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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                
Διεύθυνση: Οικονομικών 
Υπηρεσιών
Τμήμα προϋπολογισμού 
Απολογισμού & Οικονομικής 
Πληροφόρησης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: 2132072363-351

                          

Προς:

Κοιν:

 

                    

        

                        

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών

1. Δήμαρχο
2. Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ποσού 256.535,76 €  το οποίο αφορά την επιχορήγηση του 
Δήμου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του Έργου 
«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
Έχοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 224 /20-10-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης η οποία αφορά την Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας, στο πλαίσιο του 
Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
       
παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για την αποδοχή ποσού 
256.535,76 €  το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από 
τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και δεσμεύεται ότι σε προσεχή αναμόρφωση θα 
εγγραφούν οι πιστώσεις σε σχετικούς Κ.Α Εσόδων και Δαπανών.

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

Μιχαήλ Βρεττός
   

1ο ΘΕΜΑ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «α) Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το 
Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» και β) εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την υπογραφή του 
δανειστικού συμβολαίου, βάσει του με αριθμ. πρωτ. (0)79093_22/05-08-2022 
εγγράφου.»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 18214/29-09-2020 Πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του 

Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή 

Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», ο Δήμος 

Αχαρνών:

• Με την με αριθμ. 221/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙΓΥΩΨ8-ΥΟΗ), α) 

αποδέχθηκε τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 18214/29-09-2020 Πρόσκλησης ΑΤ04 με 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Τηλ.: 210/24.15.342
Ε-mail: kkarachalios@acharnes.gr

Προς

Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟΣ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΔΙΗΝΕΚΕΣ»

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

2ο ΘΕΜΑ

mailto:kkarachalios@acharnes.gr
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τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», β) ενέκρινε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 

(πλήρους φακέλου πρότασης), στο πλαίσιο της στη Πρόσκληση ΑΤ04 του 

Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο 

«Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων και γ) εξουσιοδότησε το Δήμαρχο προκειμένου να προβεί σε όλες τις 

περαιτέρω ενέργειες.

• Με την με αριθμ. 265/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΡΟΠΩΨ8-ΑΨ3) η Οικονομική Επιτροπή α) 

ενέκρινε το ΤΔΕ της Πράξης με τίτλο «Γωνιές ανακύκλωσης στο Δήμο Αχαρνών» 

προϋπολογισμού 9.251.640,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που θα υποβληθεί στο 

πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», β) ενέκρινε τα 

έγγραφα που αποδεικνύουν την Διοικητική και Τεχνική Επάρκεια του Δήμου για την 

εκτέλεση της Πράξης, καθώς και τα έγγραφα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την 

Αίτηση Χρηματοδότησης και γ) εξουσιοδότησε το Δήμαρχο για την υπογραφή της 

αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου ήταν απαραίτητο 

σύμφωνα με την πρόσκληση για τις ανάγκες υποβολής υλοποίησης και 

χρηματοδότησης της προτεινόμενης Πράξης.

• Με την με αριθμ. 20777/08-06-2021 Αίτηση Χρηματοδότησης, ο Δήμος Αχαρνών 

υπέβαλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), πρόταση με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης 

και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» προϋπολογισμού 9.251.640,00 €, 

προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

Περαιτέρω:

• Με την με αριθμ. 22/2022 Απόφαση (ΑΔΑ: 60ΡΞΩΨ8-Η77) η Οικονομική Επιτροπή 

ενέκρινε την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Έργου της Πράξης με τίτλο «ΓΩΝΙΕΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» και την εκ νέου υποβολή του στην Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει των 

παρατηρήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) ως αναφέρονται στο επικαιροποιημένο ΤΔΕ της Πρόσκλησης 

ΑΤ04 με τίτλο: «Γωνίες Ανακύκλωσης στο Δήμο Αχαρνών» του Προγράμματος «Αντώνης 

Τρίτσης», προϋπολογισμού 7.763.640,00 €.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 635a5a49eb32ff008d6cb18e στις 27/10/22 13:18

• Σύμφωνα με το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3783ης συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της 28ης Ιουλίου 2022, ΘΕΜΑ 

10ο: «Χορήγηση επενδυτικών δανείων σε Δήμους ενταγμένων στο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, συνολικού ποσού 69.678.749,59 €, ως εξής: α) ποσό 

67.849.940,8 €1, για την «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και 

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» [ΑΤ4], από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων [ΕΤΕπ] & του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, β) ποσό 1.828.808,78 

€, από ιδίους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για μη επιλέξιμες 

δαπάνες από την ΕΤΕπ, ενταγμένων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης 

Τρίτσης [ΑΤ4]», ενεκρίθη η χορήγηση των επενδυτικών δανείων του θέματος. 

Ειδικότερα, για το Δήμο Αχαρνών ενεκρίθη ποσό δανείου 7.689.240,00 € με σκοπό 

δανείου: «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Αχαρνών».

• Με την με αριθμ. 11524/2021/29-06-2022 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΩ0Ζ46ΜΤΛ6-Υ1Υ), ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ενέταξε το έργο με τίτλο «Γωνιές Ανακύκλωσης 

στο Δήμο Αχαρνών» στον Άξονα Προτεραιότητας, του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» και το ποσό της χρηματοδότησης ανήλθε στο ποσό των 7.763.640,00 €. Βάσει 

της απόφασης ένταξης, η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω 

επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

• Με την με αριθμ. 448/2022 Απόφαση (ΑΔΑ: Ρ7ΘΗΩΨ8-Λ3Μ), η Οικονομική Επιτροπή 

απεδέχθη τη χρηματοδότηση ποσού 7.763.640,00 €, βάσει της με αριθμ. 

11524/2021/29-06-2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί 

ένταξης του έργου με τίτλο «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» στον Άξονα 

Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το με αριθμ. (0)79093_22/05-08-2022 έγγραφό 

του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), ανακοίνωσε στο Δήμο Αχαρνών την έγκριση επενδυτικού δανείου 

ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Κατόπιν των ανωτέρω
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την αποδοχή των ως άνω όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου.

Β. Την εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

       ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Εξόδων
Συντάκτης : Ευάγγελος Λαζαρής
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.(+30) 210 2415364
Fax (+30) 210 2441745
e-mail:elazaris@acharnes.gr

Αχαρνές :            

Προς: Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής          

           κ. Σπυρίδων Βρεττό

             Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
         
ΘΕΜΑ  : «Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών 
του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 213,00 €, στην κ. Αναστασία 
Τερζοπούλου». 

                                  Κύριε  Πρόεδρε  ,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή 
συνεδρίαση, για την έγκριση συμβιβασμού της αποζημίωσης υλικών 
ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 213,00 €, στην κ. Αναστασία 
Τερζοπούλου, ύστερα από πτώση σε λακκούβα (29-01-2022), στη 
οδό Λεωφόρος Καραμανλή αρ. 192, του Δήμου μας.    

                   Το ποσό θα βαρύνει τον  Κ.Α. : 00-6495.009 από τον προϋπολογισμό

                   εξόδων του Δήμου , οικονομικού  έτους  2022.

                   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
                                                                      ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                      

            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ               ΚΛΕΙΩ ΚΑΤΑΡΑ             ΕΙΡΗΝΗ  ΛΕΚΚΑ

3ο ΘΕΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης
Τηλ.:  213 2072370
Fax:   213 2072369
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 12/10/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 

2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί 

απόφαση για τον ορισμό μελών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, 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 και 11ε του 

Ν.4412/2016:

 «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που 

γνωμοδοτούν προς τα  αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») 

έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

4ο ΘΕΜΑ

mailto:ngkagkastathis@acharnes.gr
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α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 

υποψηφίων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, 

ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, 

διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 

διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας, 

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

ανάθεσης, 

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

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

κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 

αναδόχου και

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και 

προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της 

Προϊσταμένης Αρχής.

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

(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των 

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

βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την 

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

προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 

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

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

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

όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και 

ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας 

συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα 

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

συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για 
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την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι 

αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη 

αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.

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

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

καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.

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

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

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

άνω νόμου.

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει 

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

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

άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις 

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

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών, για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, 

εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών, τη 

λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κλπ) και τη διάρκεια της.

Σύμφωνα με το άρθρο 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.».

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

αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον 

μέλη.» 

Θέτουμε υπόψη σας τον κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο 

υπαλλήλων ανά κλάδο/ειδικότητα.

Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη           Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

                                     Τμήματος Προμηθειών      Οικονομικών Υπηρεσιών     
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 Νικόλαος Γκαγκαστάθης                   Ελένη Κατρά            Ειρήνη Λέκκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 26/10/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προς : Τον Κο Πρόεδρο και τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
ΤΚ 13673 Αχαρνές
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης
Τηλ.: 213 2072370
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΘΕΜΑ: «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
261.171,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. B. Έγκριση της με αρ. 134/2022 μελέτης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή 
διαγωνισμού για την Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής.».

Έχοντας υπόψη τα εξής : 

1. Τις διατάξεις του 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΄).

5ο ΘΕΜΑ
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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.............».

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. Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη 
αναδόχου/ων της Προμήθειας λαμπτήρων και λοιπού Ηλεκτρολογικού Υλικού προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού, καθώς και 
οι ανάγκες σε λαμπτήρες για το Δημαρχιακό Μέγαρο και δημοτικά κτίρια, με διάρκεια 
υλοποίησης της σύμβασης για δέκα οκτώ (18) μήνες.

5. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [31500000-1]-Φωτιστικός εξοπλισμός και 
ηλεκτρικοί λαμπτήρες , [44321000-6]-Καλώδια , [31681410-0]-Ηλεκτρολογικό υλικό , 
[31221000-1]-Ηλεκτρονόμοι , [44322300-6]-Σωληνοειδή περιβλήματα καλωδίων , 
[44521210-3]-Λουκέτα , [31532700-1]-Καλύμματα λαμπτήρων , [34991000-0]-Φωτιστικά 
σώματα υπαίθριων χώρων.

6. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, συνέταξε την 
επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη αριθ. 134/2022 μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 323.852,04 € με Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 62.681,04 €).

7. Η παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται στις εξής ομάδες : Ομάδα Α’: Λαμπτήρες, 
εκτιμώμενης αξίας 102.910,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %, Ομάδα Β’: Ηλεκτρολογικό Υλικό, 
εκτιμώμενης αξίας 91.461,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 % και Ομάδα Γ’: Φωτιστικά Σώματα LED, 
εκτιμώμενης αξίας 66.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %.

8. Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες, υπό την προϋπόθεση 
ότι η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας και το σύνολο της 
ποσότητας του υπό προμήθεια είδους.

9. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας της προμήθειας. 

10. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 στους K.A.: 20-6662.001 με το 
συνολικό ποσό των 127.608,40 €, 20-6662.002 με το συνολικό ποσό των 79.116,96 €, 30-
6662.005 με το συνολικό ποσό των 34.294,68 € και 20-7135.002 με το συνολικό ποσό των 
82.832,00 € ως πολυετής δαπάνη. Έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης για τα έτη 2022 και 2023.

11. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής 
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πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου 
Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(άρθρο 27 παρ. 1 & 4 του Ν. 4412/2016). Οι ανωτέρω διαδικασίες δημοσίευσης και 
πρόσβασης στις πληροφορίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρ. 22 παρ. 1 & 5 και 
του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016 και για το λόγο αυτό η προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών μετά την αποστολή της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε, 
περιορίζεται κατά πέντε (5) ημέρες.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για τα 

κάτωθι :

Α) για την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού, συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας 261.171,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (323.852,04 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.). 

Β) για την έγκριση της αριθ. 134/2022 επισυναπτόμενης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

Γ) για τον καθορισμό και την σύνταξη των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διεθνή 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 του Τμήματος 

Προμηθειών
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών
 

Νικόλαος Γκαγκαστάθης Ελένη Κατρά Ειρήνη Λέκκα

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές 12 Οκτωβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ

Προς τον κ. Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονο-
μικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Παρακαλούμε να εντάξετε στην ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων της 
Οικονομικής Επιτροπής το 

ΘΕΜΑ _ο : Ορθή επανάληψη του σημείου Α. της απόφασης 522/18.10.2022 της 
Οικονομικής Επιτροπής.

Στο σημείο Α. της απόφασης 522/18.10.2022, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει:

Α. Την διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για 
τη δημοπράτηση της προμήθειας «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»
Εκ παραδρομής η «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» αναφέρεται ως προμήθεια και όχι ως έργο που είναι ο ορθός 
χαρακτηρισμός.

Επίσης, επειδή στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2022 δεν υπάρχει 
εγγραφή για το απαιτούμενο ποσό για την εκτέλεση του έργου, είναι δυνατό η 
Οικονομική Επιτροπή με δεσμευτική της εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
να ζητήσει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, που θα εγκριθεί 
υποχρεωτικά σε πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.
  Συνεπώς το Α. στο αποφασιστικό τμήμα της απόφασης 522/18.10.2022 πρέπει να 
διαμορφωθεί ως εξής:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το 
θέμα έχει η

Οικονομική Επιτροπή.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

6ο ΘΕΜΑ
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Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ __________

 Α. Την διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%, για τη δημοπράτηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ & 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» με δεσμευτική εισήγηση προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, που θα εγκριθεί 
υποχρεωτικά σε πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. 

Με εκτίμηση

Ο Ειδικός Σύμβουλος
Νικόλαος Γεωργακόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός MSc   

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, 25 Οκτωβρίου 2022

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 793/2022  (ΑΔΑ: ΨΗΛ2ΩΨ8-50Ι) απόφασης 

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.

7ο ΘΕΜΑ
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3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των 

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών. 

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής. 

7) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986.

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων. 

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής 

κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την 

αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας 

ζωής .Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική 

απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

10)  Την υπ΄αριθμ.: 793/2022  (ΑΔΑ: ΨΗΛ2ΩΨ8-50Ι) απόφαση Δημάρχου η οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

793/2022  (ΑΔΑ: ΨΗΛ2ΩΨ8-50Ι)  απόφασης Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε 

πληρεξούσια δικηγόρος η κα Αντωνία Δημητρακοπούλου  με ΑΜΔΣΑ:13363, για να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να συντάξει και να καταθέσει ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες 

διατάξεις προθεσμίας, αίτηση για καθορισμό οριστικής τιμής στο ποσό των 207,00 
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ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ αριθμ.: 405/3-6-2008 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε 

με την υπ΄αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει κατά : α) της Σοφίας 

Βαρθακούρη του Αντωνίου και 2) της υπ’ αριθμ.: 4320/2022 Αποφάσεως 

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία καθορίζει ως προσωρινή τιμή μονάδος το 

ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ το τ.μ. , για αποζημίωση λόγω 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας της ως άνω αιτούσης για δημιουργία 

κοινωφελών (αθλητικών) εγκαταστάσεων, εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 

199,42 τ.μ. με Κ.Α.: 28.13.08 επί του Ο.Τ Γ 1526 στην ΠΕ «ΛΑΘΕΑ Α΄» του Δήμου 

Αχαρνών, καθώς επίσης και για την κατάθεση προτάσεων μετά παραστάσεως κατά 

την συζήτηση της αίτησης όταν και όπου ορισθεί, καθώς και σε τυχόν συνεκδίκαση 

λόγω συνάφειας με αίτηση της αντιδίκου εφόσον κατατεθεί, αλλά και σε κάθε 

μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση.

Η αμοιβή της δικηγόρου ορίσθηκε: : α) για την σύνταξη και κατάθεση αίτησης 

οριστικής τιμής

στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα ( 139,00 ) ευρώ και β) για παράσταση και 

κατάθεση

προτάσεων στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ (288,00) ευρώ, σύμφωνα με τα 

ελάχιστα

όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%

           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  24 Οκτωβρίου  2022

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 788/21-10-2022 ( ΑΔΑ: ΨΦΡΟΩΨ8-ΗΧΨ ) 

απόφασης 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. 

8ο ΘΕΜΑ
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5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών. 

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής. 

7) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986.

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων. 

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής 

κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την 

αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας 

ζωής .Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική 

απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

10)  Την υπ΄αριθμ.: 788/21-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡΟΩΨ8-ΗΧΨ ) απόφαση 

Δημάρχου, η οποία  

  εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

788/21-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡΟΩΨ8-ΗΧΨ ) αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Νικολέρης Χαράλαμπος  με ΑΜΔΣΑ: 

32066  για  να  εκπροσωπήσει  τον  Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να καταθέσει   

ενώπιον  του Τριμελούς    Εφετείου  Αθηνών,   προτάσεις- ανταίτηση στο ποσό των 

142,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών  όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε  

δια  της υπ΄αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης  και ισχύει, κατά την συζήτηση   την 08-

11-2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  συζήτηση  της από  03-03- 
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2022   με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:3023/2022  και Ειδικό Αριθμό  

Κατάθεσης :426/2022,  αίτησης  των Ιωάννη Καπετάνιου του Κωνσταντίνου κ.λπ 

(συν.3) κατά του Δήμου Αχαρνών κ.λπ ( συν. 10),  περί  καθορισμού  οριστικής    

τιμής μονάδος  και αναγνώρισης συνδικαιούχων  αποζημίωσης λόγω 

απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης του πρώτου εκ των αιτούντων για 90,50 τ.μ. της 

δεύτερης  αιτούσης για 26,80 τ.μ. και της τρίτης αιτούσης για 40,20 τ.μ ήτοι για  

αποζημίωση συνολικής  εδαφικής έκτασης   επιφανείας  157,50 τ.μ. με Κ.Α.: 

19.04.09  επί του Ο.Τ.894  της Πολεοδομικής Ενότητας «ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Β» 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.

       Η Υπάλληλος                                   Η Προϊσταμένη                 Η Νομική 

Σύμβουλος

Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση        Γεωργία Χ. Μπούσγου            Δήμητρα Ε. 

Καψιώτη



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 635a5a49eb32ff008d6cb18e στις 27/10/22 13:18

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, 24 Οκτωβρίου  2022

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 789/21-10-2022 (ΑΔΑ: Ρ7ΨΤΩΨ8-Θ2Ψ) 

απόφασης 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.

9ο ΘΕΜΑ
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4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών. 

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής. 

7) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986.

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων. 

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής 

κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την 

αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας 

ζωής .Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική 

απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

10)  Την υπ΄αριθμ.: 789/21-10-2022 (ΑΔΑ: Ρ7ΨΤΩΨ8-Θ2Ψ) απόφαση Δημάρχου η 

οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

789/21-10-2022 (ΑΔΑ: Ρ7ΨΤΩΨ8-Θ2Ψ) αποφάσεως  Δημάρχου, δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Νικολέρης Χαράλαμπος με ΑΜΔΣΑ: 

32066,   για  να  εκπροσωπήσει  τον  Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να καταθέσει   

ενώπιον  του Τριμελούς    Εφετείου  Αθηνών,   προτάσεις- ανταίτηση στο ποσό των 

100,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών,  όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε  
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δια  της υπ΄αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης  και ισχύει, κατά την συζήτηση   την 01-11-

2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  συζήτηση  της από  6 Ιουνίου 

2022   με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4558/2022/2022  και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης:628/2022/2022  αίτησης των Μυρτώς-Νικολέτας Πρίντεζη και Λουϊζας 

συζύγου Ιωάννη Στεφάνου το γένος Πρίντεζη κατά του Δήμου Αχαρνών,  περί  

καθορισμού  οριστικής    τιμής μονάδος  και αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης 

από αναγκαστική απαλλοτρίωση, για τη  δημιουργία κοινωφελούς  χώρου, εδαφικής 

έκτασης επιφανείας 599,06 τ.μ.  επί του Ο.Τ.136 Α  με Κ.Α.: 10.07.14  της 

Πολεοδομικής Ενότητας «ΑΥΛΙΖΑ » 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.

        Η Υπάλληλος                              Η Προϊσταμένη                                Η Νομική 

Σύμβουλος

Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση          Γεωργία Χ. Μπούσγου                     Δήμητρα Ε. 
Καψιώτη                  



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 635a5a49eb32ff008d6cb18e στις 27/10/22 13:18

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  24 Οκτωβρίου  2022

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 790/21-10-2022  (ΑΔΑ: Ψ9ΡΗΩΨ8-ΑΙ4) απόφασης 

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.

10ο ΘΕΜΑ
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4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών. 

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής. 

7) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986.

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων. 

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής 

κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την 

αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας 

ζωής .Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική 

απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

10)  Την υπ΄αριθμ.: 790/21-10-2022 (ΑΔΑ:Ψ9ΡΗΩΨ8-ΑΙ4) απόφαση Δημάρχου η 

οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

790/21-10-2022  (ΑΔΑ: Ψ9ΡΗΩΨ8-ΑΙ4)  αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσιος        δικηγόρος ο κος Θεμιστοκλής Μαμάκος, με ΑΜΔΣΑ: 

17096 για  να  εκπροσωπήσει  τον  Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να καταθέσει 

σημείωμα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 27 -10- 2022,   ότε 

έχει  ορισθεί η συζήτηση  της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 98309/2022  και Ειδικό 

Αριθμό Κατάθεσης:11187/2022  μη Αυτοτελούς  Αιτήσεως  Προσωρινής Διαταγής  
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( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ) του Κωτσιά Καλοχτένη  κατά του Δήμου 

Αχαρνών, καθώς και σε οιαδήποτε συζήτηση ορισθεί κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης,  

προς  αντίκρουση της προσωρινής διαταγής. 

 Η αμοιβή του  πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε στο   ποσό  των τριακοσίων είκοσι   

(320,00 ) 

 ευρώ  ( 4 ώρες Χ 80 ) 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
Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση                Γεωργία Χ. Μπούσγου           Δήμητρα Ε. 
Καψιώτη

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

    

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

      
                  Αχαρνές, 13 Οκτωβρίου  2022                                 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Την από 23/10/2020  με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ6610/03-11-2020 αγωγή του 

Ζιάκου Δημητρίου του Γεωργίου, ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

- Τμήμα 29ο Μονομελές  κατά του Δήμου Αχαρνών, για αποζημίωση λόγω 

σωματικών βλαβών που υπέστη κατά την πτώση της μοτοσυκλέτας του, ένεκα 

κακοτεχνίας του οδοστρώματος , καθώς και την χρηματική ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης.   Η  αιτούμενη  αποζημίωση είναι το ποσό των   55.801,86 € 

νομιμοτόκως από της επιδόσεως της εν λόγω αγωγής  μέχρι την ολοσχερή 

εξόφληση, καθώς και τα έξοδα τις δικαστικής δαπάνης, με ορισθείσα δικάσιμο την 

11ο ΘΕΜΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 635a5a49eb32ff008d6cb18e στις 27/10/22 13:18

10 Νοεμβρίου 2022 δια της υπ΄αριθμ.: ΚΛ10721/2022 κλήσης του ως άνω 

δικαστηρίου 

2. Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά την δικάσιμο της ως άνω αγωγής.

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

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

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 

76 και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 Την λήψη απόφασης :  1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών  να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμήμα 29ο Μονομελές κατά τη συζήτηση 

την 10/11/2022, η οποία ορίσθηκε με την υπ΄αριθμ.:  ΚΛ10721/2022 Κλήση του 

ιδίου Δικαστηρίου,  αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση, της  με 

Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ6610/03-11-2020 αγωγής του Ζιάκου Δημητρίου του 

Γεωργίου κατά του Δήμου Αχαρνών, για αποζημίωση λόγω σωματικών βλαβών  που 

υπέστη κατά την πτώση της μοτοσυκλέτας του  ένεκα κακοτεχνίας του 

οδοστρώματος,  καθώς και την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.   Η  

αιτούμενη  αποζημίωση είναι το ποσό των   55.801,86 € νομιμοτόκως από της 
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επιδόσεως της εν λόγω αγωγής  μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καθώς και τα έξοδα 

τις δικαστικής δαπάνης,

2. Για την έγκριση αμοιβής του δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, η 

οποία ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πέντε  (305,00  ) ευρώ πλέον αναλογούντος 

ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων 

παράρτημα Ι. 

Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Γκολέμη Φανή του Ιωάννη

    Η Υπάλληλος                   Η Προϊσταμένη                  Η Νομική Σύμβουλος

ΑλεξάνδραΚ.Μπαρμπαρούση   Γεωργία Χ. Μπούσγου        Δήμητρα Ε. Καψιώτη

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 3 Οκτωβρίου   2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την από 7-07-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 82558/2022 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 4169/2022 ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών και με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης : 6891/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 5076/2022 ενώπιον του 

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατατεθείσα  Έφεση από Πρωτοδικείο Αθηνών  της 

Αμαλίας συζ. Νικόλαου Νικολάου το γένος Παπανικολάου κατά : α) του Νομικού 

12ο ΘΕΜΑ
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Προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  » και β) κατά της υπ΄αριθμ.: 

1781/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Διαδικασία Εκουσίας 

δικαιοδοσίας ) για την εξαφάνιση της εκκαλούμενης ως ανωτέρω απόφασης καθ΄ό 

μέρος δεν έκανε δεκτή την αίτηση της εκκαλούσας κατά του αντιδίκου Δήμου και για 

τον καθορισμό οριστικά από το Εφετείο,  τιμής μονάδος για αποζημίωση 

ρυμοτομημένων επικειμένων κατά τα αιτούμενα ποσά εις την από 28-05-2021 με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 46975/2021 και  Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2113/2021 

αίτηση.

2) Την υπ΄αριθμ.: 376/30-07-2021 ( ΑΔΑ: ΩΜ60ΩΨ8-7Η0 ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα Χριστίνα 

Κωτσόγιαννη με ΑΜΔΣΑ: 21916, για  να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να 

παραστεί και να καταθέσει ανταίτηση στις τιμές των επικειμένων που έχουν 

καθορισθεί σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα επικειμένων του υπ αριθμ πρωτ 

οικ 228142/5-12-2016 Πρακτικού 22/2016/Π.Ε Ανατολικής Αττικής ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) 

κατά την  δικάσιμο της  της από 28/5/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 

46975/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2113/2021 αίτησης της Αμαλίας 

συζ. Νικόλαου Νικολάου το γένος Παπανικολάου κατά του Δήμου Αχαρνών 

περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης επικειμένων των δύο (2) 

ιδιοκτησιών της στην Π.Ε «ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄»

3) Το με αρ πρωτ οικ 228146/5-12-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής –Δ/νση 

Χωρικού Σχεδιασμού Επιτροπή Προσδιορισμού αξίας ακινήτων το οποίο 

κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 13/12/2016, με συνημμένο το υπ αριθμ.  πρωτ οικ 

228142/5-12-2016 Πρακτικό 22/2016/Π.Ε Ανατολικής Αττικής μετά του συνημμένου 

πίνακα επικειμένων. 

4) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά τη συζήτηση της αναφερόμενης ανωτέρω ( στοιχ. 1) αίτησης.

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) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
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8) 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 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού.

                                                         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 Εφετείου  Αθηνών , κατά την ορισθείσα δικάσιμο την 08-11-2022  

αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της  από 7-07-2022 με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης: 82558/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 4169/2022 ενώπιον του 

Πρωτοδικείου  Αθηνών και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 6891/2022 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης : 5076/2022 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών κατατεθείσα έφεση  

από Πρωτοδικείο Αθηνών, της Αμαλίας συζ. Νικόλαου Νικολάου το γένος Παπανικολάου 

κατά : α) του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  » και β) κατά της 

υπ΄αριθμ.: 1781/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Διαδικασία 

Εκουσίας δικαιοδοσίας ) για την εξαφάνιση της εκκαλουμένης ως ανωτέρω απόφασης καθ΄ό 

μέρος δεν έκανε δεκτή την αίτηση της εκκαλούσας κατά του αντιδίκου Δήμου και για τον 

καθορισμό οριστικά από το Εφετείο,  τιμής μονάδος για αποζημίωση ρυμοτομημένων 

επικειμένων κατά τα εις την από 28-05-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 46975/2021 και  

Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2113/2021 αίτηση, αιτούμενα ποσά.

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

υπόθεση, η οποία ορίζεται στο ποσό των  διακοσίων ογδόντα οκτώ ( 288,00 ) ευρώ 

πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24 % σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα 

Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 18 Οκτωβρίου 2022                      

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Tην κατατεθείσα στις 23-10-2022  με Αριθμ. Εισαγωγής:ΑΓ6268   Αγωγή  ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών- Τμήμα 28ο, των κ.κ.  Παλιούρα 

13ο ΘΕΜΑ
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Αντωνίου και Παπαδόπουλου Πολύκαρπου κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου Ο.Τ.Α. με την επωνυμία  «Δήμος Αχαρνών», της οποίας ορίσθηκε η δικάσιμος  

στις 23 Νοεμβρίου 2022 με την από 27-06-2022  ΚΛ10594/2022 Κλήση του  ιδίου 

δικαστηρίου , δια της  οποίας αγωγής,  οι ενάγοντες  αιτούνται να υποχρεωθεί ο 

εναγόμενος Δήμος Αχαρνών  να καταβάλει νομιμοτόκως,    από την ημερομηνία της 

παράνομης παρακράτησης , άλλως από την ημερομηνία υποβολής της  αίτησης 

επιστροφής  στον εναγόμενο Δήμο, άλλως από την επίδοση της παρούσης , τα ποσά  

που παρακρατήθηκαν υπέρ τρίτων από την μηνιαία αντιμισθία που λάμβαναν  οι 

ενάγοντες ως διατελέσαντες  Αντιδήμαρχοι  και συγκεκριμένα: α) την ειδική εισφορά 

για ανεργία β) την ειδική εισφορά ΟΑΕΔ γ) τέλος χαρτοσήμου και δ) υπέρ ΟΓΑ, στον   

μεν πρώτο ενάγοντα κο  Παλιούρα Αντώνιο,  το  συνολικό ποσό των 3.606,09, για το 

χρονικό διάστημα από 1-4-2017 έως 4-5-2018 ( αριθ. πρωτ. : αίτησης: 59231/27-12-

2019  )  και στον  δεύτερο ενάγοντα, κο Παπαδόπουλο Πολύκαρπο,  το  συνολικό ποσό 

των 2.030,80 ,για το χρονικό διάστημα από 1-2-2017 έως 20-2-2019, ( αριθ. πρωτ. 

αίτησης : 59257/27-12-2019 ).

2) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά τη δικάσιμο της   ως άνω  αναφερόμενης αγωγής. 

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

6) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού.

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 635a5a49eb32ff008d6cb18e στις 27/10/22 13:18

 Την λήψη απόφασης:1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον 

Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών- Τμήμα 28ο ,κατά τη  δικάσιμο την 23/11/2022, που 

ορίσθηκε με την  από 27-06-2022  ΚΛ10594/2022 Κλήση του  ιδίου δικαστηρίου,  αλλά και 

σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση  δικάσιμο  της από 23-10-2020 με Αριθμ. 

Εισαγωγής:ΑΓ6268/23-10-2020   Αγωγής  των   κ.κ. Παλιούρα Αντωνίου και Παπαδόπουλου 

Πολύκαρπου κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ο.Τ.Α. με την επωνυμία  

«Δήμος Αχαρνών», δια της  οποίας  οι ενάγοντες  αιτούνται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος 

Δήμος Αχαρνών  να καταβάλει νομιμοτόκως ,   από την ημερομηνία της παράνομης 

παρακράτησης , άλλως από την ημερομηνία υποβολής της  αίτησης επιστροφής  στον 

εναγόμενο Δήμο, άλλως από την επίδοση της παρούσης , τα ποσά  που παρακρατήθηκαν 

υπέρ τρίτων από την μηνιαία αντιμισθία που λάμβαναν  οι ενάγοντες ως διατελέσαντες  

Αντιδήμαρχοι  και συγκεκριμένα: α) την ειδική εισφορά για ανεργία β) την ειδική εισφορά 

ΟΑΕΔ γ) τέλος χαρτοσήμου και δ) υπέρ ΟΓΑ, στον  μεν πρώτο ενάγοντα κο  Παλιούρα 

Αντώνιο το  συνολικό ποσό των 3.606,09 (για το χρονικό διάστημα από 1-4-2017 έως 4-5-

2018, αριθ. πρωτ. : αίτησης: 59231/27-12-2019  )  και στον  δεύτερο κο Παπαδόπουλο 

Πολύκαρπο το  συνολικό ποσό των 2.030,80 ( για το χρονικό διάστημα από 1-2-2017 έως 20-

2-2019, αριθ. πρωτ. αίτησης : 59257/27-12-2019 ) 

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

υπόθεση, η οποία ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα οκτώ  (268,00) ευρώ πλέον  

αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% ,   σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων 

Παράρτημα Ι 

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Γκασούκας Γεράσιμος

 

              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, 14 Οκτωβρίου 2022                      

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

14ο ΘΕΜΑ
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                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Tην από 23-03-2022 ΚΛ1762/2022 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-

Τμήμα 26ο Μονομελές,  δια της οποίας ορίσθηκε ημερομηνία   συζήτησης στις  14 -11 

2022  της από 25-07-2017 με  Αριθμ. Εισαγωγής:ΠΡ8058  Προσφυγής  ενώπιον του 

αυτού δικαστηρίου , των  Φίλη Ευαγγελίας  κ.λ.π. (συν. 6) κατά του Δήμου Αχαρνών, 

κατόπιν αναπομπής στο ως άνω δικαστήριο  της εν λόγω προσφυγής δια της  υπ΄αριθμ. 

Α877/2022 αποφάσεως  του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, λόγω 

αναρμοδιότητας, στο οποίο Τριμελές είχε αναπεμφθεί αρχικά  η προσφυγή προς 

συζήτηση από το Μονομελές  δια της υπ΄αριθμ.:Α17334/2020 αποφάσεώς του. Δια της 

ως άνω  προσφυγής  οι εκκαλούντες ζητούν την ακύρωση των  από 19-05-2017  

προσβαλλόμενων τεσσάρων  (4) πράξεων  επιβολής εισφοράς σε χρήμα  (Ν. 

4315/2014) της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αχαρνών, λόγω ένταξης των ακινήτων των αυτών  στο σχέδιο πόλης.

2) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα  εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά τη δικάσιμο της  ως άνω  αναφερόμενης Προσφυγής 

3) Τις  υπ΄αριθμ. 83/28-04-2020 και 438/28-09-2021  αποφάσεις της  Οικονομικής 

Επιτροπής  δια των οποίων διορίσθηκε  πληρεξούσιος δικηγόρος ο  κος  Σαχσανίδης  

Ευστάθιος  για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη δικάσιμο  της εν λόγω 

προσφυγής, αρχικά ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου και στη 

συνέχεια  ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών , καθότι, το 

Μονομελές Διοικητικό   Πρωτοδικείο  δια της υπ΄αριθμ.: 17334/2020 απόφασης 

κήρυξε εαυτόν αναρμόδιο, παρέπεμψε  την εν λόγω προσφυγή προς συζήτηση στο 

Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών , το οποίο στη συνέχεια  δια της υπ΄αριθμ.:  

Α877/2022 απόφασης  κήρυξε εαυτόν αναρμόδιο για τη συζήτηση της προσφυγής και 

την επιστρέφει  στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο  προς συζήτηση

4) 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

5) 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 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
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7) 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 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού.

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

 Την λήψη απόφασης: 1.  Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει 

τον Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα  ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την ορισθείσα,  δια της υπ΄αριθμ.:  ΚΛ1762/2022 

κλήσης του αυτού δικαστηρίου,  δικάσιμο την   14/11/2022,   αλλά και σε κάθε 

μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, της  από 19/07/2017 με Αριθμ. Εισαγωγής: 

ΠΡ8058/25-07-2017  Προσφυγής των  Φίλη Ευαγγελίας  κ.λ.π. (συν. 6) κατά του Δήμου 

Αχαρνών, κατόπιν αναπομπής αυτής στο εν  λόγω δικαστήριο δια της υπ΄αριθμ.: 

Α877/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,  λόγω  

αναρμοδιότητας,  δια της οποίας προσφυγής  οι εκκαλούντες  ζητούν την ακύρωση των  

από 19-05-2017  προσβαλλόμενων τεσσάρων  (4) πράξεων  επιβολής εισφοράς σε χρήμα  

(Ν. 4315/2014) της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αχαρνών, λόγω ένταξης των ακινήτων αυτών  στο σχέδιο πόλης.  

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

υπόθεση, η    οποία   

    ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα (149,00) ευρώ,  πλέον αναλογούντος  

Φ.Π.Α. 24% , 

     σύμφωνα με τα  ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

         Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Σαχσανίδης Ευστάθιος

          
      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, 13 Οκτωβρίου  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 09/09/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 91350/95/2022 αίτηση του Κανακάρη 

Κων/νου του Γεωργίου ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά 

του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης) Δήμου Αχαρνών, περί αναγνώρισης δικαιούχου της 

αποζημίωσης που θα καθοριστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για το 

απαλλοτριούμενο τμήμα εδαφικής έκτασης εμβαδού 82,59 τ.μ. που βρίσκεται 

στο Ο.Τ. Γ1474 και με Κ.Α.:31.18.17 στην Π.Ε. « ΛΑΘΕΑ Α΄» με ημερομηνία 

συζήτησης  της εν λόγω αιτήσεως  την  18/11/2022.  

7) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση 

του Δήμου κατά την συζήτηση  της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 6 ) 
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8) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  

εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών,  να  παραστεί και να  καταθέσει προτάσεις  

ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την συζήτηση την  

18/11/2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση,  της   από 

09/09/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 91350/95/2022 αίτησης του Κανακάρη Κων/νου 

του Γεωργίου, κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Δήμου Αχαρνών, περί αναγνώρισης δικαιούχου της 

αποζημίωσης, που θα καθοριστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για το 

απαλλοτριούμενο τμήμα εδαφικής έκτασης,  εμβαδού 82,59 τ.μ. ,που βρίσκεται στο 

Ο.Τ. Γ1474  με Κ.Α.:31.18.17 στην Π.Ε. « ΛΑΘΕΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών. 

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

υπόθεση,  

 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. 

  Προτεινόμενος  δικηγόρος: κ. Καφύρας Γεώργιος

        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, 18 Οκτωβρίου  2022                       

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη:

1) To  με αριθ.πρωτ.:86276/09-09-2022   έγγραφο αίτημα του αιρετού κ. Σ. Γ.  για  

παροχή νομικής υποστήριξης  από το Δήμο,  κατόπιν της από 08-08-2022  συνημμένης   

κλήσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ( Αρ. Κλήσης: ΚΛ4559/8-8-2022 ΑΒΕΜ: 

ΕΦ1563/20-7-2021 ΕΑΥ: 2021019416 ) προς τον αιτούντα,  να παρασταθεί στη 

συνεδρίαση  την  8 Νοεμβρίου 2022, ( Τμήμα 4ο ) ,     όπου θα συζητηθεί η από 20-07-

2021 έφεση που άσκησε το Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  »  ( e΄ΕΦΚΑ ) ως καθολικός διάδοχος του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΕΦΚΑ» ( ΙΚΑ ΕΤΑΜ ) κατά: α)  του ως άνω αιτούντος , ως νομίμου  εκπροσώπου 

της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ » και β) κατά της απόφασης  Α15776/23-10-2020 του 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ –ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ για την 

εξαφάνιση της εν λόγω απόφασης καθώς και για την απόρριψη της από 05-07-2017 με 

αριθ. εισαγ.: ΑΚ7191/05-07-2017 ανακοπής του αιρετού κου Σ.Γ. υπεύθυνου της 

«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ »

2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63) «Νομική υποστήριξη 

αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης»

3)  Το από 18-10-2022     εισηγητικό σημείωμα   της Νομικής Συμβούλου, στο οποίο 

αναφέρει ότι ο Δήμος δύναται να παράσχει νομική υποστήριξη στον ως άνω αιτούντα 

αιρετό  κ. Σ.Γ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63)

16ο ΘΕΜΑ
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4) Τις υπ΄αριθμ.: 450/27-6-2017 και 47/28-02-2020 αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής δια των οποίων ανατέθηκε σε προγενέστερο χρόνο η νομική υποστήριξη του  

αιρετού  κ. Σ. Γ. στη  δικηγόρο κα Αντωνία Δημητρακοπούλου.

 6) 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.

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

παραρτημάτων 

        αυτού

   8)  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής 

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

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού

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

 Τη λήψη απόφασης : 1} Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για  να παράσχει 

νομική υποστήριξη  στον  αιρετό κο Σ.Γ., ήτοι να συντάξει και να καταθέσει 

υπόμνημα μετά παραστάσεως  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών –Τμήμα 4ο 

κατά τη συνεδρίαση την  8 Νοεμβρίου 2022  είτε σε άλλη κατόπιν αναβολής ή 

ματαίωσης συνεδρίαση  ορισθεί η  συζήτηση,   της   από 20-07-2021 έφεσης που άσκησε το 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  »  

( e΄ΕΦΚΑ ),  ως καθολικός διάδοχος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΦΚΑ» ( ΙΚΑ ΕΤΑΜ ) κατά: α)  του 

αιρετού κου Σ.Γ., ως νομίμου  εκπροσώπου της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ » και β) κατά της 

απόφασης  Α15776/23-10-2020 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ –

ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ για την εξαφάνιση της εν λόγω απόφασης καθώς και για την 

απόρριψη της από 05-07-2017 με αριθ. εισαγ.: ΑΚ7191/05-07-2017 ανακοπής του αιρετού 

κου Σ.Γ.,  υπεύθυνου της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ »
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2} Για την έγκριση  αμοιβής  του  πληρεξούσιου δικηγόρου   για τη  δικαστική 

υπόθεση , η οποία ορίζεται    στο ποσό των  τριακοσίων σαράντα ενός  (341,00) 

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

Προτεινόμενη δικηγόρος από τον αιτούντα: κα Αντωνία Δημητρακοπούλου

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 13 Οκτωβρίου  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 09/09/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 91363/96/2022 αίτηση της Τσόλκα 

Ελένης του Αδαμαντίου ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης) Δήμου Αχαρνών, περί αναγνώρισης δικαιούχου της 

αποζημίωσης που θα καθοριστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για το 

απαλλοτριούμενο τμήμα εδαφικής έκτασης  εμβαδού 267,68 τ.μ. που βρίσκεται 

στο Ο.Τ. Γ1474 και με Κ.Α.:31.18.18 στην Π.Ε. « ΛΑΘΕΑ Α΄» με ημερομηνία 

συζήτησης  της εν λόγω αιτήσεως  την  18/11/2022.  

17ο ΘΕΜΑ
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7) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση 

του Δήμου κατά την συζήτηση  της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 6 ) 

8) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  

εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  να  παραστεί και να  καταθέσει προτάσεις , 

ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση την  

18/11/2022, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της   από 

09/09/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 91363/96/2022 αίτησης της Τσόλκα Ελένης του 

Αδαμαντίου, κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Δήμου Αχαρνών περί αναγνώρισης δικαιούχου της 

αποζημίωσης που θα καθοριστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για το 

απαλλοτριούμενο τμήμα εδαφικής  έκτασης  εμβαδού 267,68 τ.μ. που βρίσκεται στο 

Ο.Τ. Γ1474 και με Κ.Α.:31.18.18 στην Π.Ε. « ΛΑΘΕΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών 

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

υπόθεση,  

     η οποία ορίζεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα δύο  (192,00) ευρώ πλέον 

αναλογούντος Φ.Π.Α 24%,  σύμφωνα  με  τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα 

Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

    Προτεινόμενος  δικηγόρος: κ. Καφύρας Γεώργιος

        Η Υπάλληλος                               Η Προϊσταμένη                                      Η 

Νομική Σύμβουλος
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Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση         Γεωργία Χ. Μπούσγου                                

Δήμητρα Ε. Καψιώτη

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 15 Οκτωβρίου  2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                        

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Tην  υπ΄αριθμ.: 7105/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 

24ο Μονομελές, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της  12ης  Μαΐου 2022,  ότε 

συζητήθηκε  η  από 14-07-2017 ΠΡ7638/2017 Προσφυγή  της εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης με την επωνυμία «,ELEKTRO TRADE Ε.Π.Ε » κατά του Δήμου Αχαρνών, 

κατά το μέρος που αφορά στην πρώτη προτασσόμενη στο δικόγραφο πράξη και 

συγκεκριμένα στην απόφαση Αντιδημάρχου Αχαρνών περί επιβολής εις βάρος της   

προσφεύγουσας τελών καθαριότητας – φωτισμού για μη δηλωθέντες 

ηλεκτροδοτούμενους χώρους ακινήτου της,  πλέον προστίμου για τα έτη από 2012 έως 

και 31-05-2017  και  υποχρεώνει τον  Δήμο να προσκομίσει στη γραμματεία του αυτού 

δικαστηρίου , εντός της τασσόμενης προθεσμίας , τυχόν συνταχθέν πρακτικό της 

Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, καθότι στην εν λόγω προσφυγή 

εμπεριέχεται και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, ακόμη δε δια της εν 

λόγω απόφασης,  υποχρεώνεται  η προσφεύγουσα εταιρεία  να καταθέσει δύο αυτοτελή 

και ιδιαίτερα δικόγραφα και με πιστή μεταφορά του αντιστοίχου μέρους του αρχικού 

δικογράφου , το ένα μεν στρεφόμενο κατά των αποφάσεων Αντιδημάρχου Αχαρνών 

περί επιβολής εις βάρος της προσφεύγουσας ειδικού δημοτικού φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων πλέον προστίμου για τα έτη από 2012 έως και 31-05- 2017  

το δεύτερο δε στρεφόμενο κατά των αποφάσεων του ιδίου Αντιδημάρχου περί επιβολής 
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εις βάρος της προσφεύγουσας τέλους ακίνητης περιουσίας πλέον προστίμου για τα έτη     

από 2012 έως και 31-05- 2017, και τέλος ορίζει εκ νέου δικάσιμο για τη συζήτηση και 

των τριών υποθέσεων την 10η Νοεμβρίου 2022 , ημέρα Τρίτη, με την επίδοση της εν 

λόγω απόφασης να επέχει θέση κλήτευσης αμφότερων των διαδίκων. 

2) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκ 

νέου συζήτηση  της ως άνω προσφυγής  την 10η Νοεμβρίου 2022, ως ορίζεται στη 

υπ΄αριθμ.: 7105/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

3)  Την υπ΄αριθμ.: 240/2020 ( ΑΔΑ: Ψ74ΠΩΨ8-Σ4Υ ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος για την εκπροσώπηση 

του Δήμου Αχαρνών  ο κος Θεμιστοκλής Μαμάκος κατά τη συζήτηση της εν λόγω 

προσφυγής στις 29-10-2020 

4) 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

5) 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                                                                                                   
6) 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

7) 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 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού.

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης: 1.  Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να 

εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών-Τμήμα 24ο Μονομελές  να παρασταθεί και να  καταθέσει υπόμνημα  κατά 

την δικάσιμο  την 10 Νοεμβρίου 2022,  αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση  

δικάσιμο των δικογράφων ,  ως ορίσθηκαν δια  της  υπ΄αριθμ.: 7105/2022 απόφασης 

του ιδίου δικαστηρίου, της  από 14-07-2017 ΠΡ7638/2017 Προσφυγής  της εταιρείας 
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περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ELEKTRO TRADE Ε.Π.Ε » κατά του Δήμου 

Αχαρνών και κατά  αποφάσεων Αντιδημάρχου  για την επιβολή  εις βάρος της   

προσφεύγουσας : α) τελών καθαριότητας – φωτισμού για μη δηλωθέντες 

ηλεκτροδοτούμενους χώρους ακινήτου της,  πλέον προστίμου για τα έτη από 2012 έως και 

31-05-2017 β)  ειδικού δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων πλέον προστίμου για 

τα έτη από 2012 έως και 31-05- 2017 και γ)  τέλους ακίνητης περιουσίας πλέον προστίμου 

για τα έτη   από 2012 έως και 31-05- 2017.

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

δικαστική υπόθεση  το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα (149,00) ευρώ πλέον 

αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ σύμφωνα 

με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

  

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

      

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

      
                  Αχαρνές,  24 Οκτωβρίου  2022

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

11) 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.

12) 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. 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.   

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

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής.  

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

παραρτημάτων αυτού.

16) Tην από  28/09/2022 και με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.:93359/2483-2022 Αγωγή (Διαδικασία 

Εργατικών Διαφορών) των Σιρινίδου Όλγας  κ.λ.π. (συν. 16)  ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του Δήμου Αχαρνών, με ορισθείσα δικάσιμο την  10 

Νοεμβρίου 2022 ,  δια της οποίας οι ενάγοντες αιτούνται:  α) Να αναγνωρισθεί για την 

αναφερόμενη στο ιστορικό αιτία  ότι,  οι διαδοχικές συμβάσεις ήταν εξαρχής για 

έκαστο/εκάστη εκ των εναγόντων  ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου 

χρόνου, με την αναφερόμενη στην εν λόγω αγωγή  για έκαστο/εκάστη   ειδικότητα και 

ότι συνδέονται με τον εναγόμενο με εξαρχής έγκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
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αορίστου χρόνου. β) Να υποχρεωθεί ο Δήμος να τους απασχολεί σύμφωνα με τη 

σύμβαση αυτή, στη θέση και με την ειδικότητα που ήδη απασχολούνται, να καταβάλει 

τις αποδοχές που αντιστοιχούν στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και στην 

υπηρεσιακή τους ένταξη, με απειλή χρηματικής ποινής ύψους  200 €  για κάθε μέρα μη 

συμμόρφωσης, στην απόφαση που θα εκδοθεί. γ) Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη 

απόφαση προσωρινά εκτελεστή και δ) να καταδικαστεί ο Δήμος στην δικαστική τους 

δαπάνη.

17) 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.

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

Συμβούλου, κατ΄        

       άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της οποίας δεν υπάγεται η 

εκπροσώπηση του Νομικού   

    Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει 

χειρισμός δικαστικών  

     υποθέσεων.

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

συζήτηση της ως άνω 

αναφερόμενης αγωγής.

10)  Την υπ΄ αριθμ: 416/23-08-/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια της οποίας 

διορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κύριος Θεμιστοκλής Μαμάκος για να  

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να καταθέσει σημείωμα ενώπιον 

του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στη με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:76920/8756/2022 και 

με ημερομηνία συζήτησης την 30/08/2022  προγενέστερη αίτηση, που άσκησαν οι ως 

άνω αιτούντες. 

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 Την λήψη απόφασης 

 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον   Δήμο Αχαρνών να 

παρασταθεί και να καταθέσει σημείωμα ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών ,   

κατά τη συζήτηση  την 

10η Νοεμβρίου 2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση  της  από  

28/09/2022 και με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.:93359/2483-2022 Αγωγή (Διαδικασία Εργατικών 

Διαφορών) των Σιρινίδου Όλγας  κ.λ.π. (συν. 16),  κατά του Δήμου Αχαρνών, με την οποία 

ζητείται: α) Να αναγνωρισθεί για την αναφερόμενη στο ιστορικό αιτία  ότι,  οι διαδοχικές 
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συμβάσεις ήταν εξαρχής για έκαστο/εκάστη εκ των εναγόντων  ενιαία σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου, με την αναφερόμενη στην εν λόγω αγωγή  για έκαστο/εκάστη   

ειδικότητα και ότι συνδέονται με τον εναγόμενο με εξαρχής έγκυρη σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου. β) Να υποχρεωθεί ο Δήμος να τους απασχολεί σύμφωνα με τη 

σύμβαση αυτή, στη θέση και με την ειδικότητα που ήδη απασχολούνται, να καταβάλει τις 

αποδοχές που αντιστοιχούν στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και στην υπηρεσιακή 

τους ένταξη, με απειλή χρηματικής ποινής ύψους  200 €  για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης, 

στην απόφαση που θα εκδοθεί. γ) Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά 

εκτελεστή και δ) να καταδικαστεί ο Δήμος στην δικαστική τους δαπάνη.

 2. Για την έγκριση  αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου,  η οποία ορίζεται στο ποσό των 

διακοσίων τεσσάρων  (204,00 )  ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%  σύμφωνα με τα 

ελάχιστα όρια του  Κώδικα Δικηγόρων    Παράρτημα Ι. 

   Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

        Η Υπάλληλος                                            Η Προϊσταμένη                                        Η 

Νομική Σύμβουλος

Αλεξάνδρα 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, 13 Οκτωβρίου 2022

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

19) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού.

20) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν. 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.   

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

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής.  

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

παραρτημάτων αυτού.

24) Tην από  21/06/2022  με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:64123/7246/2022 Αίτηση με προσωρινή 

διαταγή (Διαδικασία Ασφαλιστικών) των Αθανασιάδου Σοφίας κ.λ.π. (συν. 26), 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με  δικάσιμο την 11η Νοεμβρίου  

2022,  κατά του Δήμου Αχαρνών, με την οποία ζητείται: α) Να ληφθούν ασφαλιστικά 

μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση της εργασιακής σχέσης εκάστου και εκάστης από 

20ο ΘΕΜΑ
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τους αιτούντες με τον Δήμο Αχαρνών β) Να διαταχθεί ο Δήμος Αχαρνών  να 

αποδέχεται προσωρινά την προσφερόμενη και με τον προσήκοντα τρόπο εργασία 

καθενός και καθεμίας από τους αιτούντες, από τη λήξη της  τελευταίας ως άνω 

σύμβασης εκάστου από τους αιτούντες και εφεξής, και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης 

απόφασης επί της κύριας σχετικής αγωγής τους κατά την διαδικασία των εργατικών 

διαφορών, καταβάλλοντάς τους ανά μήνα τις νόμιμες αποδοχές ως αντάλλαγμα της 

παρεχόμενης εργασίας τους. γ) Να καταδικαστεί ο Δήμος Αχαρνών σε χρηματική ποινή 

διακοσίων (200,00) ευρώ ημερησίως για καθένα και καθεμία από τους αιτούντες, 

εφόσον αρνηθεί να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου και δεν αποδεχθεί 

την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία καθενός και καθεμίας εξ αυτών, από την 

λήξη της ανωτέρω σύμβασης και εφεξής. δ) Να εκδοθεί προσωρινή Διαταγή , λόγω του 

άμεσου και επικείμενου κινδύνου, που να διατάσσει τον Δήμο Αχαρνών να αποδέχεται 

τις υπηρεσίες του καθενός από τους αιτούντες με την καταβολή των νόμιμων 

αποδοχών, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους.

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.

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

συζήτηση της ως άνω 

       αναφερόμενης αγωγής

11) Την υπ΄ αριθμ 355/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ΄ αριθμ. 

492/2022 Απόφαση   της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε την υπ΄αριθμ. 

455/2022 ΑΔΑ:6Φ3ΥΩΨ8-ΞΛ4 απόφαση Δημάρχου, δια των οποίων διορίστηκε 

πληρεξούσιος δικηγόρος ο κύριος Θεμιστοκλής Μαμάκος για να  εκπροσωπήσει τον 

Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του  Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών στις με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.: 57469/6422-2022  και ημερομηνία 

συζήτησης την 17/06/2022  και με  Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:73131/1945-2022 και ημερομηνία 

συζήτησης την 20/10/2022  προγενέστερες αιτήσεις, που άσκησαν οι ως άνω αιτούντες. 

                                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 Την λήψη απόφασης : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει 

τον   Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να καταθέσει σημείωμα ενώπιον του  Μονομελούς 

Πρωτοδικείου  Αθηνών κατά τη συζήτηση την 11η Νοεμβρίου  2022, αλλά και σε κάθε μετ΄ 
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αναβολή ή ματαίωση συζήτηση, της από 21-06-2022 με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ..:64123/7246/2022 

Αίτησης  (Διαδικασία Ασφαλιστικών) των Αθανασιάδου Σοφίας κ.λ.π. (συν. 26), κατά του 

Δήμου Αχαρνών, με την οποία  ζητείται:  α) Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για την 

προσωρινή ρύθμιση της εργασιακής σχέσης εκάστου και εκάστης από τους αιτούντες με τον 

Δήμο Αχαρνών β) Να διαταχθεί ο Δήμος Αχαρνών  να αποδέχεται προσωρινά την 

προσφερόμενη και με τον προσήκοντα τρόπο εργασία καθενός και καθεμίας από τους 

αιτούντες από τη λήξη της τελευταίας ως άνω σύμβασης εκάστου από τους αιτούντες και 

εφεξής, και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας σχετικής αγωγής τους 

κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών, καταβάλλοντάς τους ανά μήνα τις νόμιμες 

αποδοχές ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τους. γ) Να καταδικαστεί ο Δήμος 

Αχαρνών σε χρηματική ποινή διακοσίων (200,00) ευρώ ημερησίως για καθένα και καθεμία 

από τους αιτούντες, εφόσον αρνηθεί να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου και 

δεν αποδεχθεί την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία καθενός και καθεμίας εξ αυτών, από 

την λήξη της ανωτέρω σύμβασης και εφεξής. δ) Να εκδοθεί προσωρινή Διαταγή,  λόγω του 

άμεσου και επικείμενου κινδύνου, που να διατάσσει τον Δήμο Αχαρνών να αποδέχεται τις 

υπηρεσίες του καθενός από τους αιτούντες με την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, μέχρι 

την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους.

 2.Για την έγκριση  αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου,  η οποία ορίζεται  στο ποσό των 

διακοσίων 

     σαράντα (240,00) ευρώ ( 3 ώρες Χ80 ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%,  ευρώ   σύμφωνα 

με  τον  Κώδικα 

     Δικηγόρων   
 Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος
        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, 13 Οκτωβρίου 2022

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

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

παραρτημάτων αυτού.

21ο ΘΕΜΑ
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32) Tην από  02/06/2022 και με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:53371/5886-2022 Αίτηση ( Διαδικασία 

Ασφαλιστικών ) των Αγγελή Δημητρίου κ.λ.π. (συν. 74), ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, με δικάσιμο την 11η Νοεμβρίου  2022,  κατά του Δήμου 

Αχαρνών, με την οποία ζητείται: α) Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή 

ρύθμιση της εργασιακής σχέσης εκάστου και εκάστης από τους αιτούντες με τον Δήμο 

Αχαρνών β) Να διαταχθεί ο Δήμος Αχαρνών  να αποδέχεται προσωρινά την 

προσφερόμενη και με τον προσήκοντα τρόπο εργασία καθενός και καθεμίας από τους 

αιτούντες, από τη λήξη της  τελευταίας ως άνω σύμβασης εκάστου από τους αιτούντες 

και εφεξής, και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας σχετικής 

αγωγής τους κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών, καταβάλλοντάς τους ανά 

μήνα τις νόμιμες αποδοχές ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τους. γ) Να 

καταδικαστεί ο Δήμος Αχαρνών σε χρηματική ποινή διακοσίων (200,00) ευρώ 

ημερησίως για καθένα και καθεμία από τους αιτούντες, εφόσον αρνηθεί να 

συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου και δεν αποδεχθεί την προσηκόντως 

προσφερόμενη εργασία καθενός και καθεμίας εξ αυτών, από την λήξη της ανωτέρω 

σύμβασης και εφεξής. δ) Να εκδοθεί προσωρινή Διαταγή , λόγω του άμεσου και 

επικείμενου κινδύνου, που να διατάσσει τον Δήμο Αχαρνών να αποδέχεται τις 

υπηρεσίες του καθενός από τους αιτούντες με την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, 

μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους.

33) 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.

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

Συμβούλου, κατ΄      

άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της οποίας δεν υπάγεται η 

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών  υποθέσεων.

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

συζήτηση της ως άνω 

       αναφερόμενης αγωγής.

12) Την υπ΄ αριθμ 315/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε την 

υπ΄αριθμ. 376/2022 ΑΔΑ:97ΑΒΩΨ8-630 απόφαση Δημάρχου και την υπ΄ αριθμ. 492/2022 

Απόφαση   της Οικονομικής Επιτροπής δια των οποίων διορίστηκε πληρεξούσιος 

δικηγόρος ο κύριος Θεμιστοκλής Μαμάκος για να  εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, 

να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών στις με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.: 46001/4959-2022 και ημερομηνία συζήτησης την 
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02/06/2022  και με  Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:73131/1945-2022 και ημερομηνία συζήτησης την 

20/10/2022  προγενέστερες αιτήσεις, που άσκησαν οι ως άνω αιτούντες. (στοιχ. 6)

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 Την λήψη απόφασης : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει 

τον   Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει σημείωμα ενώπιον του  Μονομελούς 

Πρωτοδικείου  Αθηνών κατά τη συζήτηση την 11 Νοεμβρίου  2022, αλλά και σε κ΄’αθε 

μετ΄αναβολή ή ματαίωση  συζήτηση  της από  02/06/2022  με 

Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ..:53371/5886/2022 Αίτησης (Διαδικασία Ασφαλιστικών) των Αγγελή 

Δημητρίου κ.λ.π. (συν. 74),  κατά του Δήμου Αχαρνών με αίτημα :  α) Να ληφθούν 

ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση της εργασιακής σχέσης εκάστου και εκάστης 

από τους αιτούντες με τον καθ΄ού  β) Να διαταχθεί ο καθ΄ού   να αποδέχεται προσωρινά την 

προσφερόμενη και με τον προσήκοντα τρόπο εργασία καθενός και καθεμίας από τους 

αιτούντες, από τη λήξη της  τελευταίας ως άνω σύμβασης εκάστου από τους αιτούντες και 

εφεξής, και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας σχετικής αγωγής τους 

κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών, καταβάλλοντάς τους ανά μήνα τις νόμιμες 

αποδοχές ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τους. γ) Να καταδικαστεί ο  καθ΄ού  σε 

χρηματική ποινή διακοσίων (200,00) ευρώ ημερησίως για καθένα και καθεμία από τους 

αιτούντες, εφόσον αρνηθεί να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου και δεν 

αποδεχθεί την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία καθενός και καθεμίας εξ αυτών, από την 

λήξη της ανωτέρω σύμβασης και εφεξής. δ) Να εκδοθεί προσωρινή Διαταγή,  λόγω του 

άμεσου και επικείμενου κινδύνου, που να διατάσσει τον καθ΄ου   να αποδέχεται τις υπηρεσίες 

του καθενός από τους αιτούντες με την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, μέχρι την έκδοση 

απόφασης επί της αίτησής τους.

 2.  Για την έγκριση  αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου,  η οποία ορίζεται στο ποσό των 

διακοσίων σαράντα 

       ( 240,00)  ευρώ ( 3 ώρες Χ80 ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με  τον  

Κώδικα  Δικηγόρων   

         Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

        Η Υπάλληλος                                            Η Προϊσταμένη                                        Η 

Νομική Σύμβουλος

Αλεξάνδρα 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, 17 Οκτωβρίου  2022                                 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Την από 18-09-2020 με  Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ5184/23-9-2020 ενώπιον 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών   αγωγή   του κ. 

Δαμιανίδη Αναστασίου  του Θεοδώρου κατά του Δήμου Αχαρνών,  για 

αποζημίωση  συνολικού ποσού 7.151,21 ευρώ    λόγω σωματικών βλαβών 

που υπέστη κατά την πτώση της μοτοσυκλέτας  του σε λακούβα  επί της 

οδού Πλατανιάς , καθώς και για  χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 

22ο ΘΕΜΑ
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βλάβης , της οποίας  ορίσθηκε δικάσιμος η  25 Νοεμβρίου 2022 δια της 

υπ΄αριθμ.: ΚΛ12162/2022 κλήσης του αυτού  δικαστηρίου.

2. Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά την δικάσιμο της ως άνω αγωγής

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

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

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 

76 και 77 του ν. 4555/2018 και ισχύουν 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών -Τμήμα 25ο Μονομελές την 25 Νοεμβρίου 

2022, που έχει ορισθεί η συζήτηση  δια της υπ΄αριθμ.: ΚΛ12162/2022 κλήσης του 

ιδίου  δικαστηρίου, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση  συζήτηση της   με 

Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ5184/23-9-2020 αγωγής  του κ. Δαμιανίδη Αναστάσιου του 

Θεοδώρου κατά του Δήμου Αχαρνών  για αποζημίωση   συνολικού ποσού 7.151,21 

ευρώ,   λόγω σωματικών βλαβών που υπέστη κατά την πτώση της μοτοσυκλέτας  του 

σε λακούβα  επί της οδού Πλατανιάς , καθώς και για  χρηματική ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης.
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2.Για την έγκριση αμοιβής του δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, η οποία 

ορίζεται στο ποσό των (268) ευρώ,  πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τα 

ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι. 

Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Αικατερίνη Στάμου

 Η Υπάλληλος                             Η Προϊσταμένη                                                            Η Νομική 

Σύμβουλος

Χρυσαυγή Σ. Αγά                  Γεωργία Χ. Μπούσγου                                                       Δήμητρα Ε. 

Καψιώτη

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

      

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

      
      Αχαρνές, 14  Οκτωβρίου    2022                        

       Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

       Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄αριθμ.:361/05-07-2022   ( ΑΔΑ: 6ΨΨΟΩΨ8-ΤΗΧ ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. 

Θεμιστοκλής Μαμάκος,  για να επιληφθεί του αιτήματος που τέθηκε  στο 

23ο ΘΕΜΑ
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υπ΄αριθμ. πρωτ.: 25426/18-03-2022 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικής 

Περιουσίας-Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών ήτοι: να μελετήσει,  μετά από συγκέντρωση των τηρούμενων 

στοιχείων των διοικητικών φακέλων, τις υποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω 

έγγραφο, να προβεί στη νομική και ουσιαστική εκτίμηση αυτών σε συνεργασία με 

το καθ΄ ύλην αρμόδιο Τμήμα και να συντάξει έγγραφο εισηγητικό σημείωμα με 

την μορφή παροχής οδηγιών για τις ενδεδειγμένες διοικητικές και εν γένει νομικές 

ενέργειες.

2.Την από 1-08-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 96309/2022 και Αριθμό 

Κατάθεσης Δικογράφου: 1635/2022 αγωγή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου ( ΟΤΑ ) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ασκηθείσα  δια του  

δικηγόρου κου Θεμιστοκλή Μαμάκου ,  ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» κατά:  α) Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο: «SPORTS 

DEVELOPMENT E.Π.Ε» και β) του Ηλία Αρμόδωρου του Γεωργίου περί : 

- Αναγνώρισης της από 10-07-2018 κοινοποιηθείσας στους εναγόμενους εξωδίκου 

δηλώσεως-καταγγελίας-πρόσκλησης ως καταγγελία της από 23-07-1998 

σύμβασης μισθώσεως που έχει πλέον καταστεί αορίστου χρόνου, στην απόδοση 

του μισθίου, ελευθέρου προσώπου και πραγμάτων

- Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως και έκαστος εις ολόκληρον, όπως 

καταβάλλουν για τις αναφερόμενες στο ιστορικό της εν λόγω αγωγής αιτίες, ως 

αποζημίωση εκ της χρήσεως του περιγραφόμενου στην αγωγή μισθίου ακινήτου, 

για το χρονικό διάστημα από 1-8-2021 έως 31-7-2022 το συνολικό ποσό των 

57.900,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της παρούσης 

και μέχρι την πλήρη εξόφληση

- Επικουρικώς να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, όπως καταβάλλουν στο Δήμο το ποσό 

των 57.900,00 ευρώ, ως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά δεδουλευμένα μισθώματα, 

για το χρονικό διάστημα από 1-8-2021 έως 31-7-2022, εις την περίπτωσιν που 

ήθελε κριθεί ότι, η από 23-7-1998 μισθωτική σχέση εξακολουθεί να ισχύει.

- Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή

- Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη του ενάγοντος.
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3. Την ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης της ως άνω αγωγής ( στοιχ. 2)   την 25-11-

2022 

4.Το από 11-10-2022 ηλεκτρονικό  ενημερωτικό σημείωμα του πληρεξούσιου 

δικηγόρου  κου Θεμιστοκλή Μαμάκου,  δια του οποίου κοινοποιεί την ως άνω 

αγωγή στον Δήμο  και στο οποίο  παραθέτει τις απαιτούμενες ενέργειες αναφορικά 

με  την έγκριση αρμοδίως της άσκησης της υπό κρίσιν αγωγής,  του διορισμού του 

για την άσκηση αυτής και για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά την 

ορισθείσα δικάσιμο,   καθώς επίσης  και της  νόμιμης αμοιβής για την εν λόγω  

δικαστική υπόθεση.     

5. Το από 14-10-2022  εισηγητικό σημείωμα του πληρεξούσιου δικηγόρου κου 

Θεμιστοκλή Μαμάκου προς το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, 

αναφορικά με την ως άνω αγωγή ( στοιχ. 2 ),    στο οποίο παραθέτει  τους λόγους 

τεκμηρίωσης για  άσκηση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών  με αιτήματα την απόδοση του μίσθιου χώρου και την καταβολή των 

αναφερομένων στην αγωγή  χρηματικών ποσών, ως αποζημίωση χρήσης.

 6. Την αναγκαιότητα περί: α) έγκρισης  αναδρομικώς   από την Οικονομικής 

Επιτροπή  για την άσκηση της  από 1-08-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 

96309/2022 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 1635/2022 αγωγής του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( ΟΤΑ ) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ», 

δια του πληρεξουσίου δικηγόρου κου Θεμιστοκλή Μαμάκου κατά της  Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο: 

«SPORTS DEVELOPMENT E.Π.Ε» και β) του Ηλία Αρμόδωρου του Γεωργίου  

και  β) του  διορισμού δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου 

Αχαρνών κατά τη συζήτηση της εν λόγω αγωγής που ορίσθηκε για την 25-11-2022

 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 εν γένει ο χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων.
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 9. 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

10.  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 

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

Οικονομική   

       Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών. 

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

Αντιδημάρχων ως μέλη 

       της Οικονομικής επιτροπής.

13.Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των 

συνημμένων           

      παραρτημάτων αυτού.            

                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης: 1. Για την έγκριση αναδρομικώς  άσκησης της από 1-08-2022 με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 96309/2022 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 

1635/2022 υπό κρίσιν  αγωγής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( ΟΤΑ ) 

με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»,   ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» κατά:  α) Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με 

την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο: «SPORTS DEVELOPMENT 

E.Π.Ε» και β) του Ηλία Αρμόδωρου του Γεωργίου , καθώς  και του διορισμού   του 

πληρεξουσίου δικηγόρου κου Θεμιστοκλή Μαμάκου για τη σύνταξη και κατάθεση 

της εν λόγω αγωγής.

2. Για την έγκριση ή μη  της προτεινόμενης αμοιβής υπό του πληρεξουσίου  

δικηγόρου κου Θεμιστοκλή Μαμάκου   για τη σύνταξη και κατάθεση της ως άνω 

αγωγής ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο ποσό των 

480,00 ευρώ ( 6 ώρες απασχόληση Χ 80,00 ευρώ ανά ώρα ) πλέον αναλογούντος 

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



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 635a5a49eb32ff008d6cb18e στις 27/10/22 13:18

3. Για τον διορισμό  πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον   Δήμο 

Αχαρνών να   παρασταθεί  και να καταθέσει προτάσεις  κατά τη συζήτηση  την 25-

11-2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , αλλά και σε κάθε 

μετ΄αναβολή ή ματαίωση  συζήτηση της ως άνω αγωγής.

4.  Για την έγκριση  αμοιβής  του πληρεξούσιου δικηγόρου το ποσό των 513,00 ευρώ 

για παράσταση και κατάθεση προτάσεων  κατά τη συζήτηση της ως  άνω αγωγής, 

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

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

   Η Προϊσταμένη                                                       Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου                                                Δήμητρα Ε. Καψιώτη

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 27 Οκτωβρίου 2022                                  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                           

                                                                   ΕΙΣΗΓΗΣΗ

24ο ΘΕΜΑ
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Έχοντας υπόψη:

1) Την από 13-7-2021 βεβαίωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

περί υποβολής αίτησης με αριθμό 172853 των Μπαλάσκα Αθανάσιου του 

Βασιλείου και Μπαλάσκα Πολυξένης του Δημητρίου περί επαναπροσδιορισμού 

συζήτησης κατά τις διατάξεις του ν. 4745/2020 της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 1242/283/2019 

προγενέστερης αίτησης αυτών  για ρύθμιση οφειλών μεταξύ άλλων και προς το Δήμο 

Αχαρνών,    κατατεθείσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (με επιμέλεια της 

Γραμματέως του) στις 07/06/2022 από την πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.: 3699/1543/2022, η οποία 

επιδόθηκε στο Δήμο στις 24-06-2022 

2) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου με την μορφή ανάθεσης εντολής για την 

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών  και 

καταθέσει  προτάσεις  με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα προς αντίκρουση  της 

ως άνω αίτησης ( στοιχ. 1)

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

5) Την υπ΄αριθμ.: 250/19-12-2019 ( ΑΔΑ: ΩΘΛ1ΩΨ8-ΧΩΙ ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα Κωτσόγιαννη 

Χριστίνα για την εκπροσώπηση του Δήμου  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών  κατά 

την συζήτηση την 27-1-2020  της αίτησης για  έκδοση προσωρινής διαταγής  των 

Μπαλάσκα Αθανάσιου του Βασιλείου και Μπαλάσκα Πολυξένης του 

Δημητρίου. 

6) 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

7) 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 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.
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9) Την υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού.

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών,  να παραστεί ενώπιον του  Ειρηνοδικείου 

Αχαρνών και να   καταθέσει προτάσεις με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα,  προς 

αντίκρουση  της κατατεθείσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (με επιμέλεια της 

Γραμματέως του) στις 07/06/2022 από την πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους,  με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.: 3699/1543/2022 αίτησης των Μπαλάσκα 

Αθανάσιου του Βασιλείου και Μπαλάσκα Πολυξένης του Δημητρίου περί 

επαναπροσδιορισμού συζήτησης,  κατά τις διατάξεις του ν. 4745/2020 της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 

1242/283/2019 προγενέστερης αίτησης αυτών  για ρύθμιση οφειλών μεταξύ άλλων και προς 

το Δήμο Αχαρνών     

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

υπόθεση, 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 Χριστίνα Κωτσόγιαννη 

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