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Προς: 

 

 
Αχαρνές, 27/10/2021 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «A. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών 

υλικών. 

 Β. Έγκριση της με αρ. 150/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, για την προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων 

διαγραμμίσεων και συναφών υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 49.989,48 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

 Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

για την προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων διαγραμμίσεων και 

συναφών υλικών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με: 

 το με αρ. πρωτ. 43632/21-10-2021 έγγραφο που αφορά στην ανάγκη της 

προμήθειας χρωμάτων, χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών υλικών και 

 την με αρ. 150/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τα οποία 

σας διαβιβάζουμε συνημμένα), 

είναι αναγκαία η προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών 

υλικών. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 

των 49.989,48 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Η ανωτέρω προμήθεια θα 

πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις 

Ν.4412/2016. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση 

και ληφθεί απόφαση για: Α. την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
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διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων διαγραμμίσεων και 

συναφών υλικών, Β. την έγκριση της με αρ. 150/2021 μελέτης της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, για την προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων διαγραμμίσεων και 

συναφών υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.989,48 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και Γ. τη σύνταξη των όρων διακήρυξης 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων 

διαγραμμίσεων και συναφών υλικών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 

από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

 

      
Ο Συντάκτης     Ο Προϊστάμενος Προμηθειών      Ο Δ/ντής Οικ. Υπηρεσιών 
            
 
 
Νικόλαος Γκαγκαστάθης   Παναγιώτης Μπάσιος Φίλιππος Αγγελής 
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Αχαρνές, 02/11/2021 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «A. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών (στηθαίων 

ασφαλείας). 

 Β. Έγκριση της με αρ. 151/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών 

μπαρών (στηθαίων ασφαλείας), συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 49.327,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

 Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών 

(στηθαίων ασφαλείας), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 

από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. 151/2021 μελέτη και το με αρ. 

πρωτ. 43813/22-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που 

αφορούν στην ανάγκη της προμήθειας και τοποθέτησης προστατευτικών μπαρών 

(στηθαίων ασφαλείας),τα οποία σας διαβιβάζουμε συνημμένα, είναι αναγκαία η 

προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών (στηθαίων ασφαλείας). 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 

των 49.327,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Η ανωτέρω προμήθεια θα 

πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις 

Ν.4412/2016. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση 

και ληφθεί απόφαση για: Α. την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών 

(στηθαίων ασφαλείας), Β. την έγκριση της με αρ. 151/2021 μελέτης της Δ/νσης 
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Τεχνικών Υπηρεσιών, για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών 

(στηθαίων ασφαλείας), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.327,20 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και Γ. τη σύνταξη των όρων διακήρυξης 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια και τοποθέτηση 

προστατευτικών μπαρών (στηθαίων ασφαλείας), με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, 

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

 

      
    Ο Συντάκτης           Ο Προϊστάμενος Προμηθειών         Ο Δ/ντής 
Οικ. Υπηρεσιών 
           
  
              
 
 
   Νικόλαος Γκαγκαστάθης   Παναγιώτης Μπάσιος              

Φίλιππος Αγγελής 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 27 / 10 / 2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ   

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Συντάκτης: Τούντα  Κων/να  
Τηλ.: 213 20 72 447  
Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

  
                                                                     

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Συνδέσεις 

αποχέτευσης (2020)» . 

 
Κύριε Πρόεδρε, 

 
    Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και την λήψη απόφασης για τον ορισμό των 

μελών Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 

4412/2016 και σε εκτέλεση του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, για τo έργο του 

θέματος, με Ανάδοχο την εταιρεία: «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ», κατόπιν 

διεξαγωγής κλήρωσης και σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό εξήχθηκαν οι 

κάτωθι υπάλληλοι ως: 

    ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :               Η κα Λαμπρινίδου Ειρήνη - Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 

και ως  

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:Ο κ. Πουταχίδης Γρηγόρης, Πολ. Μηχανικός ΤΕ.  

    Συνεπώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας ορίζεται η Τριμελής Επιτροπή για 

την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ 

(2020)»  που απαρτίζεται από τους:  

-Τον  Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Δαμάσκο 

Αναστάσιο,    

-Την  Επιβλέπουσα  Μηχανικό του έργου, κα. Τούντα Κων/να, 

-Το Μέλος κατόπιν κλήρωσης, κα. Λαμπρινίδου Ειρήνη- Αρχ. Μηχανικό ΠΕ, 

  με αναπληρωματικό μέλος  τον  κ. Πουταχίδη  Γρηγόρη, Πολ. Μηχανικό ΤΕ. 

 

 
Προς:  Τον Πρόεδρο   Οικονομικής   

Επιτροπής κ. Σπυρίδωνα  Βρεττό 
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Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και λήψη σχετικής απόφασης ώστε 

να οριστεί η παραπάνω επιτροπή. 

 Ο   Διευθυντής  Τ.Υ.  

 

  

 Αναστάσιος Δαμάσκος 

Ηλ.Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νέας Γενιάς 
Tμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών 
Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Πληροφορίες:Kωνσταντίνα Γ. Δημητρέση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα  
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Τηλ.:  213 2072501  
Fax:  (+30)2102415431 
e-mail: ntina.dimitresi@acharnes.gr  

 
 

 
                 Αχαρνές,  08-11-2021 

                                 
              Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
  

  

 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 

Θέμα: «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  για εργασίες στο 
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Βαρυμπόμπης  και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την 
υπογραφή της σύμβασης δωρεάς». 

              
             Kύριε Πρόεδρε, 
 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1.Tο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87)  όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 40 του Ν.   

4735/12-10-2020 (ΦΕΚΑ΄197). 

2.  Την πρόταση δωρεάς από  την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΡΓΟΥ  για την ανάληψη εργασιών  στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Βαρυμπόμπης όπως: 

         1.Tην κατασκευή και  πιστοποίηση νέας παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο. 

         2.Την ανακαίνιση του γηπέδου μπάσκετ μετά των κερκίδων αυτού. 

         3. Τον ελαιοχρωματισμό των κιγκλιδωμάτων της εξωτερικής περίφραξης. 

         4. Την προμήθεια ηλεκτρονικού και παιδαγωγικού εξοπλισμού.   
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 παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής το ως άνω θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης  και 

συγκεκριμένα: 

 H ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ με την από 04-

11-2021 επιστολή της  προς τον Δήμο Αχαρνών γνωστοποίησε την πρόθεσή της να αναλάβει 

με ίδια έξοδα τις προμνησθείσες εργασίες στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Βαρυμπόμπης. Το 

συνολικό κόστος των παραπάνω θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 47.000 € και σε κάθε 

περίπτωση όσο ορίσει η δωρήτρια.   

 Στην ίδια επιστολή  αναφέρεται  ότι  οι οιεσδήποτε αμοιβές  για το έργο θα 

καταβληθούν από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  στους εκάστοτε εργολήπτες  που θα επιλεγούν. 

Τυχόν φόρος δωρεάς προκύπτων από την πραγματοποίηση  της εν λόγω  δωρεάς θα βαρύνει 

αποκλειστικά τον δωρεοδόχο.  Θα υπογραφεί σύμβαση δωρεάς με συγκεκριμένο κόστος 

προκειμένου να ληφθεί  απαλλαγή Φ.Π.Α 

     

                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ                                                  ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

       ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                               ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

                                 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ     

                                                                                                     

                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ                                                                                          ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ 

 

 

    

                                                                                                Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                            ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

                                                                                                 ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

                                                                                            ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 

 

 Συνημμένα: 

 Φωτοτυπία της από  04-11-2021  επιστολής ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 

  



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νέας Γενιάς 
Tμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών 
Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Πληροφορίες:Kωνσταντίνα Γ. Δημητρέση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα  
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Τηλ.:  213 2072501  
Fax:  (+30)2102415431 
e-mail: ntina.dimitresi@acharnes.gr  

 
 

 
                 Αχαρνές,  08-11-2021 

                                 
              Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
  

  

 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 

Θέμα: «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  για εργασίες κατασκευής 

ηχοαπορροφητικού συστήματος σε δύο(2) αίθουσες του δευτέρου (2ου) ορόφου 

του 3ου Γυμνασίου, κατασκευής διαχωριστικού τοίχου στην αίθουσα 

πληροφορικής και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης 

δωρεάς». 

              

             Kύριε Πρόεδρε, 
 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1.Tο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87)  όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 40 του Ν.   

4735/12-10-2020 (ΦΕΚΑ΄197). 

2.  Την πρόταση δωρεάς από  την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ  για την ανάληψη εργασιών  στο 3ο Γυμνάσιο Αχαρνών όπως: 

A. Κατασκευή ηχοαπορροφητικού συστήματος σε δύο(2) αίθουσες του 2ου ορόφου 

του3ου Γυμνασίου Αχαρνών. 

5ο ΘΕΜΑ 



Β. Κατασκευή διαχωριστικού τοίχου στην αίθουσα πληροφορικής του ιδίου 

σχολείου. 

3. Την με από 333/06-7-2021, ΑΔΑ: 92N1ΩΨ8-ΗΩΛ, απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής 

παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής το ως άνω θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης  και 

συγκεκριμένα: 

 H ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ με την από 26-

10-2021 επιστολή της  προς το Δήμο Αχαρνών γνωστοποίησε την πρόθεσή της να αναλάβει 

με ίδια έξοδα τις εργασίες κατασκευής ηχοαπορροφητικού συστήματος σε δύο(2) αίθουσες 

του δευτέρου (2ου) ορόφου  του 3ου Γυμνασίου Αχαρνών καθώς και την κατασκευή 

διαχωριστικού τοίχου στην αίθουσα πληροφορικής αυτού.   

           Στην ίδια επιστολή  αναφέρεται  ότι  οι οιεσδήποτε αμοιβές  για το έργο θα 

καταβληθούν από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  στους εκάστοτε εργολήπτες  που θα επιλεγούν. 

Τυχόν φόρος δωρεάς προκύπτων από την πραγματοποίηση  της εν λόγω  δωρεάς θα βαρύνει 

αποκλειστικά τον δωρεοδόχο.  Θα υπογραφεί σύμβαση δωρεάς με συγκεκριμένο κόστος 

προκειμένου να ληφθεί  απαλλαγή Φ.Π.Α. 

 

                      Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ                                         ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

       ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                               ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

                                 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                         

                                                                                                                                                                                       

 

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ                                                                                          ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ     

    

                                                                                                Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                            ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

                                                                                                 ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

                                                                                            ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 

Συνημμένα:.Φωτοτυπία της από 26-10-2021 επιστολής ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 



  

 
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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Τηλ. :   2132072460 
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
                        Αχαρνές, 1 Νοεμβρίου  2021                        

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 
ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1568/2021 αποφάσεως  Δημάρχου σύμφωνα με τις 

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

 

Έχοντας υπόψη: 
 

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

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

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

3) Τον 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. 124/01-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

6) Την  υπ΄αριθμ. 2256/38335/09-09-2019  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  

6ο ΘΕΜΑ 



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

σύμφωνα με την οποία 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.: 1568/2021 απόφαση Δημάρχου (αρ πρωτ: 45261 και 

ΑΔΑ:ΩΖΞΓΩΨ8-Ν16), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερθείσες  

διατάξεις,  οι οποίες ορίζουν ότι η εν λόγω απόφαση υποβάλλεται υποχρεωτικά 

για έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής.   

                                                                
                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

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

1568/2021  αποφάσεως Δημάρχου δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος 

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

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών μετά παραστάσεως   ενώπιον του  Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών κατά την  ορισθείσα δικάσιμο την  2-11-2021 είτε σε οποιαδήποτε 

μετ΄αναβολή δικάσιμο της από 17-2-2020 Ειδικής  αιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου  

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:  2186/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 243/2020 εις 

βάρος  των:  Αγγελόπουλου Αχιλλέα του Δημητρίου κ.λπ ( συν 224 ),  μεταξύ αυτών 

και  του  Δήμου Αχαρνών,  περί καθορισμού προσωρινής τιμής για  αποζημίωση από 

απαλλοτρίωση των ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων ακινήτων και επικειμένων 

συνολικού εμβαδού 62.351,86 τ.μ.,   τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την 

με αριθ. πρωτ.: Δ25/οικ./6510/22-11-2018 Κ.Υ.Α των υπουργών Υποδομών και 

Μεταφορών,  Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών ( Φ.Ε.Κ 295/12-12-2018 

τ. Α.Α.Π. ) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο « Διευθέτηση Ρέματος 

Εσχατιάς-Τμήμα από συμβολή Αγωγού Ευπυρίδων έως Λ. Πάρνηθος ». 

 

                   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, 1Νοεμβρίου  2021                         

 
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό και τα Μέλη αυτής  
 
                            
 

 

                                                               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 και ισχύουν ( άρθρο 3 του ν. 

4623/2019 ) 

13) Την υπ΄ αριθμ. 124/01-09-2019  απόφαση του Δ.Σ.   περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

14) Την  υπ΄αριθμ. 2256/38335/09-09-2019  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

15) 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 

16) 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  

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

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού  

19)  Την υπ΄αριθμ.: 11298/2021 απόφαση του 6ου Τμήματος του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,   η οποία εξεδόθη στις 29-10-2021 επί της 

από 23-4-2015  αγωγής της    αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία 

«AIG EUROPE LIMITED» με έδρα το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, και ήδη της 

αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙG EUROPE S.A.», με έδρα το 

7ο ΘΕΜΑ 



Λουξεμβούργο, ως διαδόχου, λόγω συγχώνευσης δι' απορρόφησης, της πρώτης 

αλλοδαπής εταιρείας, η οποία έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα με την 

επωνυμία «AIG EUROPE S.A. Υποκατάστημα Ελλάδος» και αντιπροσωπεύεται 

νομίμως από την ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AIG ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «AIG ΕΛΛΑΣ A.E.», με έδρα το Μαρούσι 

Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αριθ. 119), η όποια έκρινε : «Δέχεται την αγωγή 

και υποχρεώνει το εναγόμενο ν.π.δ.δ. «Δήμος Αχαρνών» να καταβάλει 

στην ενάγουσα το ποσό των επτακοσίων δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα 

τεσσάρων λεπτών (717,74 ευρώ), με επιτόκιο 6%, από την επίδοση της 

αγωγής (στις 14.5.2015) μέχρι την εξόφληση. Απαλλάσσει το εναγόμενο 

από τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας >>. 

9) Την υπ΄αριθμ.: 250/19-12-2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά και 

από την διόρθωσή της δια της 49/28-2-2020 όμοιας αποφάσεως  δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Αχαρνών  η δικηγόρος Αθηνών 

κα Φανή Γκολέμη με ΑΜΔΣΑ: 32539 για να παρασταθεί και να καταθέσει 

προτάσεις κατά την ημερομηνία συζήτησης της αναφερομένης ως άνω αγωγής 

δια της οποίας η ενάγουσα εταιρεία,  ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος, με 

απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή, να της καταβάλει νομιμοτόκως, από 

την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, το ποσό των επτακοσίων 

δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (717,74 ευρώ), το οποίο 

κατέβαλε στους ασφαλισμένους της Πέτρο Πετρίδη και  Ελένη  Ερμπολίδου, 

δυνάμει του   υπ' αριθ. P0101150425 ασφαλιστηρίου συμβολαίου,  για  κάλυψη  

ζημιών από πτώση σε λακκούβα εντός της περιφέρειας του εναγομένου Δήμου,  του  με 

αριθμό κυκλοφορίας ΜΗΟ-9909 ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου των. 

10) Το  από 29-10-2021 ηλεκτρονικό ενημερωτικό σημείωμα   της  

πληρεξούσιας  δικηγόρου κας Φανής Γκολέμη, δια του οποίου 

γνωστοποίησε  στο Δήμο την έκδοση της υπ΄αριθμ.: 11298/2021 αποφάσεως  

του 6ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στο 

οποίο η πληρεξούσια δικηγόρος  εισηγείται τη μη άσκηση έφεσης κατ΄αυτής 

προβάλλοντας τους εξής λόγους: α) ότι το προς καταβολή ποσό από το Δήμο 

Αχαρνών σε σχέση με τα δικαστικά έξοδα άσκησης και εκδίκασης έφεσης 

είναι πολύ μικρότερο  και β) ότι στα τηρούμενα αρχεία του Δήμου δεν 

υπάρχουν καθόλου έγγραφα (βλέπε  κείμενο της απόφασης όπου αναφέρεται: 



«εξάλλου, ο εναγόμενος Δήμος, με το 37704/10.9.2018 έγγραφο του Τμήματος 

Συντήρησης Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του, αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένα 

στοιχείο στην εν λόγω υπηρεσία σχετικά με την κρινόμενη αγωγή.») και έτσι 

είναι ενέφικτη η ουσιαστική αντίκρουση της εν λόγω αγωγής. 

11) Την αναγκαιότητα λήψης απόφασης εκ μέρους της Οικονομικής  Επιτροπής  ως 

καθ΄ ύλην αρμόδιο όργανο να  αποφανθεί περί της  άσκησης  ή μη του ενδίκου 

μέσου της εφέσεως    κατά  της υπ΄αριθμ.: 11298/2021  αποφάσεως του 6ου 

Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.     

                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Όπως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική  Επιτροπή, ως καθ΄ύλην αρμόδιο όργανο 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  και  αποφανθεί περί της  άσκησης  ή μη του 

ενδίκου  μέσου της εφέσεως  κατά  της υπ΄αριθμ.: 11298/2021  αποφάσεως του 6ου 

Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,   η οποία εξεδόθη 

στις 29-10-2021 επί της από 23-4-2015  αγωγής  της    αλλοδαπής ασφαλιστικής 

εταιρείας με την επωνυμία «AIG EUROPE LIMITED» με έδρα το Λονδίνο του Ηνωμένου 

Βασιλείου  και ήδη της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙG EUROPE 

S.A.»  με έδρα το Λουξεμβούργο, ως διαδόχου, λόγω συγχώνευσης δι' απορρόφησης  της 

πρώτης αλλοδαπής εταιρείας, η οποία έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα με την 

επωνυμία «AIG EUROPE S.A. Υποκατάστημα Ελλάδος» και αντιπροσωπεύεται νομίμως 

από την ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό 

τίτλο «AIG ΕΛΛΑΣ A.E.» κατά του Δήμου Αχαρνών   

Συνημμένα υποβάλλουμε  το   από 29-10-2021 ενημερωτικό- γνωμοδοτικό σημείωμα   

της  πληρεξούσιας  δικηγόρου κας Φανής Γκολέμη μετά της συνημμένης σε αυτό 

υπ΄αριθμ.: 11298/2021 αποφάσεως. 

   

Η Προϊσταμένη                                                 Η Νομική Σύμβουλος 

                                                                   

   Γεωργία Χ. Μπούσγου                                          Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

 
     ΄                                                                  

 

 


