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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                   
ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                                     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα                                                                             Αποδέκτες προς ενέργεια:
136 73 Αχαρνές                                                                                                     Τακτικά & Αναπλ/κά Μέλη 
Οικονομικής Επιτροπής
Συντάκτρια : Μούτα Βαρβάρα
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                                       Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

 Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                           
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης

                                                                                                                                       Των Πολιτικών Οργάνων

                       

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022 που θα γίνει δια 
περιφοράς, στις  22 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12.00 
μ.μ. για τη λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
και των τροποποιήσεων του, καθώς και με το υπ.’ αριθμ.89867/06-12-21 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, καλείστε όπως μας ενημερώσετε, την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της 
Συνεδρίασης, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση mayor@acharnes.gr, 
περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος), ως και περί τις τυχόν απόψεις σας, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στα πρακτικά της Συνεδρίασης  επί του θέματος ημερήσιας διάταξης.

     
Η Συνεδρίαση γίνεται δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), κυρωθείσας με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και με το με αρ. πρωτ. 
18318/2020, 20930/2020, 33282/2020, 643/2021 & 426/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν έως σήμερα.

                                                                                                                         

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ



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

    ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 

       

                                           

    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                          Τρίτη 22/02/2022

Εισηγητής: Δήμαρχος

1.  «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

2.  «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.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

3. 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».

4. 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, 
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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».

5. 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)».

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

6. «Λήψη απόφασης σχετικά με τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 
Αχαρνών μετά παραστάσεως ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών ) 
κατά την δικάσιμο με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:1916/2021  και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης: 15/2021 
αγωγής των Αβραμίδου Ελένης  κ.λπ ( συν. 184)»

7. «Λήψη απόφασης σχετικά με τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 
Αχαρνών μετά παραστάσεως ενώπιον του   Ειρηνοδικείου Αχαρνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) με 
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:1915/2021  και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης:   14/2021 αγωγής των Παπαζώτου 
Ελευθέριου του Χρήστου κ.λπ ( συν. 143).»

8. «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»

9. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών, κατά την συζήτηση την 1η Μαρτίου 2022, και 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 απαλλοτριούμενης εδαφικής έκτασης μετά επιοκειμένων στην Π.Ε «ΑΓΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

10. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών κατά την δικάσιμο την  1η Μαρτίου 2022, με Γενικό 
Αριθμό Κατάθεσης: 6254/2021 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 582/2021 αίτησης της Αγαθής Λέπουρα του 
Φανουρίου περί αναγνωρίσεως δικαιούχου  και  καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για αποζημίωση 
λόγω απαλλοτρίωσης στην ΠΕ «ΑΥΛΙΖΑ» του Δήμου Αχαρνών.»
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11. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά την συζήτηση την 1η Μαρτίου 2022, με Γενικό 
Αριθμό Κατάθεσης: 6082/2021 και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης : 570/2021 αίτησης του Δημητρίου Φυτά του 
Παναγιώτη περί  καθορισμού  οριστικής  τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχου, αποζημίωσης στη 
ΠΕ «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» του Δήμου Αχαρνών»

12. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου  Αθηνών κατά την δικάσιμο την  03-03-2022 , και τη 
συνεκδίκαση: α)  της 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 β) της 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»  και διακριτικό τίτλο « ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ»,  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»

13. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο  
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών κατά την δικάσιμο την  08-03-2022, 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 απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στη  ΠΕ «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» 
του Δήμου Αχαρνών.»

14. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών, κατά την δικάσιμο την  08-03-2022, 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), περί   καθορισμού   
προσωρινής  τιμής  μονάδος για  αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στη  
ΠΕ « ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄» του Δήμου Αχαρνών»

15. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών κατά την δικάσιμο την  08-03-2022, με Γενικό 
Αριθμό Κατάθεσης: 1162/2021 και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης : 183/2021 αίτησης των Αθανασίου Φυτά 
του Ιωάννη κ.λ.π. (συν. 3) περί  αναγνωρίσεως  δικαιούχων και καθορισμού προσωρινής  τιμής  μονάδος 
για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στη  Π.Ε. «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» του Δήμου 
Αχαρνών.»

16. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Αθηνών,  μετά παραστάσεως κατά την 
δικάσιμο την 8 Μαρτίου 2022  την με Αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ5738/28-3-2019 προσφυγής ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 32ο Μονομελές της ΜΕΣΣΑΡΙΤΖΙΔΗ ΣΥΜΕΛΑΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.»
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17. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την δικάσιμο την 8 Μαρτίου 
2022 με αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ5736//28-3-2019   προσφυγής ενώπιον   του   Διοικητικού  Πρωτοδικείου 
Αθηνών-Τμήμα 32ο Μονομελές της ΜΕΣΣΑΡΙΤΖΙΔΗ ΣΥΜΕΛΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

18. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  ( Διαδικασία Εργατικών Διαφορών ) κατά την 
δικάσιμο την 9-3-2022  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:106303/2021  και  Αριθμό Κατάθεσης 
Δικογράφου:2648/2021 αγωγής των Νικολάου Βίττη του Γεωργίου   κ.λπ     ( συν. 9 ) κατά του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία Δήμος Αχαρνών.»

19. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών ( Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας) κατά την 
δικάσιμο την 9 Μαρτίου 2022  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 ( 9ο Πρακτικό-9ο  συνεδρίαση 2016 θέμα 5ο 
ημερήσιας διάταξης ) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ( ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α ) της Π.Ε 
Ανατολικής Αττικής.»

20. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά παραστάσεως  κατά την δικάσιμο την 11-
03-2022, με ΓΑΚ 15085/2005 και ΕΑΚ 204/2005 αίτησης της Νίκης Αραμπατζή του Θεοφάνους κατά του 
Δήμου Αχαρνών η οποία αίτηση επανήλθε προς συζήτηση  κατόπιν της  με  Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 
96460/2021 και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης: 133/2021 κλήσης της αιτούσας περί  καθορισμού προσωρινής 
τιμής  μονάδος για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στη  ΠΕ « ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» του 
Δήμου Αχαρνών.»

21. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου  Αθηνών κατά την δικάσιμο την  15-03-2022 , με Γενικό Αριθμό 
Κατάθεσης: 9022/2021 και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης : 947/2021 αίτησης του Παναγιώτη Μαρίνη του 
Πέτρου κατά του Δήμου Αχαρνών,  περί   καθορισμού   οριστικής   τιμής  μονάδος για  αποζημίωση λόγω 
απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στη  ΠΕ « ΛΑΘΕΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών.»

22. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου  Αθηνών κατά την δικάσιμο την 15-03-2022 , με Γενικό Αριθμό 
Κατάθεσης: 9023/2021 και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης : 948/2021 αίτησης του Παναγιώτη Μαρίνη του 
Πέτρου, περί  καθορισμού οριστικής τιμής  μονάδος για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής 
έκτασης της  ΠΕ « ΛΑΘΕΑ Β΄» του Δήμου Αχαρνών.»

23. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών κατά την δικάσιμο την 16η Μαρτίου 2022  με αριθ.:  
ΚΛ7575/3-12-2021 ( ΑΒΕΜ: ΑΓ610/4-8-2020 ) κλήση  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 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε.Ε » κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»

24. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών κατά την δικάσιμο την  18-03-2022, με Γενικό 
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Αριθμό Κατάθεσης: 217/2022 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 2/2022 αίτησης της Σοφίας συζ. 
Αντωνίου Πανέ το γένος Γρηγορίου και Κωνσταντίνας Γιαννακού,    περί αναγνώρισης δικαιούχου 
αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στην  ΠΕ « ΛΑΘΕΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών.»

25. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου  Αθηνών κατά την δικάσιμο την  22-03-2022, με Γενικό Αριθμό 
Κατάθεσης: 8991/2021 και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης : 942/2021 αίτησης της Αριστέας Τζάρτζου του 
Βασιλείου περί  αναγνωρίσεως  δικαιούχου  και  καθορισμού   οριστικής  τιμής  μονάδος για αποζημίωση 
λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης μετά επικειμένων,  στη  ΠΕ   «ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Β΄» του Δήμου 
Αχαρνών.»

26. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά την δικάσιμο την 22-03-2022, επί της από 
27/10/2017 με ΓΑΚ 7973/2017 και ΕΑΚ 565/2017 αίτησης της Αρετής Φλώρου του Λουκά,  περί 
καθορισμού προσωρινής τιμής  μονάδος για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στην ΠΕ  
« ΠΥΡΓΟΥΘΙ » του Δήμου Αχαρνών, η οποία  αίτηση επανήλθε προς συζήτηση για την αναφερόμενη 
ανωτέρω  δικάσιμο, δια της με ΓΑΚ: 8161/2021 και ΕΑΚ: 6166/2021 κλήσης της αιτούσης.»

27. « Λήψη απόφασης για την εγκριση 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.»
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