ γ)

της 172ης Μαρίας

Παπακωνσταντίνου που προσλήφθηκε την 30-4-2020 και δικαιούται αναλογικά το ποσό των 43 ευρώ
για επίδομα αδείας 2020, 477 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2020 και 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα
2021 και συνολικά το ποσό των 770 ευρώ δ) της 182ης CERCEL Mihaelas, η οποία προσλήφθηκε
την 27-8-2019 και δικαιούται αναλογικά

το ποσό των 230 ευρώ επίδομα Χριστουγέννων 2019, 250
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ευρώ επίδομα Πάσχα 2020, 216 ευρώ επίδομα αδείας 2020, 500 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων
2020 και 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2021 ήτοι συνολικά το ποσό των 1446 ευρώ ε) της 183ης
Παπαδημητρίου Παναγιώτας που προσλήφθηκε την 27-9-2019 και δικαιούται αναλογικά το ποσό των
165 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2019, 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2020, 194 ευρώ για επίδομα
αδείας 202 , 500 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2020 και 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2021 ήτοι
συνολικά το ποσό των 1359 ευρώ στ) της 184ης Ραπτοπούλου Χρυσοβαλάντη που προσλήφθηκε την
14-5-2020 και δικαιούται αναλογικά το ποσό των 33 ευρώ για επίδομα αδείας 2020, 448 ευρώ για
επίδομα Χριστουγέννων 2020 και 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2021 και συνολικά το ποσό των 731
ευρώ. Τα ως άνω ποσά αιτούνται οι ενάγοντες να τους καταβληθούν νομιμοτόκως από την επομένη
της δήλης ημέρας που εκάστη από τις ανωτέρω παροχές έγινε απαιτητή άλλως από την επίδοση της
παρούσης μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, το ποσό
των τριακοσίων (300,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου
ΔΣΑ, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων
Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος
Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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7ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

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

Αχαρνές, 2 Φεβρουαρίου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
5) 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
6) 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
7) Την υπ΄ αριθμ. : 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Αχαρνών
8)Την

υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022

απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της

Οικονομικής επιτροπής
9) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων παραρτημάτων αυτού.
10) Την από 24-03-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:1915/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 14/2021
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ( Διαδικασία Εργατικών Διαφορών ) αγωγή των Παπαζώτου
Ελευθέριου του Χρήστου κ.λπ ( συν. 143 ) εργαζομένων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (
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ΙΔΑΧ) στο Δήμο Αχαρνών από 01-07-2012 και εντεύθεν, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο την 28-4-2021, της
οποίας δικάσιμος έχει ορισθεί

η 24η Φεβρουαρίου 2022 και δια της οποίας οι ενάγοντες αιτούνται την

καταβολή εις ένα έκαστο/εκάστη εξ αυτών από το εναγόμενο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » συνολικά το ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ( 1.750 ) ευρώ ήτοι: α) Δώρο
Χριστουγέννων για τα έτη 2019 και 2020 συνολικού ποσού και για τα δύο έτη χιλίων

( 1.000) ευρώ β)

Δώρο Πάσχα ετών 2020 και 2021 συνολικού ποσού πεντακοσίων ( 500) ευρώ και γ) Επίδομα αδείας έτους
2020 ποσού διακοσίων πενήντα ( 250) ευρώ. Τα ως άνω ποσά αιτούνται οι ενάγοντες να τους καταβληθούν
νομιμοτόκως από την επομένη της δήλης ημέρας που εκάστη από τις ανωτέρω παροχές έγινε απαιτητή
άλλως από την επίδοση της παρούσης μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.
11) Την υπ΄αριθμ.: 148/15-10-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών ( αριθ. πρωτ.: 42629/1510-2021 και ΑΔΑ: ΩΓ7ΘΩΨ8-ΙΛ4 ) σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 40284/05-10-2021 γνωμοδότησης της
Νομικής Συμβούλου του Δήμου Αχαρνών
12) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση
της ως άνω αγωγής ( στοιχ. 6)
13) 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
14) 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

Ειρηνοδικείου Αχαρνών ( Διαδικασία Εργατικών Διαφορών ) κατά την

δικάσιμο την 24-02-2022 αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και για την κατάθεση προτάσεων
επί της από 24-03-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:1915/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:

14/2021

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ( Διαδικασία Εργατικών Διαφορών ) αγωγής των Παπαζώτου Ελευθέριου
του Χρήστου κ.λπ ( συν. 143 ) εργαζομένων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
( ΙΔΑΧ) στο Δήμο Αχαρνών από 01-07-2012 και εντεύθεν, δια της οποίας

οι ενάγοντες αιτούνται την

καταβολή εις ένα έκαστο/εκάστη εξ αυτών από το εναγόμενο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ » συνολικά το ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα (1.750 ) ευρώ ήτοι: α) Δώρο Χριστουγέννων
για τα έτη 2019 και 2020 συνολικού ποσού και για τα δύο έτη χιλίων

(1.000) ευρώ β) Δώρο Πάσχα ετών

2020 και 2021 συνολικού ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ και γ) Επίδομα αδείας έτους 2020 ποσού διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ. Τα ως άνω ποσά αιτούνται οι ενάγοντες να τους καταβληθούν

νομιμοτόκως από την

επομένη της δήλης ημέρας που εκάστη από τις ανωτέρω παροχές έγινε απαιτητή άλλως από την επίδοση της
παρούσης μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.
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2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, το ποσό των
τριακοσίων (300,00) ευρώ πλέον αναλογούντος

ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ,

σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων
Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος
Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος

Δήμητρα Ε. Καψιώτη

8ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 14 Φεβρουαρίου 2022

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 134/10-2-2022

αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 9ΥΚ5ΩΨ8-ΣΙ9)

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »
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 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
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3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις

αρμοδιότητες της Οικονομικής

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

Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
6) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη
της Οικονομικής επιτροπής
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) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις
οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των
δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει
για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής
.Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την
επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.
10) Την υπ΄αριθμ.: 134/10-2-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 9ΥΚ5ΩΨ8-ΣΙ9) η οποία

εκδόθηκε

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της 134/10-2-2022
Δημάρχου (ΑΔA: 9ΥΚ5ΩΨ8-ΣΙ9) δια της οποίας διορίσθηκε

αποφάσεως

πληρεξούσια δικηγόρος η κα Φανή

Γκολέμη του Ιωάννη, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 32539 για την εκπροσώπηση του Δήμου
Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο) μετά παραστάσεως και για την
κατάθεση προτάσεων κατά τη δικάσιμο της 15.02.2022, ως και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή ή μετά από
ματαίωση δικάσιμο, ότε και εκδικάζονται οι κάτωθι αιτήσεις, ήτοι: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» (ΓΑΚ/ΕΑΚ: 9437/986/2021) και 2. Της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Β.Ε.Ο.Κ-ΑΔΑΜ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 9420/985/2021 περί καθορισμού οριστικής
τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας της εν λόγω εταιρείας
εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 600,57 τ.μ. με Κ.Α.: 20.33.01 στο Ο.Τ 673 της Πολεοδομικής
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Ενότητας «ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α΄» του Δήμου Αχαρνών. Η αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου για την
εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε στο ποσό των τετρακοσίων δέκα επτά (417,00) ευρώ πλέον
αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τον Κώδικα
Δικηγόρων.
Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη

9ο ΘΕΜΑ
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, 2 Φεβρουαρίου 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
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
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Οικονομική

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 14-07-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 5840/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης :
443/2021 κλήση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά του
Κωνσταντίνου Ελευθεριάδη του Αναστασίου και της Ρεββέκας Ελευθεριάδου συζ. Ιωάννη για
επαναφορά προς συζήτηση της από 12-12-2016 με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου:
7337/1665/2016 αίτησής του περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης: α) της
απαλλοτριούμενης εδαφικής έκτασης επιφανείας 193 τ.μ. ευρισκόμενη στο Ο.Τ. 1575 με Κ.Α :
14.09.20

της

Π.Ε

«ΑΓΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

»

με

φερόμενους

ως

δικαιούχους

τους

προαναφερόμενους κατά ποσοστό ½ έκαστος εξ αυτών κα β) των επικειμένων της εν λόγω
εδαφικής έκτασης, η οποία ορίσθηκε για την 01-03-2022, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 938/2020
μη οριστικής αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους.
21) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών κατά τη
συζήτησης της ως άνω αναφερόμενης αιτήσεως ( στοιχ. 6)
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 Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις
κατά την συζήτηση την 1 Μαρτίου 2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της
από 12-12-2016 με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 7337/1665/2016 αίτησης του Δήμου Αχαρνών
κατά του Κωνσταντίνου Ελευθεριάδη του Αναστασίου και της Ρεββέκας Ελευθεριάδου συζ. Ιωάννη
περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης: α) της απαλλοτριούμενης εδαφικής έκτασης
επιφανείας 193 τ.μ. ευρισκόμενη στο Ο.Τ. 1575 με Κ.Α : 14.09.20 της Π.Ε «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ » με
φερόμενους ως δικαιούχους τους προαναφερθέντες κατά ποσοστό ½ έκαστος εξ αυτών και β) των
επικειμένων της απαλλοτριωθείσας εδαφικής έκτασης.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση το
ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά ( 427,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος
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ΦΠΑ 24%

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα
Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Φανή Πουραϊμη
Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη

10ο ΘΕΜΑ
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, 2 Φεβρουαρίου 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
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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 26/7/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6254/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης :
582/2021 αίτηση της Αγαθής Λέπουρα του Φανουρίου
Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών περί

ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου

αναγνωρίσεως

δικαιούχου

και

καθορισμού

προσωρινής τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για κατασκευή
σχολείου, εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 314,63 τ.μ. με ΚΑ: 101403 επί του Ο.Τ. 137
στην ΠΕ « ΑΥΛΙΖΑ» του Δήμου Αχαρνών

με ορισθείσα ημερομηνία δικασίμου την 01-03-

2022.
7) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου και τον χειρισμό της εν
λόγω δικαστικής υποθέσεως
8) Την υπ’ αριθμ.: 405/03-06-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή επανεγκρίθηκε
και επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση η οποία καθορίζει τιμή
για την εξώδικη αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών και τμημάτων ιδιοκτησιών για την
Πολεοδομική Ενότητα « ΑΥΛΙΖΑ» , η οποία ανέρχεται στο ποσό των 100,00 ευρώ/τ.μ. και είναι
ενιαία για όλη την περιοχή.
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
Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου

Αθηνών μετά παραστάσεως,

κατά την ορισθείσα

δικάσιμο την 01-03-2022 , αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο καθώς επίσης και για
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την κατάθεση προτάσεων και ανταίτησης στο ποσό των 100,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
405/03-06-2008

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου,

όπως

αυτή

επανεγκρίθηκε

και

επικαιροποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει., επί της από 26/7/2021
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6254/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 582/2021 αίτησης της
Αγαθής Λέπουρα του Φανουρίου κατά του Δήμου Αχαρνών περί αναγνωρίσεως δικαιούχου και
καθορισμού

προσωρινής τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για

κατασκευή σχολείου,

εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 314,63 τ.μ. με ΚΑ: 10.14.03 επί του

Ο.Τ. 137 στην ΠΕ « ΑΥΛΙΖΑ» του Δήμου Αχαρνών.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, το ποσό
των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου
του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: Φανή Πουραϊμη

Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη

11ο ΘΕΜΑ
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, 2 Φεβρουαρίου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
22) 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
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23) 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
24) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την

Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
25) Την υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη
της Οικονομικής επιτροπής
26) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού.
27) Την από 23-07-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6082/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης :
570/2021 αίτηση του Δημητρίου Φυτά του Παναγιώτη

ενώπιον

του Τριμελούς

Εφετείου

Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών , με ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης την 1-03-2022, περί
καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικής έκτασης 212,50 τ.μ με Κ.Α
14.12.09 στα Ο.Τ.24 και Ο.Τ 53 της ΠΕ « ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ » καθώς και αναγνώρισης του
αιτούντος δικαιούχου για την είσπραξη της εν λόγω αποζημίωσης στο ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου
εκ της συνολικά αποζημιούμενης έκτασης των 425 τ.μ. ως εκδοχέως των δικαιωμάτων του
Δημητρίου Παπασωτηρίου του Γερασίμου δυνάμει της υπ΄αριθμ.: 25811/28-1-2021
σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων αποζημίωσης,
28) Την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, όπως αυτή
επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια της υπ΄αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης και ισχύει και δια
της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης για την εν λόγω περιοχή το ποσό των 142,00 ευρώ
29) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών κατά τη
συζήτησης της ως άνω αναφερόμενης αιτήσεως ( στοιχ. 6)
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
Την λήψη απόφασης; 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο
Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις
και ανταίτηση στο ποσό των 142,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια της υπ΄αριθμ.
52/5-2-2009 νεώτερης και ισχύει κατά την συζήτηση

την 1 Μαρτίου

2022, αλλά και σε κάθε
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μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της από 23-07-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6082/2021
και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 570/2021 αίτησης του Δημητρίου Φυτά του Παναγιώτη κατά του
Δήμου Αχαρνών, περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικής έκτασης 212,50
τ.μ

με Κ.Α 14.12.09 στα Ο.Τ.24 και Ο.Τ 53 της ΠΕ « ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

» καθώς και

αναγνώρισης του αιτούντος δικαιούχου για την είσπραξη της εν λόγω αποζημίωσης στο ποσοστό ½ εξ
αδιαιρέτου εκ της συνολικά αποζημιούμενης έκτασης των 425 τ.μ. ως εκδοχέως των δικαιωμάτων
του Δημητρίου Παπασωτηρίου του Γερασίμου δυνάμει της υπ΄αριθμ.: 25811/28-1-2021 σύμβασης
εκχώρησης δικαιωμάτων αποζημίωσης.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση το ποσό
των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου
του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: Κανέλλος Γιαννικόπουλος
Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη

12ο ΘΕΜΑ
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, 7 Φεβρουαρίου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό
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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 υπ΄αριθμ.: 226/3-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε
πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κα Αντωνία Δημητρακοπούλου, για την κατάθεση έφεσης
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά: α) της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας με
την επωνυμία « ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

και διακριτικό τίτλο « ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ» και β) κατά της υπ΄αριθμ.: 3324/2019 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος αρχικά για την 19-11-2020 και κατόπιν αναβολής
ορίσθηκε για την 03-03-2022.
7) Την από 27-11-2019 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:12354/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:
9961/2019 έφεση α) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» και β) της υπό
εκκαθάριση

ανώνυμης

εταιρείας

με

την

επωνυμία

«

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και διακριτικό τίτλο «
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών
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κατά της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία « Π.Ν. ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε» και κατά
της υπ΄αριθμ.: 3324/2019 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ημερομηνία
δικασίμου η οποία αρχικά είχε ορισθεί για την 19-11-2020 και κατόπιν αναβολής ορίσθηκε
για την 03-03-2022.
8) Την από 5-12-2019 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:107384/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:
8475/2019 έφεση της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία « Π.Ν. ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ &ΣΙΑ
Ο.Ε» κατά α) της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρεία με την επωνυμία « ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και διακριτικό
τίτλο « ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» β) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» και γ) κατά της υπ΄αριθμ.: 3324/2019 αποφάσεως του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών με ημερομηνία δικασίμου η οποία αρχικά είχε ορισθεί για την 19-112020 και κατόπιν αναβολής ορίσθηκε για την 03-03-2022.
9) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση των
ως άνω αναφερομένων εφέσεων οι οποίες συνεκδικάζονται την 03-03-2022
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
12) Το από 09-02-2022 ενημερωτικό σημείωμα της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Αντωνίας
Δημητρακοπούλου ότι για την εν λόγω δικαστική υπόθεση θα χρειασθεί να εκδοθούν δύο
γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής καθώς θα κατατεθούν δύο δικόγραφα
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών μετά παραστάσεως, κατά την ορισθείσα δικάσιμο
την 03-03-2022 , αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο καθώς επίσης και για την
κατάθεση προτάσεων κατά τη συνεκδίκαση: α) της από 27-11-2019 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:
12354/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 9961/2019 έφεσης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» και

της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και
διακριτικό τίτλο « ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ»

κατά της Ομόρρυθμης

Εταιρείας με την επωνυμία « Π.Ν. ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε» και κατά της υπ΄αριθμ.: 3324/2019
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αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και β) της από 5-12-2019 με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης:107384/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 8475/2019 έφεσης της Ομόρρυθμης
Εταιρείας με την επωνυμία « Π.Ν. ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε» κατά της υπό εκκαθάριση ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία « ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
ΑΧΑΡΝΩΝ»,

και διακριτικό τίτλο « ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» και

κατά της υπ΄αριθμ.:

3324/2019 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, το
ποσό των οκτακοσίων δέκα (810,00 ) ευρώ ( δύο γραμμάτια προείσπραξης των 405 ευρώ έκαστο ),
πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα
όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Αντωνία Δημητρακοπούλου

Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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13ο ΘΕΜΑ
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, 2 Φεβρουαρίου 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 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:7326/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 725/2021 αίτηση
της Γαρυφαλλιάς Μούτσου του Αγγελή ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά του
Δήμου Αχαρνών περί αναγνωρίσεως δικαιούχου και καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος
για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

εδαφικής έκτασης επιφανείας 204,74 τ.μ.

με Κ.Α.: 12.15.15 κειμένης επί του Ο.Τ.2523 της ΠΕ « ΠΥΡΓΟΥΘΙ » του Δήμου Αχαρνών με
ορισθείσα ημερομηνία δικασίμου την 08-03-2022.
7) Την υπ’ αριθμ.: 225/14-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τιμή για
την εξώδικη αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών και τμημάτων ιδιοκτησιών για την
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Πολεοδομική Ενότητα « ΠΥΡΓΟΥΘΙ» , η οποία ανέρχεται στο ποσό των 154,24 ευρώ το τ/μ. και
είναι ενιαία για όλη την περιοχή.
8) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της ως άνω αναφερόμενης αίτησης (στοιχ.6)
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
Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου

Αθηνών μετά παραστάσεως

κατά την ορισθείσα

δικάσιμο την 08-03-2022 , αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο καθώς επίσης και για
την κατάθεση προτάσεων και ανταίτησης στο ποσό των 154,24 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:
226/14-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:7326/2021
και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 725/2021 αίτησης της Γαρυφαλλιάς Μούτσου του Αγγελή κατά του
Δήμου Αχαρνών περί αναγνωρίσεως δικαιούχου και καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για
αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

εδαφικής έκτασης επιφανείας 204,74 τ.μ. με Κ.Α.:

12.15.15 κειμένης επί του Ο.Τ.2523 της ΠΕ

«ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση το ποσό
των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου
του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Αναστάσιος Οικονομόπουλος

Η Εισηγήτρια
Ιωάννα Κατσινέλου

Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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14ο ΘΕΜΑ
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, 2 Φεβρουαρίου 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 23-10-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8344/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης :
860/2021 αίτηση των Αναστασίας Ντάση χήρας Αθανασίου Ντάση το γένος Αθανασίου και
Αικατερίνης Πουραϊμη κ.λ.π. (συν. 4) ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά του
Δήμου Αχαρνών, περί

καθορισμού

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
29.39.12 στο Ο.Τ. Γ 2063

προσωρινής τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω

εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 176,20 τ.μ. με Κ.Α:

της Π.Ε. « ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄» του Δήμου Αχαρνών

με ορισθείσα

ημερομηνία συζήτησης την 08-03-2022, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 48/2020 απόφασης του
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Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δια της οποίας οι ως άνω αιτούντες αναγνωρίσθηκαν
δικαιούχοι,

κατά ποσοστό που αναλογεί σε ένα έκαστο εξ αυτών

συνιδιοκτησίας εξ

αδιαιρέτου, της αποζημίωσης που θα καθορισθεί προσωρινά από το Μονομελές Εφετείο
Αθηνών ή και οριστικά από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών .
7) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου και τον χειρισμό 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 για την εκπροσώπηση του Δήμου
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου

Αθηνών μετά παραστάσεως,

κατά την ορισθείσα

δικάσιμο την 08-03-2022 , αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο καθώς επίσης και για
την κατάθεση προτάσεων και ανταίτησης στο ποσό των 178,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
405/03-06-2008

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου,

όπως

αυτή

επανεγκρίθηκε

και

επικαιροποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει., επί της από 23-10-2021
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:8344/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 860/2021 αίτησης των
Αναστασίας Ντάση χήρας Αθανασίου Ντάση το γένος Αθανασίου και Αικατερίνης Πουραϊμη κ.λπ
(συν. 4) κατά του Δήμου Αχαρνών, περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για αποζημίωση
λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 176,20 τ.μ. με Κ.Α:

29.39.12 στο Ο.Τ. Γ 2063 της ΠΕ « ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄» του Δήμου Αχαρνών, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.:
48/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δια της οποίας οι ως άνω αιτούντες
αναγνωρίσθηκαν δικαιούχοι, κατά ποσοστό που αναλογεί σε ένα έκαστο εξ αυτών συνιδιοκτησίας εξ
αδιαιρέτου, της αποζημίωσης που θα καθορισθεί προσωρινά από το Μονομελές Εφετείο Αθηνών ή
και οριστικά από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών .

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, το ποσό
των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου
του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: Αντωνία Δημητρακοπούλου
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Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη

15ο ΘΕΜΑ
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, 9 Φεβρουαρίου 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 31/8/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6661/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης :
5049/2021 κλήση των Αθανασίου Φυτά του Ιωάννη κ.λ.π. (συν. 3) ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών προς επαναφορά για συζήτηση της από 5/2/2021 με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1162/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 183/2021 αίτησης περί
αναγνωρίσεως δικαιούχων και καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω
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αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 210,50 τ.μ. με Κ.Α.:
14.22.38 κειμένης επί του Ο.Τ. 1592 της Π.Ε. « ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ » του Δήμου Αχαρνών
με ορισθείσα ημερομηνία δικασίμου την 08-03-2022 σε συνέχεια της υπ’ αρ. 3617/2021 μη
οριστικής απόφασης του ιδίου δικαστηρίου για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους.
7) Την υπ’ αριθμ.: 405/03-06-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή επανεγκρίθηκε
και επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση η οποία καθορίζει τιμή
για την εξώδικη αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών και τμημάτων ιδιοκτησιών για την
Πολεοδομική Ενότητα « ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» , η οποία ανέρχεται στο ποσό των 142,00
ευρώ/τ.μ. και είναι ενιαία για όλη την περιοχή.
8) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου

για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της ως άνω αναφερόμενης αίτησης (στοιχ. 6)
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
Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου

Αθηνών μετά παραστάσεως

κατά την ορισθείσα

δικάσιμο την 08-03-2022 , αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο καθώς επίσης και για
την κατάθεση προτάσεων και ανταίτησης στο ποσό των 142,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:
405/03-06-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση, επί της από 5/2/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:
1162/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 183/2021 αίτησης των Αθανασίου Φυτά του Ιωάννη κ.λ.π.
(συν. 3) κατά του Δήμου Αχαρνών περί αναγνωρίσεως δικαιούχων και καθορισμού προσωρινής
τιμής

μονάδος για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης συνολικής

επιφανείας 210,50 τ.μ. με Κ.Α.: 14.22.38 κειμένης επί του Ο.Τ. 1592 της Π.Ε. « ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
» του Δήμου Αχαρνών.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, το ποσό
των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του
γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Φανή Κατάρα
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Η Εισηγήτρια
Ιωάννα Κατσινέλου

Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη

16ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 2 Φεβρουαρίου 2022

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

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 από 26-03-2019 και με αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ5738/28-3-2019 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 32ο Μονομελές με αίτημα συμβιβασμού δια μέσου της Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό της ΜΕΣΣΑΡΙΤΖΙΔΗ ΣΥΜΕΛΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατά
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της με αριθμό 498 και με αριθ. πρωτ.: 10023/28-2-2019 αποφάσεως επιβολής προστίμου του Δήμου
Αχαρνών, περί ολικής ακύρωσή της η τροποποίησης αυτής λόγω μη ορθού υπολογισμού της επιφανείας
των κοινόχρηστων χώρων και κατά συνέπεια και του υπολογισμού του επιβληθέντος προστίμου και της
οποίας η δικάσιμος έχει ορισθεί για την 8 Μαρτίου 2022 δια της με αριθμό ΚΛ13142/2021 κλήσεως του
ιδίου δικαστηρίου

7) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη δικάσιμο της ως άνω
αναφερόμενης προσφυγής ( στοιχ. 6)
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 για την εκπροσώπηση του Δήμου

Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
δικάσιμο την 8 Μαρτίου 2022

Πρωτοδικείου Αθηνών,

μετά παραστάσεως κατά την

αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, καθώς επίσης και για

την κατάθεση υπομνήματος επί της από 26-03-2019

και με αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ5738/28-3-2019

προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 32ο Μονομελές με αίτημα συμβιβασμού
δια μέσου της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό της ΜΕΣΣΑΡΙΤΖΙΔΗ ΣΥΜΕΛΑΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατά της με αριθμό 498 και με αριθ. πρωτ.: 10023/28-2-2019 αποφάσεως επιβολής
προστίμου του Δήμου Αχαρνών, περί

ολικής ακύρωσής της τροποποίησης

υπολογισμού της επιφανείας των κοινόχρηστων χώρων

αυτής,

και κατά συνέπεια και

λόγω μη ορθού

του υπολογισμού του

επιβληθέντος προστίμου.
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.

Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Αντωνία Δημητρακοπούλου

Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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17ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 2 Φεβρουαρίου 2022

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

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.
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6) Tην από 26-03-2019
Διοικητικού

και με αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ5736/28-3-2019

Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 32ο Μονομελές με

προσφυγή ενώπιον

του

αίτημα συμβιβασμού δια μέσου της

Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό της ΜΕΣΣΑΡΙΤΖΙΔΗ ΣΥΜΕΛΑΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , κατά της με αριθμό 484 και με αριθ. πρωτ.: 9987/28-2-2019 αποφάσεως επιβολής
προστίμου του Δήμου Αχαρνών, περί ολικής ακύρωσης αυτής , ή τροποποίησής της λόγω μη ορθού
υπολογισμού της επιφανείας των κοινόχρηστων χώρων και κατά συνέπεια και του υπολογισμού του
επιβληθέντος προστίμου και

της οποίας η δικάσιμος έχει ορισθεί για την 8 Μαρτίου 2022 δια της με

αριθμό ΚΛ13131/2021 κλήσεως του ιδίου δικαστηρίου

7) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη δικάσιμο της ως άνω
αναφερόμενης προσφυγής ( στοιχ. 6)
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 για την εκπροσώπηση του Δήμου

Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά παραστάσεως κατά την
δικάσιμο την 8 Μαρτίου 2022

αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, καθώς επίσης

και για την κατάθεση υπομνήματος επί της από 26-03-2019 και με αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ5736//28-3-2019
προσφυγής ενώπιον

του

Διοικητικού

Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 32ο Μονομελές με

αίτημα

συμβιβασμού δια μέσου της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό της
ΜΕΣΣΑΡΙΤΖΙΔΗ ΣΥΜΕΛΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατά της με αριθμό 484 και με αριθ. πρωτ.: 9987/282-2019 αποφάσεως επιβολής προστίμου του Δήμου Αχαρνών, περί ολικής ακύρωσης αυτής ή τροποποίησής
της , λόγω μη ορθού υπολογισμού της επιφανείας των κοινόχρηστων χώρων και κατά συνέπεια και του
υπολογισμού του επιβληθέντος προστίμου.

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.
Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Αντωνία Δημητρακοπούλου
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 620f8fbb5b49dcae4bac2ffb στις 18/02/22 14:25

Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη

18ο ΘΕΜΑ
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, 2 Φεβρουαρίου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
30) 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
31) 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
32) Την υπ΄ αριθμ. : 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Αχαρνών
33) Την υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της
Οικονομικής επιτροπής
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34) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού.
35) Την

από 27-12-2021

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:106303/2021

και

Αριθμό Κατάθεσης

Δικογράφου:2648/2021 αγωγή με δικάσιμο την 9-3-2022 των Νικολάου Βίττη του Γεωργίου
κ.λπ ( συν. 9 ) κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών ( Διαδικασία Εργατικών Διαφορών ), οι οποίοι προσλήφθηκαν από την
Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών ( ΚΕΔΑ) την 01-06-2009 οι πρώτοι οκτώ η δε ένατη την
28-10-2008. με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης ως μουσικοί και κατόπιν πτώχευσης
της εν λόγω επιχείρησης οι ενάγοντες μεταφέρθηκαν στην ΚΕΠΕΔΑ από

04-09-2009.και

ακολούθως στο Δήμο Αχαρνών και στα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Δια της εν λόγω αγωγής οι
ενάγοντες αιτούνται να υποχρεωθεί το εναγόμενο πρόσωπο : α) να αναγνωρίσει ότι η σχέση που
συνδέει έκαστο εκ των εναγόντων δι΄αυτού είναι μία , ενιαία και ενεργής σχέση εργασίας ΙΔΑΧ β)
να απασχολεί τους ενάγοντες με την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν σε έκαστο εξ
αυτών και να αποδέχεται τις νομίμως και προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες αυτών γ) να
προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και ενέργειες για ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και κατάταξη των εναγόντων σε αυτές δ) να
καταβάλει τις αναγνωρισθείσες σύμφωνα με τις 183/2010 και 134/2016 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου και την 447/2014 της Οικονομικής Επιτροπής οφειλόμενες –δεδουλευμένες αποδοχές
ε) να καταβάλει τους μισθούς υπερημερίας που αντιστοιχούν σε έκαστο/εκάστη από 1-6-2017 έως
και την 31-5-2022 στ) να καταβάλει το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και το
επίδομα αδείας για το χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως και 31-5-2022 και τέλος να καταβάλει σε
ένα έκαστο/εκάστη το ποσό των 5.000 για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης με το νόμιμο
τόκο από την επίδοση της εν λόγω αγωγής (30-2-2021 ) έως την εξόφληση ..
36) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη

συζήτηση της ως άνω αγωγής ( στοιχ. 6)
37) 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
38) 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
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( Διαδικασία

Εργατικών Διαφορών ) κατά την δικάσιμο την 9-3-2022 αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση
δικάσιμο και για την κατάθεση προτάσεων

επί της από 27-12-2021

με Γενικό Αριθμό

Κατάθεσης:106303/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου:2648/2021 αγωγής
Βίττη του Γεωργίου

των Νικολάου

κ.λπ ( συν. 9 ) κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Αχαρνών,

οι οποίοι

προσλήφθηκαν από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών ( ΚΕΔΑ) την 01-06-2009 οι πρώτοι
οκτώ η δε ένατη την 28-10-2008. με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης ως μουσικοί και
κατόπιν πτώχευσης της εν λόγω επιχείρησης οι ενάγοντες μεταφέρθηκαν στην ΚΕΠΕΔΑ από 04-092009 και ακολούθως στο Δήμο Αχαρνών και στα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Δια της εν λόγω αγωγής
οι ενάγοντες αιτούνται να υποχρεωθεί το εναγόμενο πρόσωπο : α) να αναγνωρίσει ότι η σχέση που
συνδέει έκαστο εκ των εναγόντων δι΄αυτού είναι μία , ενιαία και ενεργής σχέση εργασίας ΙΔΑΧ β) να
απασχολεί τους ενάγοντες με την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν σε έκαστο εξ αυτών
και να αποδέχεται τις νομίμως και προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες αυτών γ) να προβεί σε όλες
τις νόμιμες διαδικασίες και ενέργειες για ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης προσωποπαγών
θέσεων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ

και κατάταξη των εναγόντων σε αυτές δ) να καταβάλει τις

αναγνωρισθείσες σύμφωνα με τις 183/2010 και 134/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και
την 447/2014 της Οικονομικής Επιτροπής οφειλόμενες –δεδουλευμένες αποδοχές ε) να καταβάλει τους
μισθούς υπερημερίας που αντιστοιχούν σε έκαστο/εκάστη από 1-6-2017 έως και την 31-5-2022 στ) να
καταβάλει το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας για το χρονικό
διάστημα από 1-6-2017 έως και 31-5-2022 και τέλος να καταβάλει σε ένα έκαστο/εκάστη το ποσό των
5.000 για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της εν λόγω
αγωγής (30-2-2021 ) έως την εξόφληση ..

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, το ποσό
των διακοσίων τεσσάρων (204,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του
γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων
Προτεινόμενος δικηγόρος: Θεμιστοκλής Μαμάκος
Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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19ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 5 Φεβρουαρίου 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
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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 19-12-2016 αίτηση των Δημητρίου Τσεκούρα και Σταυρούλας Τσεκούρα ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών περί ακυρώσεως της από 13-9-2016
αποφάσεως ( 9ο Πρακτικό-9ο συνεδρίαση 2016 θέμα 5ο ημερήσιας διάταξης ) του Συμβουλίου
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ( ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α ) της Π.Ε Ανατολικής Αττικής, δια
της οποίας έγινε αποδεκτή η προσφυγή του Ελευθερίου Θεοδωρή ενώπιον της Δ/νσης Υπηρεσίας
Δόμησης του Δήμου Αχαρνών, με την οποία εζητείτο η ακύρωση της πράξης ένταξης εκ μέρους
των ιδιοκτητών της οικείας οικοδομής ευρισκομένης επί της οδού Παντοκράτορος στην Π.Ε «
ΜΕΣΟΝΥΧΙ » του Δήμου Αχαρνών, στις διατάξεις του ν. 4178/2013 .
7) Tην με Αριθ. Καταχ. ΑΚ1928/23-12-2016 Πράξη του Προέδρου του Γ΄ Τμήματος
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

του

δια της οποίας ορίζεται δικάσιμος η 9 Μαρτίου 2022, για

την αίτηση ακυρώσεως που άσκησαν οι: ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ( μετά την Α1337/2020 απόφαση Δ.Ε.Α και Α2210/202 απόφαση ολ. ΣτΕ) η
οποία πράξη επιδόθηκε στο Δήμο στις 15-12-2021.
8) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη δικάσιμο της
ως άνω αναφερόμενης αίτησης ( στοιχ. 6)
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
Την λήψη απόφασης :

1.

Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου

Αχαρνών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ( Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας)
παραστάσεως κατά την δικάσιμο την 9 Μαρτίου 2022

μετά

αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση

δικάσιμο, καθώς επίσης και για την κατάθεση προτάσεων

επί της από 19-12-2016 αίτησης των

Δημητρίου Τσεκούρα και Σταυρούλας Τσεκούρα κατά α) του Δήμου Αχαρνών και β) του Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

περί ακυρώσεως της από 13-9-2016 αποφάσεως (
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9ο Πρακτικό-9ο

συνεδρίαση 2016 θέμα 5ο ημερήσιας διάταξης ) του Συμβουλίου Πολεοδομικών

Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ( ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α ) της Π.Ε Ανατολικής Αττικής, δια της οποίας έγινε
αποδεκτή η προσφυγή του Ελευθερίου Θεοδωρή ενώπιον της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου
Αχαρνών, με την οποία εζητείτο η ακύρωση της πράξης ένταξης εκ μέρους των ιδιοκτητών της οικείας
οικοδομής

ευρισκομένης επί της οδού Παντοκράτορος στην Π.Ε « ΜΕΣΟΝΥΧΙ » του Δήμου

Αχαρνών, στις διατάξεις του ν. 4178/2013 .

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση το ποσό
των τριακοσίων σαράντα ενός (341,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπερι-λαμβανομένου
του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: Θεμιστοκλής Μαμάκος
Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη

20ο ΘΕΜΑ
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, 9 Φεβρουαρίου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
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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 25/11/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 96460/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης :
133/2021 κλήση της Νίκης Αραμπατζή του Θεοφάνους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών προς επαναφορά για συζήτηση την 11-03-2022, της από 1/11/2004 με ΓΑΚ 15085/2005
και ΕΑΚ 204/2005 αίτησής της κατά του Δήμου Αχαρνών περί καθορισμού προσωρινής τιμής
μονάδος για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης συνολικής
επιφανείας 222,50 τ.μ. κειμένης επί του Ο.Τ. 36 της ΠΕ « ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ » του Δήμου
Αχαρνών.
7) Την υπ’ αριθμ.: 405/03-06-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή επανεγκρίθηκε
και επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση η οποία καθορίζει τιμή
για την εξώδικη αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών και τμημάτων ιδιοκτησιών για την
Πολεοδομική Ενότητα « ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» , η οποία ανέρχεται στο ποσό των 142,00
ευρώ/τ.μ. και είναι ενιαία για όλη την περιοχή.
8) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της ως άνω αναφερόμενης αίτησης (στοιχ. 6)
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
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Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά παραστάσεως κατά την ορισθείσα
δικάσιμο την 11-03-2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο καθώς επίσης και για
την κατάθεση προτάσεων και ανταίτησης στο ποσό των 142,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:
405/03-06-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση, επί της από 1/11/2004 με ΓΑΚ 15085/2005 και ΕΑΚ
204/2005 αίτησης της Νίκης Αραμπατζή του Θεοφάνους κατά του Δήμου Αχαρνών περί

καθορισμού

προσωρινής τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης
συνολικής επιφανείας 222,50 τ.μ. κειμένης επί του Ο.Τ. 935 της ΠΕ « ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» του
Δήμου Αχαρνών, η οποία αίτηση επανήλθε προς συζήτηση για την αναφερόμενη ανωτέρω δικάσιμο,
κατόπιν της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 96460/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 133/2021
κλήσης της αιτούσας σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 117/2006 μη οριστικής του ιδίου δικαστηρίου.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, το ποσό
των τριακοσίων είκοσι ενός (321,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του
γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Φανή Γκολέμη
Η εισηγήτρια
Ιωάννα Κατσινέλου

Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη

21ο ΘΕΜΑ
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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, 2 Φεβρουαρίου 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 1-11-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:9022/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης :
947/2021 αίτηση του Παναγιώτη Μαρίνη του Πέτρου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών
κατά του Δήμου Αχαρνών, περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 387,50 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ
1536 της ΠΕ « ΛΑΘΕΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών με ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης την
15-03-2022.
7) Την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, Αχαρνών όπως αυτή
επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια της υπ΄αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης και ισχύει και δια
της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης για την εν λόγω περιοχή το ποσό των 207,00 ευρώ το
τ.μ
8) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της
αναφερόμενης ανωτέρω αίτησης ( στοιχ. 6)
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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
Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών μετά παραστάσεως κατά την ορισθείσα δικάσιμο
την 15-03-2022 , αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο καθώς επίσης και για την
κατάθεση προτάσεων και ανταίτησης στο ποσό των 207,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
405/03-06-2008

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου,

όπως

αυτή

επανεγκρίθηκε

και

επικαιροποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει., επί της από 1-11-2021
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:9022/2021 και Ειδικό
Παναγιώτη Μαρίνη του Πέτρου
μονάδος για

Αριθμό Κατάθεσης : 947/2021 αίτησης του

κατά του Δήμου Αχαρνών, περί

αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

καθορισμού

οριστικής

τιμής

εδαφικής έκτασης συνολικής

επιφανείας 387,50 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ 1536 της ΠΕ « ΛΑΘΕΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, το ποσό
των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου
του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: Χριστίνα Κωτσόγιαννη
Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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22ο ΘΕΜΑ
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, 2 Φεβρουαρίου 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 1-11-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9023/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης :
948/2021 αίτηση του Παναγιώτη Μαρίνη του Πέτρου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών
κατά του Δήμου Αχαρνών, περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
με Κ.Α. 30.17.04

εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 25,96 τ.μ. στο Ο.Τ.49

της ΠΕ « ΛΑΘΕΑ Β΄» του Δήμου Αχαρνών

με ορισθείσα ημερομηνία

συζήτησης την 15-03-2022
7) Την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, Αχαρνών όπως αυτή
επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια της υπ΄αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης και ισχύει και δια
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της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης για την εν λόγω περιοχή το ποσό των 207,00 ευρώ το
τ.μ
8) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της
αναφερόμενης ανωτέρω αίτησης ( στοιχ. 6)
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
Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών μετά παραστάσεως κατά την ορισθείσα δικάσιμο
την 15-03-2022 , αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο καθώς επίσης και για την
κατάθεση προτάσεων και ανταίτησης στο ποσό των 207,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
405/03-06-2008

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου,

όπως

αυτή

επανεγκρίθηκε

και

επικαιροποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει., επί της από 1-11-2021
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9023/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 948/2021 αίτησης του
Παναγιώτη Μαρίνη του Πέτρου κατά του Δήμου Αχαρνών, περί
μονάδος για

αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

καθορισμού

οριστικής

τιμής

εδαφικής έκτασης συνολικής

επιφανείας 25,96 τ.μ. ευρισκομένης στο Ο.Τ.49 με Κ.Α.30.17.04 της ΠΕ « ΛΑΘΕΑ Β΄» του Δήμου
Αχαρνών.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, το ποσό
των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου
του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: Φανή Πουραϊμη
Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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23ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 5 Φεβρουαρίου 2022

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

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 με Αριθ. Καταχ. ΑΓ610/4-8-2020 Πράξη του Προέδρου του 16ου Τμήματος Συνεδριάσεων του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατ΄ άρθρο 126Β παρ. 2 ν. 2717/1999 ΦΕΚ 97Α , δια της οποίας ορίζεται
εισηγήτρια η Εφέτης κ. Αικατερίνη Τσαφούλη για την ενδοδικαστική –συμβιβαστική επίλυση σε
συμβούλιο, της διαφοράς από αγωγή της Ε.Ε με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε
Ε » με διακριτικό τίτλο «ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε.Ε » κατά του
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » δια της οποίας η ενάγουσα αιτείται να υποχρεωθεί το εναγόμενο να της
καταβάλει το συνολικό ποσό των 10639,20 ευρώ για κεφάλαιο και αντιστοιχούντες σε αυτό τόκους

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 620f8fbb5b49dcae4bac2ffb στις 18/02/22 14:25

υπερημερίας καθώς και δικαστικά έξοδα για παρασχεθείσες υπηρεσίες αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων
δυνάμει της υπ΄αριθμ.: 15501/09-04-2019 σύμβασης με το εναγόμενο και ορίζεται επίσης δικάσιμος η
16-3-2022, η οποία πράξη επιδόθηκε στο Δήμο στις 15-12-2021.
7) Την με αριθ.: ΚΛ7575/3-12-2021 ( ΑΒΕΜ: ΑΓ610/4-8-2020 ) κλήση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » για να παραστεί κατά τη συνεδρίαση της 16ης
Μαρτίου 2022 που θα συζητηθεί η με χρονολογία 4-8-2020 αγωγή που άσκησε η Ε.Ε με την επωνυμία
«ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε » με διακριτικό τίτλο «ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε.Ε » κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ »

8) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη δικάσιμο της ως άνω
αναφερόμενης αγωγής ( στοιχ. 6 και 7)
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
Την λήψη απόφασης : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μετά παραστάσεως κατά την δικάσιμο την 16η Μαρτίου 2022
αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, καθώς επίσης και για την κατάθεση προτάσεων επί της με
χρονολογία 4-8-2020 αγωγής, σύμφωνα με την αριθ.: ΚΛ7575/3-12-2021 ( ΑΒΕΜ: ΑΓ610/4-8-2020 ) κλήση
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που άσκησε η Ε.Ε με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε Ε » με διακριτικό τίτλο «ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε.Ε » κατά του ΝΠΔΔ
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » δια της οποίας η ενάγουσα αιτείται να υποχρεωθεί το εναγόμενο να
της

καταβάλει το συνολικό ποσό των 10639,20 ευρώ για κεφάλαιο και αντιστοιχούντες σε αυτό τόκους

υπερημερίας καθώς

και δικαστικά έξοδα για παρασχεθείσες υπηρεσίες αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων

δυνάμει της υπ΄αριθμ.: 15501/09-04-2019 σύμβασης με το εναγόμενο.

2. Για την έγκριση

αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση το ποσό των

τετρακοσίων δέκα επτά (417,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου
ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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24ο ΘΕΜΑ
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, 2 Φεβρουαρίου 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.
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6) Την από 20-12-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 217/2022 και Αριθμό Κατάθεσης
Δικογράφου: 2/2022 αίτηση της Σοφίας συζ. Αντωνίου Πανέ το γένος Γρηγορίου και
Κωνσταντίνας Γιαννακού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου
Αχαρνών,

περί αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης

λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 199,97 τ.μ. με ΚΑ: 29.39.12 στο Ο.Τ. Γ 1489 της Π.Ε.
« ΛΑΘΕΑ Α΄΄» του Δήμου Αχαρνών με ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης την 18-03-2022
7) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου και τον χειρισμό 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 για την εκπροσώπηση του Δήμου
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά παραστάσεως, και για την κατάθεση
προτάσεων κατά την ορισθείσα δικάσιμο την 18-03-2022 , αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση
δικάσιμο της από 20-12-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 217/2022 και Αριθμό Κατάθεσης
Δικογράφου: 2/2022 αίτησης της Σοφίας συζ. Αντωνίου Πανέ το γένος Γρηγορίου και Κωνσταντίνας
Γιαννακού

κατά του Δήμου Αχαρνών,

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

περί αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης

λόγω

εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 199,97 τ.μ. με ΚΑ: 293912

στο Ο.Τ. Γ1489 της ΠΕ « ΛΑΘΕΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, το
ποσό των εκατόν ενενήντα δύο (192,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπερι-λαμβανομένου
του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: Φανή Γκολέμη
Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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25ο ΘΕΜΑ
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, 9 Φεβρουαρίου 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
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5) Τον ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α/27/9/2013) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού.
6) Την από 1-9-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8991/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης :
942/2021 αίτηση της Αριστέας Τζάρτζου του Βασιλείου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών
κατά του Δήμου Αχαρνών περί αναγνωρίσεως δικαιούχου και καθορισμού
μονάδος για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

οριστικής τιμής

εδαφικής έκτασης συνολικής

επιφανείας 118,12 τ.μ. μετά επικειμένων με Κ.Α.: 19.12.12 κειμένης επί του Ο.Τ. 935 της ΠΕ «
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Β΄ » του Δήμου Αχαρνών με ορισθείσα ημερομηνία δικασίμου την 22-032022.
7) Την υπ’ αριθμ.: 405/03-06-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή επανεγκρίθηκε
και επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση η οποία καθορίζει τιμή
για την εξώδικη αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών και τμημάτων ιδιοκτησιών για την
Πολεοδομική Ενότητα « ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Β΄ » η οποία ανέρχεται στο ποσό των 142,00 ευρώ/τ.μ.
και είναι ενιαία για όλη την περιοχή.
8) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της ως άνω αναφερόμενης αίτησης (στοιχ. 6)
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
Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών μετά παραστάσεως κατά την
ορισθείσα δικάσιμο την 22-03-2022 , αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο
καθώς επίσης και για την κατάθεση προτάσεων και ανταίτησης στο ποσό των 142,00 ευρώ/τ.μ
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 405/03-06-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή
επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση, επί της
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8991/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 942/2021 αίτησης
της Αριστέας Τζάρτζου του Βασιλείου κατά του Δήμου Αχαρνών
δικαιούχου και καθορισμού

περί

αναγνωρίσεως

οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής

απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης μετά επικειμένων, συνολικής επιφανείας 118,12 τ.μ. με
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Κ.Α.: 19.12.12

κειμένης επί του Ο.Τ. 935 της ΠΕ

«ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Β΄» του Δήμου

Αχαρνών.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση,
το ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%
συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του
Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Αντωνία Δημητρακοπούλου

Η Εισηγήτρια
Ιωάννα Κατσινέλου

Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη

26ο ΘΕΜΑ
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, 9 Φεβρουαρίου 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
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
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Οικονομική

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 6/10/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8161/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης :
6166/2021 κλήση της Αρετής Φλώρου του Λουκά, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών
περί επαναφοράς προς συζήτηση για την δικάσιμο την 22-03-2022, της από 27/10/2017 με ΓΑΚ
7973/2017 και ΕΑΚ 565/2017 αίτησης κατά του Δήμου Αχαρνών περί καθορισμού προσωρινής
τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης συνολικής
επιφανείας 176,45 τ.μ. με Κ.Α. 12.18.07 κειμένης επί του Ο.Τ. Γ 2557 της Πολεοδομικής
Ενότητας « ΠΥΡΓΟΥΘΙ » του Δήμου Αχαρνών.
7) Την υπ΄ αριθμ.: 226/14-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία καθορίζει τιμή για
την εξώδικη αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών και τμημάτων ιδιοκτησιών για την
Πολεοδομική Ενότητα « ΠΥΡΓΟΥΘΙ», τιμή η οποία ανέρχεται στο ποσό των 154,24 ευρώ/τ.μ
και θα είναι ενιαία για όλη την περιοχή.
8) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της ως άνω αναφερόμενης αίτησης (στοιχ.6)
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
Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών μετά παραστάσεως κατά την δικάσιμο την 2203-2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο καθώς επίσης και για την κατάθεση
προτάσεων και ανταίτησης στο ποσό των 154,24 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 226/14-7-2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της από 27/10/2017 με ΓΑΚ 7973/2017 και ΕΑΚ 565/2017
αίτησης της Αρετής Φλώρου του Λουκά κατά του Δήμου Αχαρνών, περί καθορισμού
τιμής

προσωρινής

μονάδος για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης συνολικής

επιφανείας 176,45 τ.μ., κειμένης επί του Ο.Τ. Γ 2557 με Κ.Α. 12.18.07 της Πολεοδομικής Ενότητας «
ΠΥΡΓΟΥΘΙ » του Δήμου Αχαρνών, η οποία αίτηση επανήλθε προς συζήτηση για την αναφερόμενη
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ανωτέρω δικάσιμο, κατόπιν διαδοχικών αναβολών και ματαίωσης της δικασίμου την 5-10-2021, δια
της με ΓΑΚ: 8161/2021 και ΕΑΚ: 6166/2021 κλήσης της αιτούσης.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση το ποσό
των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου
του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Αικατερίνη Στάμου
Η Εισηγήτρια
Ιωάννα Κατσινέλου

Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη

27ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 16 Φεβρουαρίου 2022

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 149/16-2-2022

αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΩΑΞΡΩΨ8-Ο79)

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »
Έχοντας υπόψη:
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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 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις

αρμοδιότητες της Οικονομικής

Επιτροπής
5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Αχαρνών
6) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022

απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της

Οικονομικής επιτροπής
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) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις
οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των
δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει
για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής
.Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την
επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.
10) Την υπ΄αριθμ.: 149/16-2-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: ΩΑΞΡΩΨ8-Ο79) η οποία

εκδόθηκε

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ.: 149/16-2-2022
αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΩΑΞΡΩΨ8-Ο79) δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η

κα Φανή Γκολέμη του Ιωάννη, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 32539:
1.Για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών, τη σύνταξη και την κατάθεση ανακοπής ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Σωκράτη Ναυροζίδη του Χρήστου και της Σοφίας, για
την ακύρωση: α] της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 6163/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών από 10-02-2022 επιταγής προς πληρωμή και της επισπευδόμενης δυνάμει
αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως και β] Κάθε άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.
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2.Για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών για τη σύνταξη και την κατάθεση αιτήσεως ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Σωκράτη Ναυροζίδη του Χρήστου και της Σοφίας
για την αναστολή εκτέλεσης: α] Της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 6163/2018 διαταγής πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 10-02-2022 επιταγής προς πληρωμή και της επισπευδόμενης
δυνάμει αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως και β] Κάθε άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής
εκτέλεσης, με αίτημα χορηγήσεως προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης.
Η αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου για τη σύνταξη και την κατάθεση ανακοπής είναι το ποσό
των εκατόν εξήντα εννέα (169,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του
γραμματίου ΔΣΑ και για τη σύνταξη και την κατάθεση αιτήσεως αναστολής το ποσό των εκατόν επτά
(107,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%, το ποσό των εκατό τριάντα τεσσάρων (134,00)
ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ για την
παράσταση και την κατάθεση σημειώματος κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής
αναστολής εκτέλεσης όταν και όπου αυτή ορισθεί, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του
Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι.

Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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