
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62863df92b1cceec6f622a28 στις 19/05/22 16:00

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, 5 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 274/18-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΡΟΡ5ΩΨ8-ΕΓ3)  

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

Έχοντας υπόψη:

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η 
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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.: 274/18-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: ΡΟΡ5ΩΨ8-ΕΓ3) η οποία    

εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της  υπ αριθμ.: 274/18-04-

2022 αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: ΡΟΡ5ΩΨ8-ΕΓ3)  δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσιος  

δικηγόρος ο κος  Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 17096 για τη σύνταξη 

και υπογραφή απόψεων επί της από 01-04-2022 με ΑΚ5531/1-4-2022 αίτησης ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας με την επωνυμία « ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο « ΔΙΟΝ 

Α.Β.Τ.Ε.» κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π. ) και ήδη Ενιαίας 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) και κατά του Δήμου Αχαρνών για την αναστολή 

εκτέλεσης και την ακύρωση με αίτημα προσωρινής διαταγής : α) Της υπ΄αριθμ.: 403/2022 

απόφασης του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π ) κατά 

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

2022 προδικαστική προσφυγή της εν λόγω εταιρείας που στρεφόταν κατά της με αριθ.: 683/31-12-

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

2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών και γ) Κάθε άλλης συναφούς 

προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.

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

διακοσίων πενήντα έξη ( 256,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου 

ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

Η υπάλληλος                  Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος

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

                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 279/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 9ΚΡΘΩΨ8-

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

Έχοντας υπόψη:

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 
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9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα 

με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία 

των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να 

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής 

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

απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

10)  Την υπ΄αριθμ.: 279/19-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 9ΚΡΘΩΨ8-ΑΦΞ) η οποία    

εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της  υπ΄αριθμ.: 279/19-04-

2022 αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: 9ΚΡΘΩΨ8-ΑΦΞ) δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσια 

δικηγόρος η κα. Φανή Γκολέμη δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32539 ώστε να εκπροσωπήσει 

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

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήμα 9ο, κατά τη συζήτηση την 05/05/2022, η οποία ορίστηκε 

με την υπ΄ Αριθμ.: ΚΛ22437/2021 κλήση, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο 

της από 29/07/2019 με Αριθμό Εισαγωγής:ΠΡ12189/30-07-2019, προσφυγής του Νικολακάκη 

Αθανασίου κατά: α) του Δήμου Αχαρνών β) της άνευ αριθμού ειδοποίησης δημοτικών τελών μη 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2019, συνολικού ποσού 43.062.00 ευρώ, (αριθμός βεβαίωσης 

632/17-07-2019), που φέρει ημερομηνία έκδοσης 17/07/2018 και κάθε άλλης συναφούς πράξης 

επιδοθείσης ή μη στον προσφεύγοντα, για να ακυρωθεί, εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη πράξη, 

άλλως μεταρρυθμιστεί και μειωθεί στο ελάχιστο, για την απαλλαγή από την καταβολή τελών και 

τυχόν προσαυξήσεων, την αναστολή πληρωμών και υποχρέωσης καταβολής των ποσών που 

αναφέρονται στις προσβαλλόμενες αποφάσεις καθώς επίσης και την καταβολή υπό του αντιδίκου 

της δικαστικής δαπάνης.

Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των 

εκατόν σαράντα εννέα   ( 149,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

     Η υπάλληλος                   Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 280/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 6Ρ64ΩΨ8-8ΧΟ)  

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

Έχοντας υπόψη:

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

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

26ο ΘΕΜΑ
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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.: 280/19-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 6Ρ64ΩΨ8-8ΧΟ) η οποία    

εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ.:  280/19-04-

2022 αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: 6Ρ64ΩΨ8-8ΧΟ) δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσιος 

δικηγόρος ο κ. Καφύρας Γεώργιος, δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 19550 ώστε να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις-ανταίτηση στο 

ποσό των 207 ευρώ το τ.μ. σύμφωνα με την υπ΄εριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου ,όπως αυτή επανεγκρίθηκε και  επικαιροποιήθηκε  δια της υπ΄αριθμ.: 52/2009 

νεώτερης και ισχύει,  ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών την 03/05/2022 αλλά και σε κάθε 

μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 986/154/2022 αίτησης της 

Μουστακάτου Ελευθερίας του Κωνσταντίνου χήρας Γεωργίου Μαρίνη, περί αναγνώρισης 

δικαιούχου και καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημιώσεως για απαλλοτριωθείσες 

εδαφικές εκτάσεις εμβαδού: α) 193,20 τ.μ. με Κ.Α. 28.01.49 στο Ο.Τ. Γ 1478 και β) 448,06 τ.μ. με 

Κ.Α.28.22.17 στο Ο.Τ. Γ 1494 της Πολεοδομικής Ενότητας «ΛΑΘΕΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών 

καθώς και για την καταβολή της δικαστικής δαπάνης και της αμοιβής της πληρεξούσιας 

δικηγόρου. 

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

τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00€) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

    Η υπάλληλος                                  Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

Χρυσαυγή Αγά                          Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62863df92b1cceec6f622a28 στις 19/05/22 16:00

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, 5 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 281/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΨΘ2ΘΩΨ8-Ν8Ρ)  

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

Έχοντας υπόψη:

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

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

27ο ΘΕΜΑ
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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.: 281/19-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: ΨΘ2ΘΩΨ8-Ν8Ρ) η οποία    

εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της 281/19-04-2022 

αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: ΨΘ2ΘΩΨ8-Ν8Ρ)  δια της οποίας διορίσθηκε δικηγόρος η κα. Φανή 

Πουραϊμη, δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 25347 ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, 

να παρασταθεί και να καταθέσει Προτάσεις-Ανταίτηση   στο ποσό των 154,24 ευρώ σύμφωνα με 

την υπ΄αριθμ.: 226/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Αθηνών την 10/05/2022, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της με 

Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 1590/255/2022 αίτησης των Κιούση Γεώργιου του Σπυρίδωνος, κ.λ.π. (συν 4), περί 

αναγνώρισης δικαιούχων και καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση 

απαλλοτριωθείσας εδαφικής έκτασης εμβαδού 53,5 τ.μ. με Κ.Α. 13.50.71. επί του Ο.Τ. 2545 στην 

Πολεοδομική Ενότητα «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών και για την καταβολή της δικαστικής 

δαπάνης καθώς και της αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου.

Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των 

τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00€) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

     Η υπάλληλος                                       Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 282/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 666ΑΩΨ8-ΚΟΚ)  

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

Έχοντας υπόψη:

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

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

28ο ΘΕΜΑ
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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.: 282/19-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 666ΑΩΨ8-ΚΟΚ) η οποία    

εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της 282/19-04-2022 

αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: 666ΑΩΨ8-ΚΟΚ) δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσιος 

δικηγόρος  ο κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος, δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 28860, ώστε να 

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

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 03-05-2022 αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή 

ματαίωση συζήτηση της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9568/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 

778/2019 αίτησης του Δήμου κατά : α) του Ιωάννη Κατάρα ή Βρεττού του Δημητρίου και β) της 

Σοφίας συζ. Κων/νου Χλουβεράκη το γένος Δημητρίου και Αικατερίνης Κατάρα ή Βρεττού για 

καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος στο ποσό των 100 ευρώ για αποζημίωση, λόγω ρυμοτομίας, 

ιδιοκτησίας των αντιδίκων κειμένης στην Π.Ε « ΑΥΛΙΖΑ» επιφανείας 341,66 τ.μ. , κατόπιν της 

υπ΄αριθμ.: 3120/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών δια της οποίας ορίσθηκε η 

προσωρινή τιμή για την αποζημίωση της εν λόγω ιδιοκτησίας στο ποσό των 180,00 ευρώ το τ.μ. 

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό 

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

του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

      Η υπάλληλος                                 Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 283/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 6Δ1ΕΩΨ8-Γ53)  

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

Έχοντας υπόψη:

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

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

29ο ΘΕΜΑ
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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.: 283/19-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 6Δ1ΕΩΨ8-Γ53) η οποία    

εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ.:  283/19-04-

2022 αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: 6Δ1ΕΩΨ8-Γ53) δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια 

δικηγόρος η κα. Φανή Κατάρα, δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 32955 ώστε να εκπροσωπήσει 

τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις-ανταίτηση στο ποσό των 207 

ευρώ το τ.μ. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,όπως 

αυτή επανεγκρίθηκε και  επικαιροποιήθηκε  δια της υπ΄αριθμ.: 52/2009 νεώτερης και ισχύει, 

ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 03/05/2022, αλλά και σε κάθε μετ΄ 

αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της με ΓΑ.Κ./Α.ΚΔ.: 1371/224/2022 αίτησης της κας Μπόσδα 

Ειρήνης του Νικολάου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχου 

αποζημιώσεως για απαλλοτριούμενη εδαφική έκταση εμβαδού 740,32 τ.μ. κειμένης επί του Ο.Τ 

Γ1518 της Πολεοδομικής Ενότητας «ΛΑΘΕΑ Α΄», η οποία ρυμοτομείται για την δημιουργία 

κοινόχρηστου χώρου. 

Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό 

των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων.

     Η υπάλληλος                                  Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 285/20-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΩΑ5ΣΩΨ8-5Σ1)  

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

Έχοντας υπόψη:

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

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

30ο ΘΕΜΑ
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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.: 285/20-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: ΩΑ5ΣΩΨ8-5Σ1)  η οποία    

εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της  υπ΄αριθμ.: 285/20-04-

2022 αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: ΩΑ5ΣΩΨ8-5Σ1) δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσια 

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

 1.Την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών, τη σύνταξη και την κατάθεση ανακοπής ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Ιωάννη Κυριακίδη του Πολυχρόνη για την 

ακύρωση: α] της υπ’ αριθμ. 1267/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών∙β] της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 1267/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών από 04.04.2022 επιταγής προς πληρωμή και της επισπευδόμενης δυνάμει 

αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως∙ και γ] Κάθε άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης. 

2.Την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών για τη σύνταξη και την κατάθεση αιτήσεως ενώπιον

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Ιωάννη Κυριακίδη του Πολυχρόνη για την

αναστολή εκτέλεσης: α] Της υπ’ αριθμ. 1267/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών,  β] Της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 1267/2022 διαταγής πληρωμής του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 04.04.2022 επιταγής προς πληρωμή και της

επισπευδόμενης δυνάμει αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως  και γ] Κάθε άλλης συναφούς πράξης

αναγκαστικής εκτέλεσης, με αίτημα χορηγήσεως προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης.

3.Την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών για την παράσταση και κατάθεση σημειώματος

ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση του ως άνω

αιτήματος χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, κατά την ορισθείσα, ως και σε κάθε άλλη μετ’

αναβολή δικάσιμο κατά του Ιωάννη Κυριακίδη του Πολυχρόνη.
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Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεσης ορίσθηκε:  

α) Για  την σύνταξη και την κατάθεση ανακοπής στο ποσό των εκατόν εξήντα εννέα (169,00) 

ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, 

β) Για  την σύνταξη και την κατάθεση αιτήσεως αναστολής στο ποσό των εκατόν επτά (107,00) 

ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ και 

γ) Για την παράσταση και την κατάθεση σημειώματος κατά την συζήτηση της προσωρινής 

διαταγής αναστολής εκτέλεσης όταν και όπου αυτή ορισθεί στο ποσό των εκατό τριάντα 

τεσσάρων (134,00) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένου του 

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

         Η υπάλληλος                             Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

      

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

                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 286/20-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 9Ρ5ΛΩΨ8-ΕΤΩ) 

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

Έχοντας υπόψη:

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής.

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

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

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

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

31ο ΘΕΜΑ
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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.: 286/20-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 9Ρ5ΛΩΨ8-ΕΤΩ) η οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ.:  286/20-04-

2022  αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 9Ρ5ΛΩΨ8-ΕΤΩ) δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος 

δικηγόρος ο κος  Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 17096 για να 

εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών- 3ο Τμήμα την  04/05/2022,  η οποία ορίσθηκε με 

την υπ΄Αριθμ.:ΚΛ16837/2021 κλήση,  ως και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 

28/05/2019 με Αριθ. Εισαγωγής: ΠΡ9258/29-05-2019 προσφυγής με αίτημα συμβιβασμού της 

«ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» κατά του Δήμου Αχαρνών για την εξαφάνιση, άλλως τροποποίηση των 

προσβαλλόμενων πράξεων και ακύρωση των γενόμενων χρεώσεων δια του υπ΄αριθμ.: 79068/27-

12-2016 εγγράφου της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για την απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής των επιβαλλόμενων τελών δημοτικού φόρου και προστίμων,  για τις αναφερόμενες 

στο σκεπτικό της εν λόγω προσφυγής αιτίες, ή άλλως να αναπροσαρμοσθούν τα αναφερόμενα 

στην προσφυγή ποσά στο προσήκον μέτρο.

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε  στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα (149,00) 

ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με 

τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

    Η υπάλληλος                                  Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 287/20-04-2022   αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: ΡΛΝΧΩΨ8-

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

Έχοντας υπόψη:

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

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

32ο ΘΕΜΑ
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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.: 287/20-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: ΡΛΝΧΩΨ8-ΧΩΖ) η οποία    

εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της  υπ΄αριθμ.: 287/20-04-

2022 αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: ΡΛΝΧΩΨ8-ΧΩΖ) δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσια 

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

εκπροσωπήσει  τον Δήμο  Αχαρνών να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 10-05-2022, η οποία ορίσθηκε δια της με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9362/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 980/2021 κλήσης του 

Δήμου, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της από 29-09-2020 με

ΓΑΚ/ΕΑΚ: 7263/634/2020 αίτησης αυτού κατά της Αικατερίνης Ντούρου του Σπυρίδωνος για 

τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης της ιδιοκτησίας της καθ΄ης , επιφανείας 

86,64 τ.μ. κατόπιν εκδόσεως της υπ΄αριθμ.: 3194/2021 αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου, η οποία 

κήρυξε τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως απαράδεκτη λόγω μη προσκόμισης επικαιροποιημένων

πιστοποιητικών ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων καθώς και επικαιροποιημένες βεβαιώσεις 

των άρθρων, 15 παρ. 4 και 26 παρ. 4 του ν. 2882/2001.

Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό 

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

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

   Η υπάλληλος                                   Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

                        Αχαρνές, 05 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 309/05-05-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΨΖΙΙΩΨ8-8ΡΞ)  

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

Έχοντας υπόψη:

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

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

33ο ΘΕΜΑ
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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.: 309/05-05-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: ΨΖΙΙΩΨ8-8ΡΞ) η οποία    

εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της 309/05-05-2022 

αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: ΨΖΙΙΩΨ8-8ΡΞ) δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος 

ο κος Χαράλαμπος Νικολέρης του Γεωργίου, Δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 32066, για να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών 2ο Τμήμα να 

παρασταθεί και να καταθέσει Προτάσεις – Ανταίτηση για τις εδαφικές εκτάσεις το ποσό των 207 

ευρώ το τ.μ. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου, και για τα επικείμενα σύμφωνα με το από 13-3-1992 Πρακτικό της Επιτροπής 

Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων του π.δ. 5/1986 της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας 

Ανατολικής Αττικής, κατά τη συζήτηση την 17-05-2022, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή 

ματαίωση συζήτηση της από 28-02-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1805/2022 και Αριθμό 

Κατάθεσης Δικογράφου : 289/2022 αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος των 

Αγαθής χήρας Αναστασίου Νίκα το γένος Αναστασίου Δαμάσκου κ.λπ, ( συν. 3 ), κατά του Δήμου 

Αχαρνών, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης επιφανείας 1641,88 τ.μ. και 

επικειμένων, ευρισκομένων επί του Ο.Τ. Γ1413 της Πολεοδομικής Ενότητας « Λαθέα Α΄» με Κ.Α : 

31.15.01, 31.15.15, 31.15.33, 31.11.41, 31.16.01 , 31.16.11, 31.16.03 και 31.14.58. 

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο 

ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00€) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

                                     Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62863df92b1cceec6f622a28 στις 19/05/22 16:00

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, 6 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 310/06-05-2022 αποφάσεως Αναπληρωτή Δημάρχου (ΑΔA:  

                6ΣΧΨΩΨ8-9Α0) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »

Έχοντας υπόψη:

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

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

34ο ΘΕΜΑ
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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.: 302/03-05-2022 ( ΑΔΑ: ΨΖΤ3ΩΨ8-ΧΟ9 ) απόφαση Δημάρχου Αχαρνών για 

την ανάθεση άσκησης  καθηκόντων αναπληρωτή Δημάρχου για το χρονικό Διάστημα από 

03-05-2022 έως και 13-05-2022 στον  Αντιδήμαρχο Οικονομικών –Πολιτικού Σχεδιασμού 

και Δημοτικής Αστυνομίας  κ. Βρεττό Μιχαήλ 

11)  Την υπ΄αριθμ.: 310/06-05-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 6ΣΧΨΩΨ8-9Α0) η οποία 

εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

310/06-05-2022 αποφάσεως Αναπληρωτή Δημάρχου (ΑΔA: 6ΣΧΨΩΨ8-9Α0)  δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσια  δικηγόρος η κα Δημητρακοπούλου Αντωνία , δικηγόρος Αθηνών με 

Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 13363, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου 

Αθηνών μετά παραστάσεως και για την κατάθεση προτάσεων επί της αντέφεσης με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης: 1556/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 252/2022 ΓΑΚ/ΕΑΚ: του Ιωαννίδη 

Σπυρίδωνος του Ευαγγέλου κατά του Δήμου Αχαρνών κατά τη δικάσιμο την 10-05-2022, που  

συζητείται και συνεκδικάζεται  λόγω συνάφειας με την ήδη ασκηθείσα έφεση του Δήμου κατά 

του Ιωαννίδη Σπυρίδωνος του Ευαγγέλου με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 86436/2021.

Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό 

των τετρακοσίων έξη (406,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

         Η Υπάλληλος                              Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

                        Αχαρνές, 6 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 311/06-05-2022 αποφάσεως  Αναπληρωτή Δημάρχου (ΑΔA: 

               ΨΒΡ6ΩΨ8-6Κ9)  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 
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9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα 

με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία 

των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να 

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής 

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

απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

10) Την υπ΄αριθμ.: 302/03-05-2022 ( ΑΔΑ: ΨΖΤ3ΩΨ8-ΧΟ9 ) απόφαση Δημάρχου Αχαρνών για 

την ανάθεση άσκησης  καθηκόντων αναπληρωτή Δημάρχου για το χρονικό Διάστημα από 

03-05-2022 έως και 13-05-2022 στον  Αντιδήμαρχο Οικονομικών –Πολιτικού Σχεδιασμού 

και Δημοτικής Αστυνομίας  κ. Βρεττό Μιχαήλ 

11)  Την υπ΄αριθμ.: 311/06-05-2022 απόφαση Αναπληρωτή  Δημάρχου (ΑΔA: ΨΒΡ6ΩΨ8-6Κ9) η 

οποία    εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

311/06-05-2022 αποφάσεως Αναπληρωτή  Δημάρχου (ΑΔA: ΨΒΡ6ΩΨ8-6Κ9) δια της οποίας 

διορίσθηκε  πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Γκασούκας Γεράσιμος, δικηγόρος Αθηνών με 

Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 24973, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Αθηνών να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις – ανταίτηση στο ποσό των 207 ευρώ το τ.μ. 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, όπως 

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

δια της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης για την Πολεοδομική Ενότητα Λαθέα Α΄ το 

προαναφερθέν ποσό, κατά τη συζήτηση την 17-05-2022, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή 

ματαίωση συζήτηση της από 14-12-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9851/2021 και Ειδικό 

Αριθμό Κατάθεσης : 1029/2021 αίτησης των Στεφανίας χας Εμμανουήλ Παπαγιαννάκη το γένος 

Πετρακάκη του Εμμανουήλ και της Ελένης κ.λπ (συν.3) κατά του Δήμου Αχαρνών, περί 

καθορισμού απευθείας οριστικής τιμής μονάδος και: α) αναγνώρισης των τριών αιτούντων 

δικαιούχων αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης επιφανείας 256,72 τ.μ. 

ευρισκομένης επί του Ο.Τ. Γ1474 της Πολεοδομικής Ενότητας « Λαθέα Α΄» με Κ.Α : 31.18.51. και 

β) αναγνώρισης της 1ης εκ των αιτούντων δικαιούχου αποζημίωσης για εδαφική έκταση 

επιφανείας 176,79 τ.μ. με Κ.Α : 31.18.19, ευρισκομένης επί του ιδίου Ο.Τ. και της ιδίας Π.Ε.

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

τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00€) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
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       Η Υπάλληλος                             Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος

             Χρυσαυγή  Αγά                    Γεωργία Χ. Μπούσγου                      Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            
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Τηλ. :   2132072460

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

                        Αχαρνές, 6 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 312/06-05-2022 αποφάσεως Αναπληρωτή  Δημάρχου (ΑΔA: 

                ΡΟ23ΩΨ8-ΛΓΩ) σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »

Έχοντας υπόψη:

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η 
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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.: 302/03-05-2022 ( ΑΔΑ: ΨΖΤ3ΩΨ8-ΧΟ9 ) απόφαση Δημάρχου Αχαρνών για 

την ανάθεση άσκησης  καθηκόντων αναπληρωτή Δημάρχου για το χρονικό Διάστημα από 

03-05-2022 έως και 13-05-2022 στον  Αντιδήμαρχο Οικονομικών –Πολιτικού Σχεδιασμού 

και Δημοτικής Αστυνομίας  κ. Βρεττό Μιχαήλ 

11)  Την υπ΄αριθμ.: 312/06-05-2022 απόφαση Αναπληρωτή  Δημάρχου (ΑΔA: ΡΟ23ΩΨ8-ΛΓΩ) η 

οποία    εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

         Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ.:  312/06-

05-2022 αποφάσεως Αναπληρωτή  Δημάρχου (ΑΔA: ΡΟ23ΩΨ8-ΛΓΩ)  δια της οποίας διορίσθηκε  

πληρεξούσια δικηγόρος η κα Αντωνία Δημητρακοπούλου, δικηγόρος  Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 

13363, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παρασταθεί και να καταθέσει  υπόμνημα 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών- Τμήμα 20ο Μονομελές κατά τη δικάσιμο την 

13/05/2022, η οποία ορίσθηκε με την υπ΄ Αριθμ.: ΚΛ28738/2021 κλήση, αλλά και σε κάθε μετ΄ 

αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 17-09-2019 με Αριθ. Εισαγωγής: ΠΡ13209/18-9- 2019 

προσφυγής που άσκησε η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΚΑΙ ΗΔΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 

(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε  Α.Ε ) κατά: α) του Δήμου Αχαρνών και β) της εγγραφής της εταιρείας στον 

βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου για την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 

2019, με αίτημα την ακύρωση η άλλως τροποποίηση της προσβαλλόμενης προαναφερθείσας 

εγγραφής και την επιστροφή εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των τελών καθαριότητας 

και φωτισμού , για τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της εν λόγω προσφυγής αιτίες

Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό 

των εκατόν σαράντα εννέα (149,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου 

του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
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            Η υπάλληλος                            Η προϊσταμένη                                   Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

      

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

                        Αχαρνές, 10 Μαΐου 2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 318/10-05-2022 αποφάσεως Αναπληρωτή Δημάρχου (ΑΔA:  

                6ΘΒΙΩΨ8-ΞΡΒ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »

Έχοντας υπόψη:

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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

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

παραρτημάτων αυτού

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

Επιτροπής 

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

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

με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία 
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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.: 318/10-05-2022 ( ΑΔΑ: ΨΖΤ3ΩΨ8-ΧΟ9 ) απόφαση Δημάρχου Αχαρνών για 

την ανάθεση άσκησης  καθηκόντων αναπληρωτή Δημάρχου για το χρονικό Διάστημα από 

03-05-2022 έως και 13-05-2022 στον  Αντιδήμαρχο Οικονομικών –Πολιτικού Σχεδιασμού 

και Δημοτικής Αστυνομίας  κ. Βρεττό Μιχαήλ 

11)  Την υπ΄αριθμ.: 318/10-05-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 6ΘΒΙΩΨ8-ΞΡΒ ) η οποία 

εκδόθηκε   σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

        Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ:  318/10-

05-2022 αποφάσεως Αναπληρωτή Δημάρχου (ΑΔA: 6ΘΒΙΩΨ8-ΞΡΒ )  δια της οποίας διορίσθηκε  

πληρεξούσιος δικηγόρος ο  κος  Σαχσανίδης Ευστάθιος, δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 

36934,  για  να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών,   να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις κατά τη συζήτηση  την 20-05-2022, αλλά 

και σε κάθε μετ΄  αναβολή  ή ματαίωση συζήτηση της από 18-03-2022  με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 23993/2022  και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης  : 32/2022 αίτησης ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών των Μαρίας χήρας Χρήστου Χατζηπέτρου το γένος 

Γεωργίου και Βασιλικής Διαμαντή  κ.λπ ( συν. 4 ) κατά του Δήμου Αχαρνών περί αναγνώρισης 

δικαιούχων κατά τα  ποσοστά συνιδιοκτησίας των αιτούντων της   αποζημίωσης,  που έχει 

καθορισθεί προσωρινά από το Μονομελές Εφετείο Αθηνών και θα καθορισθεί τυχόν οριστικά από 

το Τριμελές Εφετείο Αθηνών για την απαλλοτριωθείσα εδαφική έκταση  επιφανείας 73,40 τ.μ. με 

Κ.Α : 13.56.01 ευρισκόμενη  επί  του Ο.Τ. 2572 της Πολεοδομικής Ενότητας  « ΠΥΡΓΟΥΘΙ».

Η αμοιβή  του  πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε  στο ποσό των εκατόν ενενήντα δύο  (192,00) 

ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με 

τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

                                  Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

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

      
                  Αχαρνές, 10 Μαϊου 2022                                  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

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

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

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

Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του  ν. 4555/2018 και 

ισχύουν 

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

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

αυτού.

6) Την από 11-04-2022   με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 31535/2022  και Ειδικό  Αριθμό 

Κατάθεσης  : 44/2022 Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών 

( διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ) της Γαλήνης συζύγου Παναγιώτη 

Αντωνόπουλου το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας Καραβούλια, περί αναγνώρισης 

δικαιούχου αποζημίωσης για ρυμοτομούμενη οικοπεδική έκταση επιφανείας 172,38 τ.μ. με 

Κ.Α.: 19.13.07 ευρισκόμενη στο Ο.Τ. 936 της Πολεοδομικής Ενότητας « ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Β 

» του Δήμου Αχαρνών με την προσδιορισθείσα τιμή των εκατόν σαράντα δύο ( 142,00 ) 

ευρώ δυνάμει της υπ΄αριθμ.: 405/03-06-2008 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου  με ορισθείσα δικάσιμο της εν λόγω αιτήσεως  την 27-05-2022 (Αρ. Πιν. 6).
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7) 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 για την Πολεοδομική Ενότητα « ΑΓΙΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ Β »  το ποσό των 142,00 ευρώ το τ.μ.  

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

κατά την δικάσιμο της εν λόγω δικαστικής υποθέσεως  

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

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

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Δήμο Αχαρνών μετά παραστάσεως και για την κατάθεση προτάσεων  ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου  Αθηνών ( διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ) κατά τη δικάσιμο  την 27-

05-2022 (Αρ. Πιν. 6), αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 11-04-2022   

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 31535/2022  και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης  : 44/2022 Αίτησης   

της Γαλήνης συζύγου Παναγιώτη Αντωνόπουλου το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας 

Καραβούλια, περί αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης για ρυμοτομούμενη οικοπεδική έκταση 

επιφανείας 172,38 τ.μ. με Κ.Α.: 19.13.07 ευρισκόμενη στο Ο.Τ. 936 της Πολεοδομικής Ενότητας 

« ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Β » του Δήμου Αχαρνών με την προσδιορισθείσα τιμή των εκατόν σαράντα 

δύο (142,00 ) ευρώ το τ.μ.  δυνάμει της υπ΄αριθμ.: 405/03-06-2008 αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών   

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

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

24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου Δ.Σ.Α., σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του 

Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι.

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Χαράλαμπος Νικολέρης.

                       Η Προϊσταμένη                                       Η Νομική Σύμβουλος

                   Γεωργία Χ. Μπούσγου                              Δήμητρα Ε. Καψιώτη



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62863df92b1cceec6f622a28 στις 19/05/22 16:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &Μπόσδα

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές

Τηλ. :   2132072460,461,462

e-mail: nomiki@acharnes.gr
      

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

      
                  Αχαρνές  10 Μαϊου 2022                                  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

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

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

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 

του  ν. 4555/2018 και ισχύουν 

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού.

16) Την με αριθμό 1267/2022  διαταγή πληρωμής με την από 04.04.2022 επιταγή προς 

πληρωμή  εκδοθείσα εκ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ κατόπιν της από 10-02-2022 αιτήσεως του Ιωάννη Κυριακίδη του 

Πολυχρόνη κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ 

ΑΧΑΡΝΩΝ» ως καθολικού διαδόχου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την 

επωνυμία «Κοινωφελής  Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών» η οποία επεδόθη στο  Δήμο στις 08-

04-2022 και με την οποία επιτάσσεται ο Δήμος να καταβάλλει στον ως άνω αιτούντα 

σύμφωνα με την από 04.04.2022 επιταγή προς πληρωμή το συνολικό  χρηματικό  ποσό 

των 60.711,97 ευρώ, το οποίο ποσό αναλύεται ως ακολούθως: α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο 
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το  ποσό των 38.276,09 ευρώ∙ β) για τόκους υπερημερίας κεφαλαίου από 01-01-2014 μέχρι 

την 04.04.2022 το συνολικό ποσό των 20.555,88 ευρώ∙ γ) για επιδικασθείσα δικαστική 

δαπάνη το ποσό των 1.200,00 ευρώ∙ δ) για σύνταξη της επιταγής το ποσό των 600,00 ευρώ∙ 

και ε) για αντίγραφο απογράφου και επίδοση της επιταγής 80,00 ευρώ.  

17) Την υπ΄αριθμ.: 285/2022 ( αριθ. πρωτ.: 37403/20-04-2022 και ΑΔΑ: ΩΑ5ΣΩΨ8-5Σ1) 

απόφαση Δημάρχου δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος  η κα Γκολέμη Φανή  

για   την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών, τη σύνταξη και την κατάθεση ανακοπής 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Ιωάννη Κυριακίδη του 

Πολυχρόνη για την ακύρωση: α] της υπ’ αριθμ. 1267/2022 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών∙ β] της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 1267/2022  

διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 04.04.2022 επιταγής προς 

πληρωμή και της επισπευδόμενης δυνάμει αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως και γ]  Κάθε 

άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.

Για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών για τη σύνταξη και την κατάθεση αιτήσεως 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Ιωάννη Κυριακίδη του 

Πολυχρόνη για την αναστολή εκτέλεσης: α] της υπ’ αριθμ. 1267/2022 διαταγής πληρωμής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών∙ β] της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 1267/2022  

διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 04.04.2022 επιταγής προς 

πληρωμή και της επισπευδόμενης δυνάμει αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως και γ]  Κάθε 

άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, με αίτημα χορηγήσεως προσωρινής 

διαταγής αναστολής εκτέλεσης. Για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών για την 

παράσταση και κατάθεση σημειώματος ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση του ως άνω αιτήματος χορηγήσεως προσωρινής 

διαταγής, κατά την ορισθείσα, ως και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά του Ιωάννη 

Κυριακίδη του Πολυχρόνη.

18) Την από 20.04.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 36655/2022 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης 4047/2022 αίτηση του Δήμου Αχαρνών κατά του Ιωάννη Κυριακίδη για την 

αναστολή εκτέλεσης: (α) της υπ' αριθμόν 1267/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών  και (β) της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 1267/2022 διαταγής 

πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 04.04.2022 επιταγής προς πληρωμή 

του Ιωάννη Κυριακίδη με ορισθείσα δικάσιμο την  17.06.2022.

19) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου 

κατά την ως άνω δικάσιμο 
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8) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει 

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

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί απόφαση: 1. Για τον διορισμό της πληρεξούσιας δικηγόρου  κας Γκολέμη 

Φανής  του Ιωάννη για  να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει 

σημείωμα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),  

κατά την ορισθείσα δικάσιμο την  17-06- 2022 αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση 

δικάσιμο της   από 20.04.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 36655/2022 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης 4047/2022 αίτησης του Δήμου Αχαρνών κατά του Ιωάννη Κυριακίδη για την 

αναστολή εκτέλεσης: (α) της υπ' αριθμόν 1267/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών  και (β) της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 1267/2022 διαταγής πληρωμής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 04.04.2022 επιταγής προς πληρωμή του Ιωάννη 

Κυριακίδη.

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

στο ποσό των  διακοσίων τριάντα έξι (236,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%  συμπερι- 

λαμβανομένου του γραμματίου Δ.Σ.Α., σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα 

Δικηγόρων παράρτημα Ι.

  

           Η Προϊσταμένη                                              Η Νομική Σύμβουλος

         Γεωργία Χ. Μπούσγου                                      Δήμητρα Ε/Καψιώτη



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62863df92b1cceec6f622a28 στις 19/05/22 16:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής 
Υπηρεσίας
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
e-mail:nomiki@acharnes.gr
Τηλ.: (+30) 2102415460
Fax:  (+30)  2102415461

Προς:

          

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
 «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΙΡΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  Σ.Κ.   ΓΙΑ  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ».

  Κατόπιν  αιτήσεως του Σ. Κ ., πρώην αιρετού Δημοτικού Συμβούλου,  με την  οποία ζητείται η νομική 

υποστήριξή του, ήτοι η  σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων ενώπιον του Πταισματοδίκη Αχαρνών  , για 

πράξεις  που φέρεται  ότι τέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του (ΑΡ.ΔΙΚ.ΒΠ 93/22-Β2022/522 ), 

λεκτέα τα κάτωθι: 

  Αναφορικά με την νομική υποστήριξη αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  εφαρμοστέο  είναι το άρθρο 11 

του νόμου 4915/2022,  σύμφωνα με το οποίο και προκειμένου να παρασχεθεί η αιτούμενη νομική 

υποστήριξη θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Να είναι αιρετά όργανα.

2)Να υφίσταται σύνδεση της νομικής υποστήριξης των αιρετών με αδικήματα τα οποία διαπράττουν κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους,  και όχι επ΄ευκαιρίας άσκησης αυτών,   και καταλαμβάνει πλέον 

ρητά στο ρυθμιστικό πεδίο της σχετικής διάταξης και πρόσωπα που είχαν την ιδιότητα του αιρετού 

οργάνου κατά το χρόνο τέλεσης του φερόμενου αδικήματος.

3) Το δικαίωμα νομικής στήριξης αιρετών αφορά στην τέλεση μόνο ποινικών αδικημάτων και κατά 

συνέπεια την νομική τους υποστήριξη σε ποινικές και όχι σε αστικές , πειθαρχικές ή διοικητικές 

διαφορές .

4) Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή η άσκηση ποινικής δίωξης δεν πρέπει να είναι συνέπεια 

καταγγελίας εκ μέρους οργάνου του Δήμου ή της περιφέρειας ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή κατόπιν 

έκθεσης ή πορίσματος ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ( Εθνική Αρχή Διαφάνειας κ.α. ).Η περίπτωση 

αυτή συντρέχει και στην περίπτωση παροχής νομικής υποστήριξης σε περίπτωση άσκησης ένδικου 

μέσου.

40ο ΘΕΜΑ
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Εφόσον υποβληθεί καταγγελία ή πορισματική έκθεση από τα ανωτέρω όργανα και ακολούθως 

διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή ασκηθεί ποινική δίωξη , τότε ο διωκόμενος αιρετός δεν μπορεί να 

ασκήσει το  δικαίωμα της νομικής υποστήριξης ( υπ. αρ.273, Α.Π. 25837/19-4-2022 ΑΔΑ: 

9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ εγκύκλιος  του Υπουργείου Εσωτερικών ).

Προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αίτημα για παροχή νομικής υποστήριξης, θα πρέπει  να  ληφθεί  

απόφαση από την   Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση δικηγόρου ή νομικού συμβούλου του 

Δήμου , ο οποίος εισηγείται θετικά ή αρνητικά μετά από έλεγχο των στοιχείων της υπόθεσης 

αναφέροντας και  τους λόγους που δικαιολογούν ή όχι τη νομική υποστήριξη του αιρετού.

  Η Οικονομική Επιτροπή δεν υποχρεούται να δεχθεί την εισήγηση του δικηγόρου ή του νομικού 

συμβούλου είτε αυτή είναι θετική είτε είναι αρνητική. Σε κάθε, όμως ,  περίπτωση   η απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής  πρέπει να είναι αιτιολογημένη σχετικά με το λόγο μη αποδοχής της εισήγησης. 

  Σε περίπτωση θετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή νομικής υποστήριξης ο δήμος 

υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι αιρετοί κατά την προκαταρκτική 

διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Εάν όμως οι αιρετοί καταδικασθούν αμετάκλητα 

υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό των εξόδων που κατέβαλε ο Δήμος. Σε περίπτωση απορριπτικής 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή νομικής υποστήριξης τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται 

εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί: 

-τελεσίδικη απόφαση με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των 

κατηγοριών μη

-τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο παύει οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον 

τους, ή 

-η υπόθεση τεθεί στο αρχείο.

   Αναφορικά δε , με το ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα εκπροσωπήσει κάθε αιτούντα σε 

περίπτωση θετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  δεν δύναται να υπερβαίνει 

το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως 

προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). (άρθρο 52 

παρ.2 του Ν.4674/2020) Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ποσό αναφοράς ,για σύνταξη 

έγγραφων εξηγήσεων  , είναι 144 ευρώ ( πλέον ΦΠΑ 24%) .

   Οι διατάξεις του άρθρου 52 εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η 

προκαλούμενη δαπάνη έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων. (άρθρο 

52 παρ.3 του Ν.4674/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν.4735/2020)

   Ο αιτών με την αίτησή του δήλωσε ότι επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από τον Δικηγόρο κ. 

Θεμιστοκλή Μαμάκο , ο οποίος με την από 6-6-2022 ηλεκτρονική επιστολή του  αιτήθηκε το 

τριπλάσιο του ποσού αναφοράς ήτοι το ποσό των 432 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενημερώνοντας ως 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-52-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B4/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-52-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B4/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-52-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B4/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-52-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B4/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-52-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%80/
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πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντα ότι η ποινική δικογραφία αφορά πλημεληματικές  πράξεις 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του εντολέα του ως αιρετού, επί αυτεπάγγελτης έρευνας της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Η σχετική διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής 

εξέτασης δίχως να έχει προηγηθεί καταγγελία εκ μέρους διοικητικού οργάνου είτε πόρισμα 

ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

  Εν προκειμένω , και όπως προκύπτει από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων καθώς και 

της από 6-6-2022 έγγραφης και ενυπόγραφης  ενημέρωσης του πληρεξουσίου δικηγόρου του , η 

κλήση του Σ.Κ. προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του Πταισματοδίκη Αχαρνών , αφορά 

πράξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του  ως πρώην αιρετού, επί αυτεπάγγελτης έρευνας της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Επίσης δεν  έχει προηγηθεί καταγγελία εκ μέρους διοικητικού οργάνου 

είτε πόρισμα ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.

   Ως τούτου κατ΄ εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων διατάξεων η άποψή μου είναι  ότι  

μπορεί   να γίνει  αποδεκτό  το  αίτημα   για παροχή νομικής υποστήριξης  από τον Δικηγόρο κ. 

Θεμιστοκλή Μαμάκο  με αμοιβή το αιτούμενο  ποσό των 432 ευρώ πλέον ΦΠΑ .  

                                                                            Η Νομική Σύμβουλος

                                                                           Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
 «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  Θ.Σ.   ΓΙΑ  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ».

  Κατόπιν  αιτήσεως του Θ. Σ ., αιρετού Δημοτικού Συμβούλου,  με την  οποία ζητείται η νομική 

υποστήριξή του, ήτοι η  σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου  στο Α.Τ. 

Αχαρνών , για πράξεις  που φέρεται  ότι τέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του (Αριθμ.Κλ.: 

3021/8/646α-9-3-2022 ), λεκτέα τα κάτωθι: 

  Αναφορικά με την νομική υποστήριξη αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  εφαρμοστέο  είναι το άρθρο 11 

του νόμου 4915/2022,  σύμφωνα με το οποίο και προκειμένου να παρασχεθεί η αιτούμενη νομική 

υποστήριξη θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Να είναι αιρετά όργανα.

2)Να υφίσταται σύνδεση της νομικής υποστήριξης των αιρετών με αδικήματα τα οποία διαπράττουν κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους,  και όχι επ΄ευκαιρίας άσκησης αυτών,   και καταλαμβάνει πλέον ρητά 

στο ρυθμιστικό πεδίο της σχετικής διάταξης και πρόσωπα που είχαν την ιδιότητα του αιρετού οργάνου 

κατά το χρόνο τέλεσης του φερόμενου αδικήματος.

3) Το δικαίωμα νομικής στήριξης αιρετών αφορά στην τέλεση μόνο ποινικών αδικημάτων και κατά 

συνέπεια την νομική τους υποστήριξη σε ποινικές και όχι σε αστικές , πειθαρχικές ή διοικητικές 

διαφορές .

4) Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή η άσκηση ποινικής δίωξης δεν πρέπει να είναι συνέπεια 

καταγγελίας εκ μέρους οργάνου του Δήμου ή της περιφέρειας ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή κατόπιν 

έκθεσης ή πορίσματος ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ( Εθνική Αρχή Διαφάνειας κ.α. ).Η περίπτωση 

αυτή συντρέχει και στην περίπτωση παροχής νομικής υποστήριξης σε περίπτωση άσκησης ένδικου 

μέσου.

41ο ΘΕΜΑ
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Εφόσον υποβληθεί καταγγελία ή πορισματική έκθεση από τα ανωτέρω όργανα και ακολούθως 

διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή ασκηθεί ποινική δίωξη , τότε ο διωκόμενος αιρετός δεν μπορεί να 

ασκήσει το  δικαίωμα της νομικής υποστήριξης ( υπ. αρ.273, Α.Π. 25837/19-4-2022 ΑΔΑ: 

9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ εγκύκλιος  του Υπουργείου Εσωτερικών ).

Προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αίτημα για παροχή νομικής υποστήριξης, θα πρέπει  να  ληφθεί  

απόφαση από την   Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση δικηγόρου ή νομικού συμβούλου του 

Δήμου , ο οποίος εισηγείται θετικά ή αρνητικά μετά από έλεγχο των στοιχείων της υπόθεσης 

αναφέροντας και  τους λόγους που δικαιολογούν ή όχι τη νομική υποστήριξη του αιρετού.

  Η Οικονομική Επιτροπή δεν υποχρεούται να δεχθεί την εισήγηση του δικηγόρου ή του νομικού 

συμβούλου είτε αυτή είναι θετική είτε είναι αρνητική. Σε κάθε, όμως ,  περίπτωση   η απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής  πρέπει να είναι αιτιολογημένη σχετικά με το λόγο μη αποδοχής της εισήγησης. 

  Σε περίπτωση θετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή νομικής υποστήριξης ο δήμος 

υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι αιρετοί κατά την προκαταρκτική 

διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Εάν όμως οι αιρετοί καταδικασθούν αμετάκλητα 

υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό των εξόδων που κατέβαλε ο Δήμος. Σε περίπτωση απορριπτικής 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή νομικής υποστήριξης τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται 

εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί: 

-τελεσίδικη απόφαση με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των 

κατηγοριών μη

-τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο παύει οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον 

τους, ή 

-η υπόθεση τεθεί στο αρχείο.

   Αναφορικά δε , με το ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα εκπροσωπήσει κάθε αιτούντα σε 

περίπτωση θετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  δεν δύναται να υπερβαίνει 

το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως 

προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). (άρθρο 52 

παρ.2 του Ν.4674/2020) Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ποσό αναφοράς ,για σύνταξη 

έγγραφων εξηγήσεων  , είναι 144 ευρώ ( πλέον ΦΠΑ 24%) .

   Οι διατάξεις του άρθρου 52 εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η 

προκαλούμενη δαπάνη έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων. (άρθρο 

52 παρ.3 του Ν.4674/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν.4735/2020)

   Ο αιτών με την αίτησή του δήλωσε ότι επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από τον Δικηγόρο κ. 

Θεμιστοκλή Μαμάκο , ο οποίος με την από 6-6-2022 ηλεκτρονική επιστολή του αιτήθηκε το 

τριπλάσιο του ποσού αναφοράς ήτοι το ποσό των 432 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενημερώνοντας ως 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-52-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B4/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-52-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B4/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-52-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B4/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-52-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B4/
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πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντα ότι η ποινική δικογραφία αφορά πλημεληματικές  πράξεις 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του εντολέα του ως αιρετού, επί αυτεπάγγελτης έρευνας της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Η σχετική διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής 

εξέτασης δίχως να έχει προηγηθεί καταγγελία εκ μέρους διοικητικού οργάνου είτε πόρισμα 

ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

  Εν προκειμένω , και όπως προκύπτει από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων καθώς και 

της από 6-6-2022 έγγραφης και ενυπόγραφης  ενημέρωσης του πληρεξουσίου δικηγόρου του , η 

κλήση του Θ.Σ. προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτικού υπαλλήλου του Α.Τ. 

Αχαρνών, αφορά πράξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του  ως αιρετού, επί αυτεπάγγελτης 

έρευνας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Επίσης δεν  έχει προηγηθεί καταγγελία εκ μέρους 

διοικητικού οργάνου είτε πόρισμα ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.

   Ως τούτου κατ΄ εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων διατάξεων η άποψή μου είναι  ότι  

μπορεί   να γίνει  αποδεκτό  το  αίτημα   για παροχή νομικής υποστήριξης  από τον Δικηγόρο κ. 

Θεμιστοκλή Μαμάκο  με αμοιβή το αιτούμενο  ποσό των 432 ευρώ πλέον ΦΠΑ .  

                                                                            Η Νομική Σύμβουλος

                                                                           Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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