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  ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Ροδίας 
Στριφτού, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4182/2013.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4182/2013 «τα Ιδρύματα υποβάλλουν κάθε έτος 
στην αρμόδια αρχή προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό», όπως επίσης και «για 
κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υποβάλλεται ιδιαίτερος  προϋπολογισμός, 
απολογισμός και ισολογισμός»

Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν4623/2019 
στην Οικονομική Επιτροπή,  παρακαλούμε όπως, σε προσεχή συνεδρίαση 
εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από την  Οικονομική Επιτροπή η έγκριση του 
προϋπολογισμού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού,  ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας – 
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων
Συντάκτρια: Περρή Μαρία Αλουϊσία
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 213 2072361, 367

Προς:

                

 Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

1ο ΘΕΜΑ
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Η Προϊσταμένη 
Τμ.  Δημοτικής 

Περιουσίας
Κτημ/γίου – Απαλλ/σεων

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Διαχειριστής του 

Κληροδοτήματος
 «Ροδίας Στριφτού»  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μαρία Περρή Φίλιππος Αγγελής Σπυρίδων Βρεττός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                
Διεύθυνση: Οικονομικών 
Υπηρεσιών

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: 210 2415349 - 351
Fax:   210 2463216

                          

Προς:

Κοιν:

 

                    

    Αχαρνές:  18/06/2021
    
                        

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών

1. . Δήμαρχο
2. κ. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

Υπηρεσιών
3. κ. Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ποσού 201.379,74 €  το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου 
από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από 
ΙΒ Κατανομή ΚΑΠ 2021 χρηματική εντολή 95888/21 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
σύμφωνα με τον Ν. 4714/2020.
       
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθ. 2/72150/ΔΠΓΚ/18-05-2021 (ΦΕΚ 2091 Β ́) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 95869/24-12-2021 και με ΑΔΑ ΩΘΙΡ46ΜΤΛ6-Γ65 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών η οποία αφορά την 
Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την καλύψη λειτουργικών και λοιπών 
γενικών δαπανών τους – ΙΒ’ κατανομή έτους 2021,

παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για την αποδοχή ποσού 
201.379,74 € το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από ΙΒ Κατανομή 
ΚΑΠ 2021 χρηματική εντολή 95888/21 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με 
τον Ν. 4714/2020.

Η Συντάξασα
Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Απολογισμού & 
Οικονομικής Πληροφόρησης 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

2ο ΘΕΜΑ
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Μ. Κοντοθεοδωρου Κλειώ Κατάρα Φίλιππος Αγγελής

                                                                                                                                                 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του 

Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και 

Λοιπού Εξοπλισμού, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί 

απόφαση για τον ορισμό μελών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010:, «η Οικονομική 

Επιτροπή […]. Για διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής 

και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους».

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του 

Ν.4412/2016:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης
Τηλ.: (+30) 210 2415370
Fax:  (+30) 210 2415369
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές,   30/12/2021

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

3ο ΘΕΜΑ

mailto:ngkagkastathis@acharnes.gr
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 «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που 

γνωμοδοτούν προς τα  αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») 

έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 

υποψηφίων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, 

ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται 

με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 

διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης, 

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει 

από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, 

κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 

αναδόχου και

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και 

προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της 

Προϊσταμένης Αρχής.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη 

(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των 

επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ. επί της 

βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την 

πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να 

προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 

συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που 

συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα 

όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και 

ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f3fa77033378325a5d96c9 στις 28/01/22 16:34

συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα 

συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να 

συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για 

την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι 

αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη 

αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.

4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός 

και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), 

καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις 

αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 

«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως 

άνω νόμου.

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει 

υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.

11.[…] ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος 

άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).»

Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με 

το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 

344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του 

δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 

παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. 

αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του 

Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα 

τήρησής του.».

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2022, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες, 

τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία των οργάνων (επιτροπών 

κλπ) και τη διάρκεια της.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του ΚΔΔ/σίας: «Τα συλλογικά όργανα, αν στο 

νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.» 

Θέτουμε υπόψη σας τον κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλλήλων, ανά 

κλάδο/ειδικότητα.

  O Συντάκτης  Ο Προϊστάμενος              Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
                        Τμήματος Προμηθειών          Οικ. Υπηρεσιών
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                                                           & α.α.
                                                        Ο Προϊστάμενος Τμήματος       
                                                      Λογιστικής Παρακολούθησης 
                                                         & Γενικής Λογιστικής

 Νικόλαος Γκαγκαστάθης           Παναγιώτης Μπάσιος       Βασίλειος Φαλαγγίτης

                                                                                                                       

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 3936/17-01-2022 πρακτικού της 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & 

παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την 

προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών υλικών.

 B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την ομάδα «Α - Χρώματα διαγραμμίσεων», συνολικού ποσού 15.697,16 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και «Β - Πάσης φύσεως χρώματα και 

συναφή υλικά», συνολικού ποσού 17.501,61 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, στην εταιρεία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.».» 

Κύριε Πρόεδρε,

Με την με αρ. 647/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινή 

ανάδοχος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων, 

χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών υλικών, αναδείχθηκε η εταιρεία «ΤΕΪΛΟΡΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» για την ομάδα «Α - Χρώματα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών & 
παροχής γενικών υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Κ. Τούντα
Τηλ.: 213 2072436
Fax:  210 2415447
E-mail: ktounta@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 17/01/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

4ο ΘΕΜΑ

mailto:ktounta@acharnes.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f3fa77033378325a5d96c9 στις 28/01/22 16:34

διαγραμμίσεων», συνολικού ποσού 15.697,16 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24% και «Β - Πάσης φύσεως χρώματα και συναφή υλικά», συνολικού ποσού 

17.501,61 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 3936/17-01-2022 πρακτικό, η Επιτροπή 

αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών προχώρησε στην 

αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από την ανωτέρω 

μειοδότρια εταιρεία.

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

προσεχή συνεδρίαση για: 

Α. την επικύρωση ή μη του αρ. πρωτ. 3936/17-01-2022 πρακτικού της Επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής 

γενικών υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την 

προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών υλικών και

 B. την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ομάδα «Α - Χρώματα διαγραμμίσεων», συνολικού ποσού 

15.697,16 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και «Β - Πάσης φύσεως 

χρώματα και συναφή υλικά», συνολικού ποσού 17.501,61 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, στην εταιρεία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.».      

Η Πρόεδρος της Επιτροπής          Τα μέλη της Επιτροπής

        Κων/να Τούντα        1. Ειρήνη Λαμπρινίδου    2. Στυλιανός 
Γιαννακόπουλος
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 4231/17-01-2022 πρακτικού της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά 

στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον 

ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ασφαλτομίγματος.

 B. Ανάδειξη της εταιρείας «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.», ως προσωρινής 

αναδόχου της ομάδας «Α-Ασφαλτόμιγμα εν θερμώ» και του κου Σκουρλέτου 

Αριστόδημου, ως προσωρινoύ αναδόχου για την ομάδα «Β - Ψυχρό 

ασφαλτόμιγμα» του ανωτέρω διαγωνισμού.» 

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για:

A. την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 4231/17-01-2022 πρακτικού της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά 

στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον 

ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ασφαλτομίγματος και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια:  Κ. Τούντα 
Τηλ.: 210  2415447
E-mail: ktounta@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 17/01/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

5ο ΘΕΜΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f3fa77033378325a5d96c9 στις 28/01/22 16:34

Β. την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.», ως προσωρινής 

αναδόχου της ομάδας «Α-Ασφαλτόμιγμα εν θερμώ», η οποία προσέφερε  το 

συνολικό ποσό των 109.616,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και του 

κου Σκουρλέτου Αριστόδημου, ως προσωρινού αναδόχου για την ομάδα «Β - 

Ψυχρό ασφαλτόμιγμα», ο οποίος προσέφερε  το συνολικό ποσό των 26.598,00 

€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

       Κων/να Τούντα   1. Ειρήνη Λαμπρινίδου 2. Πολυτίμη 

Ραμαντάνη
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 5372/19-01-2022 πρακτικού της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά 

στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση 

προστατευτικών μπαρών (στηθαίων ασφαλείας).

B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών (στηθαίων ασφαλείας) 

στην εταιρεία «Unisteel Εμπορία Ειδών Χάλυβα Μον. Ε.Π.Ε.», συνολικού 

ποσού 22.690,51 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.» 

Κύριε Πρόεδρε,

Με την με αρ. 648/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινή 

ανάδοχος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και 

τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών (στηθαίων ασφαλείας) αναδείχθηκε εταιρεία 

«Unisteel Εμπορία Ειδών Χάλυβα Μον. Ε.Π.Ε.».

 Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 5372/19-01-2022 πρακτικό, η Επιτροπή 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών προχώρησε στην 

αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από την ανωτέρω 

προσωρινή ανάδοχο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών & Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια:  Κ. Τούντα 
Τηλ.: 210  2415447
E-mail: ktounta@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 19/01/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
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Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε 

προσεχή συνεδρίαση για: 

Α. την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 5372/19-01-2022 πρακτικού της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά 

στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση 

προστατευτικών μπαρών (στηθαίων ασφαλείας) και 

Β. την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών 

(στηθαίων ασφαλείας), στην εταιρεία «Unisteel Εμπορία Ειδών Χάλυβα Μον. 

Ε.Π.Ε.», συνολικού ποσού 22.690,51 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.      

      Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη της Επιτροπής 

             Κων/να Τούντα          1. Ειρήνη Λαμπρινίδου    2. Στυλιανός 

Γιαννακόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Δ. Καραδήμος
Τηλ.: 213 2072310
E-mail: dkaradimos@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 19/01/2022

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 5052/19-01-2022 πρακτικού της 

επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που 

αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά τρεις (3) μήνες της με αρ. 

πρωτ. 23924/29-06-2021 σύμβασης της εταιρείας «Γ. Α. Αδαμόπουλος & Σια 

Ο.Ε.», για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας λόγω της έκτακτης ανάγκης 

που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού.

Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά τρεις (3) μήνες της με αρ. πρωτ. 

23924/29-06-2021 σύμβασης της εταιρείας «Γ. Α. Αδαμόπουλος & Σια Ο.Ε.», για 

την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας λόγω της έκτακτης ανάγκης που 

δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού».

Κύριε Πρόεδρε,

Στην επιτροπή κατατέθηκε η με αρ. πρωτ. 4173/17-01-2022 εμπρόθεσμη αίτηση 

της εταιρείας «Γ. Α. Αδαμόπουλος & Σια Ο.Ε.», που αφορά στην επέκταση της 

χρονικής διάρκειας κατά  τρεις (3) μήνες της με αρ. πρωτ. 23924/29-06-2021 

σύμβασης, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας λόγω της έκτακτης 

ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού.

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

συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 5052/19-01-2022 

πρακτικού της επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά τρεις (3) 

μήνες της με αρ. πρωτ. 23924/29-06-2021 σύμβασης της εταιρείας «Γ. Α. 

Αδαμόπουλος & Σια Ο.Ε.», για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας λόγω της 

έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού και Β. την 

επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά τρεις (3) μήνες της με αρ. πρωτ. 

23924/29-06-2021 σύμβασης της εταιρείας «Γ. Α. Αδαμόπουλος & Σια Ο.Ε.», για 

7ο ΘΕΜΑ
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την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας λόγω της έκτακτης ανάγκης που 

δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής           Τα μέλη της Επιτροπής

            Δημήτριος Καραδήμος           1. Φώτιος Ντζουροπάνος 

2.Αντώνιος Παραβολιδάκης 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

   ΘΕΜΑ: «Ματαίωση διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού».

Κύριε Πρόεδρε,

Με την με αρ. 595/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 

και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 66084/24-12-2021 

διακήρυξη, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. διαγωνισμού: «145354») ορίσθηκε η 04/04/2022.

Όμως με το με αρ. πρωτ. 5911/20-01-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, το οποίο και σας διαβιβάζουμε, ζητείται να ακυρωθεί η διενέργεια του 

διαγωνισμού, καθώς ύστερα από επανεξέταση των τευχών δημοπράτησης κρίθηκε 

ότι υπήρξε ασάφεια σε ορισμένα σημεία της υπ΄αριθμ. 178/2021 Μελέτης, 

γεγονός που δυσχεραίνει τους οικονομικούς φορείς να καταρτίσουν πιθανόν πιο 

εμπεριστατωμένα την προσφορά τους τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης 

μεταχείρισης και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

 Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε άμεσα και ληφθεί 

απόφαση για την ακύρωση του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  για 

την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.

          H Συντάκτρια   Ο Προϊστάμενος Προμηθειών     Ο Δ/ντής 
Οικ. Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Αικ. Μαρίνη
Τηλ.: 210 2415469
Fax:  210 2415369
E-mail: kmarini@acharnes.gr 

Προς:

Βαθμός Προτεραιότητας: «Εξ. Επείγον»

Αχαρνές, 20/01/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
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          & 
α.α.

       Η 
Προϊσταμένη Εξόδων

      Αικατερίνη Μαρίνη              Παναγιώτης Μπάσιος              Ελένη 

Κατρά             
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη    
Τηλέφωνο: 2132072436                                 11-
01-2022 
                                        E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                               Προς:τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                κο. Σπυρίδων Βρεττό

  

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2022

Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, βάσει του άρθρου 108 παρ. 8 του Ν.4782/2021, 

όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή 

διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με τους 

αναπληρωτές τους που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή και είναι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, 

Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.). Για τον λόγο αυτό 

πραγματοποιήθηκε στις 23/12/2021 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών δημόσια 

κλήρωση μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω 

συλλογικό όργανο.

 Από την κλήρωση εξήχθη ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών και τα κληρωθέντα μέλη αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά κλήρωσής 

τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ                              ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ

ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥΝΤΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις 

πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.

Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, 

βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας τότε επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τέσσερις 

τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ΜΕ τους αναπληρωτές τους που υπηρετούν στην 

αναθέτουσα αρχή και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών 

Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), έναν εκπρόσωπο των ΟΤΑ με τον αναπληρωτή του 

που υποδεικνύεται από την ΠΕΔΑ, έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ με τον αναπληρωτή στου και 

έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του. Τα τέσσερα μέλη 

(και οι αναπληρωτές τους) που κληρώθηκαν προκειμένου να συγκροτήσουν την ετήσια 

επιτροπή διαγωνισμών για το 2022 είναι τα εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ                              ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥΝΤΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Τα παραπάνω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, ειδοποιήθηκαν  αμελλητί για την 

επιλογή τους με το με αρ. πρωτ. 1898/11-01-2022 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης για τον ορισμό 
της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών έργων για το έτος 2022.

                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ T.Y.

                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
                            ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ. και ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτης: Α. Κολοκούρη
Τηλ: 213 2072436 Αχαρνές: 31/12/2021 
email: akolokouri@acharnes.gr
Επιβλέπουσα: Κολοκούρη Αλεξάνδρα

   
                                                                                        Προς:
                                                   Τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής
                                                                    κο Σπύρο Βρεττό

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Αμοιβών της μελέτης με τίτλο: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ) 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»     
         

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Αμοιβών της μελέτης 

με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».     

Με το με αρ. πρωτ. 50950/28-12-2020 (αρ. αποφ. 1856) έγγραφο έγινε 

η απευθείας ανάθεση της μελέτης στον κ. Κουρνιώτη Κωνσταντίνο.  

 Με το με αρ. πρωτ. 739/11-01-2021 έγγραφο υπογράφηκε η σύμβαση 

ποσού 19.600,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 24.304,00 (με 24% με Φ.Π.Α.).

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται για να καλύψει την 

εκπόνηση συμπληρωματικών εργασιών που κατά το μέγεθος (ποσότητα) δεν 

περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση. Κατά την εκτέλεση της μελέτης 

προέκυψε ότι οι υδρευόμενες εκτάσεις ήταν 15 εκτάρια και όχι 11,485 εκτάρια 

όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί.

                  Συγκεκριμένα:

10ο ΘΕΜΑ
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    Α/Α ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ(ΜΕ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ(ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ(ΜΕ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 1ου 
ΣΥΓΚΡΙΤΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΜΟΙΒΩΝ 

17.391,07€ 19.999,73€ 16660,00€ 19.600,00€ 20.779,41€

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 

4.173,86€ 4.799,47€ 3.998,40€ 4.704,00€ 4.987,06€

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

21.564,93€ 24.799,67 20658.40€ 24.304,00€ 25.766,47€

Το ποσό των 20.776,41€ - 19.999,73€ = 779,68€ αφαιρείται ως ποινική 

ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.3463/2006. Προτείνεται η έγκριση του 

1ου Συγκριτικού Πίνακα Αμοιβών έως ποσού 19.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

ήτοι 24.304,00€.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής 

απόφασης.

      
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ T.Y.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΑΜΑΣΚΟΣ

        ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ. και ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Η/Υ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Συντάκτης : Ραμαντάνη Πολυτίμη
Τηλ            : 213 2072 446                   Αχαρνές :  10/01/2022

                                                      Προς:  Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                                   κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

      Κοιν:      Οικονομική Υπηρεσία 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

Με την με αρ. 586/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, 

εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και έγινε 

κατακύρωση αυτού, στον οικ. φορέα «ERGOMASS ΙΚΕ» που κατέθεσε κατά σειρά 

μειοδοσίας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ 

α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 181544 κοινοποιήθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλους 

τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε καμία ένσταση (προδικαστική 

προσφυγή).

Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε η εταιρεία «ERGOMASS ΙΚΕ» με το με αρ. πρωτ. 64313/21-12-

2021 έγγραφο να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

11ο ΘΕΜΑ
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ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 – 23.10 της διακήρυξης 

του έργου.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ με α/α 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 181544, η εταιρεία «ERGOMASS ΙΚΕ» κατέθεσε το με αρ. πρωτ. Δήμου: 

67591/30-12-2021 και στις 29/12/2021 και ώρα 10:32:28, όλα τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) μέσω του 

συστήματος. 

Σήμερα στις  10-01-2022,  η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο όλων των 

παραπάνω δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (EEEΣ) από την εταιρεία «ERGOMASS ΙΚΕ» είναι ακριβή και 

επομένως διαβιβάζει τον φάκελο στον Δήμο Αχαρνών για την λήψη απόφασης για την 

κατακύρωση του έργου.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης, σας διαβιβάζουμε 

αντίγραφα των δικαιολογητικών καθώς και του Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών  

της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρακαλούμε για την έγκρισή τους από την Οικονομική 

Επιτροπή με την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης T.Y.                           Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

    ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & 

           ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ: 2132072436                           Αχαρνές :  11/01/2022

                                                      Προς: Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                     κ. Σπύρο Βρεττό

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ 

ΣΥΜΒΟΛΩΝ: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - 

ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ, ΛΙΟΣΙΩΝ – ΦΥΤΑ» 

Με την με αρ. 588/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αχαρνών, εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό διαγωνισμού του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ, ΛΙΟΣΙΩΝ – 

ΦΥΤΑ», έγινε αποδοχή της αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής 

προσφοράς της εταιρείας «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΟΜΟΚΡΑΤ», με δ.τ. «ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ» και έγινε κατακύρωση 

του έργου στον οικ. φορέα «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΟΜΟΚΡΑΤ», με δ.τ. «ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ» που κατέθεσε κατά σειρά 

μειοδοσίας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

12ο ΘΕΜΑ
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Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

του ΕΣΗΔΗΣ α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  182204 κοινοποιήθηκε η απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε καμία ένσταση 

(προδικαστική προσφυγή).

Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε η εταιρεία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΟΚΡΑΤ», με δ.τ. «ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ» 

με το με αρ. πρωτ. 65514/23-12-2021 έγγραφο να καταθέσει εντός δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα 

δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 – 23.10 της διακήρυξης 

του έργου.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

ΕΣΗΔΗΣ με α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 182204, η εταιρεία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΟΚΡΑΤ», με δ.τ. «ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ» 

κατέθεσε στις 29/12/2021 και ώρα 08:31:30 τα δικαιολογητικά σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF).  Επίσης τα εν 

λόγω δικαιολογητικά κατατέθηκαν με τον με αρ πρωτ. 67897/30-12-2021 

σφραγισμένο φάκελο σε έντυπη μορφή.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης, σας 

διαβιβάζουμε αντίγραφα των δικαιολογητικών καθώς και του Πρακτικού 

Ελέγχου των Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρακαλούμε για την έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή με την 

λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης T.Y.           Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΑΜΑΣΚΟΣ

    ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και 
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            ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ

ΟΙ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  10/01/ 2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

                                                Προς:Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                         κο Σπύρο Βρεττό

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η με αρ. 35/2019 Μελέτη Προϋπολογισμού 248.000,000 ευρώ με Φ.Π.Α. (24%)
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε 
με την με αριθμ. 138/2019  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
Το έργο χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (σύμφωνα με την 
64142/13-11-2018 Πράξη Ένταξης του Δήμου Αχαρνών), στον άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 
δήμων» με τίτλο : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και 
λοιπές δράσεις», με εγκεκριμένο ποσό για το έργο του θέματος: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 248.000,00€ (με Φ.Π.Α.)  
Με την υπ. αριθμ. 209/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι 
όροι

  
ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου περαίωσης του  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

13ο ΘΕΜΑ
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της διακήρυξης.
Με την 03/2021 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών 
επικυρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία 
ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ με προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 57,60% 
Στις  13  Απριλίου 2021 υπογράφηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 12990 εργολαβική σύμβαση 
μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου 
εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε  με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης εννέα (9) μηνών ήτοι 
με ημερομηνία περαίωσης την 13-01-2022 .
Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 12995/13-04-2021 πράξη ορισμού της κ. Λαμπρινίδου 
Ειρήνης, Αρχιτέκτονα Μηχανικού ως επιβλέπουσας του έργου. 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των φθαρμένων όψεων 
των κτιρίων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών, από τις οποίες αποκολλήθηκαν μεγάλα 
τμήματα επιχρισμάτων από τα στηθαία των δωμάτων των κτιρίων του σχολικού 
συγκροτήματος. Περιλαμβάνονται εργασίες τοποθέτησης σιδηρών ικριωμάτων, 
καθαίρεσης επιχρισμάτων, απομάκρυνσης των προϊόντων καθαιρέσεων, 
αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών των οπλισμών από την υγρασία και την 
οξείδωση, επίχρισης τους, χρωματισμού των όψεων των κτιρίων και τοποθέτησης 
νέου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. 

 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 Έχουν εγκριθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών δυο (2) Πιστοποιήσεις 
συνολικού  ποσού 58.754,85 €,  ενώ το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι 
46.398,99  €. 

Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εννέα (09) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης ήτοι το έργο λήγει στις 13 Ιανουαρίου  2022.  

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου 66317/27-12-2021 , η Ανάδοχος του έργου 
«ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ  ΑΤΕ» , κατέθεσε αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας 
κατά τρεις (3) μήνες για τους παρακάτω λόγους :
Η έναρξη των εργασιών δεν ήταν δυνατή πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς 
εξαιτίας  συνθηκών που επικρατούν λόγω  της πανδημίας COVID-19
Λόγω της φύσεως των εργασιών (ικριώματα, καθαιρέσεις , επισκευές , 
χρωματισμοί κλπ), η εκτέλεση των εργασιών  επιβραδύνθηκαν, κατά την 
λειτουργία των σχολικών μονάδων προκειμένου οι εργασίες να πραγματοποιηθούν 
με  ασφαλή και έντεχνο τρόπο. 

Προκειμένου να  συνεχισθεί η έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών η 
Υπηρεσία αποδέχεται τις παραπάνω αιτίες καθυστέρησης και αποδέχεται την  
παράταση  του  συμβατικού  χρόνου  ισχύος  της  παραπάνω  Σύμβασης  
κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι μέχρι  13/04/2022. 

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.
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                                                                 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

              

                                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

                                                            Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &  Μηχανικός Η/Μ

                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Α. Κολοκούρη                                       Αχαρνές :  18/01/2022
Τηλ.           : 213 2072436

                          
E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                               Προς: Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                          κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

   

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ 
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΜΠΑΖΩΝ» 
         

Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Δήμου 

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

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

139/2021 Μελέτη προϋπολογισμού 100.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την 

με αρ. 530/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών. Η 

χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7333.022. Η 

χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα «ελεύθερη συμπλήρωση 

ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 95 παρ. 2β, του Ν. 4412/2016.

Με την με αρ. 563/2021 (ΑΔΑ: ΩΥ7ΙΩΨ8-ΟΛΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου.  

Στις 13-01-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής 

υποβολής των προσφορών του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ 

14ο ΘΕΜΑ
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ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΜΠΑΖΩΝ» με Α/Α Συστήματος 184838 του ΕΣΗΔΗΣ. 

Στις 17-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού 

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

κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 

184838 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 

σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα έξι (6) 
ηλεκτρονικές προσφορές. 

Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανήρτησε στον ηλεκτρονικό 

χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, 

όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα, σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής. Στην 

συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής. Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση 

ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ πλην της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. 

ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ που δεν προσκόμισε Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. γ της διακήρυξης του διαγωνισμού, η προσφορά του 

οικονομικού φορέα ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ πρέπει να απορριφθεί ως 
απαράδεκτη.

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό του έργου, 

διαβιβάζεται το Πρακτικό I της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή 

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

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

   Ο Πρ/νος Διεύθυνσης  Τ.Υ. Ο Αντιδήμαρχος 
Τ.Υ. 

   Αναστάσιος Δαμάσκος             Νικόλαος 
Δαμάσκος 
Ηλεκτρ./ Μηχ. Μηχανικός Π.Ε.
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Π. Ραμαντάνη                                                   Αχαρνές :      
17/01/2022
Τηλ.              : 213 20 72 446

                    
     E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                               Προς:Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                          κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

   

ΘΕΜΑ : Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξης 
Προσωρινού Αναδόχου 
         

Με την παρούσα εισήγηση , σας διαβιβάζουμε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού του 

έργου του θέματος, με  Α/Α Συστήματος: 183662,1  του ΕΣΗΔΗΣ. Η Επιτροπή Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 408/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών. 

Με την με αρ. 584/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: ΩΟΥΝΩΨ8-ΟΗΙ) 

εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπου αποφασίσθηκε να κληθούν οι εταιρείες 

«ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ», «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE» και «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» να 

αιτιολογήσουν τις οικονομικές προσφορές τους , οι οποίες προκύπτουν  «ασυνήθιστα χαμηλές». Και 

οι τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς , μας διαβίβασαν εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος, την 

αιτιολογική τους έκθεση για την «ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά τους.   

15ο ΘΕΜΑ
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Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζεται το Πρακτικό IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού ως αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής 

απόφασης, περί αποδοχής ή μη της αιτιολόγησης των «ασυνήθιστα χαμηλών» προσφορών και την 

ανάθεση ή μη  του έργου στον προσωρινό μειοδότη, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΣ 

ΑΤΕ» με μέση έκπτωση Εμ= 53,32 % την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση την τιμή , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 

4782/202.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η ως άνω απόφαση έγκρισης ή μη του 

πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, θα κοινοποιηθεί προς όλους τους 

συμμετέχοντες μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή προδικαστικής προσφυγής 

σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης. 

Ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού , ως ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ 

της παρούσας Εισήγησης.

        Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ .                   Ο 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΜΗΧ./ ΗΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΙΙ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(αξιολόγησης υπερβολικά χαμηλών προσφορών)  
του έργου: 

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ»

Στις 25-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-
ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με Α/Α Συστήματος: 183662,1 του ΕΣΗΔΗΣ. 
Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 408/2021 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 

Στις 29-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού συνδέθηκαν 
στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 183662,1 και διαπίστωσαν ότι αφενός 
ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα δεκατρείς (13)  ηλεκτρονικές προσφορές. 
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Με την με αρ. πρωτ. 584/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: ΩΟΥΝΩΨ8-
ΟΗΙ) εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπου αποφασίσθηκε να κληθούν οι 
εταιρείες «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ»,»ΟΔΟΣ ΑΤΕ», «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE» και «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» να 
αιτιολογήσουν τις οικονομικές προσφορές τους , οι οποίες προκύπτουν  «ασυνήθιστα χαμηλές».

 

Κατόπιν των παραπάνω,  με το με αρ. πρωτ. Δήμου: 58971/09-12-2021 εστάλη η πρόσκληση για 
αιτιολόγηση στις παραπάνω τέσσερις (4) εταιρείες όπως ορίζει η διακήρυξη μέσω της λειτουργίας  
«Επικοινωνία» του συστήματος και εμπρόθεσμα μας διαβιβάσανε μέσω του συστήματος και οι 
τέσσερις (4) , την αιτιολογική τους έκθεση με τα απαραίτητα στοιχεία  για τις ασυνήθιστα χαμηλές  
προσφορές τους, οι οποίες κατ’ αρχάς έγιναν αποδεκτές ως εμπρόθεσμες.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στην αξιολόγηση των αιτιολογήσεων κατά σειρά 
μειοδοσίας των αιτιολογήσεων ,ξεκινώντας από την πρώτη κατά σειρά εταιρεία, την «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» 
και αφού μελέτησε την αιτιολόγηση της προσφοράς της, παρατήρησε ως προς τα έξοδα του έμμεσου 
κόστους και βάσει της Εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τουλάχιστον 
στις κάτωθι κατηγορίες δαπάνης, τα εξής: 
Α.8 :  για τις δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου που δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο 
κόστος, η εταιρεία δεν έχει λάβει υπόψη της το άρθρο 11 της ΕΣΥ, που αφορά την προστασία και 
εξασφάλιση της κυκλοφορίας και στο οποίο αναφέρεται ότι πιθανές μελέτες κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων θα συνταχθούν από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Συνεπώς η προσφορά της θα 
πρέπει να επιβαρυνθεί με τον συντελεστή της εγκυκλίου , ήτοι:  0,30% * 1.871.624,27 = 5.614,87 €. 
Α.14 : για τα επισφαλή γενικά έξοδα πάσης φύσεως  και τις  δαπάνες δημοσιοποίησης των 
στοιχείων του έργου:  δεν έχει λάβει υπόψη της, τις επισφάλειες που μπορεί να προκύψουν κατά τη 
σύμβαση του έργου και τις δαπάνες δημοσιοποίησης των στοιχείων του έργου σύμφωνα με το 
άρθρο 20 της διακήρυξης και το  άρθρο 11 της ΕΣΥ (ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΟΥ). Συνεπώς η προσφορά της 
εταιρείας πρέπει να επιβαρυνθεί με τον συντελεστή της εγκυκλίου , ήτοι:   0,70% * 1.871.624,27 = 
13.101,37 €.
Β.2 :  για το προσωπικό γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου, , η εταιρεία δεν έχει λάβει 
υπόψη της την απαίτηση της ΕΣΥ (άρθρο 8), σύμφωνα με την οποία απαιτούνται για την ελάχιστη 
τεχνική στελέχωση του εργοταξίου τρείς (3) τεχνικοί ανάλογων προσόντων. Η εταιρεία ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ 
υπολογίζει ένα τεχνικό για τη στελέχωση του εργοταξίου. Συνεπώς πρέπει να επιβαρυνθεί με δύο 
ακόμα τεχνικούς των οποίων το κόστος ανέρχεται τουλάχιστον χονδρικά ,  σε : 2 τεχνικοί * 650 €* 
(12+4+2 μισθοί) = 23.400 €
Β.7: Μετρήσεις γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και λοιπούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
η προσφορά της πρέπει να  επιβαρυνθεί  με τον συντελεστή της εγκυκλίου  κατά 0,20% * 
1.871.624,27 = 3.743,25 €.
Β.9 : Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος και κόστος δέσμευσης 
καταθέσεων για εγγυητικές  , η εταιρεία ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ αναφέρει ότι έκδοση εγγυητικών από το ΤΜΕΔΕ 
δεν 
απαιτεί δέσμευση καταθέσεων. Ωστόσο,  πρέπει να  επιβαρυνθεί  τουλάχιστον με τον συντελεστή 
της εγκυκλίου  κατά 0,80% * 1.871.624,27 = 14.972,99 €.
Η συνολική επιβάρυνση που προκύπτει για την «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» είναι 51.512,73 € (5.614,87€+13.101,37 
€ + 23.400,00 €+3.743,25€+5.663,24€). 
Αν προστεθούν στη συνολική δαπάνη που παρουσιάζει ο Οικονομικός Φορέας για την κατασκευή 
του έργου στην αιτιολόγηση της προσφοράς του, που είναι 884.820,33  έχουμε σύνολο  936.343,06€  
(884.820,33 + 51.522,73 = 936.343,06€). Η παρουσιαζόμενη κερδοφορία του μηδενίζεται και 
παρουσιάζεται ζημία κατά 50.285,58 € (936.343,06€ - 886.057,48)
Επομένως, προσφορά της ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

Κατόπιν, η Επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε  στην αξιολόγηση της δεύτερης κατά σειρά 
μειοδοσίας εταιρείας , της «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» και  προέβη στον έλεγχο της αιτιολόγησης  και έκρινε ότι οι 
εξηγήσεις που δόθηκαν είναι επαρκείς και σύμφωνες με το άρθρο 88 του Ν. 4412/16, όπως 
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αντικαταστάθηκε , συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021, περί 
ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών και την Εγκύκλιο 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών (ΑΔΑ: 
6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5). Προκύπτει δε, ένα εύλογο προσδοκώμενο όφελος, βάσει του ενδεικτικού που 
αναφέρεται στην Εγκύκλιο 9/2017 και η αιτιολόγηση της προσφοράς γίνεται αποδεκτή

Κατόπιν, η Επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε  στην αξιολόγηση της τρίτης κατά σειρά μειοδοσίας 
εταιρείας , της «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΤΕ» και αφού μελέτησε την αιτιολόγηση της 
προσφοράς της, παρατήρησε ως προς τα έξοδα του έμμεσου κόστους και βάσει της Εγκυκλίου 
9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τουλάχιστον στις κάτωθι κατηγορίες δαπάνης, 
τα εξής: 
Α.14 : για τα επισφαλή γενικά έξοδα πάσης φύσεως  και τις  δαπάνες δημοσιοποίησης των 
στοιχείων του έργου:  δεν έχει λάβει υπόψη της, τις επισφάλειες που μπορεί να προκύψουν κατά τη 
σύμβαση του έργου και τις δαπάνες δημοσιοποίησης των στοιχείων του έργου σύμφωνα με το 
άρθρο 20 της διακήρυξης και το  άρθρο 11 της ΕΣΥ (ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΟΥ). Συνεπώς η προσφορά της 
εταιρείας πρέπει να επιβαρυνθεί με τον συντελεστή της εγκυκλίου , ήτοι:   0,70% * 1.871.624,27 = 
13.101,37 €.
Β.7: Μετρήσεις γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και λοιπούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
η προσφορά της πρέπει να  επιβαρυνθεί  με τον συντελεστή της εγκυκλίου  κατά 0,20% * 
1.871.624,27 = 3.743,25 €.
Β.9 : Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος και κόστος δέσμευσης 
καταθέσεων για εγγυητικές  , πρέπει να  επιβαρυνθεί  με τον συντελεστή της εγκυκλίου  κατά 0,80% 
* 1.871.624,27 = 14.972,99 €.
Η συνολική επιβάρυνση που προκύπτει για την «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΤΕ» είναι 
150.690,73 € (€), (118.873,12 € που είχε υπολογίσει  και επιπλέον 13.101,37 + 3.743,25+ 14.972,99)
Αν προστεθούν στη συνολική δαπάνη που παρουσιάζει ο Οικονομικός Φορέας για την κατασκευή 
του έργου στην αιτιολόγηση της προσφοράς του, που είναι 965.548,88  έχουμε σύνολο  1.116.239,61 
€  (965.548,88+ 150.690,73= 1.116.239,61). 
Η παρουσιαζόμενη κερδοφορία του μηδενίζεται και παρουσιάζεται ζημία κατά 30.726,73  € 
(1.085.512,88 - 1.116.239,61= - 30.726,73). Επομένως, προσφορά της «ALPHADELTA 
CONSTRUCTIONS ΑΤΕ» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

Κατόπιν, η Επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε  στην αξιολόγηση της τέταρτης κατά σειρά μειοδοσίας 
εταιρείας , της «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» και  προέβη στον έλεγχο της αιτιολόγησης  και έκρινε ότι οι εξηγήσεις 
που δόθηκαν είναι επαρκείς και σύμφωνες με το άρθρο 88 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε , 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021, περί ασυνήθιστα χαμηλών 
προσφορών και την Εγκύκλιο 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5). 
Προκύπτει δε, ένα εύλογο προσδοκώμενο όφελος, βάσει του ενδεικτικού που αναφέρεται στην 
Εγκύκλιο 9/2017 και η αιτιολόγηση της προσφοράς γίνεται αποδεκτή 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση στον προσωρινό 
μειοδότη, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» που κατέθεσε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με μέση έκπτωση Εμ=53,32  % και 
είναι αποδεκτή και η αιτιολόγηση της προσφοράς του. 
Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της 
σχετικής απόφασης (ανάθεσης ή μη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η ως άνω απόφαση έγκρισης ή μη του 
πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, θα κοινοποιηθεί προς όλους τους 
συμμετέχοντες μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή προδικαστικής προσφυγής 
σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης. 

                                                                  Αχαρνές  17/01/2022

                      Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
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                           ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ             Πρόεδρος και τακτικό μέλος

      ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ       Τακτικό μέλος

                                      ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ      Τακτικό μέλος

                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Α. Κολοκούρη                                       Αχαρνές :  18/01/2022
Τηλ.           : 213 2072436
                          

E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                             Προς:Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                          κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2020» και ανάδειξης Προσωρινού 
Αναδόχου 
         

Με την παρούσα εισήγηση, σας διαβιβάζουμε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού 

του έργου του θέματος, με  Α/Α Συστήματος: 182126  του ΕΣΗΔΗΣ. Η Επιτροπή Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 408/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αχαρνών. 

Με την με αρ. πρωτ. 585/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: 

6Τ0ΤΩΨ8-Π4Ρ) εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπου 

αποφασίσθηκε να κληθεί η εταιρεία «ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» να αιτιολογήσει την 

οικονομική της προσφορά, η οποία προκύπτει «ασυνήθιστα χαμηλή». Ο οικονομικός φορέας, 

μας διαβίβασε εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος, την αιτιολογική του έκθεση για την 

«ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά του.   

16ο ΘΕΜΑ
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Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζεται το Πρακτικό IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού ως 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη 

λήψη της σχετικής απόφασης, περί αποδοχής ή μη της αιτιολόγησης της «ασυνήθιστα 

χαμηλής» προσφοράς και την ανάθεση ή μη  του έργου στον προσωρινό μειοδότη, τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με μέση έκπτωση Εμ= 52,36% 

που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/202.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η ως άνω απόφαση έγκρισης ή μη 

του πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, θα κοινοποιηθεί προς όλους 

τους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή προδικαστικής 

προσφυγής σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης. 

Ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, ως 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ της παρούσας Εισήγησης.

        Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης T.Y. Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

      ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. και ΜΗΧ. Η/Υ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΙΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αξιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλών 

προσφορών) του έργου: 
 «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2020»

Στις 18-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής 
των προσφορών του έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
2020» με Α/Α Συστήματος: 182126 του ΕΣΗΔΗΣ. 
Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 408/2021 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 

Στις 22-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού 
συνδέθηκαν στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 182160 και 
διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα πέντε (5) ηλεκτρονικές 
προσφορές. 

Με την με αρ. πρωτ. 585/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: 
6Τ0ΤΩΨ8-Π4Ρ) εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπου 
αποφασίσθηκε να κληθεί η εταιρεία «ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» να αιτιολογήσει την 
οικονομική της προσφορά, η οποία προκύπτει «ασυνήθιστα χαμηλή». 

Κατόπιν των παραπάνω, με το με αρ. πρωτ. Δήμου: 58367/08-12-2021 εστάλη η πρόσκληση 
για αιτιολόγηση στην παραπάνω εταιρεία, όπως ορίζει η διακήρυξη μέσω της λειτουργίας  
«Επικοινωνία» του συστήματος και μας διαβιβάστηκε η αιτιολογική της έκθεση με τα 
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απαραίτητα στοιχεία για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, η οποία καταρχάς έγινε 
αποδεκτή ως εμπρόθεσμη.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού,  προέβη στον έλεγχο της αιτιολόγησης και παρατήρησε τα εξής:

Ο οικονομικός φορέας «ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» υπέβαλε αιτιολόγηση προσφοράς η οποία 
αποτελείται από τεχνική έκθεση, συγκεντρωτικό πίνακα για τον υπολογισμό του κέρδους, 
πίνακα υπολογισμού κόστους υλικών που ενσωματώνονται στο έργο, πίνακα υπολογισμού 
κόστους εργασιών και ανάλυση των γενικών εξόδων έργου και εργολαβικού οφέλους βάσει 
της εγκυκλίου 9/17. Σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό πίνακα, προκύπτει ότι ο Οικονομικός 
Φορέας μπορεί να εκτελέσει το έργο με συνολική δαπάνη 74.786,63€ (κόστος υλικών, 
εργασίας και έξοδα σύμφωνα με εγκύκλιο 9/2017). Λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά του 
χωρίς τα απρόβλεπτά η οποία ανέρχεται σε 75.248,60€ το κέρδος της είναι 461,97€.
Για τον υπολογισμό του άμεσου κόστους ο Οικονομικός Φορέας παρουσιάζει πίνακες για το 
κόστος των υλικών και εργασιών αντίστοιχα ανά άρθρο τιμολογίου. 
Για την ανάλυση των Γενικών Εξόδων και του Εργολαβικού Οφέλους γίνεται χρήση της 
εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στα σημεία που 
διαφοροποιείται από τα ποσοστά και τις δαπάνες της εγκυκλίου το κάνει τεκμηριωμένα. 

Προκύπτουν όμως οι κάτωθι παραλείψεις : 
Δεν αναφέρεται η δαπάνη για τα επισφαλή γενικά έξοδα πάσης φύσεως και τις δαπάνες 
δημοσιοποίησης των στοιχείων του έργου (Α14), η οποία αντιστοιχεί σε 0,70% x 146.120,39€ 
= 1.022,84€, 
Δεν αναφέρεται το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του έργου στον κύκλο εργασιών 
της επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας (Β10) το οποίο 
αντιστοιχεί σε 2,20% x 146.120,39€ = 3.214,65€. 
Η συνολική επιβάρυνση που προκύπτει για την «ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» είναι 1.022,84€ + 
3.214,65€ = 4.237,49€.
Αν προστεθούν στη συνολική δαπάνη που παρουσιάζει ο Οικονομικός Φορέας για την 
κατασκευή του έργου 74.786,63€ + 4.237,49€ = 79.024,12€, τότε η παρουσιαζόμενη 
κερδοφορία (461,97€) του μηδενίζεται και παρουσιάζεται ζημία κατά 79.024,12€ – 
75.248,60€  = 3.775,52€. 

Επομένως, προσφορά της «ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. 
Κατόπιν όλων των παραπάνω, η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση στον αμέσως 
επόμενο προσωρινό μειοδότη (βάσει του Πίνακα Συμμετεχόντων κατά Σειρά Μειοδοσίας), τον 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που κατέθεσε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με μέση έκπτωση 
Εμ=52,36 %.

Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη 
λήψη της σχετικής απόφασης (ανάθεσης ή μη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η ως άνω απόφαση έγκρισης ή μη 
του πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, θα κοινοποιηθεί προς όλους 
τους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή προδικαστικής 
προσφυγής σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης. 

                      Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

       ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ    Πρόεδρος και τακτικό μέλος
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ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ       Τακτικό μέλος

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ      Τακτικό μέλος

                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Π. Ραμαντάνη                                       Αχαρνές :          27-01-2022
Τηλ.           : 213 20 72 446

                          
E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                             Προς:
                                                                             Τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής
                                                                          κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

   

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
                ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
         
Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Δήμου Αχαρνών 

έτους 2021 το οποίο εγκρίθηκε με την 60/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για το έργο 

αυτό συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 26/2021 Μελέτη προϋπολογισμού 

313.000,00 € (με Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. 234/2021 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του 
Δήμου Αχαρνών και από το Υπ. Εσωτερικών , Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΣΑΕ 055 

2017ΣΕ05500010) , με την εξής κατανομή: 

17ο ΘΕΜΑ
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ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 208.667,00 €

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 104.333,00 €

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-7326.001, Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021, του 

Δήμου.

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 270 ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα με «ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού 

τιμολογίου» του άρθρου 95 παρ. 2β, του Ν. 4412/2016.

Με την με αρ. 365/2021 (ΑΔΑ: 6ΡΔΣΩΨ8-ΑΒΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου.  

Στις 20-01-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής 

των προσφορών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με Α/Α Συστήματος: 185401 του ΕΣΗΔΗΣ. 

Στις 24-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού 

συνδέθηκαν στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 185401 και 

διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα έξι (6) ηλεκτρονικές 

προσφορές. 

Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός 

παράγεται από το Υποσύστημα, σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής. 
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Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής και έγινε ο έλεγχος γνησιότητάς τους . Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 

κατέθεσαν εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ πλην της εταιρείας 
«ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΑΕ» που δεν προσκόμισε εγγυητική συμμετοχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. γ της διακήρυξης του διαγωνισμού, η προσφορά του 

οικονομικού φορέα «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΑΕ πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. 
Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη 

λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε 

από τον Ν.4782/2021. 

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό του έργου, 

διαβιβάζεται το Πρακτικό I, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, της Επιτροπής 

Διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής 

απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον 

Ν.4782/2021

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

Νικόλαος Δαμάσκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : συνημμένο ως αναπόσπαστο μέρος της Εισήγησης 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Ι 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Στις 20-01-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με Α/Α Συστήματος: 185401 του ΕΣΗΔΗΣ. 
Στις 24-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού συνδέθηκαν 
στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 185401 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο 
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα έξι (6) ηλεκτρονικές προσφορές. 

Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός 
παράγεται από το Υποσύστημα, σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής. 
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Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και 
έγινε ο έλεγχος γνησιότητάς τους . Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση 
ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ πλην της εταιρείας «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΑΕ» που δεν 
προσκόμισε εγγυητική συμμετοχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. γ της διακήρυξης του διαγωνισμού, η προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΑΕ πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της 
σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον 
Ν.4782/2021. 

Αχαρνές , 27-01-2022
                                Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ        Πρόεδρος και τακτικό μέλος

                                
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ Τακτικό μέλος

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  Τακτικό μέλος
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Α. Έγκριση της με αρ. 212/2021 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Ενίσχυση της 
Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αχαρνών» 
Β. Έγκριση της με αρ. 211/2021 μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή 
Υπηρεσιών  Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου 
Αχαρνών».

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

σας διαβιβάζουμε τη με αρ. 212/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής, που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Ενίσχυση της 

Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αχαρνών», με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 

433.851,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τη με αρ. 211/2021 μελέτη επίσης της 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, που αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών  Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων 

Μικροκινητικότητας του Δήμου Αχαρνών», με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 

8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι μελέτες θα αποτελέσουν προτάσεις του δήμου Αχαρνών, ως Εταίρου Δικαιούχου, που θα 

υποβληθούν σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, ως Δικαιούχου, για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.:  213 20725338 
e-mail: kmatzetakis@acharnes.gr 
 Προς:

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
κο Σπυρίδωνα Βρεττό

18ο ΘΕΜΑ

mailto:kmatzetakis@acharnes.gr
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με Τίτλο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ».

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την έγκριση της με αρ. 212/2021 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Ενίσχυση της 

Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αχαρνών»

Β. Την έγκριση της με αρ. 211/2021 μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή 

Υπηρεσιών  Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου 

Αχαρνών»

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Εξεύρεσης και Διαχείρισης 

Εθνικών & Ευρωπαϊκών Πόρων – 
Διεθνών Σχέσεων

Κωνσταντίνος Ματζετάκης

Η Προϊστάμενη
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μαριάννα Νάνου

Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού

Χρύσανθος Κόνταρης
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Αποδοχή από το Δήμο Αχαρνών-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, 
χορηγίας εκατόν τριάντα  (130) δωροεπιταγών των πενήντα (50,00) € της ΑΛΦΑ – 
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ. μέσω της Μ.Κ.Ο. « ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ».
 
 κ. Πρόεδρε,     
Παρακαλούμε όπως φέρετε για συζήτηση προς έγκριση στο Σώμα το παραπάνω 
αναγραφόμενο θέμα, όπου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10  ορίζεται 
ότι μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών, 
κληροδοσιών και δωρεών και έχοντας υπόψη : 
Tη με αριθμ. 60/18-5-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  όπου εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου με αρ. πρωτ. 
Δήμου 32422/24-7-2018 & Αρ. Πρωτ. Έγκρισης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
45397/16299/19-7-2018.
Τη με αριθμ. 258/02-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών δόθηκε το όνομα  Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο ¨ Ελένη 
Σαχσανίδη¨.
Τη με αριθμ. 1156/34299 / 03.09.2021 απόφαση Δημάρχου όπου  ορίζεται ο κ. Γεώργιος 
Πετάκος,  Αντιδήμαρχος Δ/νσης  Κοινωνικής Πολιτικής.
Στα πλαίσια της σταθερής συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών με τη Μ.Κ.Ο. « ΜΠΟΡΟΥΜΕ » 
έγινε γνωστοποίηση για την πρόθεση της ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΕ. να προβεί στη δωρεά εκατόν τριάντα (130) δωροεπιταγών των πενήντα ( 50,00) € στη  
Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής.
Το με αριθ. δελτίο  αποστολής - συνοδευτικό 001234856123 / 8 – 10 – 2020 με το οποίο 
παραδόθηκαν εκατόν τριάντα (130) δωροεπιταγές των πενήντα ( 50,00) € της ΑΛΦΑ – 
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., μέσω της Μ.Κ.Ο. « ΜΠΟΡΟΥΜΕ » και 
παρελήφθησαν από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής από την  Προϊσταμένη Τμήματος 

                                                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτρια: Ελένη Αβραμίδου
Τηλ.: (+30)2132123125
Email: koinpol@acharnes.gr

Προς:
          

Βαθμός Προτεραιότητας του εγγράφου: «Επείγον » 
Χρόνος Διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

 
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

21ο ΘΕΜΑ
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Κοινωνικής Πολιτικής κ. Στυλιανή Παναγιωτάτου  (σύμφωνα  με την αριθμ. 694/23012/22 
– 06 – 2020 απόφαση Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Δαμάσκου  Νικόλαου  όπου  
αναθέτει καθήκοντα προϊσταμένης ατην  υπάλληλο Στυλιανή Παναγιωτάτου ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικού της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής ) και περιήλθαν στη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Πολιτικής με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, με σκοπό να αποδοθούν σε ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού και καταγεγραμμένους απόρους .

Τα στοιχεία των εκατόν τριάντα  (130) δωροεπιταγών των πενήντα (50,00) €  έχουν 
ως εξής:

Α/A ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡ. ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 10/12/2021 0003,712,106 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

2 10/12/2021 0003,712,107 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

3 10/12/2021 0003,712,108 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

4 10/12/2021 0003,712,109 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

5 10/12/2021 0003,712,110 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

6 10/12/2021 0003,712,111 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

7 10/12/2021 0003,712,112 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

8 10/12/2021 0003,712,113 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

9 10/12/2021 0003,712,114 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

10 10/12/2021 0003,712,115 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

11 10/12/2021 0003,712,116 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

12 10/12/2021 0003,712,117 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

13 10/12/2021 0003,712,118 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

14 10/12/2021 0003,712,119 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

15 10/12/2021 0003,712,120 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

16 10/12/2021 0003,712,121 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.
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17 10/12/2021 0003,712,122 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

18 10/12/2021 0003,712,123 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

19 10/12/2021 0003,712,124 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

20 10/12/2021 0003,712,125 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

21 10/12/2021 0003,712,126 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

22 10/12/2021 0003,712,127 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

23 10/12/2021 0003,712,128 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

24 10/12/2021 0003,712,129 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

25 10/12/2021 0003,712,130 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

26 10/12/2021 0003,712,131 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

27 10/12/2021 0003,712,132 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

28 10/12/2021 0003,712,133 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

29 10/12/2021 0003,712,134 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

30 10/12/2021 0003,712,135 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

31 10/12/2021 0003,712,136 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

32 10/12/2021 0003,712,137 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

33 10/12/2021 0003,712,138 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

34 10/12/2021 0003,712,139 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

35 10/12/2021 0003,712,140 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

36 10/12/2021 0003,712,141 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

37 10/12/2021 0003,712,142 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

38 10/12/2021 0003,712,143 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.
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39 10/12/2021 0003,712,144 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

40 10/12/2021 0003,712,145 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

41 10/12/2021 0003,712,146 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

42 10/12/2021 0003,712,147 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

43 10/12/2021 0003,712,148 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

44 10/12/2021 0003,712,149 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

45 10/12/2021 0003,712150 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

46 10/12/2021 0003,712,151 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

47 10/12/2021 0003,712,152 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

48 10/12/2021 0003,712,153 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

49 10/12/2021 0003,712,154 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

50 10/12/2021 0003,712,155 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

51 10/12/2021 0003,712,156 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

52 10/12/2021 0003,712,157 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

53 10/12/2021 0003,712,158 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

54 10/12/2021 0003,712,159 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

55 10/12/2021 0003,712,160 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

56 10/12/2021 0003,712.161 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

57 10/12/2021 0003,712,162 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

58 10/12/2021 0003,712,163 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.
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59 10/12/2021 0003,712,164 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

60 10/12/2021 0003,712,165 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

61 10/12/2021 0003,712,166 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

62 10/12/2021 0003,712.167 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

63 10/12/2021 0003,712,168 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

64 10/12/2021 0003,712,169 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

65 10/12/2021 0003,712,170 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

66 10/12/2021 0003,712,171 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

67 10/12/2021 0003,712,172 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

68 10/12/2021 0003,712,173 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

69 10/12/2021 0003,712,174 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

70 10/12/2021 0003,712,175 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

71 10/12/2021 0003,712,176 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

72 10/12/2021 0003,712,177 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

73 10/12/2021 0003,712,178 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

74 10/12/2021 0003,712,179 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

75 10/12/2021 0003,712,180 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

76 10/12/2021 0003,712,181 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.
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77 10/12/2021 0003,712,182 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

78 10/12/2021 0003,712,183 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

79 10/12/2021 0003,712,184 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

80 10/12/2021 0003,712,185 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

81 10/12/2021 0003,712,186 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

82 10/12/2021 0003,712,187 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

83 10/12/2021 0003,712,188 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

84 10/12/2021 0003,712,189 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

85 10/12/2021 0003,712,190 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

86 10/12/2021 0003,712,191 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

87 10/12/2021 0003,712,192 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

88 10/12/2021 0003,712,193 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

89 10/12/2021 0003,712,194 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

90 10/12/2021 0003,712,195 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

91 10/12/2021 0003,712,196 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

92 10/12/2021 0003,712,197 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

93 10/12/2021 0003,712,198 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

94 10/12/2021 0003,712,199 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.
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95 10/12/2021 0003,712,200 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

96 10/12/2021 0003,712,201 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

97 10/12/2021 0003,712,202 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

98 10/12/2021 0003,712,203 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

99 10/12/2021 0003,712,204 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

100 10/12/2021 0003,712,205 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

101 10/12/2021 0003,712,206 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

102 10/12/2021 0003,712,207 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

103 10/12/2021 0003,712,208 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

104 10/12/2021 0003,712,209 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

105 10/12/2021 0003,712,210 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

106 10/12/2021 0003,712,211 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

107 10/12/2021 0003,712,212 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

108 10/12/2021 0003,712,213 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

109 10/12/2021 0003,712,214 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

110 10/12/2021 0003,712,215 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

111 10/12/2021 0003,712,216 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

112 10/12/2021 0003,712,217 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.
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113 10/12/2021 0003,712,218 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

114 10/12/2021 0003,712,219 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

115 10/12/2021 0003,712,220 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

116 10/12/2021 0003,712,221 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

117 10/12/2021 0003,712,222 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

118 10/12/2021 0003,712,223 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

119 10/12/2021 0003,712,224 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

120 10/12/2021 0003,712,225 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

121 10/12/2021 0003,712,226 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

122 10/12/2021 0003,712,227 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

123 10/12/2021 0003,712,228 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

124 10/12/2021 0003,712,229 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

125 10/12/2021 0003,712,230 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

126 10/12/2021 0003,712,231 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

127 10/12/2021 0003,712,232 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

128 10/12/2021 0003,712,233 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

129 10/12/2021 0003,712,234 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

130 10/12/2021 0003,712,235 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.
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Η αναγραφόμενη χορηγία θα διανεμηθεί σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
που επιλέχθηκαν βάσει των κριτηρίων που αναφέρει ο Κανονισμός Λειτουργίας του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου (άρθρο 5)  και σε ευπαθείς οικογένειες μετά από έκθεση 
Κοινωνικών Λειτουργών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναγραφόμενα, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την 
αποδοχή χορηγίας των  εκατόν τριάντα  (130) δωροεπιταγών των πενήντα (50,00) € της 
ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ. μέσω της Μ.Κ.Ο. « ΜΠΟΡΟΥΜΕ  »  από 
τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών. Ο αριθμός και τα στοιχεία των 
ωφελούμενων κατοίκων διατηρούνται στην Υπηρεσία μας, όπως ορίζεται από το  Ν. 
2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – ΦΕΚ 137/Α/29 – 8 - 2019. 

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νέας Γενιάς
Tμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών 
Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Πληροφορίες:Kωνσταντίνα Γ. Δημητρέση
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.:  213 2072501 
Fax:  (+30)2102415431
e-mail: ntina.dimitresi@acharnes.gr 

            
                                
        Προς:   Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
                      κ. Σπύρο Βρεττό

 

                                                                            

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  για εργασίες κατασκευής και 
πιστοποίησης νέας παιδικής χαράς στο προαύλιο του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου 
Αχαρνών  και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς».

      

             Kύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη :

Ο Αντιδήμαρχος Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής

Γεώργιος Πετάκος

22ο ΘΕΜΑ
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1.Tο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87)  όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 40 του Ν.  

4735/12-10-2020 (ΦΕΚΑ΄197).

2.Την πρόταση δωρεάς από  την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ για εργασίες εσωτερικού ελαιοχρωματισμού κατασκευής και 

πιστοποίησης νέας παιδικής χαράς στο προαύλιο του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου 

Αχαρνών  επί των οδών Παναγίας Μυροβλήτισσας και Μάρκου Αυγέρη  στην Πολεοδομική 

Ενότητα «ΛΑΘΕΑ» του Δήμου Αχαρνών.

παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής το ως άνω θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης  και 

συγκεκριμένα:

H ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ με την 

από 30-12-2021 επιστολή της  προς το Δήμο Αχαρνών (αριθ. πρωτ. Διεύθυνσης Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς3313/13-1-2022)  γνωστοποίησε την πρόθεσή της  

να αναλάβει με ίδια έξοδα τις εργασίες εσωτερικού ελαιοχρωματισμού, κατασκευής και 

πιστοποίησης νέας παιδικής χαράς στο προαύλιο του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Δήμου 

Αχαρνών  επί των οδών Παναγίας Μυροβλήτισσας και Μάρκου Αυγέρη  στην Πολεοδομική 

Ενότητα «ΛΑΘΕΑ» του Δήμου Αχαρνών.

           Στην ίδια επιστολή  αναφέρεται  ότι  οι οιεσδήποτε αμοιβές στους εργολήπτες -που θα 

επιλεγούν για το έργο- θα καταβληθούν από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.  Τυχόν φόρος δωρεάς 

προκύπτων από την πραγματοποίηση  της εν λόγω δωρεάς θα βαρύνει αποκλειστικά τον 

δωρεοδόχο. Για την προμνησθείσα εργασία θα  υπογραφεί σύμβαση δωρεάς με  

συγκεκριμένο κόστος προκειμένου να ληφθεί  απαλλαγή Φ.Π.Α

                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ                                                  ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                               ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

                                 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                          

                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ                                                                                        ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ
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                                                                                                Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                            ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                                                                                 ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

                                                                                            ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

Συνημμένα:

 Η με από 30-12-2021 επιστολή της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

 

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

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

                        Αχαρνές, 4 Ιανουαρίου   2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 1854/31-12-2021   αποφάσεως  Δημάρχου 

(ΑΔA:Ψ25ΔΩΨ8-    

                3ΒΧ)  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 

»

Έχοντας υπόψη:

23ο ΘΕΜΑ
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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  του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197Α/12-10-2020  Νομική 

υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και αιρετών τοπικής 

αυτοδιοίκησης-αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020

10) 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.

11)  Την υπ΄αριθμ.:1854/31-12-2021  απόφαση Δημάρχου (αρ πρωτ: 64389/21-12-

2021  και ΑΔA:Ψ25ΔΩΨ8-3ΒΧ)  η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 

προαναφερθείσες  διατάξεις.                                                                
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                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 

1854/31-12-2021  αποφάσεως Δημάρχου δια της οποίας διορίσθηκε   πληρεξούσια  

δικηγόρος η  κα Φανή Γκολέμη του Ιωάννη, δικηγόρος  Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 32539  

προκειμένου να  παράσχει νομική κάλυψη  και συνδρομή, ήτοι να συντάξει και να 

καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις  ενώπιον του Πταισματοδίκη Αχαρνών  κατόπιν  της  

από 31-12-2021 με αριθ. πρωτ.: 1016/22/539 πρόσκλησης του Α΄ Αστυνομικού 

Τμήματος  Αχαρνών προς τον αιρετό κ. Ε.Α,  ο οποίος εκλήθη   να  προσέλθει   στις 

05/01/2022 ημέρα Τετάρτη  στο Πταισματοδικείο Αχαρνών για παροχή εξηγήσεων,  

με τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος ( άρθρ. 89,90, 91, 92 παρ. 1, 95,96,99 παρ. 

1 εδαφ. α΄,2 και 4, 100,101, 102,103, 104, 183, 244, παρ. 1 του Κ.Π.Δ. Ν.4620/2019 ),  

επί  της  Δικογραφίας με αριθμό : ΒΠ322/21-ΕΓ 115-21/231-ΔΑ 2020/8665,  κατόπιν 

μηνύσεως του Δ. Κ. με    αμοιβή της   δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση των  εν 

λόγω   έγγραφων εξηγήσεων,   το ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ (288,00) ευρώ 

πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, 

σύμφωνα  με τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 2 ν. 4735/2020.

                                     Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            
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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

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

                        Αχαρνές, 10 Ιανουαρίου   2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 9/07-01-2022   αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: 

6Γ0ΖΩΨ8-ΝΡΖ)  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 

3852/2010 »

Έχοντας υπόψη:

24ο ΘΕΜΑ
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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  του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197Α/12-10-2020  Νομική 

υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και αιρετών τοπικής 

αυτοδιοίκησης-αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020

10) 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.

11)  Την υπ΄αριθμ.: 9/07-01-2022    απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 6Γ0ΖΩΨ8-ΝΡΖ), η 

οποία    εκδόθηκε   σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις
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                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 

9/07-01-2022   αποφάσεως Δημάρχου  ( ΑΔΑ:6Γ0ΖΩΨ8-ΝΡΖ ) διορίσθηκε  

πληρεξούσιος  δικηγόρος ο   κ. Κανέλλος  Γιαννικόπουλος  δικηγόρος Αθηνών με 

ΑΜΔΣΑ:28860  προκειμένου να  παράσχει νομική κάλυψη  και συνδρομή  στον  

αιρετό κ. Μ.Β.    ήτοι να συντάξει και να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις  ενώπιον του 

Πταισματοδίκη Αχαρνών  κατόπιν  της  από 31-12-2021 με αριθ. πρωτ.: 1016/22/539 

πρόσκλησης του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος  Αχαρνών για  να  προσέλθει ο 

καλούμενος   αρχικά  στις 28/12/2021 ημέρα Τρίτη   στο Πταισματοδικείο Αχαρνών 

και κατόπιν παρατάσεως  στις 13-1-2022  για παροχή εξηγήσεων επί  της  

Δικογραφίας με αριθμό : ΒΠ353/21-Ε21/5866  κατόπιν μηνύσεως του Ι. Κ. για 

ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 94,361 παρ1,362,363 του Π.Κ., με  αμοιβή του  

δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση των  εν λόγω   έγγραφων εξηγήσεων  το 

ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ (288,00) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα  με τη διάταξη του άρθρου 

52 παρ. 2 ν. 4735/2020.

                                     Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            
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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

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

                        Αχαρνές, 10 Ιανουαρίου   2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 12/10-01-2022   αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: 

9ΝΕ0ΩΨ8-ΙΝΘ)  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 

3852/2010 »

25ο ΘΕΜΑ
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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

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  του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197Α/12-10-2020  Νομική 

υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και αιρετών τοπικής 

αυτοδιοίκησης-αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020

10) 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.

11)  Την υπ΄αριθμ.: 12/10-01-2022    απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 9ΝΕ0ΩΨ8-ΙΝΘ), η 

οποία    εκδόθηκε   σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις
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                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 

12/10-01-2022   αποφάσεως Δημάρχου  ( ΑΔΑ: 9ΝΕ0ΩΨ8-ΙΝΘ ) δια της οποίας 

διορίσθηκε  πληρεξούσια  δικηγόρος η κα Αντωνία Δημητρακοπούλου, δικηγόρος Αθηνών 

με  ΑΜΔΣΑ: 13363   προκειμένου να  παράσχει νομική κάλυψη  στον αιρετό κο Ι.Κ., ο 

οποίος καλείται δια της  με Αριθμ.:  14693/2021 –ΤΕΠ20-791 κλήσης του  

Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών σύμφωνα  με τα άρθρα 500, 501 του Κ.Π.Δ.  να 

εμφανισθεί αυτοπροσώπως στις 19-01-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.,  

αλλά  και  σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, προς υποστήριξη  ενώπιον 

του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών ( Α΄ Τριμελές Εφετείο 

Πλημμελημάτων ),  της υπ αριθμ.: 385/2020 εφέσεώς του  κατά της ΒΤ 387/2020 

αποφάσεως του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,  με  αμοιβή  

της  δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση  το ποσό των  εννιακοσίων 

ογδόντα δύο ( 982,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου 

του γραμματίου ΔΣΑ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 2 ν. 4735/2020

                                     Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            

     



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f3fa77033378325a5d96c9 στις 28/01/22 16:34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       

                     Μπόσδα
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e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

                        Αχαρνές, 28 Ιανουαρίου   2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 76/27-01-2022   (ΑΔΑ: Ψ9ΠθΩΨ8-ΕΦΝ) 

αποφάσεως  ΘΔημάρχου  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 

του ν. 3852/2010 »

26ο ΘΕΜΑ
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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

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.: 76/28-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΠΘΩΨ8-ΕΦΝ) απόφαση Δημάρχου , η 

οποία    εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 

76/28-01-2022   αποφάσεως Δημάρχου  (ΑΔΑ: Ψ9ΠΘΩΨ8-ΕΦΝ) δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος  Αναστάσιος Οικονομόπουλος,  δικηγόρος 

Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 13774,   για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον 

του Μονομελούς  Εφετείου  Αθηνών ( 2ο Τμήμα Δημόσιο), να παρασταθεί και να 

καταθέσει προτάσεις και ανταίτηση στο ποσό των 181,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 405/03-06-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως  αυτή 

επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια  της υπ΄αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης  και 

ισχύει κατά την ορισθείσα δικάσιμο την 01-02- 2022  δια της   με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 8164/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 834/2021 κλήσης, αλλά και σε 

κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση  δικάσιμο της  από 10-07-2019 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 

6349/511/2019 αιτήσεως  του  Αντωνίου Κόττου του Δημητρίου κατά του Δήμου Αχαρνών   

για   αναγνώριση  δικαιούχου  και    καθορισμό  προσωρινής τιμής μονάδας για  αποζημίωση 

από απαλλοτρίωση   εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 440,86 τ.μ. στην ΠΕ 

«ΠΑΝΟΡΑΜΑ » του Δήμου Αχαρνών .

Η αμοιβή  του πληρεξούσιου δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, είναι 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.   

                                     Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

                        Αχαρνές, 28 Ιανουαρίου   2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 77/27-01-2022   (ΑΔΑ: ΨΣΒ6ΩΨ8-Χ38) 

αποφάσεως  Δημάρχου  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 

του ν. 3852/2010 »

27ο ΘΕΜΑ
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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

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.: 77/27-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΒ6ΩΨ8-Χ38)απόφαση Δημάρχου , η 

οποία    εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 

77/27-01-2022   αποφάσεως Δημάρχου  (ΑΔΑ: ΨΣΒ6ΩΨ8-Χ38) δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα. Αντωνία Δημητρακοπούλου, δικηγόρο 

Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 13363 για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του 

Εφετείου  Αθηνών - 2ο Τμήμα Μονομελές  μετά παραστάσεως 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., κατά την ορισθείσα δικάσιμο την  01-02-2022 , αλλά και σε 

κάθε μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  δικάσιμο  της από 02/11/2021 με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 8569/2021 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 894/2021 αίτησης  της Σοφίας 

Βαρθακούρη του Αντωνίου και της Κυριακής, χήρας Δημητρίου Καλαϊτζή,   περί  

αναγνωρίσεως  δικαιούχου  και  καθορισμού   προσωρινής  τιμής  μονάδος για  

αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημιουργία κοινωφελών 

(αθλητικών) εγκαταστάσεων,  εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 199,42 τ.μ. 

στην ΠΕ «ΛΑΘΕΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών.

Η αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, είναι  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.

                                     Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

                        Αχαρνές, 27 Ιανουαρίου   2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 69/27-01-2022   αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: 

ΨΒΠΤΩΨ8-Θ2Β)  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 

3852/2010 »

Έχοντας υπόψη:

28ο ΘΕΜΑ
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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.: 69/27-01-2022    απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: ΨΒΠΤΩΨ8-Θ2Β), η 

οποία    εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 

69/27-01-2022   αποφάσεως Δημάρχου  ( ΑΔΑ: ΨΒΠΤΩΨ8-Θ2Β ) δια της οποίας 
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διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος  Ευστάθιος Σαχσανίδης,  δικηγόρος 

Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 36934,   για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον 

του  Εφετείου  Αθηνών ( Τμήμα Τριμελές )  μετά παραστάσεως κατά την ορισθείσα 

δικάσιμο την 01-02- 2022 , αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση  δικάσιμο 

της   από 11-05-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 3039/2021 και Ειδικό  Αριθμό 

Κατάθεσης: 350/2021 αίτησης για καθορισμό οριστικής  τιμής μονάδος για 

αποζημίωση από τον Δήμο Αχαρνών των:  α)  Γεωργίου Ασημακόπουλου του 

Μιχαήλ και β) Κωνσταντίνου Καπόπουλου του Θεοδώρου, οι οποίοι 

αναγνωρίσθηκαν δικαιούχοι της εν λόγω αποζημίωσης ,   δυνάμει  της 146/2015 

αμετάκλητης αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  για 

ρυμοτομούμενο τμήμα  εμβαδού 175,85 τ.μ. στην Π.Ε. « ΛΑΘΕΑ Β »  και κατά 

ποσοστό 50% έκαστος εξ αυτών., 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 δια  της υπ΄αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης  και ισχύει . Η αμοιβή  

του πληρεξούσιου δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, είναι 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.   

                                     Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            
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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, 5  Ιανουαρίου  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 των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις 

διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017 )  σχετικά με 

τη Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 Αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής , όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 

4623/2019 , οι οποίες  αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 

4735/2020 και ισχύουν 

29ο ΘΕΜΑ
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4) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού.

7) Την από  19-11-2021 κατατεθείσα αγωγή   ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών   με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:92210/2021   και Αριθμό  Κατάθεσης 

Δικογράφου :12915/2021  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « WATT AND 

VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  »  και το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT » κατά  του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου   με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ »  με 

αίτημα να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα εταιρεία, μετά 

την από 04-06-2013 Σύμβαση Εκχώρησης σε αυτή   των Απαιτήσεων της εταιρείας  

SPRIDER κατά του Δήμου Αχαρνών, το συνολικό ποσό των  εβδομήντα επτά 

χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών ( 77.632,84 ) 

νομιμότοκα από το χρόνο της υπερημερίας της ήτοι από18-05-2011 ημερομηνία  

αποδοχής εκ μέρους του Δήμου  της ανωτέρω οφειλής , άλλως από την επίδοση της 

από 04-02-2015 αγωγής  ( Αριθ. Κατάθεσης: 15159/1907/2015 ) η οποία 

κοινοποιήθηκε στον εναγόμενο στις 18-02-2015, άλλως από την επίδοση της  

παρούσας αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς επίσης να κηρυχθεί 

προσωρινά εκτελεστή  η εκδοθησόμενη απόφαση του δικαστηρίου καθώς επίσης 

να καταδικασθεί ο εναγόμενος Δήμος να καταβάλει την δικαστική δαπάνη και την 

αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου της ενάγουσας.  

8) Την αναγκαιότητα διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για  την κατάθεση προτάσεων 

εκ μέρους του εναγόμενου Δήμου  ενώπιον του  και   εντός της  προβλεπόμενης 

προθεσμίας των εκατό ( 100 ) ημερών από την 28/07/2021  ημερομηνία κατάθεσης της 

ανωτέρω αγωγής  ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . προς αντίκρουση των 

ισχυρισμών του αντιδίκου.

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

να  καταθέσει προτάσεις, προς αντίκρουση των ισχυρισμών του αντιδίκου,  ενώπιον του  

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών   και εντός της προβλεπόμενης  προθεσμίας των  εκατό 

ημερών αρχομένης από την 19-11-2021   ότε  και κατατέθηκε ενώπιον αυτού  η με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης:92210/2021    και Αριθμό  Κατάθεσης Δικογράφου: 12915/2021   αγωγή 

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  »  και το διακριτικό 

τίτλο «WATT AND VOLT » κατά  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου   με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ »  με αίτημα να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να 

καταβάλλει στην ενάγουσα εταιρεία μετά την από 04-06-2013 Σύμβαση Εκχώρησης σε 

αυτή   των Απαιτήσεων της εταιρείας  SPRIDER κατά του Δήμου Αχαρνών, το 

συνολικό ποσό των εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα 

τεσσάρων λεπτών ( 77.632,84 ) νομιμότοκα από το χρόνο της υπερημερίας της ήτοι  

από18-05-2011 ημερομηνία  αποδοχής εκ μέρους του Δήμου  της ανωτέρω οφειλής, 

άλλως από την επίδοση της από 04-02-2015 αγωγής  ( Αριθ. Κατάθεσης: 

15159/1907/2015 ) η οποία κοινοποιήθηκε στον εναγόμενο στις 18-02-2015, άλλως από 

την επίδοση της  παρούσας αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς επίσης να 

κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή  η εκδοθησόμενη απόφαση του δικαστηρίου καθώς 

επίσης να καταδικασθεί ο εναγόμενος Δήμος να καταβάλει την δικαστική δαπάνη και 

την αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου της ενάγουσας. 

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

υπόθεση, το ποσό των τριακοσίων πέντε (305,00) 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                                                  Η Νομική Σύμβουλος

          Γεωργία Χ. Μπούσγου                                        Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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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

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

                        Αχαρνές, 28 Ιανουαρίου   2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

30ο ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 82/27-01-2022   (ΑΔΑ: 6Τ1ΔΩΨ8-ΦΕΒ) 

αποφάσεως  Δημάρχου  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

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.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f3fa77033378325a5d96c9 στις 28/01/22 16:34

10)  Την υπ΄αριθμ.: 82/27-01-2022 (ΑΔΑ: 6Τ1ΔΩΨ8-ΦΕΒ) απόφαση Δημάρχου , η 

οποία    εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 

82/27-01-2022   αποφάσεως Δημάρχου  (ΑΔΑ: 6Τ1ΔΩΨ8-ΦΕΒ) δια της οποίας 

διορίσθηκαν οι α) Μαρίνη Αικατερίνη του Δημητρίου, δικηγόρο Αθηνών με 

ΑΜΔΣΑ: 26175 και β) Νικόλαος Σπανός του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών με 

ΑΜΔΣΑ: 24828, όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά εκπροσωπήσουν τον Δήμο 

Αχαρνών  ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου   Αθηνών  μετά 

παραστάσεως κατά την δικάσιμο  την 8 Φεβρουαρίου  2022,  ορισθείσα δια της 

ΑΚ1855/8-11-2021 πράξης της προέδρου  του ιδίου δικαστηρίου, αλλά και σε κάθε 

μετ΄αναβολή ή ματαίωση  δικάσιμο, καθώς επίσης και για την κατάθεση 

υπομνήματος επί της με ημερομηνία κατάθεσης  8-11-2021 ενώπιον του ιδίου 

δικαστηρίου  αίτησης που άσκησε η ΓΕΩΡΓΙΑ  σύζ. Μιχαήλ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ κατά 

του Δήμου Αχαρνών περί ακυρώσεως καθ΄ολοκληρίαν ή περί μεταρρυθμίσεως  της 

υπ΄αριθμ. πρωτ.: 35308/9-9-2021<<  Έκθεσης Αυθαίρετης κατασκευής και 

υπολογισμού προστίμων >> της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών 

Εφαρμογών . Η  αμοιβή των πληρεξούσιων  δικηγόρων   για την εν λόγω δικαστική 

υπόθεση, είναι το ποσό των χιλίων  ( 1000,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ 

                                     Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

                        Αχαρνές, 28 Ιανουαρίου   2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

31ο ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 80/27-01-2022   (ΑΔΑ: Ρ9Ζ6ΩΨ8-ΧΞΙ) 

αποφάσεως  Δημάρχου  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

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.
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10)  Την υπ΄αριθμ.: 80/27-01-2022 (ΑΔΑ: Ρ9Ζ6ΩΨ8-ΧΞΙ)απόφαση Δημάρχου , η 

οποία    εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 

80/27-01-2022   αποφάσεως Δημάρχου  (ΑΔΑ: Ρ9Ζ6ΩΨ8-ΧΞΙ) δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα. Αικατερίνη Στάμου, δικηγόρο Αθηνών με 

ΑΜΔΣΑ:33069  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 8 Φεβρουαρίου   2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  

συζήτηση  της από 01-12-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9634/2021 και Αριθμό 

Κατάθεσης Δικογράφου: 999/2021 αίτησης των: Νικόλαου Καρασμάνη του Μιχαήλ 

κ.λπ ( συν. 4 ) κατά του Δήμου Αχαρνών   περί καθορισμού  οριστικής  τιμής  για 

αποζημίωση αυτών,   αναγνωρισθέντων  δικαιούχων διά της υπ΄αριθμ.: 6420/2020 

αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών,  των μεν  δύο πρώτων λόγω 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης  τμήματος ιδιοκτησίας ενός εκάστου   επιφανείας 

102,60 τ.μ  με Κ.Α 19.13.54 για δε  έκαστο εκ των υπολοίπων   τρίτο και τέταρτο 

δικαιούχο,  τμήματος ιδιοκτησίας των   επιφανείας 111,80 τ.μ με Κ.Α 19.13.09. 

Αμφότερες οι ιδιοκτησίες  βρίσκονται  στο Ο.Τ. Γ936 της   ΠΕ  « ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Β΄» του Δήμου Αχαρνών.

Η αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, είναι  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.

                                     Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

      
                  Αχαρνές, 5 Ιανουαρίου  2022                      

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

32ο ΘΕΜΑ
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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) 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

6) 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 

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

παραρτημάτων αυτού.

8) Tην από 20 Νοεμβρίου 2018  και με αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ10563/20-11-2018  

προσφυγή,   την οποία κατέθεσε η  Γεωργακοπούλου Παναγιώτα του Παναγιώτου  

ενώπιον   του  Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημα 

συμβιβασμού δια μέσου της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με 

συμβιβασμό και η οποία στρέφεται  κατά του Δήμου Αχαρνών για την ακύρωση: α)   

των πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα ποσού συνολικά 44.142,35 ευρώ εις βάρος 

δύο ακινήτων με ΚΑ: 3975022  επί των Ο.Τ. 2914 και 2915 της  Π.Ε « ΜΕΓΑΛΑ 

ΣΧΟΙΝΑ Α΄» λόγω ένταξης της εν λόγω περιοχής στο σχέδιο πόλης  β)  του υπ΄αριθμ. 

πρωτ.: 179206/2015  πρακτικού υπ΄αριθμ.: 4/2016  της Επιτροπής προσδιορισμού 

αξίας ακινήτων χωρικής αρμοδιότητας Ανατολικής Αττικής της  Περιφέρειας Αττικής 

δ)  κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλήψεως της Διοίκησης και του Δήμου 

Αχαρνών της οποίας προσφυγής  η  δικάσιμος ορίσθηκε για την 8 Φεβρουαρίου 

2022 με την με αριθμό ΚΛ12158/16-08-2021 κλήση του ιδίου δικαστηρίου .

9) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη 

δικάσιμο της    ως άνω αναφερόμενης προσφυγής                                                                                                                                                         
                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Αθηνών μετά 
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παραστάσεως κατά την δικάσιμο την  8 Φεβρουαρίου 2022   αλλά και σε κάθε 

μετ΄αναβολή ή ματαίωση  δικάσιμο, καθώς επίσης και για την κατάθεση 

υπομνήματος επί της  από 20 Νοεμβρίου 2018  και με αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ10563/20-

11-2018  προσφυγής  της   Γεωργακοπούλου Παναγιώτας του Παναγιώτου   με αίτημα 

συμβιβασμού δια μέσου της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό  

η οποία στρέφεται  κατά   του Δήμου Αχαρνών για την ακύρωση: α)   των πράξεων 

επιβολής εισφοράς σε χρήμα ποσού συνολικά 44.142,35 ευρώ εις βάρος δύο ακινήτων  επί 

των Ο.Τ. 2914 και 2915 της  Π.Ε « ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» λόγω ένταξης της εν λόγω 

περιοχής στο σχέδιο πόλης  β)  του υπ΄αριθμ. πρωτ.: 179206/2015  πρακτικού υπ΄αριθμ.: 

4/2016  της Επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων χωρικής αρμοδιότητας Ανατολικής 

Αττικής της  Περιφέρειας Αττικής δ)  κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλήψεως της 

Διοίκησης και του Δήμου Αχαρνών 

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: Αικατερίνη Στάμου

 

                                          Η Προϊσταμένη                                    Η Νομική Σύμβουλος

                                       Γεωργία Χ. Μπούσγου                           Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
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                       Μπόσδα
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e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

      
                  Αχαρνές, 7 Ιανουαρίου  2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                        

                                                              ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

33ο ΘΕΜΑ
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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 υπ΄αριθμ. 108/22-3-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου  η κα Φανή Πουραϊμη  προκειμένου να 

καταθέσει αρμοδίως κλήση για τον προσδιορισμό συζήτησης της από 24-11-2017  με 

ΓΑΚ/ΕΑΚ: 6818/5548/2019 εφέσεως που άσκησε ο Ανδρέας Αλιφραγκής του Ιακώβου 

ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών  κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου με την επωνυμία  «Δήμος Αχαρνών» για τη εξαφάνιση της υπ΄αριθμ.: 

6446/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 

7) Την από 14-7-2021  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 5843/2021 και Ειδικό 

Αριθμό Κατάθεσης : 4446/2021 κλήση του Δήμου Αχαρνών δια της 

πληρεξουσίας δικηγόρου του  κας Φανής Πουραϊμη ενώπιον του Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών  κατά του Ανδρέα Αλιφραγκή δια της οποίας προσδιορίσθηκε 

ως χρόνος συζήτησης της ως άνω αναφερόμενης εφέσεως (  ΓΑΚ/ΕΑΚ: 

6818/5548/2019  )   η 8 Φεβρουαρίου 2022 

8) Την αναγκαιότητα διορισμού πληρεξούσιου  δικηγόρου προκειμένου να 

εκπροσωπήσει τον 

 Δήμο κατά την συζήτηση της προαναφερθείσας εφέσεως  ( 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 μετά παραστάσεως  και για την κατάθεση 

προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 8 

Φεβρουαρίου 2022, η οποία ορίσθηκε δια της από 14-7-2021  με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 5843/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 4446/2021 κλήσης του 

Δήμου Αχαρνών, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση    της από 24-

11-2017  με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 6818/5548/2019 εφέσεως που άσκησε ο Ανδρέας 

Αλιφραγκής του Ιακώβου   κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία Δήμος Αχαρνών για την εξαφάνιση της υπ΄αριθμ.: 6446/2016 αποφάσεως 

του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία  τον υποχρεώνει να αποδώσει στον Δήμο 

ένα ακίνητο συνολικού εμβαδού  1.049,99 τ.μ. ευρισκόμενο στην Πολεοδομική 

Ενότητα  « ΜΠΟΣΚΙΖΑ » το οποίο αποτελεί ρυμοτομηθείσα έκταση , η οποία 

προορίζεται για τη δημιουργία χώρου πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων  και  

πεζοδρόμων σύμφωνα με την με αριθ. 1/1996 Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής 

μελέτης της προαναφερθείσας Π.Ε.

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

δικαστική υπόθεση, το ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ (288,00) ευρώ πλέον 

αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ σύμφωνα με 

τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

Προτεινόμενος δικηγόρος : κα Φανή Πουραϊμη

     Η Προϊσταμένη                                          Η Νομική Σύμβουλος

        Γεωργία Χ. Μπούσγου                                  Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       

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

                        Αχαρνές, 28 Ιανουαρίου   2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

34ο ΘΕΜΑ
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                     Μπόσδα

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές

Τηλ. :   2132072460

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 81/27-01-2022   (ΑΔΑ: 92ΑΟΩΨ8-ΧΔ2) 

αποφάσεως  Δημάρχου  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

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 
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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.: 81/27-01-2022 (ΑΔΑ: 92ΑΟΩΨ8-ΧΔ2) απόφαση Δημάρχου , η 

οποία    εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 

81/27-01-2022   αποφάσεως Δημάρχου  (ΑΔΑ: 92ΑΟΩΨ8-ΧΔ2) δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα Φανή Γκολέμη του Ιωάννη, δικηγόρο 

Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 32539  ώστε να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον  

του Τριμελούς   Εφετείου  Αθηνών,  να παρασταθεί  και να  καταθέσει  προτάσεις  

και ανταίτηση στο ποσό των 134,00 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 8 Φεβρουαρίου   2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  

συζήτηση  της από 31-5-2021  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4187/2021 και Ειδικό  

Αριθμό Κατάθεσης : 424/2021 αίτησης ενώπιον του ιδίου δικαστηρίου  του Γεωργίου 

Αρβανίτη του Σταύρου κατά του Δήμου Αχαρνών  για αναγνώριση δικαιούχου και 

καθορισμό οριστικής  τιμής για αποζημίωση  λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης  

εδαφικής έκτασης συνολικής   επιφανείας 143,93 τ.μ με Κ.Α 35.18.66  στο Ο.Τ. 2587 

της   ΠΕ  « ΑΓΡΙΛΕΖΑ» του Δήμου Αχαρνών 

Η αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, είναι  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.

                                     Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
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                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            
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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

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

                        Αχαρνές, 28 Ιανουαρίου   2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 78/27-01-2022  (ΑΔΑ: 62ΘΠΩΨ8-ΑΨ0) 

αποφάσεως  Δημάρχου  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

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
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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.: 78/27-01-2022 (ΑΔΑ: 62ΘΠΩΨ8-ΑΨ0) απόφαση Δημάρχου , η 

οποία    εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 

78/27-01-2022   αποφάσεως Δημάρχου  (ΑΔΑ: 62ΘΠΩΨ8-ΑΨ0) δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Γεώργιος Καφύρας, δικηγόρος Αθηνών με 

ΑΜΔΣΑ: 19550  πληρεξούσιο δικηγόρο ώστε να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο 

Αχαρνών να παραστεί και να  καταθέσει  προτάσεις  ενώπιον του  Ειρηνοδικείου 

Αχαρνών κατά την   ορισθείσα δικάσιμο στις  2 Φεβρουαρίου 2022  αλλά και σε 

κάθε μετ΄ αναβολή  ή ματαίωση συζήτηση  της  από 15-6-2017  με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 2319/2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 229/2017 ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Αχαρνών            ( Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας )  αίτηση ( άρθρου 4 

παρ. 1 ν.3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους ν. 4128/2013, 4161/2013, 

4336/2015 και 4346/2015)  της Φρειδερίκης συζ. Βασιλείου Πετρόπουλου το γένος 

Απόστολου και Ελένης Λυμνιάτη, η οποία στρέφεται πλέον των άλλων (συν 4)  και  κατά 

του Δήμου Αχαρνών για ρύθμιση   οφειλών από  εισφορά σε χρήμα ύψους 4.376,29 ευρώ 

λόγω ένταξης της Π.Ε « ΠΥΡΓΟΥΘΙ »  στο σχέδιο πόλης.

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, είναι 

το ποσό των  εκατόν είκοσι οκτώ (128,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% 
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συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, 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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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

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

                        Αχαρνές, 28 Ιανουαρίου   2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 79/27-01-2022   (ΑΔΑ: 6ΟΦ9ΩΨ8-Ν7Φ) 

αποφάσεως  ΘΔημάρχου  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

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   

36ο ΘΕΜΑ
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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.: 79/28-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΦ9ΩΨ8-Ν7Φ)απόφαση Δημάρχου , η 

οποία    εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 

79/27-01-2022   αποφάσεως Δημάρχου  (ΑΔΑ: 6ΟΦ9ΩΨ8-Ν7Φ) δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος  κ. Κανέλλος Γιαννικόπουλος δικηγόρος 

Αθηνών με ΑΜΔΣΑ:28860  πληρεξούσιο δικηγόρο ώστε να  εκπροσωπήσει τον  

Δήμο Αχαρνών ενώπιον του 11ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών  μετά παραστάσεως κατά την δικάσιμο την  7 Φεβρουαρίου 

2022  ορισθείσα δια  της ΚΛ12259/2021 Κλήσεως του ιδίου δικαστηρίου,   αλλά και 

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

υπομνήματος επί της από 9-10-2018 με Αριθμό Εισαγωγής : ΠΡ9013/9-10-2018 

προσφυγής που άσκησε η Ε. ΜΠΕΛΕΡΧΑΣ-Κ.ΤΣΩΝΗΣ Ο.Ε  ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά των: 892/58717/22-9-2017 
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και   893/58719/22-9-2017  αποφάσεων του Δήμου Αχαρνών αναφορικά με τέλη 

κοινόχρηστων χώρων.

Η αμοιβή  του πληρεξούσιου δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, είναι 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.   

                                     Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            
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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, 7 Ιανουαρίου  2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

12) 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

13) 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 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού.

17) Την από 18-10-2021  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4935/2021  και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 109/2021 αγωγή  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών  ( διαδικασία 

Μικροδιαφορών) του Παντελή Αγγελόπουλου του Νικολάου με δικάσιμο την 10-

02-2022  η οποία στρέφεται κατά : α) του Δημάρχου Αχαρνών   και β)   του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  Δήμος Αχαρνών σε συνέχεια της από 3 

Απριλίου 2020 Έγκλησης –Μήνυσης κατά του Δημάρχου Αχαρνών ενώπιον του κ. 

37ο ΘΕΜΑ
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Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και της από 13-1-2020 εξωδίκου δηλώσεως    

περί δικαστικής αναγνώρισης και καταβολής στον ενάγοντα από τα δύο   εναγόμενα  

πρόσωπα και το καθένα εις ολόκληρον   : α) το ποσό των χιλίων εκατόν σαράντα 

τεσσάρων και εβδομήντα οκτώ λεπτών ( 1.144,78 ) ευρώ,  λόγω ζημίας του 

αυτοκινήτου του   από πτώση σε ρήγμα του οδοστρώματος  στην περιοχή των 

Θρακομακεδόνων και για ηθική βλάβη, νομιμοτόκως από την επομένη της δήλης 

ημέρας της υλικής ζημίας ήτοι από  7-1-2020 άλλως από την επομένη της επιδόσεως 

της από 13-1-2020 εξωδίκου, ήτοι από 17-01-2020  μέχρι εξοφλήσεως και β)  της 

δικαστικής του δαπάνης και της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του. 

18)  Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  με την μορφή ανάθεσης εντολής για τον 

χειρισμό της   ως άνω δικαστικής υποθέσεως

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

                                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να  καταθέσει  προτάσεις 

ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Αχαρνών κατά την   ορισθείσα δικάσιμο την 10 

Φεβρουαρίου 2022 αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση  δικάσιμο της  από 18-

10-2021  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4935/2021  και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 109/2021  

αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών  (διαδικασία Μικροδιαφορών) του Παντελή 

Αγγελόπουλου του Νικολάου   η οποία στρέφεται κατά : α) του Δημάρχου Αχαρνών   και β)   

του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  Δήμος Αχαρνών σε συνέχεια 

της από 3 Απριλίου 2020 Έγκλησης –Μήνυσης κατά του Δημάρχου Αχαρνών ενώπιον του κ. 

Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και της από 13-1-2020 εξωδίκου δηλώσεως  περί 

δικαστικής αναγνώρισης και καταβολής στον ενάγοντα από τα δύο   εναγόμενα  πρόσωπα και 

το καθένα εις ολόκληρον : α) το ποσό των χιλίων εκατόν σαράντα τεσσάρων και εβδομήντα 

οκτώ λεπτών ( 1.144,78 ) ευρώ, εις ολόκληρον,   λόγω ζημίας  του αυτοκινήτου του  από 

πτώση σε ρήγμα του οδοστρώματος  στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και για ηθική 

βλάβη, νομιμοτόκως από την επομένη της δήλης ημέρας της υλικής ζημίας ήτοι από  7-1-

2020 άλλως από την επομένη της επιδόσεως της από 13-1-2020 εξωδίκου, ήτοι από 17-01-
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2020  μέχρι εξοφλήσεως και β)  της δικαστικής του δαπάνης και της αμοιβής του 

πληρεξουσίου δικηγόρου του και 

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

υπόθεση το ποσό των εκατόν πενήντα   (150,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου Δ.Σ.Α. σύμφωνα με τον  Κώδικα Δικηγόρων.

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος

                             Η Προϊσταμένη                                          Η Νομική Σύμβουλος
                                       
                         Γεωργία Χ. Μπούσγου                                  Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
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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, 4 Ιανουαρίου   2022                        

       Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

       Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                                                                      ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

19) 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

20) 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 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  .

23) Τον ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α/27/9/2013) Κώδικας Δικηγόρων

24) Την από 17-06-2019  και με αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ: 10093/18-6-2019 αγωγή 

( μετά από  ρητή  παραίτηση της  άσκησης κάθε ένδικου μέσου κατά της 

υπ΄αριθμ: 640/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

απορριπτικής της από 4-6-2014 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 41629/5098/2015 προγενέστερης 

αγωγής ),  ενώπιον  του Τριμελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών των:  α) 

38ο ΘΕΜΑ
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Δημητρίου Λαμπουρίδη του Σάββα β) Παναγιώτη Λαμπουρίδη του Σάββα 

και γ) Μάριου Κρεούζη του Νικολάου κατά του Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » με αίτημα την 

καταβολή του συνολικού ποσού των 220.357,74 ευρώ εκ μέρους του 

εναγομένου σε ποσοστό 33% στους  πρώτο και τρίτο ενάγοντες και 34% 

στον δεύτερο ενάγοντα, ως θετική και αποθετική ζημία, χρηματική 

ικανοποίηση και ηθική βλάβη λόγω διακοπής εργασιών καταστήματος 

υγειονομικού  ενδιαφέροντος και λύσης της εταιρείας,  συνεπεία πράξεων, 

ενεργειών ή παραλείψεων του εναγομένου και των οργάνων του, η οποία 

αγωγή επιδόθηκε  στο Δήμο στις 09-09-2021 και της οποίας ορίσθηκε 

δικάσιμος η 10 Φεβρουαρίου 2022 δια της με Αριθ. ΚΛ:20217/2021 κλήσης 

του ιδίου δικαστηρίου  

7) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την προσήκουσα  εκπροσώπηση 

του Δήμου Αχαρνών κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής προς  αντίκρουση 

των ισχυρισμών των εναγόντων

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.

10) Την από 14-01-2022 πρόταση αμοιβής για την παράσταση και κατάθεση 

προτάσεων ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προς αντίκρουση της 

προαναφερθείσας αγωγής ( στοιχ. 6)  του συνεργαζόμενου δικηγόρου κου 

Καφύρα Γεωργίου, σε ποσοστό ένα τοις εκατό ( 1% ) επί του χρηματικού 

αιτήματος της αγωγής ήτοι:  220.357,74 ευρώ Χ1% =2.203,57 ευρώ, σύμφωνα 

με τον Κώδικα Δικηγόρων 

                                                                 ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

εκπροσωπήσει το Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει  υπόμνημα  ενώπιον 

του 19ου  Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την 
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δικάσιμο την 10 Φεβρουαρίου  2022 αλλά και σε κάθε μετ' αναβολή ή ματαίωση  

δικάσιμο της  από 17-06-2019  και με αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ: 10093/18-6-2019 

αγωγής των:  α) Δημητρίου Λαμπουρίδη του Σάββα β) Παναγιώτη Λαμπουρίδη 

του Σάββα και γ) Μάριου Κρεούζη του Νικολάου κατά του Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » με αίτημα την 

καταβολή του συνολικού ποσού των 220.357,74 ευρώ εκ μέρους του εναγομένου  

Δήμου σε ποσοστό 33% στους  πρώτο και τρίτο ενάγοντες και 34% στον δεύτερο 

ενάγοντα, ως θετική και αποθετική ζημία, χρηματική ικανοποίηση και ηθική 

βλάβη λόγω διακοπής εργασιών καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος και 

λύσης της εταιρείας συνεπεία πράξεων, ενεργειών ή παραλείψεων του 

εναγομένου και των οργάνων του. 

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

υπόθεση   το ποσό των 2.203,57 ευρώ  πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%  σύμφωνα με 

τον  Κώδικα  Δικηγόρων 

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Γεώργιος Καφύρας

 

     Η Προϊσταμένη                                                       Η Νομική Σύμβουλος

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

      
                  Αχαρνές, 5 Ιανουαρίου 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 22-05-2019 με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ10747/28-6-2019 αγωγή της 

Μελπομένης Κοντογιαννίδου του Θεοδώρου ενώπιον του Διοικητικού 

39ο ΘΕΜΑ
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Πρωτοδικείου Αθηνών( Τμήμα 25ο Τριμελές),   ασκηθείσα κατά του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

« ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » με αίτημα την υποχρέωση του εναγόμενου  Δήμου να 

καταβάλλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων 

( 220.000,00 ) ευρώ εντόκως από την επίδοση της εν λόγω αγωγής μέχρι 

πλήρους  εξοφλήσεως  ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και της 

αναπηρίας που υπέστη  συνεπεία των συνθηκών εργασίας κατά το χρονικό 

διάστημα   για το οποίο προσελήφθη  από τον Δήμο Αχαρνών με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης οκτώ μηνών ( οκτάμηνο πρόγραμμα 

κοινωφελούς εργασίας )  με την ειδικότητα βοηθητικών εργασιών 

καθαριότητας, της οποίας αγωγής  ορίσθηκε δικάσιμος η 11 Φεβρουαρίου 2022 

δια της με Αριθμό ΚΛ22830/2021 και από 03-09-2021 κλήσης του ιδίου 

δικαστηρίου.    

7)  Την αναγκαιότητα διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την προσήκουσα  

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών  κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής 

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      

10) Την από 23-12-2021 πρόταση αμοιβής του συνεργαζόμενου δικηγόρου κου 

Θεμιστοκλή Μαμάκου για την παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον 

του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προς αντίκρουση της προαναφερθείσας 

αγωγής ( στοιχ. 6), σε ποσοστό ένα τοις εκατό 

( 1% ) επί του χρηματικού αιτήματος της αγωγής ήτοι:  220.000,00 ευρώ Χ1% 

=2.200,00 ευρώ σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων                                 

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

εκπροσωπήσει το Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον 

του 25ου  Τριμελούς Τμήματος   του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την  

ορισθείσα,  δια της με Αριθμό ΚΛ22830/2021 και από 03-09-2021 κλήσης του ιδίου 

δικαστηρίου,  δικάσιμο την 11 Φεβρουαρίου 2022  αλλά και σε κάθε μετ' αναβολή 
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ή ματαίωση  δικάσιμο της με Αριθμό Εισαγωγής ΑΓ10747/28-6-2019 αγωγής της 

Μελπομένης Κοντογιαννίδου του Θεοδώρου    ασκηθείσας κατά του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » με αίτημα 

την υποχρέωση του εναγόμενου  Δήμου να καταβάλλει στην ενάγουσα το συνολικό 

ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων ( 220.000,00 ) ευρώ εντόκως από την επίδοση 

της εν λόγω αγωγής μέχρι πλήρους  εξοφλήσεως,   ως χρηματική ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης και της αναπηρίας που υπέστη  συνεπεία των συνθηκών εργασίας 

κατά το χρονικό διάστημα   για το οποίο προσελήφθη  από τον Δήμο Αχαρνών με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης οκτώ μηνών (οκτάμηνο 

πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας )  με την ειδικότητα βοηθητικών εργασιών 

καθαριότητας. 

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

δικαστική  υπόθεση   το ποσό των  δύο χιλιάδων διακοσίων  ( 2.200,00) ευρώ πλέον 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%  σύμφωνα με τον  Κώδικα Δικηγόρων

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

                             Η Προϊσταμένη                                         Η Νομική Σύμβουλος
                                       
                       Γεωργία Χ. Μπούσγου                                   Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

  

.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 
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Τηλ. :   2132072460,461,462

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

      
                  Αχαρνές, 11 Ιανουαρίου 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  

40ο ΘΕΜΑ
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5) 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

6) 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 

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

παραρτημάτων αυτού.

8) Την από 16/07/2021  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6670/2021 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης : 5057/2021 κλήση του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την 

επωνυμία  « ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών υπό του 

πληρεξουσίου δικηγόρου κου Θεμιστοκλή Μαμάκου,  περί  ορισμού νέας δικασίμου 

της  με Αριθμό Κατάθεσης: Β.Α.Β.:216/2013  αίτησής του για  καθορισμό  οριστικής 

τιμής μονάδος αποζημίωσης  του Κωνσταντίνου Κουβαριώτη του Μάρκου  σε συνέχεια 

της υπ΄αριθμ.: 4199/2014  μη οριστικής αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου λόγω μη 

προσκόμισης εγγράφων απαραίτητων για την συζήτηση της προαναφερθείσας αίτησης,  

κατόπιν της οποίας κλήσης ορίσθηκε δικάσιμος η 22-02-2022

9) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών 

κατά την δικάσιμο της αναφερόμενης ανωτέρω  αίτησης.  

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών  μετά παραστάσεως 

και για την κατάθεση προτάσεων   κατά την συζήτηση  την 15-02-2022 (αλλά και σε 

κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση )  ορισθείσα δια της  με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 6670/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 5057/2021  κλήσης του Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία  « ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » προς επαναφορά  

συζήτησης της  με Αριθμό Κατάθεσης: Β.Α.Β.:216/2013    αίτησης  αυτού,    περί 

καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής 

έκτασης  συνολικής επιφανείας  81,32 τ.μ.  με ΚΑ: 293020 που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ 2024  

της Πολεοδομικής Ενότητας « ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄» με δικαιούχο τον  Κωνσταντίνο  Κουβαριώτη 

του Μάρκου  αναγνωρισθέντα    δυνάμει της υπ΄αριθμ.: 92/2013  αποφάσεως του 

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

δικαστική υπόθεση, το ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ (288,00) 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                                          Η Νομική Σύμβουλος
                                       
                                   Γεωργία Χ. Μπούσγου                                    Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 7 Ιανουαρίου  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  

41ο ΘΕΜΑ
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5) 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

6) 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 

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

παραρτημάτων αυτού.

8) Την από 13-10-2021  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 80073/2021 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 111/2021 αίτηση , ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της 

Αμαλίας συζ. Νικόλαου Νικολάου το γένος Παπανικολάου κατά του Δήμου Αχαρνών 

περί αναγνώρισης δικαιούχου  αποζημίωσης των απαλλοτριωθέντων επικειμένων των 

δύο (2) ιδιοκτησιών της επί των Ο.Τ 2716 και 2747 με ΚΑ: 3714004 και 3814005   

στην περιοχή «ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών  με ορισθείσα 

ημερομηνία δικασίμου την18 -02-2022.
9) Το με αρ πρωτ οικ 228146/5-12-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής –Δ/νση 

Χωρικού Σχεδιασμού Επιτροπή Προσδιορισμού αξίας ακινήτων το οποίο 

κοινοποιήθηκε στο δήμο στις 13/12/2016, με συνημμένο το υπ αριθμ πρωτ οικ 

228142/5-12-2016 Πρακτικό 22/2016/Π.Ε Ανατολικής Αττικής μετά του συνημμένου 

πίνακα επικειμένων. 

10) Την υπ΄αριθμ.: 376/30-7-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της 

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η  κα Χριστίνα 

Κωτσόγιαννη με ΑΜΔΣΑ: 21916, ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών 

μετά παραστάσεως, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 27ης 

Σεπτεμβρίου 2021 αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, καθώς 

επίσης και να καταθέσει ανταίτηση στις τιμές των επικειμένων που έχουν 

καθορισθεί σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα επικειμένων του υπ αριθμ πρωτ 

οικ 228142/5-12-2016 Πρακτικού 22/2016/Π.Ε Ανατολικής Αττικής επί της από 

28/5/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 46975/2021 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 2113/2021 αίτησης της Αμαλίας συζ. Νικόλαου Νικολάου το γένος 

Παπανικολάου κατά του Δήμου Αχαρνών περί καθορισμού τιμής μονάδος 

αποζημίωσης επικειμένων των δύο (2) ιδιοκτησιών της στην Π.Ε «ΜΕΓΑΛΑ 

ΣΧΟΙΝΑ Α΄»



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f3fa77033378325a5d96c9 στις 28/01/22 16:34

11) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά τη συζήτηση της αναφερόμενης ανωτέρω ( στοιχ. 8) αίτησης.

                                                

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 

Δήμου Αχαρνών, την παράσταση και την κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών , κατά την ορισθείσα δικάσιμο την 18  Φεβρουαρίου  2022 αλλά 

και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 13-10-2021  με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 80073/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 111/2021 αίτησης , ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της Αμαλίας συζ. Νικόλαου Νικολάου το γένος 

Παπανικολάου κατά του Δήμου Αχαρνών περί αναγνώρισης δικαιούχου  αποζημίωσης των 

απαλλοτριωθέντων επικειμένων των δύο (2) ιδιοκτησιών της επί των Ο.Τ 2716 και 2747 με 

ΚΑ: 3714004 και 3814005  στην περιοχή «ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών  

Η αμοιβή της πληρεξούσιας  δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, σύμφωνα με 

τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικά Δικηγόρων Παράρτημα Ι, είναι  το ποσό των εκατόν 

ενενήντα δύο   (192,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ 

   Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Χριστίνα Κωτσόγιαννη 

                                  Η Προϊσταμένη                                          Η Νομική Σύμβουλος
                                       

                        Γεωργία Χ. Μπούσγου                                  Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
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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, 30 Δεκεμβρίου  2021                        

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 

42ο ΘΕΜΑ
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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) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού. 

6) 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

7) 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 

8) Την  υπ’ αριθμ 6162/2020 Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Αθηνών η οποία εξεδόθη 

επί της με ΓΑΚ: 2835 ΕΑΚ:  292/29-5-2020 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία « ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Β.Ε.Ο.Κ.-

ΑΔΑΜ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » κατά του Δήμου Αχαρνών,  η 

οποία καθορίζει  προσωρινή τιμή μονάδος  το ποσό των 330,00 ευρώ το τ.μ.  για 

αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης της επίδικης ιδιοκτησίας συνολικής επιφανείας  

600,57 τ.μ,  η οποία  βρίσκεται στο Ο.Τ. 673 στην Π.Ε. « ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α΄» του 

Δήμου Αχαρνών με Κ.Α. 203301 και  επίσης   αναγνωρίζει την αιτούσα δικαιούχο της 

αποζημίωσης  που καθορίστηκε προσωρινά. Η προαναφερθείσα  απόφαση  

δημοσιεύτηκε την 10η Νοεμβρίου 2020 και γνωστοποιήθηκε  στο Δήμο δια του από  

15-11-2021 ηλεκτρονικού ενημερωτικού σημειώματος της πληρεξούσιας δικηγόρου 

του Δήμου δυνάμει της υπ΄ αριθμ.: 178/24-7-2020 αποφάσεως της Οικονομικής 

Επιτροπής κας Αικατερίνης Κατσανδρή, η οποία  στο από 16-11-2021 νεώτερο 

σημείωμά της, συνιστά την κατάθεση αίτησης του Δήμου οριστικού προσδιορισμού 

ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών  έως την 10η Δεκεμβρίου 2021.

9) Την υπ αριθμ.: 405/3-6-2008  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Αχαρνών,  όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε  με την υπ΄αριθμ.: 

52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει, σύμφωνα με την οποία 

αποφασίσθηκε ο προσδιορισμός συμβιβαστικής ( εξωδικαστικής )  τιμής 

αποζημίωσης ρυμοτομούμενων εκτάσεων  για την Π.Ε  « ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  Α΄»  

στο ποσό των 200 ευρώ το τ.μ. 
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10) Την υπ΄αριθμ.: 572/26-11-2021 ( ΑΔΑ: ΩΚΣΗΩΨ8-3ΜΖ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του 

Δήμου η κα Αικατερίνη Κατσανδρή, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 37215: 1)  Για 

την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών τη σύνταξη αίτησης και κατάθεση αυτής  εντός 

της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίες ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών,  για καθορισμό οριστικής τιμής στο ποσό των 207,00 ευρώ/τ.μ 

σύμφωνα με την υπ αριθμ.: 405/3-6-2008  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Αχαρνών,  όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε  με την υπ΄αριθμ.: 52/5-2-

2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει   κατά :  α) της  ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία « ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Β.Ε.Ο.Κ.-

ΑΔΑΜ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »  και β) της υπ’ αριθμ 6162/2020 

Αποφάσεως Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία  καθορίζει ως  προσωρινή τιμή 

μονάδος το ποσό των τριακοσίων τριάντα  (330,00) ευρώ τ/μ για αποζημίωση,  λόγω 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της επίδικης ιδιοκτησίας της προαναφερθείσας 

εταιρείας,  συνολικής επιφανείας  600,57 τ.μ,  η οποία  βρίσκεται στο Ο.Τ. 673 στην 

Π.Ε. « ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α΄» του Δήμου Αχαρνών με Κ.Α. 203301 καθώς επίσης   και 

για   την κατάθεση προτάσεων  κατά την συζήτηση  της αναφερόμενης ανωτέρω  

αιτήσεως  όταν και όπου ορισθεί, αλλά και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση 

συζήτηση. 

11) Την κατατεθείσα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών την 01-12-2021 με  

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9437/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 986/2021 

αίτηση του Δήμου ( ως ανωτέρω προαναφέρθηκε )  με ορισθείσα δικάσιμο την 

15-02-2022  .

12) Την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9420/2021 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης 985/2021 αίτηση της  ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Β.Ε.Ο.Κ.-ΑΔΑΜ 

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »  περί καθορισμού οριστικής τιμής 

μονάδος με ορισθείσα δικάσιμο την 15-02-2022  ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών.

13) Το γεγονός ότι οι αναφερόμενες ανωτέρω αιτήσεις των διαδίκων  ( στοιχ. 

11,12 ) εκκρεμούν ενώπιον του αυτού δικαστηρίου, υπάγονται στην αυτή 

ειδική διαδικασία και  πρόκειται να συνεκδικασθούν ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών την 15-2-2022 λόγω συνάφειας
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                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

  Την λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της  υπ΄αριθμ.: 572/26-11-2021 ( ΑΔΑ: 

ΩΚΣΗΩΨ8-3ΜΖ) αποφάσεως  της Οικονομικής Επιτροπής στο στοιχ. 3 του 

αποφασιστικού  κειμένου  με την προσθήκη παραγράφου και αντικατάσταση της  λέξης  

συζήτηση ως εξής: Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο την κα Αικατερίνη Κατσανδρή, 

δικηγόρο Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 37215 για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών  

και για   την κατάθεση προτάσεων  κατά τη  συνεκδίκαση της με  Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 9437/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 986/2021 αίτησης του 

Δήμου και της με  Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9420/2021 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης 985/2021 αίτησης της  ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Β.Ε.Ο.Κ.-ΑΔΑΜ 

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το κείμενο της 

εν λόγω αποφάσεως. 

                             Η Προϊσταμένη                                          Η Νομική Σύμβουλος
                                       
                       Γεωργία Χ. Μπούσγου                                    Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
             

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 18  Ιανουαρίου  2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

25) 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

43ο ΘΕΜΑ
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26) 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 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.

30) Την από 14-09-2021  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:86439/2021 και Ειδικό  

Αριθμό Κατάθεσης : 117/2021 αίτηση των: α)  Σοφίας χήρας Νικολάου Βίγγου 

του γένος Γεωργίου Μπατή β) Δημητρίου Βίγγου του Νικολάου και της Σοφίας  

και γ) Γεωργίου-Άθω Βίγγου του Νικολάου   και της Σοφίας ενώπιον  του 

Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών περί  αναγνώρισης των αιτούντων  ως 

δικαιούχων της αποζημίωσης που θα καθορισθεί προσωρινά από το Μονομελές 

Εφετείο Αθηνών και τυχόν οριστικά από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών για 

απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία των επιφανείας 204,40 τ.μ. κειμένης επί του Ο.Τ. 

2523Β της Πολεοδομικής Ενότητας «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών με 

Κ.Α: 121507 ημερομηνία συζήτησης  την 18 Φεβρουαρίου  2022 

8) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για τον χειρισμό της εν λόγω  

δικαστικής  υποθέσεως. 

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

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

1649/1986

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του ενώπιον  του Μονομελούς  

Πρωτοδικείου  Αθηνών,  να παρασταθεί  και να  καταθέσει  προτάσεις   κατά τη 
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συζήτηση   την 18 Φεβρουαρίου   2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  

ματαίωση  συζήτηση  της  από 14-09-2021  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 

86439/2021 και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης : 117/2021 αίτησης των: α)  Σοφίας 

χήρας Νικολάου Βίγγου του γένος Γεωργίου Μπατή β) Δημητρίου Βίγγου του 

Νικολάου και της Σοφίας  και γ) Γεωργίου-Άθω Βίγγου του Νικολάου   και της 

Σοφίας  ενώπιον  του Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών περί  αναγνώρισης των 

αιτούντων ως  δικαιούχων της αποζημίωσης που θα καθορισθεί προσωρινά από το 

Μονομελές Εφετείο Αθηνών και τυχόν οριστικά από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών 

για απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία των επιφανείας 204,40 τ.μ. κειμένης επί του Ο.Τ. 

2523Β της Πολεοδομικής Ενότητας «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών  με Κ.Α: 

121507   

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% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα 

με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

   Προτεινόμενος  δικηγόρος: Αναστάσιος Οικονομόπουλος

                             Η Προϊσταμένη                                   Η Νομική Σύμβουλος
                              
                              Γεωργία Χ. Μπούσγου                            Δήμητρα Ε. Καψιώτη        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       

                       Μπόσδα

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές

Τηλ. :   2132072460,461,462

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

      
                  Αχαρνές, 11 Ιανουαρίου 2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ

44ο ΘΕΜΑ
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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) 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

6) 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 

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

παραρτημάτων αυτού.

8) Την από 03/12/2021  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9549/2021 και Αριθμό Κατάθεσης 

Δικογράφου: 994/2021 κλήση του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την 

επωνυμία  « ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών υπό του 

πληρεξουσίου δικηγόρου κου Θεμιστοκλή Μαμάκου,  για ορισμό νέας δικασίμου της 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 2637/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 290/2019 

αίτησής του περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος στρεφόμενη κατά των 

Δημητρίου Σουπουρτζή του Παναγιώτη κ.λ.π ( συν. 4) σε συνέχεια της 4072/15-6-2020 

μη οριστικής αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου για τους αναφερόμενους στο ιστορικό  

αυτής λόγους κατόπιν της οποίας κλήσης ορίσθηκε δικάσιμος η 22-02-2022

9) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών 

κατά την δικάσιμο της αναφερόμενης ανωτέρω  αίτησης.  

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών   μετά παραστάσεως 

και για την κατάθεση προτάσεων κατά την ορισθείσα,  δια της με  Γενικό Αριθμό 
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Κατάθεσης: 9549/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 994/2021 κλήσης,   δικάσιμο 

την 22-02-2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  δικάσιμο  της με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης : 2637/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 290/2019 αίτησης  του 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία  « ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ »   περί 

καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση εδαφικής έκτασης  συνολικής 

επιφανείας  138,27   τ.μ.  με ΚΑ: 101310 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 136Α της Πολεοδομικής 

Ενότητας « ΑΥΛΙΖΑ» με δικαιούχους τους : α) Δημήτριο Σουπουρτζή του Παναγιώτη, β) 

Αθηνά  Σουπουρτζή του Παναγιώτη γ) Αργύρη Σουπουρτζή του Παναγιώτη και Θεοδώρα 

Σουπουρτζή του Παναγιώτη σε ποσοστό 25% ήτοι για 31,11 τ.μ. , έκαστος εξ αυτών,  οι 

οποίο αναγνωρίσθηκαν δικαιούχοι  δυνάμει της υπ΄αριθμ.: 62/2017 αποφάσεως του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

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

δικαστική υπόθεση, το ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ (288,00) 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                                          Η Νομική Σύμβουλος
                                       
                                   Γεωργία Χ. Μπούσγου                                    Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
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