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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών &   
Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής, 
για το έτος 2022
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Κυριακή Αποστολίδου
Τηλ.: 213 2123 115
E-mail: kapostolidou@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 20 / 02 / 2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη των με αριθμ. πρωτ. 2986/12-01-2023 και 17759/20-02-2023 

πρακτικών No3 και Νο4 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, για το έτος 2022, που αφορούν στην 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση με τίτλο : Δράσεις 

Υποστήριξης Παλλινοστούντων Δήμου Αχαρνών.

Β. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος στην εταιρεία «EXECUTIVE OPTIONS 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με ΑΦΜ: 999913599/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου».

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο 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.............».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με 

το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις 

θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

1ο ΘΕΜΑ
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 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΄) και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 

100 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

4. Τις διατάξεις της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 

και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

5. Την αριθ. 148/2021 μελέτη (αριθ. πρωτ. 56075/02-12-2021) που συντάχθηκε από 

την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, για την ανάδειξη αναδόχου της 

δημόσιας σύμβασης με τίτλο : Δράσεις Υποστήριξης Παλλινοστούντων Δήμου Αχαρνών, 

εκτιμώμενης αξίας : 48.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (59.520,00 με Φ.Π.Α.).

6. Την υπ' αριθ.  530/25-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΞ5ΤΩΨ8-ΒΙΚ) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την 

παρούσα σύμβαση και στην εκτέλεσή της με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην έγκριση 

της μελέτης και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης.

7. Την με αρ. πρωτ. 106169/31-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011512455 2022-11-11) 

διακήρυξη.

8. Την με αρ. πρωτ. 106171/31-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΟΛΩΨ8-ΑΘΧ, ΑΔΑΜ: 

22PROC011512454 2022-11-11) προκήρυξη.

9. Τα έγγραφα της σύμβασης της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό 

Αύξοντα Αριθμό: 174619 στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr). 

10. Την με αρ. 639/05-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΚ1ΩΨ8-ΚΜΥ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης Νο1 και Νο2 της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού και αναδείχθηκε ο προσωρινός 

ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, ήτοι η εταιρεία «EXECUTIVE OPTIONS 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με ΑΦΜ: 999913599/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, με το προσφερόμενο ποσό 

των 43.660,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 10.478,40 €).

11. Την με αριθ. πρωτ. 124084/13-12-2022 πρόσκληση προς την ως άνω εταιρεία, για 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης βάσει των όρων της διακήρυξης.

12. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά μειοδότη από την προσωρινό ανάδοχο εταιρεία 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 22α Δεκεμβρίου 2022.

13. Το αίτημα παράτασης της προσωρινής αναδόχου για την υποβολή του ελλείποντος 

δικαιολογητικού κατακύρωσης και συγκεκριμένα του ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής 
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φερεγγυότητας, λόγω καθυστέρησης έκδοσής του, ενώ είχε πραγματοποιηθεί η σχετική αίτηση 

από την εταιρεία. 

14. Το με αριθ. πρωτ. 129362/27-12-2022 έγγραφο προς την προσωρινή ανάδοχο 

εταιρεία για υποβολή ελλειπόντων/συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

15. Το από 09-01-2023 νέο αίτημα παράτασης λόγω καθυστέρησης έκδοσης του ενιαίου 

πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας, ενώ είχε πραγματοποιηθεί η αίτησή του και λόγω 

της μη έκδοσης αυτού εντός της ως άνω προθεσμίας υποβολής των 

συμπληρωματικών/ελλειπόντων δικαιολογητικών. 

16. Το αριθ. 2986/12-01-2023 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας 

και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών για την παρούσα δημόσια σύμβαση, όσον αφορά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

17. Το αριθ. πρωτ. 2988/12-01-2023 έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης του 

διαγωνισμού για χορήγηση νέας προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών μειοδότη, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης και τις διατάξεις του άρθρου 103 

παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει περί συμπλήρωσης των δικαιολογητικών μειοδότη και 

χορήγησης παράτασης υποβολής αυτών.

18. Το από 08-02-2023 υποβληθέν δικαιολογητικό κατακύρωσης (Ενιαίου 

Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας) για το οποίο εκκρεμούσε η έκδοσή τους.

19. Το αριθ. 17759/20-02-2023 πρακτικό Νο4 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας 

και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών για την παρούσα δημόσια σύμβαση, όσον αφορά την αξιολόγηση του ελλείποντος 

δικαιολογητικού κατακύρωσης (ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας) του 

προσωρινού αναδόχου.

20. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει περί 

συμπλήρωσης των δικαιολογητικών μειοδότη και χορήγησης παράτασης υποβολής αυτών.

21. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και της διακήρυξης και 

συγκεκριμένα το άρθρο 3.2 σύμφωνα με το οποίο : «Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά1 ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί 

τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα 

ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 

παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 

χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 

1 Κατακύρωσης/μειοδότη
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αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 

αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 

δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη 

συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται…….».

22. Το άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, εφόσον υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν 

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου Αχαρνών για τα εξής : 

Α. την επικύρωση ή μη των με αριθμ. πρωτ. 129484/27-12-2022 και 17759/20-02-2023  

πρακτικών No3 και Νο4 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής 

Πολιτικής, για το έτος 2022, που αφορούν στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση με τίτλο : 

Δράσεις Υποστήριξης Παλλινοστούντων Δήμου Αχαρνών και 

Β. στην κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Παροχή Υπηρεσιών δράσεων υποστήριξης Παλλινοστούντων Δήμου Αχαρνών, στην εταιρεία 

«EXECUTIVE OPTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με ΑΦΜ: 999913599/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, 

Έδρα: Αιγιαλείας 30, Μαρούσι Ν. Αττικής. ΤΚ 15125, τηλ. 2107255060, 2107255063, e-mail: 

exec_opt@otenet.gr, η οποία εκπροσωπείται νομίμως από την κα ΞΗΡΟΤΥΡΗ Μαρία του Ευαγγέλου 

(Διαχειρίστρια), με Α.Δ.Τ. ΑΟ 007082/26-02-2019,ΤΑ Αμαρουσίου με το συνολικό προσφερόμενο 

ποσό των 43.660,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 10.478,40 €).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής           Τα μέλη της Επιτροπής 

      Αποστολίδου Κυριακή      1. Μέγα Βασιλική   2. Παπαδημητρίου Παναγιώτα

mailto:exec_opt@otenet.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ε. Λαμπρινίδου
Τηλ.: 213 2072443
E-mail: elamprinidou@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 22 / 02 / 2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 19511/22-02-2023 πρακτικού Νο3 της 

Επιτροπής Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, του άρθρου 221 παρ.1 του 

Ν.4412/2016, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 

προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια 

Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού.

Β.  Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού, στις εταιρείες: Α) 

«ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 998267483, όσον αφορά τις ομάδες 

Α΄ - Λαμπτήρες και Β΄- Ηλεκτρολογικό Υλικό και Β) «ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΠΟΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Κ.Ε.», με ΑΦΜ: 800683214, όσον αφορά την Ομάδα Γ΄- 

Φωτιστικά Σώματα LED».

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) 

«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο 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.............».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 

του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής 

2ο ΘΕΜΑ

mailto:kkasimatis@acharnes.gr
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πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τις διατάξεις του 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΄).

4. Τις διατάξεις της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

5. Την αριθ. 134/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου για την ανάθεση 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, για δέκα οκτώ (18) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και δημοσίευσής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., με δυνατότητα 

παράτασης αυτής χωρίς σε καμία περίπτωση να υπάρχει υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού.

6. Την υπ' αριθ. 585/18-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ883ΩΨ8-ΙΛΠ) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την παρούσα 

σύμβαση και στην εκτέλεσή της με ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, στην έγκριση της μελέτης 

και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης.

7. Την με αρ. πρωτ. 117128/28-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011692241 2022-11-29) 

διακήρυξη.

8. Την με αρ. πρωτ. 117123/28-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΓ1ΕΩΨ8-ΘΣΨ, ΑΔΑΜ: 22PROC011692080 

2022-11-29) προκήρυξη.

9. Την προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε. με αρ. 2022/S 230-662121 

(ΑΔΑΜ: 22PROC011692017 2022-11-29).

10. Τα έγγραφα της σύμβασης της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα 

Αριθμό: 175775 στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr). 

11. Τα με αρ. πρωτ. 3885/13-01-2023 και 4042/16-01-2023 πρακτικά Νο1 και Νο2 της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που 

αφορούν στην αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
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12. Την με αρ. 29/31-01-2023 (ΑΔΑ: 9Ξ99ΩΨ8-Ξ2Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 

παρόντος διαγωνισμού και αναδείχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι.

13. Την με αριθ. πρωτ. 13869/08-02-2023 πρόσκληση προς τις εταιρείες: Α) «ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 998267483, Δ/νση Επιχείρησης Γλυφάδα, Μυστρά 70, ΤΚ 

16561, τηλ. 2104635845, e-mail: gwpapado@gmail.com, όσον αφορά τις ομάδες Α΄ - Λαμπτήρες και 

Β΄- Ηλεκτρολογικό Υλικό και Β) «ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Κ.Ε.», με 

ΑΦΜ: 800683214, Δ/νση Επιχείρησης Νέα Ιωνία, Κύπρου 2, ΤΚ 14232, τηλ. 2108211770, e-mail: 

info@ils.com.gr, όσον αφορά την Ομάδα Γ΄- Φωτιστικά Σώματα LED, για υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης βάσει των όρων της διακήρυξης.

14. Τα υποβληθέντα εμπροθέσμως δικαιολογητικά μειοδότη από τους προσωρινούς αναδόχους 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

15. Με το αριθ. πρωτ. 19511/22-02-2023 συνημμένο πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022 με το 

οποίο αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά μειοδότη των προσωρινών αναδόχων και προτείνεται η 

οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στις ως άνω δύο εταιρείες.

16. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 

των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) – Νυν Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 

στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ IV (άρθρα 345-374) του Ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου Αχαρνών για τα εξής : 

Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 19511/22-02-2023 πρακτικού Νο3 της Επιτροπής 

Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, του 

άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού και 

Β. στην κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού στις εταιρείας α) «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ 

Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 998267483, όσον αφορά τις ομάδες Α΄ - Λαμπτήρες και Β΄- Ηλεκτρολογικό Υλικό και 

mailto:gwpapado@gmail.com
mailto:info@ils.com.gr
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β) «ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Κ.Ε.», με ΑΦΜ: 800683214, όσον αφορά την 

Ομάδα Γ΄- Φωτιστικά Σώματα LED, ως εξής :

1. Για την Ομάδα «Α΄- Λαμπτήρες» της Προμήθειας Λαμπτήρων και 

Ηλεκτρολογικού Υλικού, την εταιρεία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 

998267483/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Δ/νση Επιχείρησης Γλυφάδα, Μυστρά 70, ΤΚ 16561, τηλ. 

2104635845, e-mail: gwpapado@gmail.com, εκπροσωπούμενη από τον κ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΡ 191480 (διαχειριστή της εταιρείας), 

με το ποσό των 100.725,40 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (124.899,50 € με Φ.Π.Α.).

2. Για την Ομάδα «Β΄- Ηλεκτρολογικό Υλικό» της Προμήθειας Λαμπτήρων και 

Ηλεκτρολογικού Υλικού, την εταιρεία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 

998267483/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Δ/νση Επιχείρησης Γλυφάδα, Μυστρά 70, ΤΚ 16561, τηλ. 

2104635845, e-mail: gwpapado@gmail.com, εκπροσωπούμενη από τον κ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΡ 191480 (διαχειριστή της εταιρείας), 

με το ποσό των 89.925,40 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (111.507,50 € με Φ.Π.Α.).

3. Για την Ομάδα «Γ΄- Φωτιστικά Σώματα LED», της Προμήθειας Λαμπτήρων 

και Ηλεκτρολογικού Υλικού, την εταιρεία «ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΕΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Κ.Ε.», ΑΦΜ: 800683214, Δ/νση Επιχείρησης Νέα Ιωνία, Κύπρου 2, ΤΚ 

14232, τηλ. 2108211770, e-mail: info@ils.com.gr, εκπροσωπούμενη από τον κ. Τρύφων 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΜ 002374 (διαχειριστή της εταιρείας), με το ποσό των 

66.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (82.460,00 € με Φ.Π.Α.).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

        Ειρήνη Λαμπρινίδου 1. Μαρία Καραδήμα 2. Κων/να Τούντα

mailto:gwpapado@gmail.com
mailto:gwpapado@gmail.com
mailto:info@ils.com.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών & Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού 
για το έτος 2023
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Μ. Παπακωνσταντίνου
Τηλ.: 2102415313
E-mail: mpapakonstantinou@acharnes.gr 

    Προς:

Αχαρνές, 23/02/2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 20278/23-02-2023 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου 

Δυναμικού για το έτος 2023, που αφορά στην αξιολόγηση της προσκόμισης των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την Προμήθεια Ειδών 

Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του 

Προσώπων.

              Β. Απόρριψη ή μη της προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα «ΒΑΝΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 094492179 και με α/α 

προσφοράς στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 323639 ως απαράδεκτης, λόγω μη προσκόμισης της πρωτότυπης 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον φυσικό φάκελο προσφοράς και λόγω μη υποβολής της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αφορά τον παρόντα διαγωνισμό ηλεκτρονικά εντός του 

συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ως απαιτείτο επί ποινή αποκλεισμού.

             Γ. Αποδοχή ή μη των προσφορών των υπολοίπων έξι (6) υποψήφιων οικονομικών 

φορέων και την συνέχιση της αξιολόγησης των προσφορών τους στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού, ήτοι της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς».

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

17. Τις διατάξεις του άρθρου 72, περ. στ, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα 

αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, 

3ο ΘΕΜΑ

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1518342805&oapc=9&oas=jRT80qs-cTyRfnTdPfIO-Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1518342805&oapc=9&oas=jRT80qs-cTyRfnTdPfIO-Q..
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καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.............».

18. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 

του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης».

19. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τις διατάξεις του 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΄) και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 100 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

20. Τις διατάξεις της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

21. Την ΚΥΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος Β’) με την οποία 

επικαιροποιείται και ενοποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή Μέσων Ατομικής 

Προστασίας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών. Η εν λόγω ΚΥΑ 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 87669/09.12.2019 (ΦΕΚ 4584/13.12.2019 τεύχος Β’).

22. Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας μέσων ατομικής 

προστασίας (παροχές ένδυσης) των υπαλλήλων του Δήμου Αχαρνών και του Νομικού Προσώπου 

«ΔΗ.ΦΑ» για τα έτη 2022 και 2023.

23. Την αριθ. 230/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου.

24. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 126856/20-12-2022) που καταχώρησε ο Δήμος στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο 

έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011860557 2022-12-20».

25. Την με αρ. πρωτ. 1249425/27-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. 

Α-1135/2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 65Ο7ΩΨ8-Ρ99, ΑΔΑΜ 

εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011907501 2022-12-27) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 

35.261,46 €, σε βάρος του Κ.Α. 10-6061, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για 

τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 3.000,00 €) και 2023 (με ποσό 32.261,46 €).

26. Την με αρ. πρωτ. 1249428/27-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. 

Α-1136/2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 9ΗΧ0ΩΨ8-ΤΙΜ, ΑΔΑΜ 
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εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011907529 2022-12-27) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 

146.608,72 €, σε βάρος του Κ.Α. 15-6061, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για 

τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 7.000,00 €) και 2023 (με ποσό 139.608,72 €).

27. Την με αρ. πρωτ. 1249433/27-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. 

Α-1137/2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΜΥ6ΩΨ8-Χ7Β, ΑΔΑΜ 

εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011907530 2022-12-27) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 

321.480,34 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-6061, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για 

τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 15.000,00 €) και 2023 (με ποσό 306.480,34 €).

28. Την με αρ. πρωτ. 1249435/27-12-2022 απόφασης του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. 

Α-1138/2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 654ΨΩΨ8-9ΘΥ, ΑΔΑΜ 

εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011907533 2022-12-27) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 

73.986,78 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6061, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για 

τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 15.000,00 €) και 2023 (με ποσό 58.986,78 €).

29. Την με αρ. πρωτ. 1249443/27-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. 

Α-1139/2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: Ρ49ΖΩΨ8-5Κ0, ΑΔΑΜ 

εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011907535 2022-12-27) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 

92.710,74 €, σε βάρος του Κ.Α. 35-6061, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για 

τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 5.000,00 €) και 2023 (με ποσό 87.710,74 €).

30. Την με αρ. πρωτ. 1249445/27-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. 

Α-1140/2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 68Μ1ΩΨ8-ΙΧΚ, ΑΔΑΜ 

εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011907537 2022-12-27) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 

510,68 €, σε βάρος του Κ.Α. 40-6061, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα 

οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 0,00 €) και 2023 (με ποσό 510,68 €).

31. Την με αρ. πρωτ. 1249447/27-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. 

Α-1141/2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΩΓΙΩΨ8-7Λ2, ΑΔΑΜ 

εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011907539 2022-12-27) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 

49.619,54 €, σε βάρος του Κ.Α. 45-6061, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για 

τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 6.000,00 €) και 2023 (με ποσό 43.619,54 €).

32. Την με αρ. πρωτ. 1249449/27-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. 

Α-1142/2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΩ0ΚΩΨ8-Χ5Γ, ΑΔΑΜ 

εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011907540 2022-12-27) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 

3.139,76 €, σε βάρος του Κ.Α. 50-6061, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα 

οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 1.569,88 €) και 2023 (με ποσό 1.569,88 €).

33. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 5438/19-12-2022) που καταχώρησε το Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΔΗ.ΦΑ» στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, 

το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011890543 2022-12-23».

34. Την με αρ. πρωτ. 5633/23-12-2022 απόφαση της Προέδρου του Ν.Π, που αφορά στην με 

αρ. Α-239/2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: Ψ3ΑΩΟΞΤΩ-7ΡΟ, ΑΔΑΜ 
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εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011895011 2022-12-23) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 

45.125,34 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.000, προϋπολογισμού εξόδων του Νομικού Προσώπου και 

συγκεκριμένα για τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 100,00 €) και 2023 (με ποσό 45.025,34 €).

35. Την αριθ. πρωτ. 5359/15-12-2022 (αρ. απόφ. 138/2022) απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» που αφορά στην έγκριση προμήθειας 

μέσων ατομικής προστασίας (παροχές ένδυσης) στους δικαιούχους εργαζομένους στο ΝΠΔΔ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ.

36. Την υπ' αριθ. 713/29-12-2022 (Α.Δ.Α.: 6ΡΗ6ΩΨ8-ΘΛ5) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού και στην εκτέλεσή της 

με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην έγκριση της μελέτης και στη σύνταξη των όρων 

διακήρυξης.

37. Την με αρ. πρωτ. 130462/29-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011943124 2023-01-03) 

διακήρυξη.

38. Την με αρ. πρωτ. 130460/29-12-2022 (ΑΔΑ: 69ΙΛΩΨ8-ΒΝΔ, ΑΔΑΜ: 23PROC011943114 

2023-01-03) προκήρυξη.

39. Την προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε. με αρ. 2023/S 002-002491 

(ΑΔΑΜ: 23PROC011943101 2023-01-03).

40. Το αριθ. πρωτ. 8255/25-01-2023 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής με παροχή 

διευκρινίσεων επί της διακήρυξης.

41. Τα έγγραφα της σύμβασης της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα 

Αριθμό: 180570 στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr). 

42. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είχε οριστεί η 3η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 9η 

Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

43.  Το γεγονός πως στον εν θέματι διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές επτά (7) υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς. 

44. Το αριθ. πρωτ. 20278/23-02-2023 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού, περί αξιολόγησης της προσκόμισης της 

εγγύησης συμμετοχής από τους υποψήφιους αναδόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

72 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 3.1 της διακήρυξης.

45. Σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης διαπιστώνεται πως ο υποψήφιος οικονομικός 

φορέας «ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 

094492179/ΦΑΕ Πειραιά, Δ/νση Επιχείρησης Δημ. Μουτσοπούλου 96 & Σερίφου, Πειραιάς, ΤΚ 18541, 

τηλ. 2104278700, e-mail: eprocurement@vanos.gr, εκπροσωπούμενη από τον κ. ΣΚΑΛΙΕΡΗ Νικόλαο 

του Χριστοδούλου (Γενικό Διευθυντή) με ΑΔΤ ΑΜ 008705, υπέβαλε με τον φυσικό φάκελο 

προσφοράς (αριθ. πρωτ. 12912/07-02-2023) την αριθ. GRZ122176/30-01-2023 εγγυητική επιστολή 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1518342805&oapc=9&oas=jRT80qs-cTyRfnTdPfIO-Q..
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συμμετοχής, ποσού 3.305,00 €, εκδοθείσα από ALPHA Bank, ημ/νια λήξης την 31-03-2024 πλην 

όμως η ως άνω εγγυητική αποτελεί φωτοαντίγραφο και όχι η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, καθώς επίσης εντός του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. υπεβλήθη η αριθ. GRZ122158/27-

01-2023 εγγυητική επιστολή, ποσού 1.328,00 €, εκδοθείσα από ALPHA Bank, ημ/νια λήξης την 30-

09-2023 πλην όμως αφορά διαγωνισμό του Δήμου Τρικκαίων.

46. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.1 της με αριθ. πρωτ. 130464/29-12-2022 διακήρυξης, περί 

δικαιολογητικών συμμετοχής, «τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των 

προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα 

ακόλουθα υπό στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις 

παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο 

οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την 

παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης».  

47. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της με αριθ. πρωτ. 130462/29-12-2022 διακήρυξης περί του 

χρόνου και τρόπου υποβολής των προσφορών, «Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των 

διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα Κοινή Απόφαση υπ΄ αριθμ. 

64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής 

Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες)……. 2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την 

προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες: (α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση 

απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και την παρούσα».

48. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, συγκεκριμένα άρθρο 2.4.2.5, «Έως την ημέρα και 

ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  γ) 

ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
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υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και δ) τα αλλοδαπά δημόσια 

έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν 

έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω 

στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης 

συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με 

το άρθρο 102 του ν. 4412/2016».

49. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και του άρθρου 3.1.2 της 

διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά 

την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε 

περίπτωση παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

50. Στην συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 

ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται 

πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των 

προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους 

προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, για τα εξής : 

Α. Την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 20278/23-02-2023 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου 

Δυναμικού για το έτος 2023, που αφορά στην αξιολόγηση της προσκόμισης των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την Προμήθεια Ειδών 

Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του 

Προσώπων.

Β. Την απόρριψη ή μη της προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα «ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 094492179 και με α/α προσφοράς στο  

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 323639 ως απαράδεκτης, λόγω μη προσκόμισης της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής στον φυσικό φάκελο προσφοράς και λόγω μη υποβολής της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής που αφορά τον παρόντα διαγωνισμό ηλεκτρονικά εντός του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ως απαιτείτο επί ποινή αποκλεισμού.

Γ. Την αποδοχή ή μη των προσφορών των υπολοίπων έξι (6) υποψήφιων οικονομικών φορέων και 

την συνέχιση της αξιολόγησης των προσφορών τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς.

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1518342805&oapc=9&oas=jRT80qs-cTyRfnTdPfIO-Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1518342805&oapc=9&oas=jRT80qs-cTyRfnTdPfIO-Q..
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

  Μαρία Παπακωνσταντίνου    1. Δήμητρα Σαρτώρου 2. Αντώνιος Σπανάκης

                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση 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, 23/02/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Α.Ο.Ε. 8/2023 περί έγκρισης του Σχεδίου Διακήρυξης προμήθειας 

«Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» στο πλαίσιο του ενταγμένου Έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ 

ΑΧΑΡΝΩΝ – Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για 

ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5189049 στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας»»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλώ όπως  εγκρίνεται την Τροποποίηση της υπ΄ αριθμού 8/2023 (ΑΔΑ:Ψ7ΚΣΩΨ8-3ΩΟ) 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης της προμήθειας 

«Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» στο πλαίσιο του ενταγμένου Έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ 

ΑΧΑΡΝΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για 

ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5189049 στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας (Απόφαση Α.Π.: 168097, ΥΠΟΙΚ 16/11/2022).

Η τροποποίηση του Σχεδίου Διακήρυξης κατέστη αναγκαία κατόπιν της από 31/1/2023 επιστολής 

της  Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), βάση της οποίας υπήρξαν επισημάνσεις επί των 

τευχών Διακήρυξης για τους διαγωνισμούς του έργου «Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις». Με την ως άνω 

αναφερόμενη επιστολή υποδεικνύονται κάποια σημεία στα Σχέδια Διακήρυξης που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη και να περιλαμβάνονται στην υποβολή τους στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου 

Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την διαδικασία της έγκρισής 

τους.

4ο ΘΕΜΑ

mailto:ngkagkastathis@acharnes.gr
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Τα υποδεικνυόμενα από την επιστολή της ΚτΠ σημεία συμπεριλήφθησαν στο Σχέδιο Διακήρυξης 

και για το λόγο αυτό επαναφέρεται τροποποιημένο για έγκριση από την  Οικονομική Επιτροπή.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το τροποποιημένο Σχέδιο Διακήρυξης 

προμήθειας «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» στο πλαίσιο του ενταγμένου Έργου με τίτλο 

«ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα 

SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5189049 στο Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας.

                 

Ο Συντάκτης             Η Προϊσταμένη Προμηθειών         Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών

Νικόλαος Γκαγκαστάθης Ελένη Κατρά                     Ειρήνη Λέκκα
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Αλεξάνδρα Κολοκούρη                                                   Αχαρνές :      20/02/2023
Τηλ.            : 213 20 72 436

                   
     E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                                  Προς:
                                                                             Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                          κ. Σπυρίδωνα Βρεττό   

ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ (2022)» και 
ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου 
         

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

θέματος, με  Α/Α Συστήματος: 193154  του ΕΣΗΔΗΣ. Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 

12/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 

Με την με αρ. πρωτ. 21/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: 6ΖΓ9ΩΨ8-Υ5Α) 

εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπου αποφασίσθηκε να κληθεί η εταιρεία «ΝΤΙΕΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» να αιτιολογήσει την οικονομική προσφορά της ως «ασυνήθιστα χαμηλή».

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζεται το Πρακτικό IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού ως αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής απόφασης, περί αποδοχής ή μη 

της αιτιολόγησης της «ασυνήθιστα χαμηλής» προσφοράς και την ανάθεση ή μη  του έργου στον προσωρινό μειοδότη, 

τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με μέση έκπτωση Εμ= 53,33%  την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.

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

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, θα κοινοποιηθεί προς όλους τους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος 

του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης. 

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

παρούσας Εισήγησης.

5ο ΘΕΜΑ
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           Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ .                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

           ΗΛΕΚΡΤ. ΜΗΧ. & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΙΙ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(αξιολόγησης υπερβολικά χαμηλών προσφορών)  

του έργου: 

 «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ (2022)»

Στις 06-12-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του 
έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ (2022)» με Α/Α Συστήματος: 193154 του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 12/2022 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 

Στις 08-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού συνδέθηκαν στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 193154 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα έξι (6) ηλεκτρονικές προσφορές. 

Με την με αρ. πρωτ. 21/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: 6ΖΓ9ΩΨ8-Υ5Α) 
εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπου αποφασίσθηκε να κληθεί η εταιρεία «ΝΤΙΕΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» να αιτιολογήσει την οικονομική προσφορά της ως «ασυνήθιστα χαμηλή».

 Κατόπιν των παραπάνω, με το με αρ. πρωτ. Δήμου: 7144/23-01-2023 εστάλη η πρόσκληση για αιτιολόγηση 
στην εταιρεία όπως ορίζει η διακήρυξη μέσω της λειτουργίας  «Επικοινωνία» του συστήματος και εμπρόθεσμα μας 
διαβιβάστηκε μέσω του συστήματος η αιτιολογική έκθεση με τα απαραίτητα στοιχεία για την ασυνήθιστα χαμηλή  
προσφορά της η οποία κατ’ αρχάς έγινε αποδεκτή ως εμπρόθεσμη. Με το με αρ. πρωτ. 16191/14-02-2023 έγγραφο 
ζητήθηκαν διευκρινήσεις στην αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στις οποίες ο οικονομικός φορέας 
απάντησε με το με αρ. πρωτ. 16882/16-02-2023 έγγραφο.

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

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση στον προσωρινό μειοδότη, 
τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με μέση έκπτωση Εμ=53,33% και είναι αποδεκτή και η αιτιολόγηση 
της προσφοράς του. 

Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής 
απόφασης (ανάθεσης ή μη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 
4782/2021.
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η ως άνω απόφαση έγκρισης ή μη του πρακτικού 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, θα κοινοποιηθεί προς όλους τους συμμετέχοντες μέσω του 
συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης. 

                                                                   Αχαρνές  20/02/2023

                      Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

               ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ             Πρόεδρος και τακτικό μέλος

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ      Τακτικό μέλος

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 30 Ιανουαρίου   2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                        

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Tην από 03-01-2023 Πράξη της Προέδρου  ( ν. 3068/2002 ) του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών –

Τμήμα 1ο , δια της οποίας ορίσθηκε   ημερομηνία συνεδρίασης η  6η Μαρτίου 2023   για την 

συζήτηση της από 20-12-2022 με Αριθ. Καταχ.: ΜΣ1550/23-12-2022 ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών  αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ( ΕΤΑΔ ΑΕ ) για  τον έλεγχο της συμμόρφωσης της 

Διοίκησης προς την Α5481/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα 1ο  Τριμελές 

),  η οποία κατέστη αμετάκλητη, μετά την μη άσκηση ενδίκων μέσων και με την οποία ακυρώθηκε 

η υπ΄αριθμ.: 1405/76381/01-12-2005 απόφαση του Αντιδημάρχου του Δήμου Αχαρνών,  με την 

οποία επιβλήθηκε σε βάρος της αιτούσης το ποσό των 5.396.300,22 ευρώ ως οφειλόμενα τέλη 

παρεπιδημούντων 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων του Υποκαταστήματος «ΚΑΖΙΝΟ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ» για τα έτη 2000-2002 καθώς και ισόποσο πρόστιμο σε ποσοστό 100% (5.396.300,22 

ευρώ ), ήτοι συνολικά ποσό 10.792.600,44 ευρώ. Επίσης,  να διαταχθεί ο καθ΄ού να επιστρέψει 

νομιμοτόκως τα ποσά,  τα οποία αχρεωστήτως κατέβαλε εις αυτόν η ως άνω εταιρεία, σύμφωνα με 

το σκεπτικό της ως άνω αίτησης ,  να ανακαλέσει ο καθ΄θού κάθε πράξη, η οποία συνδέεται άμεσα 

ή έμμεσα με την επιβολή, βεβαίωση και  είσπραξη του χαρακτηρισμένου ως «τέλους 

6ο ΘΕΜΑ
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παρεπιδημούντων » στο υποκατάστημα της αιτούσης  «ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ» , καθώς και των  

συναφών προστίμων και προσαυξήσεων για το χρονικό διάστημα 2000-2002, να κληθεί η αιτούσα 

εταιρεία να καταθέσει προφορικά τις απόψεις της στο Συμβούλιο και τέλος να καταδικασθεί ο 

καθ΄ού στο σύνολο της  δικαστικής δαπάνης. 

2) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την προσήκουσα  εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών  

κατά τη συζήτηση της ως άνω αναφερόμενης αίτησης  ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου  Αθηνών   

3) Τις υπ΄αριθμ.: 250/2019 ( ΑΔΑ: ΩΘΛ1ΩΨ8-ΧΩΙ ) και 488/2021 ( ΑΔΑ: Ψ9Ω5ΩΨ8-Ψ5Χ ) 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δια των οποίων διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος 

Θεμιστοκλής Μαμάκος για τον χειρισμό της εν λόγω δικαστικής υπόθεσης.

4) 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

5) 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 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού.

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

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

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο 

εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

11) Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της απαίτησης για 

       αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου 

          για το  Οικονομικό έτος  2023  

12)  Το υπ αριθμ. πρωτ.: 19422/21-02-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης Απόφασης Ανάληψης  

Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.)

                                                      

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Αχαρνών, να παραστεί και να καταθέσει απόψεις, καθώς και διοικητικό φάκελο   ενώπιον του  
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Διοικητικού Εφετείου  Αθηνών-Τμήμα 1ο  στη συνεδρίασή του την 6η Μαρτίου 2023 , η οποία ορίσθηκε 

δια της από 03-01-2023    Πράξης της Προέδρου  ( ν. 3068/2002 ) του αυτού δικαστηρίου,  αλλά και σε 

κάθε άλλη κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης συνεδρίαση ορισθεί η  συζήτηση   της,   από 20-12-2022 με 

Αριθ. Καταχ.: ΜΣ1550/23-12-2022 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,   αίτησης της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ( 

ΕΤΑΔ ΑΕ ) για  τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την Α5481/2013 απόφαση του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα 1ο  Τριμελές ) η οποία κατέστη αμετάκλητη, μετά τη μη άσκηση 

ενδίκων μέσων από τον καθ΄ού.

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

ορίζεται στο   ποσό των εκατόν εβδομήντα ενός  ( 171,00 ),  ευρώ πλέον αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24%, 

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του Κώδικα Δικηγόρων.

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. 13673 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

                    Βαθμός προτεραιότητας :Κοινό
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: Διηνεκές

     Αχαρνές,  13  Φεβρουαρίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη:

1.Την υπ΄ αριθμ.:2042/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου  Αθηνών-Τμήμα Γ-Ακυρωτικός Σχηματισμός, η 

οποία ελήφθη στη δημόσια  συνεδρίαση του αυτού δικαστηρίου στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 για τη συζήτηση της 

από 8-2-2021 με αριθμό καταχώρησης: ΑΚ431/9-4-2021 αίτησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» περί  ακύρωσης του υπ΄αριθμ.: 100349/3309/26-11-2020 πρωτοκόλλου 

επιβολής ειδικής αποζημίωσης του Δασάρχη Πάρνηθας και κάθε συναφούς προς αυτό πράξης της διοίκησης , επί 

τω τέλει όπως ακυρωθεί το επιβληθέν πρόστιμο  ποσού 146.000 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-10-

2019 έως 30-09-2020  λόγω διατήρησης κατεδαφιστέου κτίσματος εμβαδού 400 τ.μ στη θέση Λεκάνες,  , 

άλλως μειωθεί στο προσήκον μέτρο λαμβανομένων υπόψη των εκτεθέντων λόγων  στο ιστορικό της ως 

άνω αίτησης. Το δικαστήριο δια της εν λόγω  αποφάσεως αναβάλλει την εκδίκαση της με  ΑΚ431/9-4-

2021 αίτησης  του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, υποχρεώνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το Δασαρχείο Πάρνηθος να προσκομίσουν εντός της  τεθείσας 

προθεσμίας τον φάκελο της υπόθεσης μαζί με έκθεση των απόψεών τους επί της κρινόμενης αίτησης και 

ορίζει νέα δικάσιμο για συζήτηση της αίτησης αυτής στις 8 Μαρτίου 2023 χωρίς νέα κλήτευση των 

διαδίκων.

 2. Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών κατά την ως 

άνω δικάσιμο.

7ο ΘΕΜΑ
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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 εν γένει ο χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.

5. Την  υπ΄αριθμ.: 13/2021 ( ΑΔΑ:ΨΒΑΚΩΨ8-Λ1Σ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κα Αντωνία Δημητρακοπούλου, με ΑΜ ΔΣΑ: 13363 για να 

συντάξει και να  καταθέσει  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου  Αθηνών την  από 8-2-2021 με αριθμό 

καταχώρησης: ΑΚ431/9-4-2021 αίτηση ακύρωσης  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

7. Τις διατάξεις  του  ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων παράρτημα Ι με  ελάχιστες   

προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια

8. Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων76 

και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) 

σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

9. 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 του άρθρου 31 του ν. 

5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και ισχύουν 

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

Αχαρνών 

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

     Οικονομικής επιτροπής.

12.Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της απαίτησης για 

     αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου 

     για το  Οικονομικό έτος  2023  

13. Το υπ αριθμ. πρωτ.: 19458/21-02-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.)

 14. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού.

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Όπως ληφθεί απόφαση:  1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, 

να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου  Αθηνών-Τμήμα Γ-Ακυρωτικός 

Σχηματισμός  κατά την ορισθείσα στις 8 Μαρτίου  2023 δικάσιμο αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση 

δικάσιμο για τη συζήτηση της από 8-2-2021 με αριθμό καταχώρησης: ΑΚ431/9-4-2021 αίτησης του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» για την ακύρωση του υπ΄αριθμ.: 

100349/3309/26-11-2020 πρωτοκόλλου επιβολής ειδικής αποζημίωσης του Δασάρχη Πάρνηθας και κάθε 

συναφούς προς αυτό πράξης της διοίκησης , επί τω τέλει όπως ακυρωθεί το επιβληθέν πρόστιμο  ποσού 146.000 
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ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-10-2019 έως 30-09-2020  λόγω διατήρησης κατεδαφιστέου 

κτίσματος εμβαδού 400 τ.μ στη θέση Λεκάνες, άλλως μειωθεί στο προσήκον μέτρο, λαμβανομένων 

υπόψη των εκτεθέντων λόγων   στο ιστορικό της ως άνω  αιτήσεως. 

 2. Για την έγκριση αμοιβής  του  πληρεξούσιου δικηγόρου   για  την ως άνω δικαστική υπόθεση,  η οποία ορίζεται 

στο ποσό των τριακοσίων σαράντα ενός   (341,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24 %, σύμφωνα με τα 

ελάχιστα όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων, Παράρτημα Ι.

 Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Αντωνία Δημητρακοπούλου

             Η Προϊσταμένη                      Η Νομική Σύμβουλος

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 27  Ιανουαρίου 2023 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 05/10/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.:7602/1037/2022 αίτηση των Παρθενίτσας συζ, Νικολάου 

Χονδρογιάννη το γένος Σπυρίδωνος και Μαρίας Κατσανδρή και Ελένης Χονδρογιάννη του Νικολάου και 

της Παρθενίτσας, ενώπιον  του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου (Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Δήμου Αχαρνών περί αναγνώρισης δικαιούχων και 

καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για εδαφική  έκταση με Κ.Α.: 38.23.003,  που 

βρίσκεται στο Ο.Τ.: 2778 στην Π.Ε.: «ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α’» και απαλλοτριώνεται για τη δημιουργία 

κοινωφελούς χώρου, ήτοι επιφανείας  302,60 τ.μ. και κατά ποσοστό 12,48% που αντιστοιχεί, στην μεν 

πρώτη και 203,20 τ.μ και κατά ποσοστό 8,38% για τη δεύτερη,  με ημερομηνία συζήτησης  της εν λόγω 

αιτήσεως  την  07-03-2023.

2) 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.

3) 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 του άρθρου 31 του ν. 

5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και ισχύουν. 

8ο ΘΕΜΑ
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4) Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-

1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία 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) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων παραρτημάτων αυτού.

8) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά την συζήτηση  

της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 1 )

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

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

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

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

Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων.

11) Την υπ΄ αριθμ. 97/19-06-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών,  δια της οποίας 

ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης εξωδικαστικά  για την εν λόγω περιοχή  το ποσό των 200,00 ευρώ το τ.μ. 

12) Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της απαίτησης για 

αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για  το 

οικονομικό έτος  2023.  

13) Το υπ αριθμ. πρωτ.: 19462/21-02-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

να  παραστεί και να  καταθέσει προτάσεις - ανταίτηση στο ποσό των 200,00 €,  σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 97/2018 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον  του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών την  07-03-2023. αλλά και σε 

κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της  από 05/10/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 7602/1037/2022 αίτησης των 

Παρθενίτσας συζ, Νικολάου Χονδρογιάννη το γένος Σπυρίδωνος και Μαρίας Κατσανδρή και Ελένης 

Χονδρογιάννη του Νικολάου και της Παρθενίτσας, ενώπιον  του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, κατά του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Δήμου Αχαρνών περί αναγνώρισης 

δικαιούχων και καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για εδαφική  έκταση με Κ.Α.: 38.23.003,  

που βρίσκεται στο Ο.Τ.: 2778 στην Π.Ε.: «ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α’» και απαλλοτριώνεται για τη δημιουργία 

κοινωφελούς χώρου, ήτοι επιφανείας  302,60 τ.μ. και κατά ποσοστό 12,48% που αντιστοιχεί, στην μεν πρώτη και 

203,20 τ.μ και κατά ποσοστό 8,38% για τη δεύτερη αιτούσα.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63f8a5db0d794546dabdd757 στις 24/02/23 14:11
Σελίδα 28 από 44

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου η οποία ορίζεται στο ποσό των  τετρακοσίων είκοσι επτά  

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

Παράρτημα Ι 

Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Φανή Γκολέμη  

        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. 13673 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

                    Βαθμός προτεραιότητας :Κοινό
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: Διηνεκές

     Αχαρνές,  22  Φεβρουαρίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη:

1. Την από  10-10-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 98308/2022   και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης:11187/2022  Αίτηση του Κωτσιά Καλοχτένη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών-Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων κατά του Δήμου Αχαρνών, η οποία κοινοποιήθηκε στο 

Δήμο   στις  28-12-2022,  με  χρόνο συζήτησης αυτής την 03-03-2023,  δια της οποίας ο αιτών,   ως  

εργαζόμενος στο Δήμο Αχαρνών  ειδικότητας απασχόλησης  οδηγός απορριμματοφόρου, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ημερομηνία έναρξης στις 5-01-2022  και λήξης  στις 

04-09-2022  αιτείται: α) Να  υποχρεωθεί ο Δήμος να τον απασχολεί ακόμα και μετά τη δήθεν  λήξη της 

σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις ημερομηνίες που αναφέρονται στο 

ιστορικό της υπό κρίση αιτήσεως, που καταχρηστικά έχει χαρακτηρισθεί ως ορισμένου χρόνου,   στη 

9ο ΘΕΜΑ
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θέση,   την ειδικότητα  και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή του 

ένταξη και εξέλιξη, δυνάμει σχέσης  εργασίας  αορίστου χρόνου λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών 

τυπικών  προσόντων,  επ΄απειλή χρηματικής ποινής ύψους τριακοσίων ( 300) ευρώ για κάθε μέρα μη 

συμμόρφωσης του καθ΄ου  με την απόφαση που θα εκδοθεί και έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης 

επί της κύριας αγωγής του β) Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή με το ως άνω περιεχόμενο   και γ)  Να 

επιδικασθεί στο Δήμο η δικαστική δαπάνη και η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του
2. Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της 

ως άνω αίτησης.

3. Την   υπ΄ αριθμ.: 552/2022 ( ΑΔΑ:ΨΧΩΧΩΨ8-41Υ ) απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας 

εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ.:790/2022 ( ΑΔΑ: Ψ9ΡΗΩΨ8-ΑΙ4) απόφαση Δημάρχου δια της οποίας διορίσθηκε 

πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Θεμιστοκλής Μαμάκος για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 

98309/2022   και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:11187/2022  Αίτησης Προσωρινής Διαταγής του 

Κωτσιά Καλοχτένη.

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 εν γένει ο χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.

7. Τις διατάξεις  του  ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων παράρτημα Ι με  ελάχιστες   

προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια

8. Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων76 

και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) 

σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

9. 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 του άρθρου 31 του ν. 

5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και ισχύουν 

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

Αχαρνών 

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

     Οικονομικής επιτροπής.

12.Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της απαίτησης για 

     αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου 

     για το  Οικονομικό έτος  2023  

13. Το υπ αριθμ. πρωτ.:19985/22-02-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.)
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 14. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού.

15. Το υπ΄αριθμ.: πρωτ. : 116345/4-11-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

αναφορικά με την εφαρμογή,  από 24-03-2022,  των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του   ν. 

4915/2022 (ΦΕΚ 63Α/2022 )   με τις οποίες  τροποποιήθηκαν η περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 72 και 

η περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010  της  νομοθεσίας,  περί υποχρεωτικής 

άσκησης ενδίκων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις για προσδιορισμό ή   μετατροπή της εργασιακής 

σχέσης μεταξύ των εργαζομένων και του Δήμου.

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Όπως ληφθεί απόφαση:  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 

δικάσιμο την 03-03-2023,    ότε έχει  ορισθεί η συζήτηση  της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 

98308/2022  και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:11187/2022   Αιτήσεως     Ασφαλιστικών Μέτρων  του 

Κωτσιά Καλοχτένη  κατά του Δήμου Αχαρνών, καθώς και σε οιαδήποτε συζήτηση ορισθεί κατόπιν 

αναβολής ή ματαίωσης, δια της οποίας ο αιτών,   ως  εργαζόμενος στο Δήμο Αχαρνών  ειδικότητας 

απασχόλησης  οδηγός απορριμματοφόρου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 

ημερομηνία έναρξης στις 5-01-2022  και λήξης  στις 04-09-2022  αιτείται: α) Να  υποχρεωθεί ο Δήμος να 

τον απασχολεί ακόμα και μετά τη δήθεν  λήξη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις ημερομηνίες που αναφέρονται στο ιστορικό της υπό κρίση αιτήσεως, που 

καταχρηστικά έχει χαρακτηρισθεί ως ορισμένου χρόνου,   στη θέση,   την ειδικότητα  και με τις αποδοχές 

που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή του ένταξη και εξέλιξη, δυνάμει σχέσης  εργασίας  

αορίστου χρόνου λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών  προσόντων,  επ΄απειλή χρηματικής 

ποινής ύψους τριακοσίων ( 300) ευρώ για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης του καθ΄ου  με την απόφαση που θα 

εκδοθεί και έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής του β) Να χορηγηθεί προσωρινή 

διαταγή με το ως άνω περιεχόμενο   και γ)  Να επιδικασθεί στο Δήμο η δικαστική δαπάνη και η αμοιβή του 

πληρεξούσιου δικηγόρου του

 2.Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την ως άνω δικαστική υπόθεση,  η οποία ορίζεται 

στο ποσό των τριακοσίων σαράντα τριών (343,00 ) ευρώ, πλέον αναλογούντος  Φ.Π.Α 24%,  σύμφωνα με τα 

ελάχιστα  όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

 Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

                  Η Υπάλληλος                        Η Προϊσταμένη                      Η Νομική Σύμβουλος

                Χρυσαυγή Αγά                   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   21 Φεβρουαρίου 2023

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Tην από 23-11-2022 με  Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:9595/7011/2022 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών 

κατ΄έφεση από Πρωτοδικείο Αθηνών  (  ΓΑΚ/ΕΑΚ: 116311/6105/2022 )  έφεση,  που άσκησε ο Δήμος 

Αχαρνών  κατά των Νικολάου Ζερζελίδη του Παναγιώτη και Ναταλίας Παρασίδη του Γεωργίου και κατά 

της υπ΄ αριθμ.: 2744/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα Μονομελές (Εκουσία 

Δικαιοδοσία), με ορισθείσα δικάσιμο για τη συζήτηση αυτής την 07-03-2023,  δια της  οποίας έφεσης 

ζητείται: α) Να εξαφανισθεί η με αριθμό 2744/2022 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, β) Να απορριφθεί καθ΄ ολοκληρίαν η από 05/04/2022 και με αριθμό κατάθεσης 37898/1638/2022 

αίτηση των εφεσίβλητων κατά του Δήμου Αχαρνών και γ) Να οριστεί για τα επικείμενα  τιμή μονάδος 

αποζημίωσης σύμφωνα με το 23/2016 Πρακτικό Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων Χωρικής 

Αρμοδιότητας Ανατολικής Αττικής της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

10ο ΘΕΜΑ
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2) 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.

3) 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 του άρθρου 31 του ν. 

5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και ισχύουν. 

4) Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-

1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία 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) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων παραρτημάτων αυτού.

    8)  Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της ως άνω 

         αναφερόμενης έφεσης.

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

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

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

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

           Νομικού  Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός 

           δικαστικών υποθέσεων.

  11)  Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της απαίτησης για 

          αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για  

          το Οικονομικό έτος  2023.  

  12) Το υπ αριθμ. πρωτ.: 19467/21-02-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης Απόφασης Ανάληψης    

         Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

  13)  Την υπ΄ αριθμ. 592/18-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της  οποίας διορίστηκε 

          πληρεξούσιος  δικηγόρος  του Δήμου ο κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος για να καταθέσει την     

          αναφερόμενη ανωτέρω έφεση  ( στοιχ. 1), η οποία συζητείται την 07/03/2023 ενώπιον του Διοικητικού   

          Εφετείου Αθηνών.  

                                                             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 τη συζήτηση την 

07/03/2023 αλλά και σε κάθε άλλη  μετ΄  αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της από 23/11/2022  με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 

9595/7011/2022 κατ΄έφεσης από Πρωτοδικείο Αθηνών  (  ΓΑΚ/ΕΑΚ: 116311/6105/2022  ),   που άσκησε ο 

Δήμος Αχαρνών  κατά των Νικολάου Ζερζελίδη του Παναγιώτη και Ναταλίας Παρασίδη του Γεωργίου και κατά 

της υπ΄αριθμ.: 2744/2022 απόφασης του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών  (Εκουσία Δικαιοδοσία), με την 
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οποία έφεση ζητείται: α) Να εξαφανισθεί η με αριθμό 2744/2022 οριστική απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, β) Να απορριφθεί καθ΄ ολοκληρίαν η από 05/04/2022 και με αριθμό κατάθεσης 

37898/1638/2022 αίτηση των εφεσίβλητων κατά του Δήμου Αχαρνών και γ) Να οριστεί για τα επικείμενα τιμή 

μονάδος αποζημίωσης σύμφωνα με το 23/2016 Πρακτικό Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων Χωρικής 

Αρμοδιότητας Ανατολικής Αττικής της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

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

οκτώ (288 ,00 )  ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%  σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του Κώδικα Δικηγόρων 

Παράρτημα Ι. 

 Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος

        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, 19 Ιανουαρίου 2023 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 07/04/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 2860/407/2022 αίτηση των: α) Γκρίτση Δήμητρας του 

Γεωργίου κα β) Τριανταφύλλου Σωτηρίου του Αντωνίου,  ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών περί αναγνώρισης δικαιούχων και καθορισμού  οριστικής τιμής 

μονάδος για  αποζημίωση,  λόγω  απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης  224,26  τ.μ. για ένα έκαστο 

εκ των αιτούντων, η οποία ευρίσκεται   στο Ο.Τ. Γ2099 με Κ. Α.: 29.42.01 στην  Πολεοδομική 

Ενότητα  «ΧΑΡΑΥΓΗ Β’» του Δήμου Αχαρνών,   με ημερομηνία συζήτησης  της εν λόγω 

αιτήσεως  την  07/03/2023.   

11ο ΘΕΜΑ
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2) Την υπ΄ αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, όπως αυτή 

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

της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης εξωδικαστικά   για την εν λόγω περιοχή  το ποσό των 

178,00 ευρώ το τ.μ.  

3) 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

4) Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-

1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής .

5) 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 του άρθρου 31 του ν. 

5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και ισχύουν. 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού.  

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

συζήτηση  της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 1 ) 

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

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

11) 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 

12) Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της απαίτησης για   

αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για  το 

Οικονομικό έτος  2023.  

13) Το υπ αριθμ. πρωτ.:20745 /23-02-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης Απόφασης Ανάληψης     

Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Αχαρνών  να  παρασταθεί και να  καταθέσει προτάσεις - ανταίτηση, ενώπιον  του Τριμελούς Εφετείου 

Αθηνών ( Τμήμα Απαλλοτριώσεων )  στο ποσό  των 178,00 ευρώ το τ.μ. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 
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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 τη συζήτηση  την 

07/03/2023,  αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή  ή ματαίωση  συζήτηση,  της από 07/04/2022 με  Γ.Α.Κ. / 

Ε.Α.Κ.: 2860/407/2022 αίτησης των: α) Γκρίτση Δήμητρας του Γεωργίου και  β) Τριανταφύλλου 

Σωτηρίου του Αντωνίου  κατά του Δήμου Αχαρνών περί αναγνώρισης δικαιούχων και καθορισμού  

οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης,  λόγω απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης 224,26  τ.μ. για ένα  

έκαστο εκ των αιτούντων, η οποία ευρίσκεται  στο Ο.Τ. Γ2099  με  Κ. Α.: 29.42.01 στην Πολεοδομική 

Ενότητα  «ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄» του Δήμου Αχαρνών.

2. Για την έγκριση αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, η οποία 

ορίζεται στο ποσό των  τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ,  πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, 

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

Προτεινόμενη δικηγόρος κα: Πουραΐμη Φανή 

   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,  22  Φεβρουαρίου 2023                                  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                       

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την από 15-12-2022 και με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.;126823/3464/2022  ανακοπή κατ΄ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δ  του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) με την επωνυμία « Δήμος Αχαρνών»  ενώπιον του Πολυμελούς  

Πρωτοδικείου Αθηνών ( Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών άρθρ. 614 επ. ΚΠολΔ ) κατά: των Καβαλλάρη 

Αναστασίου του Δημητρίου  και Καβαλλάρη Πέτρου του Δημητρίου  για την ακύρωση  της υπ΄αριθμ. 

7486/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία  επιδόθηκε στο Δήμο 

Αχαρνών την 01/12/2022 και διατάσσει αυτόν να καταβάλει στους καθ΄ ων συνολικώς, αιτία αποζημιώσεως 

12ο ΘΕΜΑ
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λόγω απαλλοτριώσεως, το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ενός 

ευρώ (1.430.321,00 €) κατά το ποσό του ½ σε έκαστο εκ των αιτούντων, με ορισθείσα δικάσιμο για τη  

συζήτησης της ως άνω ανακοπής την 08/03/2023.

2) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της 

ως άνω ανακοπής. 

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.:  677/19-12-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμ.  

      954/09-12-2022 (ΑΔΑ:ΩΣΠΕΩΨ8-07Ζ) απόφαση Δημάρχου,   δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσια 

δικηγόρος η κυρία Φανή Γκολέμη για τη σύνταξη και κατάθεση της ως άνω ανακοπής ( στοιχ. 1). 

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 του άρθρου 31 του ν. 

5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και ισχύουν. 

8) Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων76 

και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) 

σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

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

12) Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της απαίτησης για 

  αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το 

οικονομικό έτος  2023.  

13)Το υπ αριθμ. πρωτ.: 20090/22-02-2023 αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.). 

                                                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης: 1. Για το διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να 

παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία 

Περιουσιακών Διαφορών άρθρ. 614 επ. ΚΠολΔ )  κατά την συζήτηση,  την 08/03/2023 αλλά και σε κάθε 

μεταβολή ή ματαίωση συζήτηση,  της από 15-12-2022  με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:126823/3464/2022 ανακοπής κατ΄ 
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άρθρο 632 Κ.Πολ.Δ.,  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) με την επωνυμία « Δήμος 

Αχαρνών»,   κατά των Καβαλλάρη Αναστασίου του Δημητρίου και Καβαλλάρη Πέτρου του Δημητρίου, για την 

ακύρωση  της υπ΄αριθμ. 7486/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

2.Για την έγκριση αμοιβής  της  πληρεξούσιας δικηγόρου   για  την ως άνω δικαστική υπόθεση,  η οποία ορίζεται 

στο ποσό των χιλίων εκατόν τριάντα δύο (1.132,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τα 

ελάχιστα όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων Παράρτημα Ι.

  Προτεινόμενη δικηγόρος: η κα Φανή Γκολέμη

                  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. 13673 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

                    Βαθμός προτεραιότητας :Κοινό
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: Διηνεκές

     Αχαρνές,  7  Φεβρουαρίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄αριθμ.: 461/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα Μισθώσεων,  η 

οποία ελήφθη στη δημόσια συνεδρίασή του στις 3 Φεβρουαρίου 2022,  μετά από συζήτηση  της από 

20-08-2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 58643/2020 και Ειδικό Αριθμό κατάθεσης:1114/2020 

αγωγής του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» κατά του  

13ο ΘΕΜΑ
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Ανδρέα Βαθρακοκοίλη του Ιωάννη, λόγω  ανεξόφλητων οφειλών από το έτος 2015 έως και Αύγουστο 

του  έτους 2020 από μίσθωση καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Αχαρνών, ευρισκομένου επί της 

οδού Λιοσίων αριθμ. 132, Πλατεία Α΄ Εμπορικού Κέντρου Εργατικών Κατοικιών Προφήτη Ηλία,  και 

για την απόδοση στον Δήμο  της χρήσης του ως άνω περιγραφόμενου ακινήτου. Η ως άνω  απόφαση 

έκανε δεκτή εν μέρει την από 20-08-2020  αγωγή του Δήμου  και υποχρέωσε  τον εναγόμενο να 

αποδώσει στον ενάγοντα την χρήση του μισθίου καταστήματος καθώς επίσης να καταβάλλει στον 

ενάγοντα : α) για οφειλόμενα μισθώματα ποσού 44.223,56 ευρώ  με το νόμιμο τόκο, αφότου κάθε 

μίσθωμα κατέστη απαιτητό, β) για αποζημίωση χρήσης το συνολικό ποσό των  11.239,36 ευρώ, με το 

νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και κήρυξε  προσωρινά εκτελεστή την εν λόγω απόφαση. 

2. Το υπ΄αριθμ.: πρωτ.: 89423/06-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας –

Κτηματολογίου _Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προς το Αυτοτελές  

Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας, το οποίο συνυποβάλλουμε και  το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «.. 

παρακαλούμε  όπως  προχωρήσετε στις δέουσες  ενέργειες, αφού η υπ΄αριθμ.: 461/2022 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα Μισθώσεων είναι προσωρινά εκτελεστή..»   

 

3. Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την εκτέλεση της 

αναφερόμενης ανωτέρω απόφασης ( σχετ. 1 )

 4. Την   υπ΄ αριθμ. 240/2020 ( ΑΔΑ: Ψ74ΠΩΨ8-Σ4Υ ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Κανέλλος Γιαννικόπουλος  για την άσκηση της ως άνω 

αγωγής ( σχετ. 1 ).

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 εν γένει ο χειρισμός 

δικαστικών υποθέσεων.

7. Τις διατάξεις  του  ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων παράρτημα Ι με  

ελάχιστες   προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια

8. Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 

12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

9. 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 

του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και ισχύουν 
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10.Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Αχαρνών 

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

Οικονομικής επιτροπής. 

13. 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.

                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Όπως ληφθεί απόφαση για  τον διορισμό του συνεργαζόμενου δικηγόρου κου Κανέλλου 

Γιαννικόπουλου, με ΑΜΔΣΑ: 28860,   στον οποίο θα δοθεί ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα,    

προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την  εκτέλεση της με αριθμό 461/2022 απόφασης  του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα Μισθώσεων ) , τόσο ως προς την απόδοση στο Δήμο 

Αχαρνών  της χρήσης του μισθίου ακινήτου ευρισκομένου επί της οδού Λιοσίων αριθμ. 132, Πλατεία Α΄ 

Εμπορικού Κέντρου Εργατικών Κατοικιών Προφήτη Ηλία,  όσο και ως προς την είσπραξη των 

επιδικασθέντων δι αυτής κονδυλίων ήτοι:  α) για οφειλόμενα μισθώματα το ποσό των  44.223,56 ευρώ,   

με το νόμιμο τόκο αφότου κάθε μίσθωμα κατέστη απαιτητό και  β) για αποζημίωση χρήσης το συνολικό 

ποσό των  11.239,36 ευρώ. 

Οι ως άνω ενέργειες θα παρασχεθούν αμισθί από τον συνεργαζόμενο δικηγόρο. 

                                         Η Προϊσταμένη                      Η Νομική Σύμβουλος

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

      

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

                        Αχαρνές, 21 Φεβρουαρίου 2023                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 189/21-2-2023 (ΑΔΑ 6ΜΛΖΩΨ8-Ξ0Δ ) αποφάσεως Δημάρχου 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »  

Έχοντας υπόψη:

14ο ΘΕΜΑ
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1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

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

παραρτημάτων αυτού

3) Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-

1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

4) 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 του άρθρου 31 του ν. 

5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και ισχύουν 

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.: 189/21-2-2023 (ΑΔΑ 6ΜΛΖΩΨ8-Ξ0Δ )  απόφαση Δημάρχου, η οποία εκδόθηκε  

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις. 

11)  Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της απαίτησης 

για    αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του 

Δήμου  για το  Οικονομικό έτος  2023.    

12)  Το υπ αριθμ. πρωτ.: 12475/03-02-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.)   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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Την λήψη απόφασης  για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 189/21-2-2023 (ΑΔΑ 6ΜΛΖΩΨ8-Ξ0Δ ) 

αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος  ο κος Χαράλαμπος  

Νικολέρης με ΑΜΔΣΑ: 32066, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να 

καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση 

την 22 Φεβρουαρίου 2023, κατόπιν της υπ ́ αριθμ.:ΚΛ16268/2022 κλήσης του αυτού δικαστηρίου, αλλά 

και σε κάθε μετ ́ αναβολή ή ματαίωση συζήτησης της με Αριθμό Εισαγωγής:ΑΚΕ1135/24-02-2020 

Ανακοπής-Αντιρρήσεων κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 199 παρ. 2 α ΚΔΔ), που άσκησε ο 

Δήμος Αχαρνών για την ακύρωση του με αριθ. 6/4-3-2019 πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθ. 

4364/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, της από 5-3-2019 επιταγής προς 

πληρωμή και των από 14-1-2020 και 14-02-2020 κατασχετηρίων των Στυλιανού Αλεπουδέα κ.λπ. εις 

χείρας τρίτου.  

Η αμοιβή του δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των εκατόν σαράντα 

εννέα (149,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %, σύμφωνα με τα ελάχιστα

όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων, Παράρτημα Ι. 

                              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. 13673 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

                    Βαθμός προτεραιότητας :Κοινό
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: Διηνεκές

     Αχαρνές  23 Φεβρουαρίου  2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                      ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄ αριθμ.: ΚΛ661/2023 κλήση,  η οποία   επιδόθηκε  στις  20/01/2023 στο Δήμο Αχαρνών για να 

παρασταθεί ενώπιον   του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη  συνεδρίαση του 15ου Τριμελούς 

Τμήματος στις 3 Μαρτίου 2023,   που θα συζητηθεί  η από 08/02/2022 με Αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ657/09-02-

15ο ΘΕΜΑ
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2022 Προσφυγή, που  άσκησαν οι: Φέγγος Αναστάσιος του Βασιλείου και Φέγγος Κωνσταντίνος του 

Βασιλείου κατά: α) Του Ελληνικού Δημοσίου, β) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Δήμος Αχαρνών» γ) Του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Περιφέρεια Αττικής» και δ) Του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Χωρικού Σχεδιασμού και Δημόσιας Περιουσίας Αττικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  για 

ακύρωση των προσβαλλόμενων δια της εν λόγω προσφυγής πράξεων των καθ΄ων  και την έκδοση από την 

Διοίκηση πράξης ακύρωσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και έκδοση βεβαίωσης,  ότι αυτή έχει αρθεί 

αυτοδικαίως στο ακίνητο που περιγράφεται στην ένδικη προσφυγή, ήτοι στο οικόπεδο το οποίο ευρίσκεται στα 

Ο.Τ. 337 και 317 στην περιοχή « Λυκότρυπα » του  Δήμου Αχαρνών και στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας, 

στην οποία φέρει τον αριθμό 212 και Μήλου , που είναι υπό διάνοιξη, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 951,05 

με το επικείμενο σε αυτό κτίσμα, επιφανείας 440 τ.μ. νομίμως υφιστάμενο ( οικ. Άδεια 851/8-2-1975 της 

Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής ), προς αποφυγή της ανεπανόρθωτης βλάβης, που θα επέλθει στους 

προσφεύγοντες καθότι  για την διάνοιξη της οδού Μήλου απαραίτητη προϋπόθεση είναι  η κατεδάφιση της 

οικοδομής ιδιοκτησίας των ως άνω.

2. Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της 

ως άνω προσφυγής. 

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 εν γένει ο χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.

5. Τις διατάξεις  του  ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων παράρτημα Ι με  ελάχιστες   

προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια.

6. Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων76 

και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) 

σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής .

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 του άρθρου 31 του ν. 

5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και ισχύουν. 

8. 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.

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 υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της απαίτησης για 

        αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για  

         το Οικονομικό έτος  2023.  
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12.  Το υπ αριθμ. πρωτ.: 20774/23-02-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης Απόφασης Ανάληψης   

       Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Όπως ληφθεί απόφαση: 1 Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να 

παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 15ο Τμήμα 

κατά τη συζήτηση την 3 Μαρτίου 2023,  κατόπιν της  υπ΄ αριθμ.:ΚΛ661/2023 κλήσης,  αλλά και σε κάθε μετ΄ 

αναβολή ή ματαίωση συζήτηση, της από 08/02/2022 με Αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ657/09-02-2022 Προσφυγής, που  

άσκησαν οι: Φέγγος Αναστάσιος του Βασιλείου και Φέγγος Κωνσταντίνος του Βασιλείου κατά:  α) Του Ελληνικού 

Δημοσίου, β) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Δήμος Αχαρνών» γ) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Περιφέρεια 

Αττικής» και δ) Του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Δημόσιας 

Περιουσίας Αττικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ,  για ακύρωση των προσβαλλόμενων δια της 

εν λόγω προσφυγής πράξεων των καθ΄ων  και την έκδοση από την Διοίκηση πράξης ακύρωσης της ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης και έκδοση βεβαίωσης ότι αυτή έχει αρθεί αυτοδικαίως στο ακίνητο,  που περιγράφεται στην 

ένδικη προσφυγή, ήτοι στο οικόπεδο το οποίο ευρίσκεται στα Ο.Τ. 337 και 317 στην περιοχή « Λυκότρυπα » του  

Δήμου Αχαρνών. 

2. Για την έγκριση αμοιβής  του  πληρεξούσιου δικηγόρου   για  την ως άνω δικαστική υπόθεση,  η οποία ορίζεται 

στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ (288,00 €) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τα 

ελάχιστα όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων Παράρτημα Ι.

     Προτεινόμενη  δικηγόρος: κα Παναγιώτα Φλεβοτόμου

                  Η Υπάλληλος                        Η Προϊσταμένη                      Η Νομική Σύμβουλος

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