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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
«Αρωγή»  Ν.Π.Δ.Δ.
Μπόσκιζας & Πλαταιών 23Α

Αχαρνές,  13679
Τηλ.:210 2404444
Fax : 210 2404443
Email: logistics.arogi@outlook.com

                   Αχαρναί 24/05/2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 παρ. 1, 2 και 5 του Ν. 
3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων»  ισχύουν τα εξής:

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια  
μέσου του δημάρχου στη (δημαρχιακή επιτροπή) Οικονομική Επιτροπή  λογαριασμό της 
διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός 
της διαχείρισης ορίζονται με  το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός 
υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα 
πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η (δημαρχιακή επιτροπή) 
οικονομική επιτροπή  τα  προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του 
διμήνου, υποβάλλει τον  απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό 
λογιστικό σχέδιο Δήμων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί 
με έκθεσή της στο  δημοτικό συμβούλιο.

5. Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο,  επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 
774/1980 (ήδη άρθρο 45 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52/28.02.2013 τεύχος Α') και  παράλληλα 
διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από  
απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα 
είτε μετά  από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας».

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του 
άρθρου 44 του Ν.4483/17 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της 
εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και 
την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.»

1ο ΘΕΜΑ
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Ο Απολογισμός χρήσης οικονομικού έτους 2021 παρουσιάζει 
ανακεφαλαιωτικά τα εξής αποτελέσματα :

Α. Έσοδα Χρήσης
Χρηματικό Υπόλοιπο 

Προηγούμενης 
Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα

Τακτικά 109.272,86 109.272,86 109.272,86 0,00

Έκτακτα 3.524,95 3.524,95 3.524,95 0,00

Έκτακτα Ειδικευμένα 97.623,36 97.623,36 97.623,36 0,00

Σύνολο Α 210.421,17 210.421,17 210.421,17 0,00

Έσοδα Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
Εισπρακτέα 
υπόλοιπα

Τακτικά 88.041,09 88.041,09 88.041,09 0,00
Εκτακτα 592.020,00 340.417,68 340.417,68 0,00
Εισπράξεις από 
Δάνεια & ΠΟΕ

0,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις υπέρ 
Δημοσίου & τρίτων

255.550,00 89.237,46 89.237,46 0,00

Σύνολο Β 935.611,09 517.696,23 517.696,23 0,00
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 1.146.032,26 728.117,40 728.117,40 0,00

Β. Δαπάνες Χρήσης
Είδος

Δαπάνης Προϋπολ/σες Ενταλθείσες Πληρωθείσες 
Αδιάθετες 
πιστώσεις

Σύνολο Εξόδων 1.146.032,26 455.142,61 455.142,61 690.889,65
Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο 1.146.032,26 455.142,61 455.142,61 690.889,65

Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης

Είδος Λογαριασμού Χρηματικό Υπόλοιπο
Τακτικά 88.178,61

Έκτακτα 12.214,98

Έκτακτα Ειδικευμένα 172.581,20

Σύνολο 272.974,79
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Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων, σύμφωνα με τα extrait (αντίγραφα 
κινήσεων)  των λογαριασμών όψεως που τηρεί το ΝΠΔΔ στην τράπεζα Alpha 
και Eurobank,  την 31/12/2021  ανέρχονται στο ύψος των 272.974.79 € και 
αναλύεται σε λογαριασμούς όπως παρακάτω:

ALPHA BANK 569-00-2002-001306 31/12/2021 77.705,08
ALPHA BANK 569-00-2002-001592 31/12/2021 36.039,51
EUROBANK 0026.0273.94.0201889194 31/12/2021 159.230,20
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2021 272.974,79

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

          ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ
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Θέμα: «Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκποίηση 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών 
κάδων απορριμμάτων, λόγω απόσυρσης»

Κύριε Πρόεδρε,

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

σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκποίηση 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων 

απορριμμάτων, οι οποίοι λόγω εκτεταμένης χρήσης και παλαιότητας είναι πλέον μη 

λειτουργικοί και δεν επιδέχονται επισκευή. 

Εχοντας υπόψη:

• Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

• Το αριθμ. πρωτ. 39271/30-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης χρήζουν απόσυρσης 348 μεταλλικοί και 29 πλαστικοί κάδοι 
απορριμμάτων, οι οποίοι λόγω εκτεταμένης χρήσης και παλαιότητας είναι πλέον μη 
λειτουργικοί και δεν επιδέχονται επισκευή. Λόγω έλλειψης χώρου συγκέντρωσης του 
συνόλου των κάδων αυτών η απόσυρσή τους θα γίνεται τμηματικά. 

• Την απόφαση 165/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΥΜΩΨ8-ΚΠΟ) Δημοτικού Συμβουλίου 
έγκρισης εκποίησης 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων απορριμμάτων με 
τη διενέργεια ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 199 παρ.1 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Π.Δ. 
270/1981.

• Η εκποίηση του κινητού θα γίνει με δημοπρασία σύμφωνα με τα όσα ορίζει το 
ΠΔ 270/81. (άρθρο 201 ΔΚΚ) 

• Την 1156/2021 (αριθμ. πρωτ. 34299/3-9-2021) απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί 
ορισμού Αντιδημάρχων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας 
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος
Τηλ.: 213-2072361, 367

                   Προς : 
                   Κοιν. :

  Αχαρνές … /… / 2022
  Αριθμ. πρωτ. 
 

Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχο Οικονομικών

2ο ΘΕΜΑ
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• Την υπ’ αριθμ. 14/22-02-2022 (ΑΔΑ Ψ3ΤΗΩΨ8ΦΒ0) απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, σύστασης της Επιτροπής Εκτιμήσεων έτους 2022 και επικύρωση του 
Πρακτικού ανάδειξης Μηχανικού από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, με έργο της την 
αγορά, εκμίσθωση,  μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων σύμφωνα 
με α) τα άρθρα 7, 8 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και β) το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, 
όπως ο Νόμος ορίζει.

• Την αριιθμ. πρωτ. 43132/12-5-2022 έκθεση εκτίμησης εκποίησης Κάδων 
Απορριμμάτων της Εκτιμητικής Επιτροπής. 

• Το ποσό από την εκποίηση θα πιστωθεί στον Κ.Α. εσόδων 1122.001.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 348 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ
29 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Όροι Διακήρυξης για την “Φανερή, πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την 
εκποίηση 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων” :

---------------------------------------------------------

Άρθρο 1ο 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική. Θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 165/30-11-2021 αποφάσεως 
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 
στις 5 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Αχαρνών 
(αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), οδός Λ. Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της ανωτέρω οριζόμενης ώρας λήξης, εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την 
οριζόμενη ώρα αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του 
ονοματεπωνύμου του πλειοδότη Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε 
πλειοδοτούντα και η δέσμευση μεταφέρεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους 
επιβαρύνοντας οριστικά των τελευταίο πλειοδότη .

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή 
δημοπρασίας πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο 
πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η 
απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 
συμμετάσχει στην δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικεία διακηρύξεως 
προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά . Πλειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που 
θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή / ανά κιλό.

Άρθρο 2o

Αντικείμενο της δημοπρασίας

Η δημοπρασία αφορά την εκποίηση μεταλλικών και πλαστικών κάδων, που συγκεντρώνονται 
σε χώρους του Δήμου και μπορεί ο πλειοδοτών να παραλαμβάνει τις εκποιούμενες 
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ποσότητες, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας επιτροπής. Ειδικότερα, θα εκποιηθούν κατ' 
εκτίμηση οι ακόλουθες ποσότητες:

α/α Είδους Μονάδα 
Μέτρησης

Εκτιμώμενη 
Ποσότητα 
σε τόνους

Ελάχιστη Τιμή 
Μονάδας 
€/τόνος

Ελάχιστο όριο 
της πρώτης 

προσφοράς (€)

1
Μεταλλικοί κάδοι απορρημάτων 
χωρητικότητας 1.100 λίτρων

348 38,28 220 8.421,60

2
Πλαστικοί κάδοι απορρημάτων 
χωρητικότητας 1.100 λίτρων

29 1,45 50 72,50

8.494,10

Άρθρο 3ο 

Τιμή εκκίνησης

Ως ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς των εκποιούμενων κάδων ορίζεται το ποσό των Οκτώ 
Χιλιάδων Τετρακοσίων Ενενήντα Τεσσάρων ευρώ και Δέκα λεπτών (8.494,10€),

Η προσφορά δεσμεύει τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών 
από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν προσφορά για όλα τα πιο πάνω είδη υλικών 
(μεταλλικοί  κάδοι και πλαστικοί κάδοι)

Άρθρο 4ο 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τα οποία οφείλουν να 
εκπροσωπούνται νόμιμα), εφόσον κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας 
προσκομίσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο που στο εξώφυλλό του θα 
αναγράφει το όνομα/επωνυμία του συμμετέχοντος και τον τίτλο της δημοπρασίας και θα 
περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. Η συμμετοχή στη δημοπρασία 
προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης καθώς και 
την πλήρη γνώση των προς εκποίηση κάδων απορριμμάτων.

Άρθρο 5ο

Όροι και υποχρεώσεις

1. Ο πλειοδότης θα παραλάβει με δικά του μέσα τα εκποιούμενα είδη από το χώρο 
περισυλλογής τους σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος 
καθαριότητας του Δήμου.

2. Η παραλαβή θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο του Τμήματος 
Σχεδιασμού, Εποπτείας  Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων κ. Σπύρο 
Παππού Τηλ.: 210 2404 429    213 2072 471 & e mail: spappous@acharnes.gr

3. Κατά την παραλαβή του προς εκποίηση υλικού θα εκδοθούν τα απαραίτητα 
συνοδευτικά έγγραφα, δελτίο αποστολής από το Δήμο και ζυγολόγιο από την 
εταιρεία.
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Άρθρο 6ο

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν σε κλειστό φάκελο τα εξής δικαιολογητικά με 
ποινή αποκλεισμού :

α. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου ή νομίμου εκπροσώπου αν πρόκειται για νομικό 
πρόσωπο. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή 
κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο καταστατικού, το Φύλλο Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό 
Δημοτικού Συμβουλίου συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία με εξουσιοδότηση 
συγκεκριμένου προσώπου. Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η 
ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα . 

β. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσοστού 10% επί του οριζόμενου ελάχιστου 
ορίου πρώτης προσφοράς. 

γ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ( του συμμετέχοντα και του εγγυητή). 

δ. Δημοτική ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών (του 
συμμετέχοντα και του εγγυητή).

ε. Υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερόμενου (φυσικού προσώπου ή νομίμου εκπροσώπου 
αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και του εγγυητή αυτού ότι :

1. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα

2. Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

3. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο θα πρέπει 
να έχουν θεωρηθεί με το γνήσιο της υπογραφής την ημερομηνία κατάθεσής τους. Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι υπεύθυνες δηλώσεις θα έχουν θεωρηθεί με 
το γνήσιο της υπογραφής την ημέρα αποστολής τους (σφραγίδα ταχυδρομείου). Δεν 
μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει 
κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει 
ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο 
από τα ανωτέρω στοιχεία. Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν .4250/2014 σε ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των 
πρωτοτύπων.

Άρθρο 7ο 

Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού προσφοράς του 
πλειοδότη. Η κατατεθείσα αρχικώς εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται με την 
υπογραφή της σύμβασης. Επίσης, επιστρέφονται και οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των 
τυχόν λοιπών συμμετεχόντων.

Άρθρο 8ο

Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας
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1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την 
καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή. Η δημοπρασία μπορεί να 
συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα εφόσον εξακολουθούν χωρίς 
διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη 
ώρα αποφασίζει η αρμόδια Επιτροπή η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα 
πρακτικά. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην 
Επιτροπή πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόμιμο 
πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει για δικό του λογαριασμό.

2. Η Επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τους φακέλους των δικαιολογητικών. Στο 
εξώφυλλο του κάθε φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του 
συμμετέχοντος ή η επωνυμία της εταιρίας. Η Επιτροπή καταχωρεί στο πρακτικό 
διενέργειας της δημοπρασίας τα ονόματα των ενδιαφερόμενων κατά σειρά 
προσέλευσης.

3. Στη συνέχεια, η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την 
πληρότητά τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου από τη 
συμμετοχή του στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ακολούθως, ο διαγωνισμός συνεχίζεται με προφορική πλειοδοσία ανάμεσα σε 
εκείνους που έχουν υποβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα από την 
παρούσα δικαιολογητικά, έως ότου αναδειχθεί ο τελικός πλειοδότης. Μετά τη λήξη της 
δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη 
της Επιτροπής, τον τελικό πλειοδότη και τον εγγυητή του.

Άρθρο 9ο

Δικαίωμα υποβολής ένστασης

Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνο όσοι συμμετείχαν στη δημοπρασία ή 
αποκλείσθηκαν από αυτήν σε οποιοδήποτε στάδιο και μόνο για λόγους που ανακύπτουν κατά 
το αντίστοιχο στάδιο. Οι ενστάσεις επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας κατατίθενται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και, αφού πρωτοκολληθούν, διαβιβάζονται στην Επιτροπή 
διενέργειας της δημοπρασίας την ίδια ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η Επιτροπή 
διενέργειας της δημοπρασίας γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων, η δε γνώμη της αυτή 
καταγράφεται στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας. Πριν από την έγκριση ή μη του 
πρακτικού για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά 
με τις υποβληθείσες ενστάσεις.

Άρθρο 10ο

Κριτήριο κατακύρωσης - Υπογραφή Σύμβασης

Κριτήριο για την κατακύρωση της δημοπρασίας θα είναι η υψηλότερη συνολική τιμή και για τα 
δύο είδη που θα επιτευχθεί, αποκλειόμενης προσφοράς που θα αναφέρεται μόνο σε μέρος 
αυτών. Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη προσφορά στο 
σύνολο του πακέτου. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική 
Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται συνολικά σε 8.494,10€, ήτοι 
8.421,60€ προ ΦΠΑ για τους μεταλλικούς κάδους και 72,50€ για τους πλαστικούς κάδους. 
Κάθε μεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς θα αυξάνεται τουλάχιστον κατά ένα λεπτό 
(0,01) ευρώ από την προηγούμενή της.
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Προσφορές μικρότερες του ποσού αυτού απορρίπτονται. Ο τελευταίος πλειοδότης μετά την 
τελευταία του προσφορά θα κάνει ανάλυση της τελικής προσφοράς ανά τόνο για κάθε ένα 
από τα εκποιούμενα είδη.

Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της 
Επιτροπής να συμμορφωθεί, ειδάλλως η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου σε βάρος του τελικού πλειοδότη και του εγγυητή του, ως 
ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι αυτού κατακυρωθέν ποσόν, ποσό το 
οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται για έγκριση και κατακύρωση στην 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία κατακυρώνει ή όχι, σύμφωνα και με την εισήγηση 
της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας. Η εκδοθείσα απόφαση αποστέλλεται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τον προβλεπόμενο από την παραπάνω διάταξη 
έλεγχο νομιμότητας.

Ο τελικός πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση αν δεν εγκριθούν τα πρακτικά 
της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή και η εκδοθείσα απόφασή της από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Η κοινοποίηση της εγκριθείσας νόμιμης κατακυρωτικής απόφασης στον τελικό πλειοδότη 
γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από αυτόν που επιδίδει και τον παραλήπτη, 
ή με e-mail. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του τελικού πλειοδότη να την παραλάβει, 
θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία 
υπογράφουν δύο (2) μάρτυρες.

Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
εγκριθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας, να 
προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, 
προσκομίζοντας και το σύνολο των δικαιολογητικών για τα οποία είχε καταθέσει υπεύθυνη 
δήλωση ή αυτών που η ισχύς τους έχει λήξει, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ 
του Δήμου άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του και 
του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων δια την επί το έλασσον διαφορά του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας από την προηγουμένη. Με τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση 
θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

Άρθρο 11ο

Εξόφληση του τιμήματος

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού καλείται ο ανάδοχος με έγγραφο της Επιτροπής, να 
καταβάλει το τίμημα στο ταμείο του Δήμου ως εξής:

Α) Το ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της τιμής κατακύρωσης της προσφοράς του εντός (10) 
δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας και πριν από τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης,

Β) Το υπόλοιπο 50% θα καταβάλλεται τμηματικά με βάση τα ζυγολόγια . Σε περίπτωση που 
πλειοδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το τίμημα, η κατακύρωση ανατρέπεται και 
καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή μπορεί 
να κατακυρώσει τα εκποιούμενα είδη στον επόμενο. Η πιστοποίηση της παραληφθείσης 
ποσότητας θα γίνεται από τον αρμόδιο ορισθέντα υπάλληλο της Διεύθυνσης του Δήμου 
Αχαρνών. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε 
οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Δήμου Αχαρνών για 
οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις που θα προέλθουν από δικές του ή προστεθέντων του 
ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών 
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απομάκρυνσης ή και εξ αφορμής αυτών . Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για πραγματικά 
ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων των εκποιούμενων πραγμάτων. Με τη συμμετοχή στον 
διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των 
εκποιούμενων και της κατάστασης στην οποία αυτά ευρίσκονται και ότι αυτά είναι της 
τελείας αρεσκείας του και κατάλληλα για ανακύκλωση. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 
κάθε παράβαση της εργατικής , ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής νομοθεσίας σχετικά με την 
απασχόληση του προσωπικού του. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με επιμέλεια 
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα μέτρα Υγιεινής και 
Ασφάλειας που προβλέπει η νομοθεσία.

Το ποσό αυτό θα πιστωθεί στον Κ.Α. εσόδων 1122.001.

Άρθρο 12ο

Υποχρεώσεις πλειοδότη

Η μεταφορά των κάδων θα γίνει με οχήματα του πλειοδότη, έπειτα από σχετικό έγγραφο 
αίτημα της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη 
λήψη του ως άνω αιτήματος.

Ο πλειοδότης υποχρεούται να ζυγίσει με δικά του έξοδα και ευθύνη τους κάδους προκειμένου 
να προσδιορισθεί το ακριβές τους βάρος, παρουσία υπαλλήλου της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών. Μετά την ζύγιση θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης 
υπογεγραμμένο από τον πλειοδότη και τον υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας, που 
επιβλέπει την ζύγιση. Σε περίπτωση πλεονάζουσας απόκλισης από το αρχικό 
προϋπολογισθέν βάρος των δημοπρατούμενων δια της παρούσας κάδων μετά την ζύγιση θα 
καταβάλλεται το τίμημα από τον πλειοδότη για το επιπλέον βάρος σύμφωνα με την τιμή της 
προσφοράς του. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιστραφεί στον πλειοδότη το ανάλογο ποσό.

Άρθρο 13ο 

Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος Αχαρνών δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οποιαδήποτε εκνίκηση των ειδών, 
ούτε για την εν γένει κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα είδη αυτά, ούτε για τις επ’ αυτών 
υφιστάμενες δουλείες. Σε περίπτωση εκνίκησης των ειδών, ο Δήμος υποχρεούται να 
επιστρέψει άτοκα το καταβληθέν από τον αγοραστή ποσό, σε περίπτωση δε μερικής 
εκνίκησης, το ανάλογο αυτής ποσό, το οποίο θα οριστεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια 
δικαστήρια.

Άρθρο 14ο

Επανάληψη της δημοπρασίας

1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από τον Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιαστεί σ’ αυτήν 
πλειοδότης.

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω ασύμφορου 
του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του 
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, όπως και όταν μετά την κοινοποίηση στον 
τελικό πλειοδότη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το αποτέλεσμα της 
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δημοπρασίας και την εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δεν 
προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

3. Σε περίπτωση που ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του είτε αρνούνται να 
υπογράψουν τα πρακτικά είτε δεν προσέλθουν εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και 
υπογραφή της σύμβασης, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος τους, ως 
ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, το 
οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 
Δημάρχου, η οποία αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως, δημοσιεύεται 
με τον τρόπο που δημοσιεύεται και η αρχική διακήρυξη, αλλά πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας της επαναληπτικής δημοπρασίας και 
διεξάγεται όπως και η αρχική.

5. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά 
κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 15o

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.acharnes.gr) 
και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια 
της δημοπρασίας. Για την ανάρτηση αυτή θα εκδοθεί αποδεικτικό ανάρτησης.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
διενέργεια δημοπρασίας σε μία ημερήσια εφημερίδα και σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα του 
νομού και θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών www.acharnes.gr. 
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον 
πλειοδότη και εξοφλούνται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 16ο

Για ότι δεν προβλέπεται στους όρους της παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 
270/1981 (Φ.Ε.Κ. - 77/30-3-1981 τ. Α'), του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, 
Φ.Ε.Κ. - 114 τ. Α/8-6-2006) και του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 τ. Α'/7-6-2010), Πρόγραμμα 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

---------------------------------------------------------

Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Λέκκα

http://www.acharnes.gr)/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  06/06/ 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

1. Η με αρ. 244/06-04-2022/Αρ. πρωτ.: 32141/06-04-22 Απόφαση του 
Δημάρχου Αχαρνών για Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016) 
της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 64 ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στον ανάδοχο/ μελετητή κ. Βότση Εμμανουήλ, Αρχ. Μηχ., 
Κομνηνών 37, Νεάπολη, Τ.Κ. 11473, Α.Φ.Μ. 051261863 , ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών.

2. Η με αρ. 34627/12-04-2022 σύμβαση απευθείας ανάθεσης της μελέτης,  
μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του αναδόχου κ. Βότση 
Εμμανουήλ   με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης δυο (2) μηνών ήτοι με 
ημερομηνία περαίωσης την 12-06-2022 .

3. Η με αρ. πρωτ. Δήμου : 35874/15-04-2022 πράξη ορισμού των κ. 
Λαμπρινίδου Ειρήνης, Αρχ. Μηχανικού και κ. Κολοκούρη Αλεξάνδρας Πολ. 
Μηχανικού ως επιβλεπουσών του έργου.

4. Η με αρ. πρωτ. Δήμου : 36635/18-04-2022 Έγκριση χρονοδιαγράμματος 
μελέτης

5. Το με αρ. πρωτ. Δήμου : 41873/10-05-2022 έγγραφο του Αναδόχου  με το 
οποιο κατατέθηκε η μελέτη.

6. Το με αρ. πρωτ. Δήμου : 48284/25-05-2022 έγγραφο  της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  για επιστροφή για διορθώσεις της μελέτης

  
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας  παράδοσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ  Ο.Τ.  64 ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

3ο ΘΕΜΑ
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Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη για την ανάπλαση, την 
διαμόρφωση του ελευθέρου χώρου και την υλοποίηση φυσικού παιχνιδότοπου 
στο Ο.Τ.64 στα βορειοδυτικά της πλατείας Αριστοτέλους. 
Η μελέτη θα  περιλαμβάνει: 
α. Αρχιτεκτονική μελέτη – προμελέτη, οριστική και εφαρμογής β. 
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη -προμελέτη, οριστική και εφαρμογής και γ. 
Φυτοτεχνική μελέτη- φύτευση , άρδευση 

 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Δεν έχουν εγκριθεί Πιστοποιήσεις. Το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι το σύνολο της 
εργολαβικής σύμβασης δηλαδή 36.574,30€. 

Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δύο (02) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης ήτοι το έργο λήγει στις 12 Ιουνίου 2022.  

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου 52271/03-06-2022 , ο Ανάδοχος κ. Βότση 
Εμμανουήλ, κατέθεσε αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά δυο (2) 
μήνες ώστε  να  επιλυθούν και να  ενσωματωθούν οι  παρατηρήσεις και οι 
υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας στην μελέτη.

Η Υπηρεσία αποδέχεται την παραπάνω αιτία καθυστέρησης και εισηγείται  την  
παράταση  της προθεσμίας παράδοσης της μελέτης  κατά δυο (2) μήνες , 
ήτοι μέχρι  12/08/2022 για την ορθή ολοκλήρωσή της. 

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

                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

              

                                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

                                                            Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &  Μηχανικός Η/Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Προς: 
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της αρ. 256/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση νέας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των όρων αυτής, καθώς και ορισμός επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών για την εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης 

μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών»

Κ. Πρόεδρε,      

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος 

την ακύρωση της αρ. 256/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, την έγκριση νέας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των όρων αυτής, καθώς και τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών για την εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών 

ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.

Έχοντας υπ’ όψη:

1) Τα αρ. 72 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2) Την αρ. 19/2020 (αρ. πρωτ. 8657/19-2-2020) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η υλοποίηση προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών 

ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Αχαρνών με κοινωνικό 

ανταποδοτικό χαρακτήρα

3) Τον Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των 

Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 

Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 

94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 

ρυθμίσεις.

4ο ΘΕΜΑ
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4) Την αρ. 32/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίθηκαν οι χώροι 

τοποθέτησης των κάδων συλλογής κατά σειρά προτεραιότητας.

5) Το αρ. πρωτ. 4484/29-1-2020 έγγραφο της υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας 

σύμφωνα με το οποίο το ανταποδοτικό όφελος εξυπηρετεί να είναι σε μορφή δωροεπιταγών.

6) Την με αρ. 256/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναδείχθηκε ανάδοχος του 

προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών 

υφασμάτινων υλικών η εταιρεία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΟΥΠΙΑ-ΠΑΝΙΑ», η 

οποία προσφέρθηκε να τοποθετήσει είκοσι (20) κάδους ανακύκλωσης με ανταποδοτικό όφελος 

πεντακόσια (500) ευρώ το έτος.

7) Την με αρ. πρωτ. 51039/1-6-2022 επιστολή της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 

ΣΤΟΥΠΙΑ-ΠΑΝΙΑ» σύμφωνα με την οποία η εταιρεία αποσύρεται από την διαδικασία για 

οικονομικούς λόγους.

εισηγούμαστε:

Α) την ακύρωση της αρ. 256/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

αναδείχθηκε ανάδοχος του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών 

ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών η εταιρεία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 

ΣΤΟΥΠΙΑ-ΠΑΝΙΑ»,  σύμφωνα με το πρακτικό 1/2022 της επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων,

Β) την έγκριση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των όρων αυτής για την 

εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και 

λοιπών υφασμάτινων υλικών, οι οποίοι έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αχαρνών πρόκειται να ξεκινήσει την εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής 

διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, 

παπούτσια, πάνινα παιχνίδια, τσάντες, ζώνες, κουβέρτες, σεντόνια κ. λ. π.), μέσω της εγκατάστασης 

δικτύου ειδικών κάδων συλλογής.

         Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 19/2020 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.

     Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, ο Δήμος προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει 

σφραγισμένη προσφορά, προκειμένου να αναλάβει  σε συνεργασία με το Δήμο την ολοκληρωμένη 

διαχείριση  του προγράμματος με τους παρακάτω όρους όπως, εγκρίθηκαν με την αρ. ………./2022 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής:
o Να είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να διαθέτει σχετική βεβαίωση 

εγγραφής, καθώς και να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία.
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o Να  εγκαταστήσει  δωρεάν  τριαντατρείς (33) κάδους ειδικών  προδιαγραφών,  για  την συλλογή  των  
προαναφερομένων  αποβλήτων  σε  σημεία που έχουν εγκριθεί με την αρ. 32/2020 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά σειρά προτεραιότητας. Η εγκατάσταση του συνόλου των κάδων θα 
ολοκληρωθεί εντός τετραμήνου από την ανάρτηση της σύμβασης στην διαύγεια, ενώ εντός διμήνου 
από την ανάρτηση της σύμβασης θα γίνει η εγκατάσταση τουλάχιστον είκοσι (20) κάδων. 

o Να εγκαταστήσει επί πλέον κάδους, εφόσον ο Δήμος κρίνει με σχετική Απόφασή του ότι είναι σκόπιμο 
να επεκταθεί το Δίκτυο.

o Οι ειδικές προδιαγραφές  ορίζονται  ως  εξής: Να είναι  καλαίσθητοι χρώματος μώβ ή διαφορετικού 
σχήματος (σύμφωνα με το παράρτημα V του Ν. 4819/2021) απ’ ότι οι συμβατικοί κάδοι, 
εξωτερικών χώρων και να έχουν διακριτή σήμανση που θα δηλώνει το σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται.

o Να διασφαλίζει χωρίς επιβάρυνση του Δήμου την άψογη εξωτερική εμφάνιση των κάδων και να 
επισκευάζονται ή να αντικαθιστώνται σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης εντός δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ/νσης Καθαριότητας 
Ανακύκλωσης.

o Να υπάρχει, εάν είναι δυνατόν, σύστημα ειδοποίησης όταν οι κάδοι γεμίζουν.

o Να συλλέγει τους κάδους όταν αυτοί γεμίζουν με δικά του μέσα και να προβαίνει σε άμεση αποκομιδή 
των ειδών κατόπιν ειδοποίησης της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης, όταν διαπιστώνεται ότι ο 
κάδος είναι πλήρης.

o Να προσκομίζεται στον Δήμο κάθε στοιχείο σχετικό με την αποκομιδή και την πρόοδο του 
προγράμματος (Αναλυτικές μηνιαίες καταστάσεις, ζυγολόγια, δελτία αποστολής κ. λ. π.). Να δηλώνει 
στο ΗΜΑ τις ποσότητες που συλλέγει από τον Δ. Αχαρνών και να αποστέλλει τα στοιχεία στην 
υπηρεσία καθαριότητας εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους.

o Να παρέχει στον Δήμο την δυνατότητα του ελέγχου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

o Να προωθεί τα μη επαναχρησιμοποιούμενα υλικά για ανακύκλωση.

o Να παρέχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών σχετικά με την ανακύκλωση ρούχων και 
υποδημάτων με χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου π.χ. διανομή φυλλαδίων, καταχωρήσεις στον 
τοπικό τύπο, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και σχετική εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Δήμου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατ’ αρχήν σε πέντε (5) έτη αρχόμενη από την ημερομηνία 

υπογραφής της. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται 

αυτομάτως για διαδοχικές ετήσιες περιόδους, εκτός αν δύο (2) μήνες προ της λήξεως είτε της αρχικής 

τριετίας είτε εκάστης διαδοχικής ετήσιας περιόδου, οποιοδήποτε από τα Μέρη ειδοποιήσει εγγράφως το 

άλλο Μέρος ότι δεν επιθυμεί την παράταση της σύμβασης. 
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Μετά το πέρας της σύμβασης ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να απομακρύνει όλους τους 

κάδους άμεσα, επαναφέροντας τον περιβάλλοντα χώρο στην πρότερη κατάστασή του, εντός ενός 

(1) μηνός από την λήξη της σύμβασης διατηρώντας την υποχρέωση να αδειάζει τους κάδους. Σε 

περίπτωση που οι κάδοι παραμείνουν πέραν του μηνός οι κάδοι περιέρχονται στην κυριότητα του 

Δήμου. 

Το κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου διατηρεί το δικαίωμα παράλληλης δράσης συλλογής και 

αξιοποίησης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.

 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δημιουργηθεί στην Ελλάδα Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων, για τα είδη ένδυσης ή υπόδησης, η σύμβαση θα εναρμονιστεί με 

τη νομοθεσία και ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με το σύστημα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι τα πλέον συμφέροντα για τον Δήμο ανταποδοτικά οφέλη, δηλαδή 

ανταποδοτικό όφελος ανά κάδο.

Το ανταποδοτικό όφελος ορίζεται να είναι σε μορφή δωροεπιταγών, προς την Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πολιτικής και θα αποδίδεται κάθε έτος, αρχομένου από την συμπλήρωση του πρώτου 

έτους από την ανάρτηση της σύμβασης στην διαύγεια. 

Σε περίπτωση ανάπτυξης του δικτύου πέραν των 33 κάδων το ανταποδοτικό όφελος 

αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την προσφέρουσα τιμή.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 

87 και Μπόσδα), από ….έως…. υπ’ όψη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής   

σε   ημερομηνία   που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους συμμετέχοντες. Στη  συνέχεια η Επιτροπή  θα  

εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία θα αποφανθεί επί του τελικού 

αποτελέσματος.

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της οδού 

Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών 

www.acharnes.gr σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

     Γ) η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών να αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

                    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Βαλκάνος Βασίλειος, ΤΕ Γεωπονίας Παππούς Σπυρίδων, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

Παπαδονικολάκη Ελευθερία, ΠΕ Περιβάλλοντος Ιωάννης Κατάρας ΔΕ Διοικητικού

http://www.acharnes.gr/
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Παρίσσης Σταθόπουλος ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας Σπανέα Χρυσάνθη, ΔΕ Διοικητικού
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
       Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορριμμάτων

                                                                                                    Ευστάθιος Τοπαλίδης     
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  «Διόρθωση της υπ. αριθ. 310/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως 

προς τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών της 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2022, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.» 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί απόφαση 

για διόρθωση της υπ. αριθ. 310/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη 

συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών της 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 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 

τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να 

συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 

επιστήμονες.

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11α και 11ε του Ν.4412/2016:

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες:   Χρ. Αναγνωστόπουλος
Τηλ.: (+30)2132072484
Ε-mail: canagnostopoulos@acharnes.gr 

                       

Προς:  

Βαθμός προτεραιότητας: «Κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «Τρία έτη»

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

5ο ΘΕΜΑ
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 «1. Στο πλαίσιο των διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης 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, 

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

συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης μετά από ψηφοφορία επί των 

επικρατέστερων προτάσεων. Η γνώμη 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. Σε περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δύναται η 

αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων, των 

επιτροπών ή των ομάδων εργασίας έναν εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που 

διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της 

παρ. 1. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα 

μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.
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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 του ν. 4412/2016.

11α. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών συγκροτείται 

τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή διενέργειας/επιτροπή 

αξιολόγησης)

11ε. Τα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό ή σε άλλο 

φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί 

συλλογικών οργάνων.»

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 διενέργειας 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

και Πληροφορικής, 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.

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

κλάδο/ειδικότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε τη «Διόρθωση της υπ. 

αριθ. 310/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη συγκρότηση επιτροπής 

διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης 
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και Πληροφορικής, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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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, 01 Ιουνίου 2022

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 411/2022  ( ΑΔΑ: ΩΖΝΝΩΨ8-ΚΣΩ) 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.

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

Νομικής    

6ο ΘΕΜΑ
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         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) 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.

9)  Την υπ΄αριθμ.: 411/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΝΝΩΨ8-ΚΣΩ) απόφαση Δημάρχου η 

οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

         Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ 

αριθμ. 411/2022 (ΑΔA ΩΖΝΝΩΨ8-ΚΣΩ) αποφάσεως Δημάρχου, δια της 

οποίας διορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα Φανή Πουραϊμη, δικηγόρος 

Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α:25347, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο  Αχαρνών, να 

παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών-Τμήμα 11ο Μονομελές, κατά τη συζήτηση την 06 Ιουνίου 2022 αλλά 

και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της από 27-11-2015 με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης:21611/2015 και αριθμό Εισαγωγής:ΠΡ3480Β προσφυγής 

της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΙΑΛΗ Ε.Ε » κατά του Δήμου 

Αχαρνών και κατά αποφάσεων Αντιδημάρχου για επιβολή δημοτικών τελών, 

φόρων και προστίμων λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων

          Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου ορίσθηκε  στο ποσό των εκατόν 

σαράντα εννέα     

         (149,00) ευρώ,  πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% , σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δικηγόρων      

          Παράρτημα Ι.

             Η Υπάλληλος                            Η Προϊσταμένη             Η Νομική Σύμβουλος

Αλεξάνδρα Μπαρμπαρούση             Γεωργία Μπούσγου           Δήμητρα 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, 03 Ιουνίου 2022

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 425/2022  ( ΑΔΑ: 6 Ε86ΩΨ8-ΚΚΑ) 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.

         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   

7ο ΘΕΜΑ
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        εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων  

         και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων. 

8) 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.

9)  Την υπ΄αριθμ.: 425/2022  ( ΑΔΑ: 6 Ε86ΩΨ8-ΚΚΑ) απόφαση Δημάρχου η 

οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις.

                                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 

425/2022  

( ΑΔΑ: 6 Ε86ΩΨ8-ΚΚΑ) αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίστηκε 

πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με 

Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 17096, για

να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών να 

παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις – ανταίτηση στο ποσό των 142 ευρώ το 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 τη συζήτηση την 07-06-2022, η οποία ορίσθηκε με 

την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 10154/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 

7642/2021 κλήση, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 4294/2021 μη οριστικής απόφασης του 

ιδίου δικαστηρίου για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους, αλλά και σε κάθε μετ΄ 

αναβολή ή ματαίωση συζήτηση, της από 28-01-2020 με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης:1037/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης :123/2020 αίτησης του 

Δημητρίου Φυτά του Παναγιώτη περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος και 

αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής 

έκτασης επιφανείας 86,50 τ.μ. στην Πολεοδομική Ενότητα «ΝΕΑΠΟΛΗ» του Δήμου 

Αχαρνών.          
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Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι 

επτά (427,00€) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια 

αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

         Η Υπάλληλος                           Η Προϊσταμένη                            Η Νομική 

Σύμβουλος

Αλεξάνδρα Μπαρμπαρούση          Γεωργία Μπούσγου                          Δήμητρα 

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, 03 Ιουνίου 2022

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 427/2022  ΑΔΑ: Ψ7Ω3ΩΨ8-ΡΦ4 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. 

8ο ΘΕΜΑ
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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.: 427/2022 ΑΔΑ: Ψ7Ω3ΩΨ8-ΡΦ4 απόφαση Δημάρχου η οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

427/2022 ΑΔΑ: Ψ7Ω3ΩΨ8-ΡΦ4 αποφάσεως  Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε 

πληρεξούσιος δικηγόρος ο  κος  Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με 

ΑΜΔΣΑ:17096 για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παρασταθεί και να 

καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο 

την 10-6-2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 01-04-

2022 με ΑΚ553/1-4-2022 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το 

διακριτικό τίτλο « ΔΙΟΝ Α.Β.Τ.Ε.» κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών 

( Α.Ε.Π.Π. ) και ήδη Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ ) και κατά 

του Δήμου Αχαρνών για την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση με αίτημα 

προσωρινής διαταγής : α) Της υπ΄αριθμ.: 403/2022 απόφασης του 1ου Κλιμακίου της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) κατά το μέρος αυτής, το 

οποίο απορρίφθηκε η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: ( ΓΑΚ) ΑΕΠΠ96/21-01-2022 

προδικαστική προσφυγή της εν λόγω εταιρείας που στρεφόταν κατά της με αριθ.: 

683/31-12-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών , β) Της 

με αριθ.: 683/31-12-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών 

και γ) Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης 

της Διοίκησης.

 Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε στο ποσό των τριακοσίων σαράντα 

ενός

(341,00 ) ευρώ πλέον  αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια 

αμοιβών του
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Κώδικα Δικηγόρων  Παράρτημα Ι.

        Η Υπάλληλος                                            Η Προϊσταμένη                                      Η 

Νομική Σύμβουλος

Αλεξάνδρα  Κ. Μπαρμπαρούση                       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, 03 Ιουνίου 2022

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 426/2022  ΑΔΑ: ΨΤ33ΩΨ8-ΞΗ3 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  

9ο ΘΕΜΑ
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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.: 426/2022 ΑΔΑ: ΨΤ33ΩΨ8-ΞΗ3 απόφαση Δημάρχου η οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

426/2022 ΑΔΑ: ΨΤ33ΩΨ8-ΞΗ3 απόφασης Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε 

πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με 

ΑΜΔΣΑ: 17096, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις – ανταίτηση στο ποσό 

των 154,24 ευρώ το τ.μ. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 226/2011 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, κατά τη συζήτηση την 07-06-2022, η οποία 

ορίσθηκε με την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:549/2022 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης : 401/2022 κλήση, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.:4361/2021 μη οριστικής 

απόφασης του ιδίου δικαστηρίου για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους, αλλά και 

σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της από 1-02-2021 με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης:853/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:150/2021 αίτησης της 

Τσαμασιώτη Φωτεινής του Αριστείδη, περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος 

και αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 

εδαφικής έκτασης επιφανείας 217,80 τ.μ. επί του Ο.Τ. 2577 της Πολεοδομικής 

Ενότητας «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών.

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι 

επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια 

αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
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        Η Υπάλληλος                                            Η Προϊσταμένη                                      Η 

Νομική Σύμβουλος

Αλεξάνδρα  Κ. Μπαρμπαρούση                     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, 03 Ιουνίου 2022

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 429/2022 ΑΔΑ: ΩΖΜ6ΩΨ8-Ρ0Π 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 
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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.: 429/2022 ΑΔΑ: ΩΖΜ6ΩΨ8-Ρ0Π απόφαση Δημάρχου η οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

429/2022 ΑΔΑ: ΩΖΜ6ΩΨ8-Ρ0Π αποφάσεως  Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε 

πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Θεμιστοκλής  Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με 

ΑΜΔΣΑ: 17096 για  να παραστεί και να καταθέσει σημείωμα ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 2/6/2022 ότε και ορίσθει 

η συζήτηση της προσωρινής διαταγής επί της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 

53373/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:5886/2022 μη Αυτοτελούς Αιτήσεως 

Προσωρινής Διαταγής (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), των Αγγελή Δημητρίου 

κ.λ.π. (συν. 74 ), εργαζομένων στο Δήμο Αχαρνών με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αλλά και σε κάθε άλλη κατόπιν 

αναβολής ή ματαίωσης συζήτηση ορισθεί, προς αντίκρουση της προσωρινής 

διαταγής.

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε στο ποσό των εκατό εξήντα (160,00 

) ευρώ

( 2 ώρες Χ80 ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων 

Παράρτημα Ι.

        Η Υπάλληλος                                            Η Προϊσταμένη                                     Η 

Νομική Σύμβουλος
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Αλεξάνδρα  Κ. Μπαρμπαρούση                       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, 03 Ιουνίου 2022

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 428/2022  (ΑΔΑ: ΨΠΖΒΩΨ8-0Ω8 ) 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.: 428/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΖΒΩΨ8-0Ω8) απόφαση Δημάρχου η οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

428/2022  

ΑΔΑ:ΨΠΖΒΩΨ8-0Ω8 απόφασης Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε 

πληρεξούσιος        δικηγόρος ο κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος, δικηγόρος Αθηνών με 

Α.Μ.Δ.Σ.Α:28860  για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παρασταθεί και να 

καταθέσει προτάσεις – ανταίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

σύμφωνα με τις τιμές που ορίσθηκαν με το υπ΄αριθμ.: 23/2016 Πρακτικό της 

Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων Χωρικής Αρμοδιότητας Ανατολικής 

Αττικής της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο 

προσδιορίζεται η αξία των επικειμένων που περιλαμβάνονται στην πράξη

εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 

«ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών, κατά τη δικάσιμο την 07-06-2022 αλλά και σε 

κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 28-04-2022 με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 37898/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1638/2022 αίτησης 

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) των : α) Νικολάου Ζερζελίδη του Παναγιώτη 

και β) Ναταλίας Παρασίδη του Γεωργίου συζ. Νικολάου Ζερζελίδη, κατά του Δήμου 

Αχαρνών, περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης για τα ρυμοτομούμενα 

επικείμενα τις ιδιοκτησίας των με Κ.Α 12.18.13 στο Ο.Τ. 2577 της Πολεοδομικής 

Ενότητας 

« ΠΥΡΓΟΥΘΙ » στις τιμές που αναφέρονται στο ιστορικό της εν λόγω αιτήσεως.

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε στο ποσό των τριακοσίων είκοσι 

ενός (321,00)

ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% , σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων 

Παράρτημα Ι.
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        Η Υπάλληλος                                            Η Προϊσταμένη                                      Η 

Νομική Σύμβουλος

Αλεξάνδρα  Κ. Μπαρμπαρούση                   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 Ιουνίου 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

6) Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 36132/15-04-2022  έγγραφο του Τμήματος Ταμειακής 

Υπηρεσίας  της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών   με θέμα: « ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ  

»  και αίτημα ως ακολούθως: « Παρακαλώ όπως γίνει ανάθεση σε δικηγόρο που 

θα ασχοληθεί με τις κατασχέσεις που έχουν κρεμάσει στα Τραπεζικά Ιδρύματα της 

χώρας μας για λογαριασμό του Δήμου. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την σωστή 

λειτουργία της Ταμειακής  Υπηρεσίας καθώς και για να διαλευκανθούν και 

ελευθερωθούν χρήματα που είναι δεσμευμένα στους Τραπεζικούς μας 

λογαριασμούς»

7) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες   για την άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί επί των 

τραπεζικών λογαριασμών  που διατηρεί  ο Δήμος στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 

χώρας.

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 
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υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

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 από 23-05-2022 έγγραφη   οικονομική προσφορά του συνεργαζόμενου 

δικηγόρου κου     

       Αθανάσιου  Τσιούρα  ( ΑΜΔΣΑ:40029 ) για τις περιγραφόμενες σε αυτή 

υπηρεσίες  σε 

       συνεργασία με τον υπ΄αυτού  προτεινόμενο συνάδελφό του κ. Παναγιώτη 

Τσουκάτο του 

       Ευαγγέλου (ΑΜ ΔΣΑ  41307),  η οποία, ως αναφέρει,  έχει  υπολογισθεί με το 

σύστημα της  

        χρονοχρέωσης και σύμφωνα με την    ελάχιστη αμοιβή που προβλέπεται 

στον Κώδικα 

       Δικηγόρων (άρθρο 59 και Παράρτημα Ι), ήτοι 30 ώρες x 80 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ ανά ώρα, 

       δηλαδή συνολικά 2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ,  ο δε  επιμερισμός της παραπάνω 

αμοιβής  θα 

       γνωστοποιηθεί με την παράδοση του παραδοτέου  αντικειμένου και την 

αντίστοιχη  

      τιμολόγηση.

11) Tην από 07-06-2022 σύμφωνη γνώμη της Οικονομικής Υπηρεσίας αναφορικά με 

την πρόταση 

       του δικηγόρου για τις ως άνω ενέργειες.

                                                            ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την  λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό  πληρεξούσιου Δικηγόρου προκειμένου να 

επιληφθεί του θέματος που  τίθεται στο    υπ΄αριθμ. πρωτ.: 36132/15-04-2022  έγγραφο 

του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας  της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών και να 

προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να  έλθει σε επαφή με τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, να πληροφορηθεί, να επαληθεύσει και να 

καταγράψει τις κάθε είδους δεσμεύσεις των χρημάτων που έχουν επιβληθεί επί 

τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Αχαρνών σε χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα της χώρας, να συλλέξει τα σχετικά έγγραφα και να επιβεβαιώσει τη 

διατήρηση ή εξόφληση των σχετικών απαιτήσεων.
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2. Για την έγκριση  αμοιβής  του δικηγόρου που θα διορισθεί  για τις ως άνω ενέργειες , 

σύμφωνα  με τον  Κώδικα  Δικηγόρων 

Συνημμένα υποβάλλουμε : α) Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 36132/15-04-2022  έγγραφο του Τμήματος 

Ταμειακής Υπηρεσίας  της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών

 β) Την από 23-05-2022 οικονομική προσφορά του συνεργαζόμενου δικηγόρου κου 

Αθανάσιου Τσιούρα

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

                          


		2022-06-10T15:26:34+0300




