1ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΕΞΟΔΩΝ
ΠΡΟΣ: Τον κ. Σπυρίδων Βρεττό
Δήμαρχο - Πρόεδρο Οικον. Επιτροπής.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θ Ε Μ Α : Έγκριση της μετακίνησης και της αποζημίωσης των δαπανών
μετακίνησης
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου για την
συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου με επικεφαλή τον Δήμαρχο, στην τελετή
εγκαινίων της 86ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το τριήμερο 9-10-11
Σεπτεμβρίου 2022, στην Θεσσαλονίκη.
κ. Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή
συνεδρίαση για την έγκριση της μετακίνησης και της αποζημίωσης των
δαπανών μετακίνησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου για την
συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου με επικεφαλή τον Δήμαρχο, στην τελετή
εγκαινίων της 86ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το τριήμερο 9-10-11
Σεπτεμβρίου 2022, στην Θεσσαλονίκη.
.
.
.
Η δαπάνη θα αντληθεί από τον Κ.Α. : 00-6431.001 του προϋπολογισμού έτους
2022.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Εξόδων
Κλειώ Κατάρα
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2ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Οικονομικής Επιτροπής
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
ΤΚ 13673 Αχαρνές
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης
Τηλ.: 213 2072370
Fax: 213 2072369
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr

Αχαρνές, 30/08/2022

Προς : Τον Κο Πρόεδρο και τα μέλη της

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την
προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου, εκτιμώμενης αξίας
193.303,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. B. Έγκριση της με αρ. 68/2022
μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού
Εξοπλισμού. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την
προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου, με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιμής.».
Έχοντας υπόψη τα εξής :
1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την
υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄).
2. Σύμφωνα με το άρθρο 72 περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.............».
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3. Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016: «Οι τεχνικές
προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61».
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί
κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως
αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007
(Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης» και ιδίως του άρθρου 158 παρ. 1, περ. δ, τα ανταλλακτικά και η
συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, αποτελούν υποχρεωτική δαπάνη
για τον Δήμο.
5. Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την
ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ελαστικών και της τοποθέτησης αυτών για τα
οχήματα, μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος στον στόλο του για δύο (2) έτη.
Σκοπός της παρούσας είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων
και η απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών καθώς και την
διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση
αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.
6. Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού
Εξοπλισμού του Δήμου Αχαρνών, συνέταξε την επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη
αριθ. 68/2022 μελέτη προϋπολογισθείσας δαπάνης 193.303,60 € με Φ.Π.Α. 24%.
7. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34352100-0 «Ελαστικά επίσωτρα
φορτηγών αυτοκινήτων».
8. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της προμήθειας.
9. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 72577/25-07-2022) που καταχώρησε ο
Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση
της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
«22REQ010992607 2022-07-25».
10. Την με αρ. πρωτ. 73058/26-07-2022 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών,
που αφορά στην με αρ. Α-630/2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
(Α.Δ.Α.: ΨΝΝΖΩΨ8-4ΞΜ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011045315 202208-23) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 193.303,60 €, σε βάρος του Κ.Α.
20-6671.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα
οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 30.000,00 €) και 2023 (με ποσό 163.303,60 €).
11. Λόγω του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης ο διαγωνισμός πρέπει
να διενεργηθεί με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω
της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα
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αναφερόμενα στην με αριθ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και
εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 121 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43
του Ν. 4605/2019).

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή
συνεδρίαση για τα κάτωθι :
Α) για την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας Ελαστικών Οχημάτων – Μηχανημάτων του
Δήμου, εκτιμώμενης αξίας 193.303,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Β) για την έγκριση της αριθ. 68/2022 επισυναπτόμενης μελέτης του Αυτοτελούς
Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού.
Γ) για τον καθορισμό και την σύνταξη των όρων διακήρυξης του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης,
για την εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης με κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο Συντάκτης

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Νικόλαος Γκαγκαστάθης

Ελένη Κατρά

Ειρήνη Λέκκα
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3ο ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αχαρνές, 02/09/ 2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προς:
Τον Πρόεδρο Οικονομικής
Επιτροπής
κο Σπύρο Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΕΓΗΣ
ΤΟΥ
1ΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΕΓΗΣ
ΤΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.
Η με αρ. 67/2019 Μελέτη Προϋπολογισμού 328.800,000 ευρώ με Φ.Π.Α.
(24%)
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε
με την με αριθμ. 267/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.
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 και συντήρηση στεγών εκ κεραμοσκεπής σε
σχολικά κτίρια της ΔΕ Θρακομακεδόνων Δήμου Αχαρνών, με εγκεκριμένο
ποσό για το έργο του θέματος: 328.800,00€ (με Φ.Π.Α.)
3.
Με την υπ. αριθμ. 51/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκαν οι όροι
της διακήρυξης.
4.
Με την 421/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών
επικυρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία
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“Κ/Ξ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΜΟΣΧΟΣ
- ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ” με
προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 49,00%
5.
Στις 3 Νοεμβρίου 2021 υπογράφηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 45820 εργολαβική
σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της
αναδόχου εταιρείας “Κ/Ξ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΜΟΣΧΟΣ
- ΜΕΤΡΟΝ
ΑΤΕ” με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης έξι (6) μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης
την 03-05-2022 .
6.
Με αρ. πρωτ. Δήμου : 46224/04-11 -2021 πράξη ορίστηκε επιβλέπουσα
του έργου η κ. Λαμπρινίδου Ειρήνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός .

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση της στέγης του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Θρακομακεδόνων και την αντικατάσταση της στέγης του
Λυκείου Θρακομακεδόνων. Περιλαμβάνονται εργασίες καθαίρεσης επικεραμώσεων,
καθαίρεσης φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης, τοποθέτησης ικριωμάτων,
φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά υλικών, κατασκευής, σανιδώματος, στεγάνωσης
επικεράμωσης και επιτεγιδωσης ξύλινης στέγης, επικάλυψης οριζοντίων αρμών
διαστολής με γαλβανισμένη λαμαρίνα, τοποθέτησης υδρορροών
και
αποκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας των δύο κτιρίων.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Δεν έχουν εγκριθεί Πιστοποιήσεις. Το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι το σύνολο
της εργολαβικής σύμβασης δηλαδή 167.674,21€.
Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Με την 152/2022 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών
εγκρίθηκε η παράταση χρόνου περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την
03/08/2022.
Με την 384/2022 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών
εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, μέχρι
την 06/12/2022.
Με την με αρ. πρωτ. Δήμου 83778/02-09-2022 , η Ανάδοχος του έργου “Κ/Ξ
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΜΟΣΧΟΣ
- ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ”, κατέθεσε αίτηση
παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά τέσσερεις (4) μήνες λόγω της
υπάρχουσας ενεργειακής και οικονομικής κρίσης που δημιουργούν προβλήματα
στην παραγωγή και μεταφορά των υλικών και ως εκ τούτου προκύπτουν
καθυστερήσεις στις παραδόσεις αυτών
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 τέσσερεις (4) μήνες , ήτοι μέχρι 03/12/2022.
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
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4ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Αχαρνές, 10 Αυγούστου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της
Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και
77 του ν. 4555/2018 και ισχύουν
3) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.
4) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως
μέλη της Οικονομικής επιτροπής.
5) 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 11/04/2022 με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 3053/433/2022 κλήση του κ. Κουνούπη
Γεώργιου του Θεόδωρου κατά του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του 1ου Τμήματος
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του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών για ορισμό συζήτησης της από 17/07/2019 με
ΓΑΚ/ΕΑΚ: 8839/711/2019 αίτησης ως προς το αίτημα αναγνώρισης δικαιούχου
της αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης επιφανείας 322,50
τ.μ στο Ο.Τ. 2543 της ΠΕ «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών, σε συνέχεια της
υπ΄αριθμ.: 2090/2021 απόφασης του ιδίου ως άνω δικαστηρίου,

η οποία

συζήτηση ορίσθηκε για την 20η Σεπτεμβρίου 2022.
9) Την υπ΄αριθμ.: 83/28-4-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της
οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα Φανή Γκολέμη

για την

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών και για την κατάθεση προτάσεων-ανταίτησης
ενώπιον του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση
της

με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 8839/711/2019 αίτησης του κ. Κουνούπη Γεώργιου του

Θεόδωρου περί

αναγνώρισης δικαιούχου και καθορισμού

οριστικής τιμής

μονάδος.
10) Την υπ αριθμ 2090/2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία
εξεδόθη επί της από 17/07/2019 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 8839/711/2019 αίτησης του κ.
Κουνούπη Γεώργιου του Θεόδωρου περί

αναγνώρισης δικαιούχου και

καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης
εδαφικής έκτασης επιφανείας 322,50 τ.μ στο Ο.Τ. 2543 της ΠΕ «ΠΥΡΓΟΥΘΙ»
του Δήμου Αχαρνών, η οποία απόφαση έκανε δεκτή εν μέρει την αίτηση και την
ανταίτηση, καθόρισε οριστική τιμή μονάδος το ποσό των 220,00 ευρώ το τ.μ. και
κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς το αίτημα αναγνώρισης δικαιούχου
αποζημίωσης για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους.
11) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του
Δήμου κατά την συζήτηση της ως άνω αίτησης, η οποία ορίσθηκε με την από
11/04/2022 με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 3053/433/2022 κλήση.
12) 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
13) 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

να

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις
ενώπιον του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την
20 Σεπτεμβρίου 2022, η οποία ορίσθηκε με την με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 3053-433/2022
κλήση, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της από 17-07-2019
με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 8839/711/2019 αίτησης του κ. Κουνούπη Γεώργιου του Θεόδωρου
κατά το μέρος που αφορά την αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης λόγω
απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης επιφανείας 322,50 τ.μ στο Ο.Τ. 2543 της ΠΕ
«ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.:

2090/2021

απόφασης του ιδίου ως άνω δικαστηρίου.
2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω
δικαστική υπόθεση,
η οποία ορίζεται στο ποσό των (288,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%,
σύμφωνα με
τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενη δικηγόρος: κα. Γκολέμη Φανή.
Η Υπάλληλος

Χρυσαυγή Σ. Αγά

Η Προϊσταμένη

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος

Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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5ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 10 Αυγούστου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
14) 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
15) 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.
16) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.
17) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως
μέλη της Οικονομικής επιτροπής.
18) 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.
19) 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.
20) Τον ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α/27/9/2013) Κώδικας Δικηγόρων μετά των

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.
21) Την από 11/04/2022 με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 3038/430/2022 κλήση των Κουφόπουλου

Νικηφόρου του Λεονάρδου κλπ (συν3), ενώπιον του 1ου Τμήματος του Τριμελούς
Εφετείου Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών για ορισμό συζήτησης της από
17/05/2019 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 8834/708/2019 αίτησης των ως άνω καλούντων κατά
το μέρος που αφορά την

αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης από
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απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης επιφανείας 221,09 τ.μ. στην ΠΕ «ΧΑΡΑΥΓΗ
Β΄» του Δήμου Αχαρνών, η οποία ορίσθηκε για την 20η Σεπτεμβρίου 2022, σε
συνέχεια της υπ αριθμ.: 2126/2021 απόφασης του ιδίου δικαστηρίου.
22) Την υπ αριθμ.: 2126/2021 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία

εξεδόθη επί της από 17/05/2019 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 8834/708/2019 αίτησης των
Κουφόπουλου Νικηφόρου του Λεονάρδου κλπ (συν3), καθορίζει απευθείας
οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης για την εδαφική έκταση καθώς και για τα
επικείμενα αυτής, απορρίπτει την ανταίτηση του Δήμου και κηρύσσει
απαράδεκτη τη συζήτηση της εν λόγω αίτησης κατά το αίτημα περί αναγνώρισης
δικαιούχων για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους.
23) Την υπ΄αριθμ.: 83/28-4-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα Φανή Κατάρα για την
εκπροσώπηση του Δήμου και για την κατάθεση προτάσεων-ανταίτησης ενώπιον
του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της με
ΓΑΚ/ΕΑΚ:

8834/708/2019 αίτησης των Κουφόπουλου Νικηφόρου του

Λεονάρδου κ.λπ (συν.3) περί αναγνώρισης δικαιούχων και καθορισμού οριστικής
τιμής μονάδος.
24) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του

Δήμου κατά την δικάσιμο της ως άνω αίτησης
25) 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
26) Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως

Νομικής Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της
οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών
υποθέσεων
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την λήψη απόφασης:1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να
εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις
ενώπιον του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την
20 Σεπτεμβρίου 2022, η οποία ορίσθηκε με την από 11/04/2022 με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.:
3038/430/2022 κλήση αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της από

17/05/2019 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 8834/708/2019 αίτησης των Κουφόπουλου Νικηφόρου του
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Λεονάρδου κ.λπ (συν.3) κατά το μέρος που αφορά την αναγνώριση δικαιούχων, σε
συνέχεια τη υπ΄αριθμ.: 2126/2021 απόφασης του ιδίου ως άνω δικαστηρίου.
2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική
υπόθεση, η οποία ορίζεται στο ποσό των (288,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ
24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Φανή Κατάρα
Η Υπάλληλος

Χρυσαυγή Σ. Αγά

Η Προϊσταμένη

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος

Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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6ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 10 Αυγούστου 2022

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
27) 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
28) 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
29) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.

30) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως
μέλη της Οικονομικής επιτροπής

31) 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
32) 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
33) Τον ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α/27/9/2013) Κώδικας Δικηγόρων μετά των
συνημμένων παραρτημάτων αυτού.
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34) Την από 09/05/2022 με Γ.Α.Κ./ Α.Κ.Δ.: 3843/550/2022 κλήση του Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » κατά των 1)
Αριστείδη Μίχα του Κωνσταντίνου και 2) Δήμητρας Μίχα του Κωνσταντίνου
ενώπιον του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, για ορισμό νέας
δικασίμου την 20 Σεπτεμβρίου 2022

για

την συζήτηση της με

ΓΑΚ/Ε.Α.Κ.:7392/739/2021, αιτήσεως αυτού περί καθορισμού οριστικής τιμής
μονάδος εδαφικής έκτασης επιφανείας 171,58 τ.μ στην ΠΕ «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του
Δήμου Αχαρνών.
35) Την υπ αριθμ.: 2360/2021 απόφαση του 1ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου
Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στις 11/5/2021 και η οποία καθορίζει την
προσωρινή τιμή μονάδος για το εν λόγω ακίνητο στο ποσό των διακοσίων τριάντα
(230,00 ) €/τ.μ.
36) Την υπ αριθμ.: 1934/2022 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με την
οποία διατάχτηκε η επανάληψη της συζήτησης λόγω της εις στο ιστορικό αυτής
αναφερόμενης έλλειψης. Ήτοι της μη προσκόμισης από το αιτούν νομίμως
επικυρωμένου αντιγράφου του εισαγωγικού δικογράφου.
37) Την υπ’ αριθμ.: 226/14-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Αχαρνών, διά της οποίας ορίζεται τιμή για την εξώδικη αποζημίωση
ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών και τμημάτων ιδιοκτησιών για την Πολεοδομική
Ενότητα «Πύργουθι», το ποσό των 154,24€/τ.μ και η οποία είναι ενιαία για όλη
την περιοχή.
38) Την υπ΄αριθμ.: 424/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:
6ΣΟΕΩΨ8-7Κ7 ) δια της οποίας εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ.: 1157/2021 απόφαση
Δημάρχου ( ΑΔΑ: ΨΨΠΧΩΨ8-Γ49 )
δικηγόρου

για τον διορισμό του πληρεξούσιου

κου Θεμιστοκλή Μαμάκου για την εκπροσώπηση του Δήμου

Αχαρνών και την κατάθεση αίτησης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών
περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης 178,58 τ.μ στην ΠΕ «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» στο ποσό
των 154,24 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 226/14-7-2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, κατά των : α) Αριστείδη Μίχα του Κωνσταντίνου και β)
Δήμητρας Μίχα του Κωνσταντίνου, σε συνέχεια της υπ αριθμ 2360/2021
Αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα 1ο Δημόσιο ), η οποία
δημοσιεύθηκε στις 11/5/2021 και η οποία καθορίζει την προσωρινή τιμή μονάδος
για το εν λόγω ακίνητο στο ποσό των διακοσίων τριάντα ( 230,00 ) ευρώ ανά τ.μ
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39) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του
Δήμου

κατά την συζήτηση την 20 Σεπτεμβρίου 2022

της με

ΓΑΚ/Ε.Α.Κ.:7392/739/2021 αιτήσεώς του.
40) 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
41) Την υπ΄ αριθμ.: 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως
Νομικής Συμβούλου κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της
οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών
υποθέσεων
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για

να

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση την 20η
Σεπτεμβρίου 2022, η οποία ορίσθηκε με την από 09/05/2022 με Γ.Α.Κ./ Α.Κ.Δ.:
3843/550/2022 κλήση, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της
με

ΓΑΚ/Ε.Α.Κ.:7392-739/2021

αιτήσεως

του

Οργανισμού

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών» κατά των: α) Αριστείδη
Μίχα του Κωνσταντίνου και β) Δήμητρας Μίχα του Κωνσταντίνου, περί
καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος εδαφικής έκτασης επιφανείας 171,58 τ.μ
στην ΠΕ «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» στο ποσό των 154,24 ευρώ το τ.μ. , σε συνέχεια της
υπ΄αριθμ.: 2360/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών που
προσδιορίζει προσωρινά την τιμή μονάδος αποζημίωσης της εδαφικής έκτασης
στο ποσό των 230,00 ευρώ το τ. μ.
2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω
δικαστική υπόθεση, η οποία ορίζεται στο ποσό των (288,00) ευρώ πλέον
αναλογούντος ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα
Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Μαμάκος Θεμιστοκλής
Η Υπάλληλος

Χρυσαυγή Σ. Αγά

Η Προϊσταμένη

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος

Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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7ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 28 Ιουλίου 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 σχετ. με τις αρμοδιότητες της
Οικονομικής Επιτροπής
3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4915/2022 ( ΦΕΚ 63 Α) Λειτουργία της
Οικονομικής Επιτροπής τροποποίηση του άρθρου 177 ν. 3852/2010
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) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των
συνημμένων παραρτημάτων αυτού
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)

Την από 25/07/2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4461/2022 και Ειδικό
Αριθμό

Κατάθεσης:

84/2022

Αγωγή

ενώπιον

του

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ ( Διαδικασία Μικροδιαφορών ) της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία

«

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε » και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε» κατά του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

«ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » προκειμένου να γίνει

καθ΄ολοκληρίαν δεκτή η ως άνω αγωγή και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να
καταβάλλει στην ενάγουσα: Α} το ποσό των 3872,72 ευρώ, νομιμοτόκως, για
περιουσιακή ζημία ( αυθαίρετη παρέμβαση στον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας
με στοιχεία 66289971 της μονοφασικής παροχής ισχύος 8 KVA με αριθμό
11790574601, η οποία ηλεκτροδοτεί εγκατάσταση ( ΦΟΠ ) επ΄ονόματι του
εναγομένου στο ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΠΟΤΑ.) και Β} το ποσό των τριακοσίων
ευρώ, νομιμοτόκως,

που αφορά στην ικανοποίηση της ηθικής βλάβης της

ενάγουσας.
10) Την αναγκαιότητα κατάθεσης προτάσεων

ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ εκ μέρους του εναγόμενου Δήμου και εντός της προβλεπόμενης
από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας κατά της αναφερόμενης ανωτέρω
αγωγής
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί απόφαση : 1} Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου
να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις
ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ και εντός της προβλεπόμενης από τις
ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας, προς αντίκρουση των προβαλλόμενων ισχυρισμών
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε » και τον διακριτικό
τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε»

στην

από

25/07/2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:

4461/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 84/2022 Αγωγή

της

ενώπιον του

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ( Διαδικασία Μικροδιαφορών ) κατά του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » και
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2} Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου το ποσό των εκατό (
100,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24 % σύμφωνα με τον Κώδικα περί
Δικηγόρων
Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Αντωνία Δημητρακοπούλου

Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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8ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

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

Αχαρνές, 31 Αυγούστου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
42) 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
43) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της
Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν ( άρθρο 3 του ν.
4623/2019 )
44) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.
45) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως
μέλη της Οικονομικής επιτροπής.
46) 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
47) 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.
48) Την επιδοθείσα στο Δήμο στις 20-07-2022 υπ΄αριθμ.: 2046/2022 απόφαση του

Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών – Εκουσία Δικαιοδοσία

, η οποία

εξεδόθη επί της από 03-02-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8322/2021 και
Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 465/2021 αιτήσεως

των Ιωάννη Παππά του

Νικολάου και Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού και η οποία απόφαση δέχεται
εν μέρει την εν λόγω αίτηση και ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ την τιμή μονάδας επικειμένων
ης απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας των αιτούντων ως ακολούθως: α) για το
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διώροφο κτίσμα πλακοσκεπές –καλής κατασκευής, συνολικού όγκου 622,88
κυβ. μέτρα στο ποσό των 750,00 ευρώ ανά κυβικό, β) για το μονώροφο
κτίσμα κεραμοσκεπές καλής κατασκευής, συνολικού όγκου 84,35

κυβ.

μέτρα στο ποσό των 650 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, γ) για τη βεράντα εμβαδού
59,25 τ.μ. στο ποσό των 200,00 ευρώ ανά τ.μ., δ) για τον μανδρότοιχο από
μπετόν μήκους 73,17 μ και ύψους 0,60 , καλής κατασκευής στο ποσό των
100,00 ευρώ ανά τ.μ., ε) για το κάγκελο μήκους 73,17 μ και ύψους 0,80
καλής κατασκευής στο ποσό των 100,00
μανδρότοιχο από μπετόν μήκους 47,79

ευρώ ανά τ.μ., στ) για τον
μ. και ύψους 2,60 μ.,

καλής

κατασκευής στο ποσό των 200,00 ευρώ ανά τ.μ., ζ) για την καγκελόπορτα
μήκους 1,20 μ. και ύψους 1,60 καλής κατασκευής, στο ποσό των 1000,00
ευρώ κατ΄αποκοπήν, η) για την καγκελόπορτα μήκους 3,00 μ. και ύψους
1,60 καλής κατασκευής στο ποσό των 2500,00 ευρώ κατ΄αποκοπήν.
49) Την υπ΄αριθμ: 91/09-03-2021

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ. Κανέλλος
Γιαννικόπουλος προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της από 03-022021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8322/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης
465/2021 ως άνω αναφερόμενης αίτησης των Ιωάννη Παππά του Νικολάου και
Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης
επικειμένων κατ΄αρθρο 12 παρ. 7 Ν. 1337/1983 από τον Δήμο Αχαρνών

επί

ιδιοκτησίας των στην Π.Ε « ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄».
8) Το από 30-08-2022 ηλεκτρονικό σημείωμα του πληρεξούσιου δικηγόρου
του Δήμου κ. Κανέλλου Γιαννικόπουλου με την επισυναπτόμενη υπ΄αριθ.:
2046/2022 ( ως άνω στοιχ. 7) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών – Εκουσία Δικαιοδοσία, ( το οποίο και συνυποβάλλουμε ) δια του
οποίου ενημερώνει το Δήμο ότι: « εξεδόθη η με αριθμό 2046/2022 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Εκουσία δικαιοδοσία ), η οποία
επιδίκασε στους αιτούντες ως αποζημίωση , λόγω επικειμένων το συνολικό
ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ( 600.000,00 ) ευρώ και εισηγείται την
άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης τόσο για το ύψος της καθορισθείσας
τιμής των επικειμένων από το δικαστήριο , καθώς απέχει πολύ από την τιμή
που έχει καθορίσει η αρμόδια επιτροπή όσο και για το γεγονός ότι το
πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε την σχετική, ερειδόμενη στην με αριθμό
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124/2021 Απόφαση του Αρείου Πάγου, ένσταση του Δήμου περί του νόμω
και ουσία αβάσιμου της αίτησης».
9) Την αναγκαιότητα λήψης απόφασης εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής για την

άσκηση

ή μη υπό του Δήμου του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά

της

προαναφερθείσας αποφάσεως και για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την

άσκηση αυτού.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Όπως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή: 1} Για την άσκηση ή μη
υπό του Δήμου του ενδίκου μέσου της εφέσεως: α} κατά

των Ιωάννη Παππά του

Νικολάου και Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού και β} κατά της υπ΄αριθμ.: 2046/2022
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Εκουσία Δικαιοδοσία. 2} Σε
καταφατική περίπτωση δέον όπως διορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος προκειμένου
να προβεί στην σύνταξη και κατάθεση της εν λόγω εφέσεως ενώπιον του αρμοδίου
δικαστηρίου και εντός των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις χρονικών
προθεσμιών .
3} Για την έγκριση

αμοιβής του πληρεξούσιου

δικηγόρου

το

ποσό των

τετρακοσίων δέκα επτά
( 417,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%. 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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9ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Αχαρνές, 30 Αυγούστου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
50) 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
51) 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
52) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.
53) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως
μέλη της Οικονομικής επιτροπής.
54) 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
55) 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
56) Τον ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α/27/9/2013) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού.

57) Την από 11/04/2022 με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 23417/28/2022 κλήση της Ελένης συζ.
Χρήστου Κρεούζη θυγ. Γεωργίου Πηλιχού μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου
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Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών δια της οποίας

ορίσθηκε για την 16 Σεπτεμβρίου 2022 η συζήτηση της από 26-04-2005 και
με αριθμό κατάθεσης δικογράφου: 65238/3555/2005 ανακοπής σε συνέχεια της
υπ΄αριθμ.:207/2019 αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου με την οποία διατάχθηκε
η επανάληψη της συζήτησης της εν λόγω ανακοπής , προκειμένου να
προσκομισθούν από την αιτούσα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο σκεπτικό αυτής.
58) Την υπ΄αριθμ.: 32/22-1-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της
οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κα Φανή Πουραϊμη για
να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

στις 22-2-2019 ότε είχε

ορισθεί η συζήτηση της ανακοπής της Ελένης συζ. Χρήστου Κρεούζη θυγ.
Γεωργίου Πηλιχού δια της με ΓΑΚ:1020/2018 κλήσης.
59) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του
Δήμου κατά την συζήτηση της ως άνω ανακοπής
60) 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
61) Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως
Νομικής Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της
οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών
υποθέσεων
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για

να

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών κατά τη συζήτηση την 16

Σεπτεμβρίου 2022, η οποία ορίσθηκε με την με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 23417/28/2022
κλήση, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της από 26-04-2005
και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου: 65238/3555/2005 ανακοπής της Ελένης συζ.
Χρήστου Κρεούζη θυγ. Γεωργίου Πηλιχού

σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 207/2019

αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της
συζήτησης της εν λόγω ανακοπής , προκειμένου να προσκομισθούν από την αιτούσα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σκεπτικό αυτής.
2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική
υπόθεση,
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η οποία ορίζεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα δύο

(192,00) ευρώ πλέον

αναλογούντος ΦΠΑ
24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα
Ι.
Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Φανή Πουραϊμη
Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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10ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 25 Αυγούστου 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 06/12/2021 αίτηση των Αθηνάς χήρας Γεωργίου Αθανασιάδου, το
γένος Σπυρίδωνος και Αικατερίνης Κρεούζη κ.λπ ( σύν. 3 ) με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης: 9638/2021και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1002/2021 ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα Απαλλοτριώσεων ) κατά του Δήμου
Αχαρνών, διά της οποίας αιτούνται: α} Να καθοριστεί προσωρινή τιμή
μονάδας για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής εκτάσεως εμβαδού
402,90 τ.μ. με Κ.Α.:38.02.057 κειμένης επί του Ο.Τ. 2723 στην περιοχή «
ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών, να αναγνωριστούν δικαιούχοι
της δικαστικής αποζημίωσης: η μεν πρώτη εξ αυτών κατά ποσοστό 90/100, ο
δεύτερος και η τρίτη κατά ποσοστό 5/100 έκαστος/εκάστη εξ αδιαιρέτου και β}
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Να καθοριστεί προσωρινή τιμή μονάδας για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης
εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 38,10 τ.μ. με Κ.Α: 12.01.05 κειμένης επί του Ο.Τ.
2536 στην περιοχή «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών και να αναγνωρισθεί
δικαιούχος της εν λόγω αποζημίωσης η πρώτη εκ των ως άνω αιτούντων
Αθηνά χήρα Γεωργίου Αθανασιάδου, το γένος Σπυρίδωνος και Αικατερίνης
Κρεούζη,

με ορισθείσα ημερομηνία για τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως

την 20/09/2022.
7) Την υπ΄αριθμ.: 97/19-06-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αχαρνών, δια της οποίας καθορίζεται τιμή μονάδος για αποζημίωση λόγω
ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης επί της Π.Ε. « ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» του
Δήμου Αχαρνών, εξωδικαστικά, το ποσό των διακοσίων ( 200,00 ) ευρώ το τ.μ.
8) Την υπ’ αριθμ.: 226/14-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Αχαρνών, διά της
οποίας ορίζεται τιμή για την εξώδικη αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών
και τμημάτων
ιδιοκτησιών για την Πολεοδομική Ενότητα «Πύργουθι», το ποσό των 154,24€/τ.μ
και η οποία είναι
ενιαία για όλη την περιοχή.
9) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του
Δήμου κατά τη
συζήτηση της ως άνω αιτήσεως ( σχετ. 6)
10) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο
οποίος να έχει
επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
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
εκπροσωπήσει τον

δικηγόρου για να

Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου

Αθηνών ( Τμήμα Απαλλοτριώσεων ), να παρασταθεί και να
προτάσεις – ανταίτηση στο ποσό των

200,00 ευρώ

καταθέσει

και 154,24 ευρώ

αντίστοιχα, σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ.: 97/2018 και 226/2011 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, κατά τη συζήτηση
2022,

την 20-09-

αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση,

της από

06/12/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9638/2021και Ειδικό Αριθμό
Κατάθεσης: 1002/2021 αίτησης των Αθηνάς χήρας Γεωργίου Αθανασιάδου, το
γένος Σπυρίδωνος και Αικατερίνης Κρεούζη κ.λπ ( σύν. 3 ) κατά του Δήμου
Αχαρνών για:

α} Καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για αποζημίωση

λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής
Κ.Α.:38.02.057 κειμένης

επί του

εκτάσεως εμβαδού 402,90 τ.μ. με
Ο.Τ. 2723

ΣΧΟΙΝΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών και
δικαστικής αποζημίωσης,

στην περιοχή « ΜΕΓΑΛΑ

αναγνώρισης δικαιούχων

κατά ποσοστό 90/100 για την

της

πρώτη εκ των

αιτούντων και για τον δεύτερο και τρίτη κατά ποσοστό 5/100 έκαστο/εκάστη
εξ αδιαιρέτου και β} Καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για αποζημίωση
λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 38,10 τ.μ. με Κ.Α: 12.01.05
κειμένης επί του Ο.Τ. 2536 στην περιοχή «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών
και αναγνώρισης της πρώτης εκ των ως άνω

αιτούντων, Αθηνάς χήρας

Γεωργίου Αθανασιάδου, το γένος Σπυρίδωνος και Αικατερίνης Κρεούζη,
δικαιούχου της εν λόγω αποζημίωσης.
2.Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω
δικαστική υπόθεση το ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00€) 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
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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11ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

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

Αχαρνές, 25 Αυγούστου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της
Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των
άρθρων 76 και 77 του ν. 4555/2018 και ισχύουν
3) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
4) Την

υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022

απόφαση Δημάρχου περί ορισμού

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής
5) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των
συνημμένων παραρτημάτων αυτού.
6) Την

από

27/5/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 3849/2021 και Ειδικό

Αριθμό Κατάθεσης: 397/2021 αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
Αθηνών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « Δήμος
Αχαρνών » περί

καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για αποζημίωση

επικειμένων ιδιοκτησίας Νικηφόρου Καραμπίκα του Νικολάου στο Ο.Τ. 151
της Π.Ε « ΠΑΝΟΡΑΜΑ».
7) Την υπ΄αριθμ.: 250/9-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της
οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κα Φανή Κατάρα ,
προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών την ως
άνω αίτηση.
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8) Την από 08-12-2021 δήλωση αδυναμίας της πληρεξούσιας δικηγόρου για να
εκπροσωπήσει τον Δήμο κατά την συζήτηση της εν λόγω αιτήσεως για τους
αναφερόμενους στη δήλωσή της λόγους.
9) Το υπ΄αριθμ.: 15/21-11-2003

πρακτικό

συνεδρίασης

της Επιτροπής

Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής η οποία καθορίζει τις τιμές των υπερκειμένων συστατικών

των

οικοπέδων που περιλαμβάνονται στην Πολεοδομική Ενότητα «ΠΑΝΟΡΑΜΑ
» ΤΟΥ Δήμου Αχαρνών
10) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση
του Δήμου
κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως ( σχετ. 6) η οποία κατόπιν αναβολής
έχει ορισθεί
για την 20 Σεπτεμβρίου 2022
11)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
12) Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως
Νομικής
Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της οποίας δεν
υπάγεται η
εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων και
ο εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου

δικηγόρου για

να

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση την

20

Σεπτεμβρίου 2022 , αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση

της

από

27/5/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 3849/2021 και Ειδικό

Αριθμό

Κατάθεσης: 397/2021 αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « Δήμος Αχαρνών » περί
καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας
Νικηφόρου Καραμπίκα του Νικολάου στο Ο.Τ. 151 της Π.Ε « ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
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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 Καφύρας Γεώργιος

Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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