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    Αχαρνές: 7/12/2021 
     
 
                         
 

 
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών 
 

1. κ. Δήμαρχο 
2. κ. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

        Υπηρεσιών 
3. κ. Γενικό Γραμματέα 

 

 
 ΘΕΜΑ: Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης, ποσού 1.500,00 € στον Κ.Α 
Δαπανών 00-6495.001 προϋπολογισμού έτους 2021, για την οικονομική ενίσχυση 
των δράσεων και υπηρεσιών που παρέχει ο φορέας «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», 
εν όψει των Χριστουγέννων. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την αίτηση (email) του φορέα «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», που αφορά 
οικονομική ενίσχυση εν όψει των Χριστουγέννων. 

 
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 57090/6-12-21 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής που 

αιτείται  την ενίσχυση του ανωτέρω φορέα. 
 
παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για την έγκριση 
εξειδικευμένης πίστωσης, ποσού 1.500,00 € στον Κ.Α Δαπανών 00-6495.001 
προϋπολογισμού έτους 2021, για την οικονομική ενίσχυση των δράσεων και 
υπηρεσιών που παρέχει ο φορέας «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», εν όψει των 
Χριστουγέννων,  
 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Απολογισμού 
& Οικονομικής Πληροφόρησης  

 
Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
 

 
  
              Κλειώ Κατάρα 

 
 
 

Φίλιππος Αγγελής 

 
 
 

Μιχαήλ Βρεττός 
 

1ο ΘΕΜΑ 



                                                                                          
                                                        

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

   ΘΕΜΑ: «A. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 444.422,20 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Β. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 178/2021 

μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την προμήθεια 

λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 444.422,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %. 

Γ. Καθορισμός των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την 

ανωτέρω προμήθεια». 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 53033/26-11-2021 

έγγραφο και την με αρ. 178/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τα 

οποία συνημμένα σας διαβιβάζουμε), είναι αναγκαία η προμήθεια λαμπτήρων 

και ηλεκτρολογικού υλικού. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο 

ποσό των 444.422,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα αντληθεί 

από τους Κ.Α. 20-6662.001, 20-6662.002, 30-6691.001 & 30-6662.005, 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικών ετών 2022 & 2023. Η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια: Αικ. Μαρίνη 
Τηλ.: 210 2415469 
Fax:  210 2415369 
E-mail: kmarini@acharnes.gr  

 
 
 
 
 
 
Προς: 

 

 
Αχαρνές, 01/12/2021 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
 

2ο ΘΕΜΑ 



ανωτέρω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4412/2016. 

  Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση 

και ληφθεί απόφαση για: A. την έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού 

υλικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 444.422,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, Β. την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών της με αρ. 178/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 444.422,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 

%, για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 444.422,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 

% και Γ. τον καθορισμό των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανωτέρω προμήθεια. 

 

          H Συντάκτρια     Ο Προϊστάμενος Προμηθειών     Ο Δ/ντής 
Οικ. Υπηρεσιών 
      
 
 
 
      Αικατερίνη Μαρίνη               Παναγιώτης Μπάσιος              

Φίλιππος Αγγελής 

 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί 

απόφαση για τον ορισμό μελών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010:, «η Οικονομική 

Επιτροπή […]. Για διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής 

και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους». 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του 

Ν.4412/2016: 

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

γνωμοδοτούν προς τα  αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») 

έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 

υποψηφίων,  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών  
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Τηλ.: (+30) 210 2415469 
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Αχαρνές, 02/12/2021 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
 

3ο ΘΕΜΑ 



β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, 

ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται 

με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 

διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας,  

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

ανάθεσης,  

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

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

κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 

αναδόχου και 

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και 

προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της 

Προϊσταμένης Αρχής. 

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

(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των 

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

βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την 

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

προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων. 

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 

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

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

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

όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και 

ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας 

συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα 

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

συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για 

την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι 

αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη 

αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 



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

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

καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 

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

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

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

άνω νόμου. 

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει 

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

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

άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις 

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

Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με 

το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 

344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του 

δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 

παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. 

αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του 

Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα 

τήρησής του.». 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2022, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες, 

τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία των οργάνων (επιτροπών 

κλπ) και τη διάρκεια της. 

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

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

μέλη.»  

Θέτουμε υπόψη σας τον κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο 

υπαλλήλων, ανά κλάδο/ειδικότητα. 

 

 O Συντάκτης   Ο Προϊστάμενος           Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  
          Τμήματος Προμηθειών                          Οικ. Υπηρεσιών 

        
 

Νικόλαος Γκαγκαστάθης            Παναγιώτης Μπάσιος      

Φίλιππος Αγγελής 
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Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών, για το έτος 2022, 

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

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί 

απόφαση για τον ορισμό μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών, για το έτος 

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

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

διάρκεια της Επιτροπής. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010:, «η Οικονομική 

Επιτροπή […]. Για διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής 

και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους». 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1η,2,3,4,6,7 και 11α&ε του 

Ν.4412/2016: 

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

γνωμοδοτούν προς τα  αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν 

ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και 

προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της 

Προϊσταμένης Αρχής. 

4ο ΘΕΜΑ 



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

(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των 

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

βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την 

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

προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων. 

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 

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

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

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

όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και 

ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας 

συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα 

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

συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για 

την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι 

αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη 

αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 

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

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

καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 

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

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

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

άνω νόμου. 

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει 

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

11. α) Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που 

υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό 

γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης 

ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του 

γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που 

ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.). [..] 

ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, 

οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226). 



Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με 

το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 

344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του 

δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 

παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. 

αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του 

Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα 

τήρησής του.». 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή αξιολόγησης 

ενστάσεων, για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες, τον αριθμό και τις ιδιότητες των 

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

 

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

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

μέλη.»  

Θέτουμε υπόψη σας τον κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο 

υπαλλήλων ανά κλάδο/ειδικότητα, εξαιρουμένων όσων αποτελούν μέλη της 

Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. 

 

 

     O Συντάκτης             Ο Προϊστάμενος                  Ο 
Προϊστάμενος Δ/νσης  

                                         Τμήματος Προμηθειών                         Οικ. 
Υπηρεσιών 
        
 
 

Νικόλαος Γκαγκαστάθης         Παναγιώτης Μπάσιος             Φίλιππος 

Αγγελής 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2022, σύμφωνα 

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

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί 

απόφαση για τον ορισμό μελών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010:, «η Οικονομική 

Επιτροπή […]. Για διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής 

και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους». 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του 

Ν.4412/2016: 

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

γνωμοδοτούν προς τα  αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») 

έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια: Αικ. Μαρίνη 
Τηλ.: (+30) 210 2415469 
Fax:  (+30) 210 2415369 
E-mail: kmarini@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 

Προς: 
 

 
Αχαρνές,  03/12/2021 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
 

5ο ΘΕΜΑ 



α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 

υποψηφίων,  

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, 

ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται 

με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 

διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας,  

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

ανάθεσης,  

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

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

κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 

αναδόχου και 

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και 

προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της 

Προϊσταμένης Αρχής. 

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

(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των 

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

βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την 

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

προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων. 

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 

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

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

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

όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και 

ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας 

συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα 

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

συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για 

την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι 



αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη 

αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 

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

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

καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 

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

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

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

άνω νόμου. 

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει 

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

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

άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις 

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

Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το 

Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 

αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου 

εδαφίου της ίδιας παραγράφου.», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 παρ.4 

Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. 

αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του 

Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα 

τήρησής του.». 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2021, 

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

αρμοδιότητες, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κλπ) και τη διάρκεια της. 

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

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

μέλη.»  

Θέτουμε υπόψη σας τον κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο 

υπαλλήλων, ανά κλάδο/ειδικότητα. 

 Η Συντάκτρια    Ο Προϊστάμενος Προμηθειών      Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  

Οικ. Υπηρεσιών 

Αικατερίνη Μαρίνη Παναγιώτης Μπάσιος    Φίλλιπος Αγγελής 

 

 



                                                                                                                  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 52337/25-11-2021 και 58326/08-

12-2021 πρακτικών της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 

& Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό 

διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις 

ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 

 B. Ανάδειξη της εταιρείας «Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε», ως 

προσωρινής αναδόχου των ομάδων «Α» και «Γ», του κ. 

Αναστασίου Κιάμου ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας «Β», 

του κ. Ανδρέα Σκουριά ως προσωρινού αναδόχου των ομάδων 

«Δ», «Ε», «ΣΤ» & «Ζ» και της εταιρείας «Must Sandwich O.E», 

ως προσωρινής αναδόχου για την ομάδα «Η» του ανωτέρω 

διαγωνισμού.»  

 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για: 

A. την επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 52337/25-11-2021 και 58326/08-12-

2021 πρακτικών της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για 

την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων και 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια:  Αιμ. Μουστακάτου  
Τηλ.: 210  2477900 
E-mail:  kapidimouaxarnon@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Προς: 
 

 
Αχαρνές, 08/12/2021 

 
 

 
 

 
 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

 

6ο ΘΕΜΑ 



Β. την ανάδειξη της εταιρείας «Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε», ως προσωρινής 

αναδόχου των ομάδων «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» και «Γ - 

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», η οποία προσέφερε:  

 Για την ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου», για το ελαιόλαδο 

ποσοστό έκπτωσης 16 % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης και για τα υπόλοιπα 

είδη της ομάδας «Α», το ποσό των 55.007,60 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. (Γενικό σύνολο: 72.719,22 €) και  

 Για την ομάδα «Γ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», ποσοστό 

έκπτωσης 26 % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών, 

την ανάδειξη του κ. Αναστασίου Κιάμου ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας 

«Β - Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου», ο οποίος προσέφερε ποσοστό 

έκπτωσης 24 % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, 

την ανάδειξη της εταιρείας «Must Sandwich O.E», ως προσωρινής αναδόχου 

της ομάδας «Η - Προμήθεια  Μικρογευμάτων», η οποία προσέφερε το 

συνολικό ποσό των 10.280,74 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και  

την ανάδειξη  του κ. Ανδρέα Σκουριά, ως προσωρινού αναδόχου των ομάδων 

«Δ - Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών», «Ε-Προμήθεια φρέσκου πλήρους 

γάλακτος», «ΣΤ – Προμήθεια ειδών αρτοποιίας» & «Ζ - Προμήθεια  

Ποτών, αναψυκτικών και ειδών καφεκοπτείου», ο οποίος προσέφερε: 

 Για την ομάδα «Δ - Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών», υπέρ της 

ανάδειξης του κ. Ανδρέα Σκουριά, ποσοστό έκπτωσης 25 % στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 

ημέρα παράδοσης, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών. 

 Για την Ομάδα «Ε-Προμήθεια φρέσκου πλήρους γάλακτος» το 

συνολικό ποσό των 8.949,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 % 

 Για την Ομάδα «ΣΤ – Προμήθεια ειδών αρτοποιίας», το συνολικό ποσό 

των 29.560,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 %. 

 Για την Ομάδα «Ζ - Προμήθεια  Ποτών, αναψυκτικών και ειδών 

καφεκοπτείου», το συνολικό ποσό των 8.237,47 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

 
   

 
 



     Η Πρόεδρος της Επιτροπής          Τα μέλη της Επιτροπής  

 
 
 
 

         Μαρία Σουρλαντζή           1. Μαρία Μάντακα  2. Αιμιλία 

Μουστακάτου 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

Εξαιρετικά επείγον  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Συντάκτρια: Μ. Καραδήμα 
Τηλ: 213 2072444        
Email: mkaradima@acharnes.gr 
       
                                                                                        Προς: 
                                                    Τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής 
                                                                     κο Σπύρο Βρεττό 

 
 

 
    Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την Έγκριση ή μη Επέκτασης Δικτύου Φυσικού 

Αερίου στο Δήμο Αχαρνών με Εγκατάσταση Αγωγών Φυσικού Αερίου και 

Σταθμού Διανομής 19/4 bar με παραχώρηση χρήσης του απαιτούμενου χώρου 

εγκατάστασης καθώς και της υπογραφής σχετικής Σύμβασης, προϋπολογισμού 

200.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

          
 
 Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και 

γνωμοδοτήσετε για την Έγκριση ή μη Επέκτασης Δικτύου Φυσικού Αερίου στο 

Δήμο Αχαρνών με Εγκατάσταση Αγωγών Φυσικού Αερίου και Σταθμού Διανομής 

19/4 bar με παραχώρηση χρήσης του απαιτούμενου χώρου εγκατάστασης 

καθώς και της υπογραφής σχετικής Σύμβασης, προϋπολογισμού δαπάνης 

200.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

  

Συγκεκριμένα, με τις με αριθμ. πρωτ. 55430/01-12-2021 (αρ. Πρωτ. 

ΕΔΑ 27018356/30-11-2021) και 55432/01-12-2021 (αρ. Πρωτ. ΕΔΑ 

27018357/30-11-2021) επιστολές της, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής 

(ΕΔΑ) Α.Ε. μας ενημερώνει για το γενικότερο πλαίσιο των επεκτάσεων δικτύου 

διανομής φυσικού αερίου στο Δήμο Αχαρνών, ώστε να μεγιστοποιηθεί η 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τόσο των κατοίκων του Δήμου όσο και 

δημοτικών κτιρίων. Με αυτό το γνώμονα και κατόπιν των επαφών της εταιρείας 

με το Δήμο Αχαρνών, σηματοδοτείται η αρχή της συνεργασίας των δυο μερών 
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με την υπογραφή συμφωνητικού, για την επέκταση του δικτύου σε μήκος 

2.600 μέτρων, που θα περιλαμβάνει την κατασκευή τμήματος του βρόγχου του 

δικτύου διανομής στην περιοχή που θα αρχίσει η επέκταση καθώς και την 

εγκατάσταση υπέργειου σταθμού διανομής δυναμικότητας 5.000 m3/h.  

Ο σταθμός προβλέπεται να εγκατασταθεί στη συμβολή των οδών 

Αριστοτέλους και προέκτασης Αναγνώστου Καλογράνη (Ναζλίου) στο Ο.Τ. 

Γ1592, στην περιοχή Άγιος Αθανάσιος, σε τμήμα έκτασης ιδιοκτησίας του 

Δήμου. Το σύνολο της εγκατάστασης απαιτεί μια έκταση 30 m2 και αποτελείται 

μόνο από μηχανικά μέρη, δεδομένου ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα 

υποβιβαστή πίεσης από τον υφιστάμενο αγωγό μέσης πίεσης, προκειμένου να 

είναι εφικτή η διανομή αερίου εντός του αστικού ιστού, καθώς και ενός μετρητή 

για τις διερχόμενες ποσότητες φυσικού αερίου της περιοχής. Περιμετρικά, 

τοποθετείται κατάλληλη περίφραξη εντός της οποίας τοποθετούνται οι δύο 

μεταλλικές καμπίνες του Σταθμού Διανομής και του τηλεπικοινωνιακού pillar 

για την καταγραφή και αποστολή των δεδομένων και των μετρήσεων του 

σταθμού. Για τις ανάγκες της απομακρυσμένης παρακολούθησης του σταθμού 

θα απαιτηθεί η τροφοδότηση του pillar με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο.  

Οι επεκτάσεις καθίστανται απαραίτητες για την μελλοντική σταθερότητα 

και αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου διανομής καθώς και την τροφοδότηση 

των σχολείων της περιοχής, όπως τα 3ο, 5ο, 12ο και 34ο Νηπιαγωγεία, τα 1ο, 2ο, 

3ο, 5ο, 13ο, 16ο Δημοτικά Σχολεία, το 1ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Γυμνάσιο και 

το 10ο Γυμνάσιο, τα 7ο Ενιαίο Λύκειο και Εσπερινό Λύκειο, 3ο ΕΠΑΛ και το 

Κεντρικό ΚΕΠ Αχαρνών, όπως προκύπτει από το συνημμένο χάρτη. Με την 

ολοκλήρωση της επέκτασης και κατά τον άξονά της, θα είναι δυνατή η άμεση 

τροφοδότηση κατοικιών – επιχειρήσεων από το δίκτυο φυσικού αερίου. 

Οι εργασίες επέκτασης θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη της Εταιρείας 

Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. και θα ολοκληρωθούν σε δυο (2) έτη.  

Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στο ποσό των 200.000 € πλέον ΦΠΑ 24% 

και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 30-7135.018. 

Στα συνημμένα έγγραφα, συμπεριλαμβάνεται το σχέδιο του 

Συμφωνητικού με τους λοιπούς όρους καθώς και ενδεικτικές φωτογραφίες 

υφιστάμενων Σταθμών Διανομής καθώς και τυπικών σχεδίων προκειμένου να 

υπάρξει μια καλύτερη εκτίμηση της κατασκευής. 

 Με την έγκριση και υπογραφή του Συμφωνητικού συνεργασίας των δυο 

μερών, η προαναφερθείσα επέκταση θα ενταχτεί στον Προγραμματισμό της ΕΔΑ 

για τα έτη 2022-2023. 



Παρακαλούμε να εντάξετε προς συζήτηση σε προσεχή συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για 

 

1. Γνωμοδότηση για την Έγκριση ή μη Επέκτασης Δικτύου Φυσικού Αερίου 

στο Δήμο Αχαρνών με Εγκατάσταση Αγωγών Φυσικού Αερίου και 

Σταθμού Διανομής 19/4 bar με παραχώρηση χρήσης του απαιτούμενου 

χώρου εγκατάστασης καθώς και της υπογραφής σχετικής Σύμβασης, 

προϋπολογισμού 200.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

2. Υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω 

εγκρίσεις με τα συνημμένα αρχεία. 

 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

 Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 

 

  
Συν.: αριθμ. πρωτ. 55430/01-12-2021 (αρ. 

Πρωτ. ΕΔΑ 27018356/30-11-2021) και 
55432/01-12-2021 (αρ. Πρωτ. ΕΔΑ 
27018357/30-11-2021) επιστολές ΕΔΑ 

 
 
 

 

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 

ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MSc 

 

 
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
& ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 

             
  

  
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 



 
 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Συντάκτης: Α. Κολοκούρη 
Τηλ: 213 2072436           Αχαρνές: 
07/12/2021  
 
                                                                                    Προς: 
                                                    Τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής 
                                                                     κο Σπύρο Βρεττό 

 
 

 
       Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (2018)» 

 

 Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την λήψη απόφασης σε προσεχή 

συνεδρίαση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (2018)». 

1)  Εργολάβος του έργου είναι η εταιρεία «ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 

2) Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου ορίστηκαν: η κα Κολοκούρη 

Αλεξάνδρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. και ο κος Πουταχίδης Γρηγόρης, 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3) Η Χρηματοδότηση είναι από πόρους του Δήμου (ανταποδοτικό). Η αξία 

των εργασιών για το έργο είναι 30.193,37€ με ΦΠΑ βάσει του 4ου 

λογαριασμού. 

4) Η ανάθεση του έργου έγινε με την 528/2018 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 

5) Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 20-03-2019 με το με αρ. 

πρωτ. 12905 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. Ο συμβατικός χρόνος 
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περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ορίστηκε σε 12 

ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι 20-03-2020. 

6) Με το με αρ. πρωτ. 40139/18-09-2019 έγγραφο ο εργολάβος υπέβαλε 

Ειδική Δήλωση Εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 2ου 

Λογαριασμού. 

7) Με το με αρ. πρωτ. 41441/25-09-2019 έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών αφού εξακρίβωσε τους ανωτέρω λόγους αποδέχθηκε την Ειδική 

Δήλωση Εργασιών Βάσει του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 

8) Με το με αρ. πρωτ. 52245/21-11-2019 έγγραφο η ανάδοχος εταιρεία 

υπέβαλε αίτημα διάλυσης της σύμβασης λόγω παρέλευσης 2μηνης 

προθεσμίας από την Ειδική Δήλωση Εργασιών και ζήτησε την καταβολή 

της προβλεπόμενης αποζημίωσης βάσει του άρθρου 163 του Ν. 

4412/2016.   

9) Με το με αρ. πρωτ. 52245/16-12-2019 έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών ζήτησε από την Οικονομική Υπηρεσία να τακτοποιηθούν οι 

οικονομικές εκκρεμότητες, καθώς δεν επιθυμούσε την διάλυση της 

σύμβασης αφού εκκρεμούσαν 700 περίπου αιτήσεις κατοίκων για σύνδεσή 

τους με το δίκτυο αποχέτευσης. 

10) Με το με αρ. πρωτ. 2002/16-01-2020 έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών και βάσει του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 αποδέχτηκε την 

διάλυση της Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (2018)» καθώς δεν είχε 

γίνει η πληρωμή του 2ου λογαριασμού προς την ανάδοχο εταιρεία 

11) Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον εργολάβο με το με αρ. 

πρωτ. παραλαβής 13505/23-03-2020 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών και 

εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 13505/08-04-2020 

έγγραφο του Δήμου Αχαρνών.  

12) Ο χρόνος εγγύησης του ανωτέρω έργου έληξε στις 23/06/2021, για 

αυτό το λόγο, ζητείτε διενέργεια προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου. 

 Η επιτροπή παραλαβής συνήλθε  στις 02-12-2021, κατόπιν 

πρόσκλησης του Προέδρου της (αρ. πρωτ. Δήμου: 54227/30-11-2021) και 

αφού έκανε κατά το δυνατό έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι 

οποίες αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση των επιβλεπόντων του έργου, 

θεωρημένης από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Αχαρνών κ. Αναστάσιο Δαμάσκο, αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα 



παραλαβής των αφανών εργασιών, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του 

φακέλου και τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016 

(όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 86 του Ν.4872/2021), παρέλαβε 

οριστικά τις εργασίες ποιοτικά και ποσοτικά. Ο ανάδοχος δικαιούται 

αποζημίωση, η οποία βάσει του συνημμένου πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής ανέρχεται στο ποσό των 1828,16€. Η εταιρεία ΑΨΙΔΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. υπέγραψε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής με την 

εξής παρατήρηση: Με την ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας από την 

αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου και των αξιώσεών μας όπως στην αγωγή 

μας, με αριθμ. 106/2020 κατά του Δήμου Αχαρνών, ενώπιων του 

Διοικητικού Εφετείου Αχαρνών. 

 Παρακαλούμε για τη  συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 

 

 
                                                                       Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.   

 

 

 

                                                                      Αναστάσιος Δαμάσκος 

                                                                         Ηλεκτρ. Μηχανικός  και Μηχ. Η/Υ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Συντάκτης: Α. Κολοκούρη 
Τηλ: 213 2072436      Αχαρνές: 08/12/2021  
email: akolokouri@acharnes.gr 
Επιβλέπουσα: Κολοκούρη Αλεξάνδρα 
            
                                                                                        Προς: 
                                                    Τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής 
                                                                     κο Σπύρο Βρεττό 

 
 
    Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» χωρίς χρήση επί έλασσον 
δαπανών        
          
 Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 

έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»  χωρίς χρήση επί 

έλασσον δαπανών. 

 Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αχαρνών, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την με αρ. 11/2021 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών προϋπολογισμού 1.500.000,00€ 

(με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών. 

 Η διακήρυξη του έργου συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και 

εγκρίθηκε με την 299/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών. Η επιλογή του αναδόχου έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του 

άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. 

 Με την υπ’ αρίθμ. 61/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και έγινε 

κατακύρωση του έργου στον προσωρινό ανάδοχο.  

  Με την 184/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο 

κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ με 

ποσοστό έκπτωσης 65,72%, δηλαδή 299.945,26€ πλέον ΓΕ & ΟΕ 18% : 

53.990,15€, απρόβλεπτα 15% : 53.090,31€, απολογιστικά 20.000,00€ 

9ο ΘΕΜΑ 



αναθεώρηση: 770,94€ και ΦΠΑ (24%) : 102.671,20€ δηλαδή γενικό σύνολο : 

530.467,86€. 

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 19/10/2021 με αρ. 

πρωτ. 43151 συνολικού ποσού 530.467,86€ με Φ.Π.Α. 24% και χρόνο 

αποπεράτωσης του έργου 16 μήνες δηλαδή έως τις 19/02/2023.  

 Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να αυξομειώσει ορισμένες ποσότητες των 

συμβατικών εργασιών, που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του 

τεχνικού αντικειμένου του έργου και καλύπτονται με την ανάλωση του 

κονδυλίου των απροβλέπτων καθώς και από τη μεταφορά κονδυλίων από  τις 

υπόλοιπες ομάδες εργασιών μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων (άρθρο 

156 παρ. 3 του Ν.4412/2016). 

      Επίσης στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε περιλήφθηκαν τρεις νέες τιμές που 

κατέστησαν  απαραίτητες για την πλήρη κατασκευή του τεχνικού αντικειμένου 

του έργου. 

                  Συγκεκριμένα: 

 Στην αρχική μελέτη του έργου δεν είχε προβλεφθεί ποσότητα 

συγκολλητικής                    επάλειψης. Έτσι προέκυψε  η ανάγκη μιας νέας  

εργασίας :  Κατασκευή συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης 

(ΝΤ1). 

 Σε μερικές οδούς του Δήμου Αχαρνών λόγω των έντονων προβλημάτων 

στα οδοστρώματα απαιτείται η κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης με 

ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με σκληρά 

θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), εργασία η 

οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί  στην αρχική μελέτη του έργου. Έτσι 

προέκυψε  η ανάγκη μιας νέας  εργασίας:   Διαφορά τιμής από ασφαλτική 

στρώση κυκλοφορίας σε αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου 

πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΝΤ2). 

 Για την έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειμένου  κρίθηκε αναγκαία να 

συμπεριληφθεί μια επιπλέον νέα τιμή και συγκεκριμένα η τιμή επούλωσης 

τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα, η οποία 

συντάσσεται προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες εξυγιάνσεων που 

περιγράφονται παραπάνω και περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών 

προετοιμασίας χωρίς να περιλαμβάνει τη δαπάνη της παραγωγής και 

προμήθειας ισοπεδωτικής στρώσης. (ΝΤ3) 

 Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύφθηκε  από τα απρόβλεπτα, σύμφωνα 

με το άρθρο 156 παρ. 3 Ν.4412/2016. 



 Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 

 
       
           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ T.Y. 

 

         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

               ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ. και 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή εξόδων μετάβασης 
στο εξωτερικό για τη δια ζώσης μεταπτυχιακή εκπαίδευση υπαλλήλου του Δήμου 
Αχαρνών σε πανεπιστήμιο της Κύπρου». 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 65 «‘Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης» του 
Ν. 3584/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:  
«…Σε υπαλλήλους στους οποίους χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, παρέχονται αποδοχές αυξημένες στο 
διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται 
από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν 
χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται 
επίσης οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής». 
Δεδομένου ότι: 
α) Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.808/23276/24-6-2021 (ΑΔΑ: Ω8Α4ΩΨ8-Ν91) 
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δήμου Αχαρνών, έχει χορηγηθεί στη μόνιμη υπάλληλο 
του Δήμου Αχαρνών Πατσιανίδη Ελένη του Δημητρίου, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ 
Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’, άδεια μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου διαρκείας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, με 
ημερομηνία έναρξης των δια ζώσης μαθημάτων την 2/10/2021 και αποπεράτωσης του 
μεταπτυχιακού προγράμματος την 31/1/2023. 
β) Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 υπάρχει εξειδικευμένη 
πίστωση ύψους διακοσίων εξήντα κόμμα ογδόντα πέντε Ευρώ (265,85€) στον Κ.Α 
00-6495.001 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σύμφωνα με την υπ’αρ.Α.Α.Υ. Α-
1011/48537/15-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΙ75ΩΨ8-9ΩΟ) 
γ) Έχουν αποσταλεί στην υπηρεσία μας όλα τα απαραίτητα παραστατικά από την 
προαναφερθείσα υπάλληλο. 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε 
προσεχή συνεδρίαση για την έγκριση της εξειδικευμένης δαπάνης ποσού 265,85€ το 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
Ταχ.Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Πληροφορίες: Φωτεινή Δουλάμη 
Τηλ.: (+30) 2132072324 
Ε-Μail: fdoulami@acharnes.gr 

Βαθμό προτεραιότητας: « Κοινό» 
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: 
«Διηνεκές» 

 
 

ΠΡΟΣ: 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, 
Δήμαρχο κ.Σπυρίδωνα Βρεττό 
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οποίο αφορά την καταβολή εξόδων μετάβασης στο εξωτερικό (στην Κύπρο) για τη 
δια ζώσης μεταπτυχιακή εκπαίδευση της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Αχαρνών 
Πατσιανίδη Ελένης του Δημητρίου, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων 
Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’. 
Το ποσό θα αντληθεί από τον Κ.Α. 00-6495.001 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
οικονομικού έτους 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ 



                                                                             
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της δωρεάς από το «ΤΑΤΟΪ Club», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 57794/7-
12-2021 επιστολή. 

 
             Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Tο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμων» όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/12-10-2020 
(ΦΕΚΑ΄197), και συγκεκριμένα την παράγραφο η) σύμφωνα με τη οποία η Οικονομική 
Επιτροπή : «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, 
επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, 
επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε 
αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου 
της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177)». 

2. Το με αρ. πρωτ. 43337/20-10-2021 έγγραφο της Γραμματεία Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών με το οποίο καλούσε του Δήμους που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση έργων μέσω της 
πλατφόρμας «e-dorees.gov.gr». 

3. Το νομικό καθεστώς που διέπει την λειτουργία της πλατφόρμας «e-dorees.gov.gr» 
(αρθρο 51 του Ν. 4758/2020, όπως συμπληρώθηκε με το 29ο άρθρο της από 13/8/2021 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 143/13-8-2021)). 

4. Την από 11/11/2021 ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής φόρμας στη Γραμματεία 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. 

5. Την καταχώρηση της Δράσης με τίτλο «Αποκατάσταση παρόδιας βλάστησης της 
Λεωφόρου Ερυθραίας». 

6. Την υπ. αρ. 57794/7-12-2021 επιστολή της εταιρείας «ΤΑΤΟΙ Club» προς το Δήμο 
Αχαρνών, σύμφωνα με την οποία:  
Το «ΤΑΤΟΪ Club», οι εταιρείες του κυρίου Μυτιληναίου και ο κύριος Μυτιληναίος 
προσωπικά εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την εκπόνηση όλων των σχετικών δράσεων για 
την αποκατάσταση παρόδιας βλάστησης μετά την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα  
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Τηλ.:  213 20725338  
e-mail: mnanou@acharnes.gr  

 
 
 
 
 
 
 
 

Προς: 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
κο Σπυρίδωνα Βρεττό 
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Οι δράσεις που θέλουν να αναλάβουν είναι οι παρακάτω: 
Αποξήλωση και απομάκρυνση καμένων δέντρων καθ΄όλο το μήκος της οδού Ερυθραίας 
στη Βαρυμπόμπη και στο απαιτούμενο πλάτος της παρόδιας βλάστησης, μελέτη 
αρχιτεκτονικής 
τοπίου και φυτεύσεις καθ όλο το μήκος της οδού Ερυθραίας μετά τις γραμμές του 
τρένου (περίπου 1,5χλμ) και στο απαιτούμενο πλάτος της παρόδιας βλάστησης (έως 
50μ σε κάποιες ζώνες όπου απαιτείται).  
Στόχος είναι τα έργα να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν και να αξιοποιηθεί στο 
μέγιστο η περίοδος των Αλκυονίδων, τον Ιανουάριο, που είναι η καταλληλότερη 
περίοδος για τέτοιες 
εργασίες.  
Σημειωτέον ότι για την υλοποίηση του έργου αυτού θα ζητηθεί και η συνδρομή όλων 
των μελών του ΤΑΤΟΪ Club, τα οποία έχουν εκδηλώσει ήδη σχετική επιθυμία να 
συμμετάσχουν. 

Υπεύθυνη για την εκτέλεση του έργου θα είναι η κα Έλλη Βυζαντίου, ως αρχιτέκτων 
μηχανικός και Γενική Διευθύντρια του «TATOΪ Club».  
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
 Την αποδοχή της δωρεάς από το ΤΑΤΟΙ Club, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 57794/7-12-

2021 επιστολή. 
  
 

 

Συνημμένη: 
 Η υπ. αρ. 57794/7-12-2021 επιστολή της εταιρείας «ΤΑΤΟΙ  Club» προς το Δήμο Αχαρνών. 
 
 
 
 

Η Προϊστάμενη 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής 
 
 

Μαριάννα Νανου 
 
 

 Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού 

 
 
 

Χρύσανθος Κόνταρης 

Ημ/νία:  Ημ/νία: 
 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Προγραμματισμού  
Οργάνωσης και Πληροφορικής 
 

Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
ΤΚ: Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 

  
 

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΠΕΙΓΟΝ» 
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηνεκές) 

 
Αχαρνές, …… 

Αρ. Πρωτ.: ……. 
 
 
 

 

Προς:  

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής,  
Δήμαρχο κ. Σπυρίδων Βρεττό 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ 
Α. Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής της προμήθειας εφαρμογής λογισμικού για την 

διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 
23907/29-6-21 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και το Δελτίο Αποστολής με 
αρ. πρωτ. 23615/28-6-2021 του Δήμου Αχαρνών  

Β. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου αυτοδίκαιης παραλαβής. 
 
 

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Στο πλαίσιο της υπ. αρ. 10984/30-03-2021 σύμβασης, και κατόπιν του υπ. αρ. 

23907/29-6-21 εγγράφου της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής η Προμηθεύτρια εταιρεία με 

την επωνυμία   PUBLICOTA Ewelina Angelika Christodoulakis, αφού ολοκλήρωσε την 

εκπαίδευση των υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής παρέδωσε το λογισμικό 

σε ηλεκτρονική μορφή και τους κωδικούς χρηστών, σύμφωνα  με το υπ. αρ. πρ. 23615/28-

6-2021 Δελτίο Αποστολής θεωρημένο αρμοδίως από την υπηρεσία. 

Λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου η ανωτέρω προμηθεύτρια δεν εξέδωσε το σχετικό τιμολόγιο που θα συνόδευε το 

ανωτέρω δελτίο αποστολής, με αποτέλεσμα να λήξει ο συμβατικός χρόνος, χωρίς να έχει 

συνταχθεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής από την ορισμένη επιτροπή 

παραλαβής.      
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Σύμφωνα με την παρ. 3 και 4 του άρθρου 209 του Ν.4412/2016: «§3.Αν η παραλαβή 

των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου 

και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση 

μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων…». «§4.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή 

και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση 

έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 

οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 

δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.» 

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την με αρ. πρωτ. 

10984/30-03-2021 σύμβαση για την προμήθεια εφαρμογής λογισμικού για την διαχείριση 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου, το υπ.αρ. 23907/29-6-21 έγγραφο  της Δ/νσης 

Κοινωνικής Πολιτικής και το Δελτίο Αποστολής της PUBLICOTA με αρ.πρωτ. 23615/28-6-

2021 του Δήμου Αχαρνών παρακαλείται:  

 

Α. Να εγκρίνει την αυτοδίκαιη παραλαβή της προμήθειας εφαρμογής λογισμικού 

για την διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ.αρ. 

23907/29-6-21 έγγραφο  της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και το Δελτίο Αποστολής με αρ. 

πρ. 23615/28-6-2021 του Δήμου Αχαρνών   

Β. Να συγκροτήσει την επιτροπή ελέγχου αυτοδίκαιης παραλαβής της ανωτέρω 

προμήθειας.  

 
 

Σχέδιο 
Η Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού  
Οργάνωσης και Πληροφορικής  

 
 

Μαριάνα Νάνου 

 Ο Αντιδήμαρχος  
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

 
 
 

Χρύσανθος Κόνταρης 
Ημ/νία:  Ημ/νία: 

 

 

 

 



 

 

  
 

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

 
       
      Αχαρνές, 8 Δεκεμβρίου  2021                         

 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

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

1649/1986 

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

13ο ΘΕΜΑ 



8) Την από 20-12-2020  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 77353/2020 και Ειδικό 

Αριθμό Κατάθεσης : 147/2020 κλήση των α)  Μαρίας Τουλουμάκου του 

Γεωργίου και β) Αλεξάνδρας Μήτσου  του Βασιλείου  ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών  για ορισμό νέας δικασίμου  για 

επανάληψη της συζήτησης της από 24-9-2019 αίτησης περί αναγνώρισης  

δικαιούχων  της νομίμου αποζημιώσεως για ρυμοτομούμενη εδαφική έκταση 

συνολικής επιφανείας 206,16 τ.μ. με Κ.Α 122812 της  Π.Ε «ΠΥΡΓΟΥΘΙ » του 

Δήμου Αχαρνών κατόπιν της υπ΄αριθμ.: 52/2020 μη οριστικής αποφάσεως του 

ιδίου δικαστηρίου περί επανάληψης της συζήτησης για τους αναφερόμενους σε 

αυτή λόγους. 

9) Την υπ΄αριθμ.: 226/3-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της 

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Αχαρνών κατά την αρχική δικάσιμο της ως άνω αναφερόμενης αιτήσεως  η κα 

Φανή Κατάρα και εκδόθηκε υπ΄αριθμ.: 52/2020 μη οριστική απόφαση, ως 

αναφέρεται παραπάνω 

10) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την εκπροσώπηση του Δήμου 

κατά την εκ νέου ορισθείσα συζήτηση  την 17-12-2021( μετά από αναβολή )   

της από 24-9-2019 αιτήσεως των α)  Μαρίας Τουλουμάκου του Γεωργίου και β) 

Αλεξάνδρας Μήτσου  του Βασιλείου   δια της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 

77353/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 147/2020 κλήσης  

 

                                                            ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Την λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την 

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου  

Αθηνών    μετά παραστάσεως, κατά την ορισθείσα δικάσιμο την 17-12-2021 αλλά 

και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση  δικάσιμο καθώς επίσης και για την κατάθεση 

προτάσεων επί της από 24-9-2019 αιτήσεως  των α)  Μαρίας Τουλουμάκου του 

Γεωργίου και β) Αλεξάνδρας Μήτσου  του Βασιλείου  περί αναγνώρισης  

δικαιούχων  της νομίμου αποζημιώσεως για ρυμοτομούμενη εδαφική έκταση 

συνολικής επιφανείας 206,16 τ.μ. κειμένης επί της   Π.Ε «ΠΥΡΓΟΥΘΙ » με Κ.Α 

122812 του Δήμου Αχαρνών κατόπιν της υπ΄αριθμ.: 52/2020 μη οριστικής 

αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου. 



Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, 

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι, είναι 

το ποσό των  εκατόν ενενήντα δύο  (192,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ  

   Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Φανή Κατάρα 
 
  

                                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, 2 Δεκεμβρίου   2021                         

 
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 και ισχύουν ( άρθρο 3 του ν. 

4623/2019 ) 

3) Την υπ΄ αριθμ. 124/37358/01-09-2019  απόφαση του Δ.Σ.   περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων. 

7) Την από 25/8/2021   με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 9598/2020 και Ειδικό 

Αριθμό Κατάθεσης: 7459/2020  ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών 

έφεση που άσκησε ο Δήμος Αχαρνών δια του πληρεξούσιου  δικηγόρου του κου 

Θεμιστοκλή Μαμάκου , δικηγόρου Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 17096  κατά  των : α) 

Ανδριανής Βίτσου του Θεοδώρου β) Χρήστου Χατουτσίδη του Ελευθερίου και 

γ) της  υπ΄αριθμ.: 1431/2019 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών ( διαδικασία εργατικών διαφορών )   

14ο ΘΕΜΑ 



8) Την υπ΄αριθμ.: 70/26-2-2021    απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   δια της 

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ. Θεμιστοκλής 

Μαμάκος προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Αχαρνών,   να παραστεί και 

να καταθέσει προτάσεις  ενώπιον του Μονομελούς  Εφετείου  Αθηνών-Τμήμα 

4ο  κατά την συζήτηση της αναφερόμενης ανωτέρω ( στοιχ. 7)  εφέσεως. 

9) Την  υπ΄αριθμ.: 4203/2021  απόφαση του Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών-  

Τμήμα 4ο η οποία ελήφθη στη δημόσια συνεδρίαση την 21-9-2021 για την 

εκδίκαση της  υπόθεσης μεταξύ του εκκαλούντος Νομικού Προσώπου με την 

επωνυμία « ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » και των εφεσιβλήτων : α) Ανδριανής 

Βίτσου του Θεοδώρου και  β) Χρήστου Χατουτσίδη του Ελευθερίου στο 

διατακτικό της οποίας αναφέρεται η αναβολή της δίκης και τάσσεται προθεσμία 

εξήντα ( 60) ημερών από την επίδοση της εν λόγω αποφάσεως στο Δήμο ήτοι 

από 17-11-2021 , προκειμένου να συμπληρωθεί η έλλειψη  της  απαιτούμενης 

κατά νόμο άδειας αρμοδίως  για το παραδεκτό της ασκηθείσας υπό του Δήμου 

έφεσης  

10) Την αναγκαιότητα λήψης απόφασης εκ μέρους της Οικονομικής  Επιτροπής για 

την έγκριση αναδρομικά:   α) της άσκησης του ενδίκου μέσου της από 

25/8/2021   με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 9598/2020 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 7459/2020  εφέσεως του Δήμου Αχαρνών  ενώπιον του 

Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών   κατά  των : α) Ανδριανής Βίτσου του 

Θεοδώρου β) Χρήστου Χατουτσίδη του Ελευθερίου και γ) της  υπ΄αριθμ.: 

1431/2019 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( 

διαδικασία εργατικών διαφορών ) και β) του  διορισμού του πληρεξούσιου 

δικηγόρου του Δήμου  κου Θεμιστοκλή Μαμάκου για την κατάθεση της 

προαναφερθείσας έφεσης.  

11) Την από 5-11-2021  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8832/2021 και Ειδικό 

Αριθμό Κατάθεσης: 6664/2021  αίτηση-κλήση των : α) Ανδριανής Βίτσου του 

Θεοδώρου β) Χρήστου Χατουτσίδη του Ελευθερίου ενώπιον του Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών,  περί  προσδιορισμού νέας 

δικασίμου της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 9598/2020 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 7459/2020  εφέσεως του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του 

Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών την 08-02-2022. 

12) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την προσήκουσα  εκπροσώπηση 

του Δήμου κατά τη  δικάσιμο την 08-02-2022. η οποία ορίσθηκε με την 



προαναφερθείσα αίτηση-κλήση , αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση 

δικάσιμο.  

                                                          

                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Α. Όπως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική  Επιτροπή  για την έγκριση 

αναδρομικά : 

1. Της άσκησης της από 25/8/2021   με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 9598/2020 και 

Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 7459/2020  ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών 

έφεσης του Δήμου Αχαρνών κατά  των : α) Ανδριανής Βίτσου του Θεοδώρου β) 

Χρήστου Χατουτσίδη του Ελευθερίου και γ) της  υπ΄αριθμ.: 1431/2019 οριστικής 

αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( διαδικασία εργατικών 

διαφορών ) και  

2. Του διορισμού  του πληρεξούσιου  δικηγόρου  κου Θεμιστοκλή Μαμάκου , 

δικηγόρου Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 17096 για την κατάθεση της προαναφερθείσας 

έφεσης , καθώς και της  αμοιβής αυτού  για την εν λόγω δικαστική πράξη,  ποσού 

εκατόν τριάντα εννέα ( 139,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με 

τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι 

Β. Όπως ληφθεί απόφαση για τον διορισμό  του πληρεξούσιου  δικηγόρου  κου 

Θεμιστοκλή Μαμάκου , δικηγόρου Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 17096 για την 

εκπροσώπηση του Δήμου μετά παραστάσεως και για την κατάθεση προτάσεων,  κατά 

την ορισθείσα δικάσιμο την 8-02-2022 κατόπιν της από 11-11-2021 με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης: 8832/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 6664/2021 αίτησης -

κλήσης των : α) Ανδριανής Βίτσου του Θεοδώρου και  β) Χρήστου Χατουτσίδη του 

Ελευθερίου σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 4203/2021 αποφάσεως του Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών,  αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, καθώς 

επίσης και την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου ποσού διακοσίων  

ογδόντα οκτώ ( 288,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, 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, 2 Νοεμβρίου    2021                         

 

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. 124/37358/01-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών 

για την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

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

1649/1986 

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

8) Την υπ΄αριθμ.: 736/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών Τμήμα 

1ο  η οποία εξεδόθη επί αιτήσεως της Ολυμπίας Γιαννούλα του Δημητρίου 

15ο ΘΕΜΑ 



χήρας Κωνσταντίνου Κολιού και δέχεται εν όλω την αίτηση ως προς το επί 

μέρους αίτημά της περί αναγνωρίσεως δικαιούχου και  αναγνωρίζει την αιτούσα 

Ολυμπία Γιαννούλα ως δικαιούχο αποζημίωσης από τον Δήμο Αχαρνών 

εδαφικής έκτασης υπό τον κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 293431 στο Ο.Τ. 

2047 επιφανείας στην Π.Ε  « ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄» 121,80 τ.μ  και καθορίζει  

προσωρινή τιμή μονάδος το ποσό των διακοσίων σαράντα ( 240,00 ) ευρώ το 

τ.μ.  

9) 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 

εν λόγω περιοχή  το ποσό των 178,00 ευρώ.  

10) Την υπ΄αριθμ.: 142/6-4-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ: 

6Ε30ΩΨ8-ΗΥΡ ) δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου 

η κα Φανή Γκολέμη προκειμένου να καταθέσει αίτηση του Δήμου περί 

καθορισμού οριστικής τιμής για αποζημίωση εδαφικής έκτασης  επιφανείας 

121,80 τ.μ. με Κ.Α 293431 στο Ο.Τ. 2047 της  ΠΕ « ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄» του Δήμου 

Αχαρνών  ιδιοκτησίας  Ολυμπίας Γιαννούλα του Δημητρίου χήρας 

Κωνσταντίνου Κολιού. 

11) Την  από 13-4-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1812/2021 και Ειδικό 

Αριθμό Κατάθεσης: 267/2021 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών 

κατατεθείσα αίτηση του Δήμου Αχαρνών  υπό της  πληρεξουσίας  δικηγόρου 

του Δήμου  κας Φανής Γκολέμη , περί καθορισμού οριστικής τιμής για 

αποζημίωση εδαφικής έκτασης επιφανείας 121,80 τ.μ. με Κ.Α 293431 στο Ο.Τ. 

2047  στην ΠΕ « ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄» ιδιοκτησίας  Ολυμπίας Γιαννούλα του 

Δημητρίου χήρας Κωνσταντίνου Κολιού και της οποίας ως χρόνος  συζήτησης 

ορίσθηκε η  18-1-2022  

12) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την παράσταση και την κατάθεση 

προτάσεων κατά την συζήτηση της ως άνω αιτήσεως ( στοιχ. 11)    

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

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

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών μετά παραστάσεως  ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών και  για την κατάθεση προτάσεων κατά τη συζήτηση της  από 13-

4-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1812/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 



267/2021 αίτησης του Δήμου Αχαρνών  περί καθορισμού οριστικής τιμής για την  

αποζημίωση εδαφικής έκτασης επιφανείας 121,80 τ.μ. με Κ.Α 293431 στο Ο.Τ. 2047  

στην ΠΕ « ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄» ιδιοκτησίας  Ολυμπίας Γιαννούλα του Δημητρίου χήρας 

Κωνσταντίνου Κολιού κατά την δικάσιμο την   18-1-2022  αλλά και σε κάθε μετ΄ 

αναβολή ή μετά από ματαίωση δικάσιμο και 2. Για την έγκριση   αμοιβής του 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, σύμφωνα με τα 

ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι,  το ποσό των 

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

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ. 

Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Φανή Γκολέμη του Ιωάννη με ΑΜΔΣΑ 32539. 

      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, 9 Νοεμβρίου 2021                         

 

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. 124/37358/01-09-2019 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) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των 

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 
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18) Την  από 07/09/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 70118/2021 και  Ειδικό 

Αριθμό  Κατάθεσης:  95/2021 αίτηση του Ιωσήφ Παπαδόπουλου του 

Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχου 

αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης  

επιφανείας 271,37 τ.μ κειμένης επί του Ο.Τ. 136Α με Κ.Α 10.07.08  στην Π.Ε 

«ΑΥΛΙΖΑ» με ορισθείσα ημερομηνία δικασίμου την 21η Ιανουαρίου 2022. 

19) Την από 03-09-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6859/2021  και  Ειδικό 

Αριθμό  Κατάθεσης: 670/2021 αίτηση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών  

του Ιωσήφ Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Αχαρνών, περί 

καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση της αναφερόμενης 

ανωτέρω ( στοιχ. 8) έκτασης στο ποσό των τριακοσίων πενήντα  

( 350,00) ευρώ με ορισθείσα ημερομηνία δικασίμου την 5 Απριλίου 2022  

20) Την υπ αριθμ. 405/03-6-2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Αχαρνών όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.: 

52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η 

εξωδικαστική τιμή μονάδος α) για την απευθείας αγορά  εδαφικής έκτασης 

λόγω απαλλοτρίωσης και β) για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος για την 

Πολεοδομική ενότητα « ΑΥΛΙΖΑ» στο ποσό των 100,00 ευρώ τ.μ. 

21) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για τον χειρισμό της εν λόγω  

δικαστικής  υποθέσεως.  

 

                                                            ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Την λήψη απόφασης: 

 1.  Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Αχαρνών ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά παραστάσεως,  

κατά την ορισθείσα δικάσιμο την   21 Ιανουαρίου 2022, αλλά και σε κάθε μετ’ 

αναβολή ή  ματαίωση δικάσιμο της  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 70118/2021 και  

Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης :  95/2021 αίτησης του Ιωσήφ Παπαδόπουλου του 

Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχου 

αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας του στην Π.Ε 

«ΑΥΛΙΖΑ». 

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

υπόθεση το 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.  

3. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Αχαρνών ενώπιον  του Τριμελούς Εφετείου  Αθηνών μετά παραστάσεως,  κατά την 

ορισθείσα δικάσιμο την 5 Απριλίου  2022, αλλά και σε κάθε μετ’ αναβολή ή  

ματαίωση δικάσιμο της  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6859/2021 και Ειδικό Αριθμό  

Κατάθεσης:670/2021 αίτησης του Ιωσήφ Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου κατά 

του Δήμου Αχαρνών,  περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση 

λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης  επιφανείας 271,37 τ.μ 

κειμένης επί του Ο.Τ. 136Α με Κ.Α 10.07.08  στην Π.Ε «ΑΥΛΙΖΑ» του Δήμου 

Αχαρνών, καθώς επίσης  και για την κατάθεση ανταίτησης στο ποσό των εκατό ( 

100,00 ) ευρώ το  τ.μ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 405/03-6-2008 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών,  όπως αυτή επανεγκρίθηκε και 

επικαιροποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει 

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

υπόθεση το ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά  (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος  

ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα 

όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Ευστάθιος Σαχσανίδης 
 
 
 
  

 

     Η Υπάλληλος                                   Η Προϊσταμένη                              Η Νομική 
Σύμβουλος 
                                        
    Ιωάννα Κατσινέλου                    Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. 

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

 
       
                  Αχαρνές, 6 Δεκεμβρίου  2021                        

 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

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

παραρτημάτων αυτού. 

8) Το   υπ αριθμ πρωτ. Δήμου Αχαρνών :48157/12-11-2021 αίτημα  της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για την παροχή  νομικής  κάλυψης 

στον  υπάλληλο  Ν.Ν. με  κατόπιν του από 14-10-2021 Αρ. Β. Κλ. Θεσπ.: 

4090/2021 Α.Β.Μ.: ΕΓ94-2020/43 ΔΖ19-7415 ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ 

17ο ΘΕΜΑ 



του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ( δυνάμει των άρθρ. 320, 321, και 

340παρ. 4 ΚΠΔ ως αντικαταστάθηκε με το Ν.4620/2019 )    προκειμένου ο εν 

λόγω υπάλληλος να εμφανισθεί  στις 07/01/2022 ημέρα  Παρασκευή στο Ι 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για να δικαστεί ως υπαίτιος 

για πράξεις που φέρεται ότι τελέστηκαν   κατά την ενάσκηση των καθηκόντων 

του.   

9) Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020 Νομική 

Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020.  

10) Την αναγκαιότητα διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου  για την παροχή νομικής 

κάλυψης  στον υπάλληλο κ. Ν.Ν.    

                                                                                                                                                          

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Την λήψη απόφασης : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου  παράσχει 

νομική κάλυψη  στον υπάλληλο κ. Ν.Ν.,  κατόπιν του από 14-10-2021 Αρ. Β. Κλ. 

Θεσπ.: 4090/2021 Α.Β.Μ.: ΕΓ94-2020/43 ΔΖ19-7415 ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών  

( δυνάμει των άρθρ. 320, 321, και 340 παρ. 4 ΚΠΔ ως αντικαταστάθηκε με το 

Ν.4620/2019 ) ,  ο οποίος καλείται να  εμφανισθεί  στις 07/01/2022 ημέρα  

Παρασκευή,  ενώπιον του  Ι΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ  ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

προκειμένου  να δικαστεί ως υπαίτιος για πράξεις που φέρεται ότι τελέστηκαν  κατά 

την ενάσκηση των καθηκόντων του.  

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

υπόθεση, η οποία είναι  το ποσό των εξακοσίων σαράντα δύο  (642,00) ευρώ πλέον 

αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με 

τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 2 του  ν. 4735/2020 

   Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος 
 
 
 

 

     Η Υπάλληλος                                   Η Προϊσταμένη                              Η Νομική 
Σύμβουλος 
                                        
Ιωάννα Κατσινέλου                        Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. 
Καψιώτη                                                                             
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
       
                  Αχαρνές, 6 Δεκεμβρίου 2021                        

 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

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

παραρτημάτων αυτού. 

8) Την  υπ αριθμ πρωτ. Δήμου Αχαρνών : 48926/16-11-2021  αίτηση του πρώην 

αιρετού κου Θ.Σ.  για την παροχή  νομικής  κάλυψης κατόπιν του από 14-10-

2021 Αρ. Β. Κλ. Θεσπ.: 4090/2021 Α.Β.Μ.: ΕΓ94-2020/43 ΔΖ19-7415 

18ο ΘΕΜΑ 



ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ( 

δυνάμει των άρθρ. 320, 321, και 340παρ. 4 ΚΠΔ ως αντικαταστάθηκε με το 

Ν.4620/2019 )    προς τον αιτούντα,  προκειμένου να εμφανισθεί  στις 

07/01/2022 ημέρα  Παρασκευή στο Ι ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ για να δικαστεί ως υπαίτιος για πράξεις που φέρεται ότι τελέστηκαν 

κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ως αιρετός.   

9) Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020 Νομική 

Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020.  

10) Την αναγκαιότητα διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου  για την παροχή νομικής 

κάλυψης  στον πρώην αιρετό κ. Θ.Σ.   

                                                                                                                                                          

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Την λήψη απόφασης: 1}  Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου  παράσχει 

νομική κάλυψη  στον πρώην αιρετό κο Θ.Σ., ο οποίος καλείται,  κατόπιν του από 14-

10-2021 Αρ. Β. Κλ. Θεσπ.: 4090/2021 Α.Β.Μ.: ΕΓ94-2020/43 ΔΖ19-7415 

ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών,  να  

εμφανισθεί  στις 07/01/2022 ημέρα  Παρασκευή ενώπιον του  Ι΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για να δικαστεί ως υπαίτιος για πράξεις που 

φέρεται ότι τελέστηκαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ως αιρετός. 

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

δικαστική υπόθεση,  το ποσό των εξακοσίων σαράντα δύο (642,00) ευρώ πλέον 

αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα  με 

τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 2 ν. 4735/2020 

 Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος 
 
 

   

  Η Υπάλληλος                           Η Προϊσταμένη                                         Η Νομική 
Σύμβουλος 
                                        
Ιωάννα Κατσινέλου               Γεωργία Χ. Μπούσγου                                  Δήμητρα Ε. 

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

 
       
                  Αχαρνές, 12 Νοεμβρίου 2021                        

 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

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

παραρτημάτων αυτού. 

8) Την  υπ αριθμ πρωτ. Δήμου Αχαρνών : 47447/11-11-2021  αίτηση του πρώην 

αιρετού κου Ι.Κ.  για την παροχή  νομικής  κάλυψης κατόπιν του από 14-10-

2021 Αρ. Β. Κλ. Θεσπ.: 4090/2021 Α.Β.Μ.: ΕΓ94-2020/43 ΔΖ19-7415 

19ο ΘΕΜΑ 



ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ( 

δυνάμει των άρθρ. 320, 321, και 340παρ. 4 ΚΠΔ ως αντικαταστάθηκε με το 

Ν.4620/2019 )    προς τον αιτούντα,  προκειμένου να εμφανισθεί  στις 

07/01/2022 ημέρα  Παρασκευή στο Ι ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ για να δικαστεί ως υπαίτιος για πράξεις που φέρεται ότι τελέστηκαν 

κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ως αιρετός.   

9) Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020 Νομική 

Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020.  

10)Την αναγκαιότητα διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου  για την παροχή νομικής 

κάλυψης  στον πρώην αιρετό κ. Ι.Κ.   

                                                                                                                                                          

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

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

παράσχει νομική κάλυψη  στον πρώην αιρετό κο Ι.Κ., ο οποίος,  κατόπιν του από 14-

10-2021 Αρ. Β. Κλ. Θεσπ.: 4090/2021 Α.Β.Μ.: ΕΓ94-2020/43 ΔΖ19-7415 

ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ( 

δυνάμει των άρθρ. 320, 321, και 340παρ. 4 ΚΠΔ ως αντικαταστάθηκε με το 

Ν.4620/2019 ), καλείται   να  εμφανισθεί  στις 07/01/2022 ημέρα  Παρασκευή 

ενώπιον του  Ι΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για να δικαστεί 

ως υπαίτιος για πράξεις που φέρεται ότι τελέστηκαν κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων του ως αιρετός και  

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

υπόθεση, η οποία είναι  το ποσό των εξακοσίων σαράντα δύο  (642,00) ευρώ πλέον 

αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με 

τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 2 του  ν. 4735/2020 

Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Αντωνία Δημητρακοπούλου 
 

   

  Η Υπάλληλος                           Η Προϊσταμένη                                         Η Νομική 
Σύμβουλος 
                                        
Ιωάννα Κατσινέλου               Γεωργία Χ. Μπούσγου                                  Δήμητρα Ε. 

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

 
       
                  Αχαρνές, 6  Δεκεμβρίου 2021                        

 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

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

παραρτημάτων αυτού. 

8) Την  με  αριθμ πρωτ. Δήμου Αχαρνών 51830/2411-2021 αίτηση του πρώην 

αιρετού  κου Θ.Σ  για  παροχή νομικής κάλυψης  κατόπιν της από 27-09-2021   

κλήσης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με Αριθμ.:  14694/2021 –ΤΕΠ20-791  

για να  εμφανισθεί αυτοπροσώπως στις 19-01-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

20ο ΘΕΜΑ 



09:00 π.μ. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών ( Α΄ 

Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων ) προκειμένου να υποστηρίξει την 

υπ΄αριθμ.:  336/2020 έφεσή του κατά της ΒΤ387/2020 απόφασης του Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Αθηνών   

9) Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020 Νομική 

Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020.  

10) Την αναγκαιότητα διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου  για την παροχή νομικής 

κάλυψης  στον πρώην αιρετό κ. Θ.Σ.   

                                                                                                                                                          

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Την λήψη απόφασης:  Α)  Για  τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να  

παράσχει νομική κάλυψη  στον πρώην αιρετό κο Θ.Σ., ο οποίος καλείται δια της από 

27-09-2021 και με Αριθμ.:  14694/2021 –ΤΕΠ20-791 κλήσης    του  Εισαγγελέα 

Εφετών Αθηνών να εμφανισθεί αυτοπροσώπως στις 19-01-2021 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών ( Α΄ 

Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων ),  προς υποστήριξη της υπ αριθμ.: 336/2020 

εφέσεώς του  κατά της ΒΤ 387/2020 αποφάσεως του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

  Β) Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική 

υπόθεση το ποσό των  εννιακοσίων ογδόντα δύο ( 982,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος  

ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 52 παρ. 2 ν. 4735/2020 

   Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος 
 
 
 

     Η Υπάλληλος                                   Η Προϊσταμένη                              Η Νομική 
Σύμβουλος 
                                       
Ιωάννα Κατσινέλου                      Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. 
Καψιώτη                                                                             
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
       
      Αχαρνές,  9 Νοεμβρίου  2021                         

 

       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. 124/37358/01-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών 

για την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

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

1649/1986 

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

21ο ΘΕΜΑ 



8) Την από 25/06/2018 με  Αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ6298/29-06-2018 προσφυγή της 

Βρεττού Αγγελικής του Θεοδώρου κατά των αρ. 15693 και 15694/6-6-2018 

Πράξεων Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα κατά του Δήμου Αχαρνών, με 

ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης δια της  με Αριθμό Κλήσεως: ΚΛ11901/2021 

την 11 Ιανουαρίου 2022   

9) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για τον χειρισμό της εν λόγω  

δικαστικής  υποθέσεως.  

 

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Την λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την 

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του 12ου Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών μετά παραστάσεως, κατά την δικάσιμο την 11η Ιανουαρίου 

2022 , αλλά και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση  δικάσιμο, καθώς επίσης και για 

την κατάθεση υπομνήματος, επί της από 29/06/2018 με Αριθμό Κλήσεως: 

ΚΛ11901/2021 και Αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ6298/29-06-2018 προσφυγή της 

Βρεττού Αγγελικής του Θεοδώρου κατά των αρ. 15693 και 15694/6-6-2018 

Πράξεων Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα του Δήμου Αχαρνών. Η προσφεύγουσα 

ζητά α) να ακυρωθούν οι ανωτέρω πράξεις σε βάρος της και β) να καταδικαστεί ο 

αντίδικος στην δικαστική της δαπάνη μετά της αμοιβής του πληρεξουσίου 

δικηγόρου της.  

Η αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, 

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικά Δικηγόρων Παράρτημα Ι, είναι 

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

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ  

   Προτεινόμενη δικηγόρος: κα. Χριστίνα Κωτσόγιαννη  
 
 
 

 

     Η Υπάλληλος                                   Η Προϊσταμένη                              Η Νομική 
Σύμβουλος 
                                       
Ιωάννα Κατσινέλου                       Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. 
Καψιώτη                                                                             
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
       
                  Αχαρνές, 9 Νοεμβρίου 2021                         

 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

7) 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  

8) Την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 82051/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 

8870/2021 Αίτηση με προσωρινή διαταγή ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών ( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ) περί Προσωρινής 

22ο ΘΕΜΑ 



Ρυθμίσεως καταστάσεως των: α) Αβτσίδη Γεωργίου του Ανδρέα β) Σετελίδη 

Θεόδωρου του Δημητρίου και γ) Τριανταφυλλίδη Ιωάννη του Ευθυμίου   κατά 

του Δήμου Αχαρνών με ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης την 17-01-2022. Δια 

της προαναφερθείσας αιτήσεως οι αντίδικοι ως  εργαζόμενοι στο Δήμο  με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών 

με ημερομηνία ενάρξεως στις15-2-2021 και λήξεως 14-10-2021 για τον πρώτο , 

16-2-2021 έως 15-10-2021 για τον δεύτερο και 15-2-2021 έως  14-10-2021 για 

τον τρίτο , αιτούνται την αναγνώριση των συμβάσεών τους ως συμβάσεις  

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου , την αναγνώριση της 

ακυρότητας της εκ μέρους του Δήμου προφορικής  καταγγελίας της συμβάσεως 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος 

Δήμος να αποδέχεται την εργασιακή τους παροχή καταβάλλοντας και τις 

συμφωνηθείσες αμοιβές όπως αυτές προβλέπονται από τη ΣΣΕ ΠΟΕ ΟΤΑ 2008 

. Τέλος να κηρυχθεί η εκδοθησσόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να 

επιδικασθεί στο Δήμο η δικαστική δαπάνη των εναγόντων. 

                                                           ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει 

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

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 17 Ιανουαρίου 2022 ότε έχει  ορισθεί η 

συζήτηση  της  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 82051/2021 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 8870/2021 Αίτηση με προσωρινή διαταγή ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών ( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ) των : α) Αβτσίδη 

Γεωργίου του Ανδρέα β) Σετελίδη Θεόδωρου του Δημητρίου και γ) 

Τριανταφυλλίδη Ιωάννη του Ευθυμίου  κατά του Δήμου Αχαρνών, καθώς και σε 

οιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση  συζήτηση αυτής, προς αντίκρουση της 

προσωρινής διαταγής.    

Η αμοιβή του  πληρεξούσιου δικηγόρου, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών 

του Κώδικα  Δικηγόρων  Παράρτημα Ι, είναι   ποσό  διακοσίων τριάντα έξι   

(236,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24%. 

   Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος 

      

 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, 9 Νοεμβρίου 2021                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

22) 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 

23) 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  

24) Την υπ΄ αριθμ. 124/37358/01-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για 

την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

26) 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 

27) 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  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

23ο ΘΕΜΑ 



29) Την από 03/10/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 78052/2021 και Ειδικό  

Αριθμό Κατάθεσης :  103/2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  

αίτηση κατά του Δήμου Αχαρνών  της Φιλιώς Μπούκη του Κωνσταντίνου για 

αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης της απαλλοτριωθείσας λόγω ρυμοτομίας  

συνιδιοκτησίας της,  στην Π.Ε «ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄»  για ποσοστό  3/32 εξ’ 

αδιαιρέτου των  596,43 ήτοι τ.μ. 55,9153 με ορισθείσα ημερομηνία δικασίμου την 

14η Ιανουαρίου 2022. 

30) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για τον χειρισμό της εν λόγω  

δικαστικής  υποθέσεως.  

 

                                                            ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Την λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την 

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών μετά παραστάσεως και για την κατάθεση προτάσεων   κατά την ορισθείσα 

δικάσιμο την  14 Ιανουαρίου 2022, αλλά και σε κάθε μετ’ αναβολή ή  ματαίωση 

δικάσιμο της  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 78052/2021 και Ειδικό Αριθμό  

Κατάθεσης : 103/2021 αίτησης της Φιλιώς Μπούκη του Κωνσταντίνου κατά του 

Δήμου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης της απαλλοτριωθείσας 

συνιδιοκτησίας της  για  ποσοστό  3/32  εξ’ αδιαιρέτου των   596,43 τ.μ.   ήτοι τ.μ. 

55,9153  στην Π.Ε «ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄».  

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, 

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι, είναι 

το ποσό των εκατόν ενενήντα δύο (192,00) ευρώ πλέον  αναλογούντος ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ  

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος 
 
 
 
  

 

     Η Υπάλληλος                                   Η Προϊσταμένη                              Η Νομική 
Σύμβουλος 
                                        

 Ιωάννα Κατσινέλου                    Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. 

Καψιώτη                                                                             

     


