
 

 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Θέμα: Το υπό τον Δήμο Αχαρνών  Κεφάλαιο Αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία 

«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ» 

   

 

      Κύριε Πρόεδρε, 

      Παρακαλούμε όπως, εισηγηθείτε στην    και ληφθεί απόφαση σχετικά με την περιουσία 

του υπό τον Δήμο Αχαρνών  Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία 

«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ». 

 

       Σύμφωνα με το άρθρο 50 ν. 4182/2013  «Περιουσία, η οποία καταλείπεται σε 

υφιστάμενα ιδρύματα, σωματεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης  και λοιπά νομικά 

πρόσωπα, με επιδιωκόμενο σκοπό που προσδιορίζεται επαρκώς και είναι διαφορετικός 

από αυτόν που επιδιώκει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος 

τρόπος διοίκησης, αποτελεί ομάδα διακεκριμένη από την περιουσία του νομικού 

προσώπου ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης» 

 

 

      Η Αικατερίνη, σύζυγος Εμμανουήλ Κριαρά, το γένος Ιωάννη και Μαρίας Στριφτού, η 

οποία απεβίωσε στην Θεσσαλονίκη την 1/5/2000, δυνάμει της από   10/10/1994 

ιδιόγραφης διαθήκης της, η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ΄αρ. 977/2-5-2000 Πρακτικό 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικονομική 
Τμήμα: Δημοτικής Περιουσίας 
Κτηματολογίου –Απαλλοτριώσεων 
  

 
 
 
 
 
Προς: 

 
 
 

 
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αχαρνών 

1ο ΘΕΜΑ 



δημοσίευσης διαθήκης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  στον τ. 2331 αρ. 44, 

κατέλειπε στο Δήμο  (τότε Μενιδίου) και νυν Δήμο Αχαρνών  τα κάτωθι ακίνητα: 

Α) Τρία  συγκροτήματα γραφείων Α΄ ορόφου  σε πολυκατοικία ευρισκόμενη επί της 

συμβολής των οδών Μεσογείων 213-215 και Ουράνη 2-4 στην Αθήνα,  και δη  

1) συγκρότημα γραφείων  επιφανείας 68 τ.μ., 2) συγκρότημα γραφείων  επιφανείας 99,31 

τ.μ και 3) συγκρότημα γραφείων επιφανείας  72,44 τ.μ.   

Β) τα 7/16 εξ αδιαιρέτου  (ήτοι του ποσοστού ιδιοκτησίας της)   επί  των ακινήτων  που 

έχουν μείνει απούλητα και εδαφικών λωρίδων που ευρίσκονται στον Δήμο Νέου Ψυχικού 

Αττικής και τα οποία έχουν τυχόν εναπομείνει μετά την ρυμοτόμηση της περιοχής. Μετά 

από έλεγχο στο αρμόδιο κτηματολογικό Γραφείο Παπάγου, έχουν απομείνει τρεις συνολικά 

εδαφικές λωρίδες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων αμφισβητείται από τον Δήμο 

Ψυχικού – Φιλοθέης και  η  ιδιοκτησία των οποίων θα αποφασιστεί δικαστικά. 

Γ) τα 7/16 αγροτεμαχίων στο Μενίδι και την Πάρνηθα, τα οποία έχουν ήδη δωρηθεί κατά 

ποσοστό 100% στο παρελθόν. 

    Μετά το θάνατο του επικαρπωτή Εμμανουήλ Κριαρά την 22/8/2014, τα ανωτέρω ακίνητα περιήλθαν 

πλέον  στον Δήμο Αχαρνών κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή.  

   

   Η διαθέτης κατέλειπε δια της ανωτέρω διαθήκης της τα ανωτέρω ακίνητα στον Δήμο Μενιδίου 

(Αχαρνών) αναφέροντας ρητά ότι «Το προϊόν που θα αποκομίσει ος Δήμος Μενιδίου αξιοποιώντας την 

κτηματική περιουσία που του κληροδοτώ, επιθυμώ να το διαθέσει σε έργα πολιτισμικά και κοινωνικά 

στην μνήμη της αλησμόνητης αδελφής μου Τεμούλας Ιωάννου Στριφτού που  χάθηκε πρόωρα και δεν 

πρόφτασε να αξιοποιήσει το λαογραφικό της ταλέντα, εννοώ πολιτιστικό εκθεσιακό κέντρο για 

καλλιτεχνικές εκθέσεις, ομιλίες και τα όμοια, ψυχοπαιδαγωγικό συμβουλευτικό σταθμό, παιδικές χαρές 

κλπ ανάλογα με τις δυνατότητες της κληροδοσίας και τις ανάγκες του Δήμου στον πολιτισμικό και 

¨κοινωνικό τομέα». 

    Επομένως δια της ως άνω διαθήκης, η Αικατερίνη Κριαρά συνέστησε κεφάλαιο αυτοτελούς 

διαχείρισης  προς εκτέλεση κοινωφελούς σκοπού και ανέθεσε την εκτέλεση του κοινωφελούς αυτού 

σκοπού στον Δήμο Μενιδίου (ήδη Αχαρνών), ο οποίος οφείλει να αξιοποιήσει την καταληφθείσα 

κτηματική περιουσία και να διαθέσει το προϊόν της αξιοποίησης της σύμφωνα με τους ορισμούς της 

διαθέτιδος.  Η ανωτέρω  κοινωφελής περιουσία περιήλθε στον Δήμο Αχαρνών ως κεφάλαιο αυτοτελούς 

διαχείρισης, την διοίκηση του οποίου έχει ex officio ο εκάστοτε Δήμαρχος Αχαρνών.  

    Το κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης αποτελεί ομάδα περιουσίας που ανήκει μεν κατά κυριότητα στον 

Δήμο, πλην όμως αποτελεί χωριστή και διακριτή ομάδα περιουσίας,  την διαχείριση της οποίας 

αναλαμβάνουν τα αρμόδια κατά νόμον όργανα διοικήσεως του δήμου και το εκπροσωπεί ex officio ο 

εκάστοτε Δήμαρχος , ο οποίος ασκεί καθήκοντα διαχειριστού σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή του εν γένει κατά νόμον αρμοδίου Δημοτικού Οργάνου. 

    Με βάση τα ανωτέρω, τα ακίνητα ανήκουν κατά κυριότητα στον Δήμο Αχαρνών, ο οποίος απεδέχθη 

τα  ευρισκόμενα επί της Λ. Μεσογείων   συγκροτήματα γραφείων  δια της υπ΄ αρ. 8904/2021 πράξης 



αποδοχής κληρονομιάς του συμ/φου Αχαρνών Κων. Γιαννάκη, νόμιμα μεταγεγραμμένης στα βιβλία του 

Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στο τ.   5312   αρ.    465.,  για τα δε λοιπά ακίνητα – εδαφικές λωρίδες 

αναμένεται η έκδοση δικαστικής απόφασης. 

    Κατ΄ άρθρο 59  του ν. 4182/2013, το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης έχει διαφορετικό 

προϋπολογισμό από αυτόν του Δήμου, τον οποίο οφείλει να υποβάλλει ετησίως στην αρμόδια Αρχή, 

μαζί με απολογισμό και ισολογισμό, καθώς και ανά διετία σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης της 

περιουσίας. 

   

     Για την αξιοποίηση της  ακινήτου περιουσίας του κληροδοτήματος Αικατερίνης Κριαρά, όπως αυτή 

θα αποφασιστεί νομίμως, θα πρέπει να  ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός σε οποιαδήποτε νομίμως 

λειτουργούσα εν Ελλάδι Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα,   για την κατάθεση τυχόν εισπραχθησόμενων 

μισθωμάτων και λοιπών τυχόν εσόδων του κληροδοτήματος,  

 

    ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για τα κατωτέρω: 

 

1)  Η  σύμφωνα, με τις διατάξεις της από  10/10/1994 ιδιόγραφης διαθήκης της Αικατερίνης 

Κριαρά, σύσταση Κεφαλαίου Αυτοτελούς  Διαχείρισης υπό τον Δήμο Αχαρνών, με την 

επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ», του οποίου η περιουσία αποτελείται σύμφωνα 

με την καταγραφή της ως ανωτέρω, ήτοι από τρία (3) συγκροτήματα γραφείων Α’  ορόφου  σε 

πολυκατοικία ευρισκόμενη επί της συμβολής των οδών Μεσογείων 213-215 και Ουράνη 2-

4 στην Αθήνα και απο τρεις (3) εδαφικές λωρίδες ρυμοτομούμενες ή ρυμοτομηθείσες, για 

την κυριότητα των οποίων υπάρχει  αντιδικία μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Δήμου 

Ψυχικού - Φιλοθέης και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς θα αποφασιστεί δικαστικώς. 

2) Σκοπός  του Κληροδοτήματος θα είναι έργα πολιτισμικά και κοινωνικά στην μνήμη της διαθέτιδος 

Αικατερίνης Κριαρά καθώς και της  αδελφής της Τεμούλας Ιωάννου Στριφτού, σύμφωνα με τις επιθυμίες 

της διαθέτιδος. Συγκεκριμένα, μεταξύ των σκοπών του Κληροδοτήματος θα είναι η πολιτιστική και 

κοινωνική δράση, ενδεικτικά  με την δημιουργία πολιτιστικού εκθεσιακού κέντρου για καλλιτεχνικές 

εκθέσεις και ομιλίες, η λειτουργία ψυχοπαιδαγωγικού συμβουλευτικού σταθμού, η δημιουργία παιδικών 

χαρών. 

3) Ορίζει ότι την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση του Κληροδοτήματος θα έχει ο εκάστοτε 

Δήμαρχος Αχαρνών, μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και γενικώς του οριζόμενου ως 

αρμόδιου οργάνου από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο, πλην παγίων εξόδων των ακινήτων, για τα οποία 

δεν θα απαιτείται απόφαση, από τη στιγμή που το κληροδότημα θα αποκτήσει επαρκή έσοδα. 

4) Για το ανωτέρω συσταθέν κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία 

«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ», υποβάλλεται ιδιαίτερος προϋπολογισμός, 

απολογισμός και ισολογισμός κάθε έτος στην αρμόδια αρχή  και συντάσσονται ανά διετία 

σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του ανωτέρω Κληροδοτήματος. 



   Ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν από την 

έναρξη του οικονομικού έτους, ο δε απολογισμός μαζί με τον ισολογισμό μέσα σε τέσσερις 

(4) μήνες από τη λήξη του και εγκρίνονται με πράξη της αρμόδιας αρχής.  

   Για τον ιδιαίτερο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό ισχύει κατά τα λοιπά το 

άρθρο 59 ν. 4182/2013. 

  5) Εγκρίνει το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του υπό τον Δήμο Αχαρνών 

«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ» σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα εν Ελλάδι 

τράπεζα ή τραπεζικό Οργανισμό. 

 

τη σύνταξη επιμελήθηκε η  

Δικηγόρος κληροδοτημάτων  

του Δήμου κ. Βάγκαλη Δήμητρα. 

    

          

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ex officio ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

 

  

ΠΕΡΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΟΥΪΣΙΑ ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ 
 

 
ΠΡΟΣ: Τον κ. Σπυρίδων Βρεττό - 
Δήμαρχο & Πρόεδρο Οικονομικής 
Επιτροπής 

 
 
 

                                                  ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Θ Ε Μ Α : «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής 
επιχορήγησης ποσού 3.150.000,00€ του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία “Δημοτική 
Φροντίδα Αχαρνών”. 
      
 
Κύριε  Πρόεδρε, 
 
        παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την 
έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για καταβολή της  ετήσιας οικονομικής επιχορήγησης 
ποσού 3.150.000,00€ του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία “Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών” σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό φύλλου 1466/13-4-2021 τεύχος Β΄ Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
     .          . 
Η δαπάνη θα αντληθεί από τον Κ.Α. : 00-6715.014 του προϋπολογισμού έτους 2021. 
    
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.  
 
 
 
        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
        ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
                       
         ΚΛΕΙΩ ΚΑΤΑΡΑ                                       ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΚΑ 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
                                                                  
 

2ο ΘΕΜΑ 



 

                                                                                     
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Εξόδων  
 

 
 
 
 
 
 

Προς: 
 

 
 
 

 
 
 
Τον Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση Οικονομικού Έτους 

2022, του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών ποσού 88.041,09 ευρώ.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

      Παρακαλώ όπως φέρετε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα , που αφορά 

την λήψη απόφασης οικονομικού έτους 2019, Ν.Π.Δ.Δ Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

Δήμου Αχαρνών «ΚΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗ» έτους 2022 

 

Η Δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00-6715.008 του Προϋπολογισμού Εξόδων έτους 2022 

 

Παρακαλούμε για την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 

 

        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
        ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
                       
         ΚΛΕΙΩ ΚΑΤΑΡΑ                                       ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΚΑ 

 

 

 

 

 

 

3ο ΘΕΜΑ 



                                                             

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩN 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΕΞΟΔΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 

Προς: 
 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής 
Επιτροπής 
Κο ΒΡΕΤΤΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Εγκριση της εξειδικευμένης δαπάνης  ποσού 40.000,00 € το οποίο αφορά 

Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών σε 

βάρος του Κ.Α 00-6715.012 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού 

έτους 2022. 

 

 

Κύριε Πρόεδρε 

               Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση: 

Εγκριση της εξειδικευμένης δαπάνης  ποσού 40.000,00 € το οποίο αφορά 

Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών  σε 

βάρος του Κ.Α 00-6715.012 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού 

έτους 2022. 

 

              Το ποσό θα αντληθεί από τον Κ.Α -00-6715.012 προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου, οικονομικού έτους 2021. 

 

   

                       Η Προϊσταμένη                                 Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
                     Τμήματος Εξόδων                             Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
 
                       Κλειώ Κατάρα                                        Ειρήνη Λέκκα 

 

 

 

4ο ΘΕΜΑ 



 
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ : Αποδοχή από το Δήμο Αχαρνών-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, χορηγίας σαράντα δύο (42) 
δωροεπιταγών των πενήντα (50,00) € της ¨ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΩΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.¨ και τον 
δ.τ. ¨ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ¨   από τα  ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. 
 
 κ. Πρόεδρε,      
Παρακαλούμε όπως φέρετε για συζήτηση προς έγκριση στο Σώμα το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα, όπου 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10  ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών και έχοντας υπόψη :  
Tη με αριθμ. 60/18-5-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  όπου εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου με αρ. πρωτ. Δήμου 32422/24-7-2018 & Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 45397/16299/19-7-2018. 
Τη με αριθμ. 258/02-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Αχαρνών δόθηκε το όνομα  Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο ¨ Ελένη Σαχσανίδη¨. 
Τη με αριθμ. 1156/34299 / 03.09.2021 απόφαση Δημάρχου όπου  ορίζεται ο κ. Γεώργιος Πετάκος,  Αντιδήμαρχος 
Δ/νσης  Κοινωνικής Πολιτικής. 
Στα πλαίσια της σταθερής ετήσιας προσφοράς αλληλεγγύης από τα Μοντεσσοριανά σχολεία μαθητές  και διοίκηση 
των Μοντεσσοριανών σχολείων παρέδωσαν στις 03 – 02 – 2022 σαράντα δύο (42) διατακτικές αγορών των 
πενήντα (50,00) €  ¨ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΩΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.¨ και τον δ.τ. ¨ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ¨ στο Δήμο 
Αχαρνών, για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αχαρνών. 
Τις διατακτικές παρέλαβαν με πρωτόκολλο παράδοσης  - παραλαβής ο  Δήμαρχος  Αχαρνών κ. Σπυρίδων Βρεττός 
και  ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γεώργιος Πετάκος τα οποία παρελήφθησαν από την  Προϊσταμένη 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Στυλιανή Παναγιωτάτου  (σύμφωνα  με τη με  αριθμ. 694/23012/22 – 06 – 
2020 απόφαση Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Δαμάσκου  Νικόλαου  όπου  αναθέτει καθήκοντα 
προϊσταμένης ατην  υπάλληλο Στυλιανή Παναγιωτάτου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής ) και περιήλθαν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ,  με σκοπό να αποδοθούν σε ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού και καταγεγραμμένους απόρους . 
 

 
Τα στοιχεία των σαράντα δύο (42) δωροεπιταγών των πενήντα (50,00) €  έχουν ως εξής: 

 

                                                                                                                                                     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Συντάκτρια: Ελένη Αβραμίδου 
Τηλ.: (+30)2132123125 
Email: koinpol@acharnes.gr 

 
 
 
 

 
 

 
Προς: 

           
 
 

 
Βαθμός Προτεραιότητας του εγγράφου: 

«Επείγον »  
Χρόνος Διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» 

 
 
  
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής  

Α/A ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡ. ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 13/01/2022 21142125 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

2 

 
 

13/01/2022 

 
 

21142126 

 
 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

 
 

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

3 

 
 

13/01/2022 

 
 

21142127 

 
 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

 
 

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

5ο ΘΕΜΑ 



4 

 
 

13/01/2022 

 
 

21142128 

 
 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

 
 

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

5 

 
 

13/01/2022 

 
 

21142129 

 
 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

 
 

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

6 

 
 

13/01/2022 

 
 

21142130 

 
 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

 
 

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

7 

 
 

13/01/2022 

 
 

21142131 

 
 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

 
 

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

8 13/01/2022 21142132 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

9 13/01/2022 21142133 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

10 13/01/2022 21142134 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

11 13/01/2022 21142135 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

12 13/01/2022 21142136 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

13 13/01/2022 21142137 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

14 13/01/2022 21142138 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

15 13/01/2022 21142139 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

16 13/01/2022 21142140 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

17 13/01/2022 21142141 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

18 13/01/2022 21142142 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

19 13/01/2022 21142143 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

20 13/01/2022 21142144 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

21 13/01/2022 21142145 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

22 13/01/2022 21142146 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

23 13/01/2022 21142147 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

24 13/01/2022 21142148 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 



 
 
 
Η αναγραφόμενη χορηγία θα διανεμηθεί σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου  
που επιλέχθηκαν βάσει των κριτηρίων που αναφέρει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου (άρθρο 5)  και σε ευπαθείς οικογένειες μετά από έκθεση Κοινωνικών Λειτουργών. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναγραφόμενα, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδοχή χορηγίας  
σαράντα δύο (42) δωροεπιταγών των πενήντα (50,00) € της ¨ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΩΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
Α.Ε.Ε.¨ και τον δ.τ. ¨ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ¨   από τα  ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ στη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών. Ο αριθμός και τα στοιχεία των ωφελούμενων κατοίκων διατηρούνται στην 

25 13/01/2022 21142149 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

26 13/01/2022 21142150 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

27 13/01/2022 21142151 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

28 13/01/2022 21142152 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

29 13/01/2022 21142153 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

30 13/01/2022 21142154 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

31 13/01/2022 21142155 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

32 13/01/2022 21142156 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

33 13/01/2022 21142157 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

34 13/01/2022 21142158 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

35 13/01/2022 21142159 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

36 13/01/2022 21142160 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

37 13/01/2022 21142161 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

38 13/01/2022 21142162 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

39 13/01/2022 21142163 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

40 13/01/2022 21142164 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

41 13/01/2022 21142165 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

42 13/01/2022 21142166 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΆ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 



Υπηρεσία μας, όπως ορίζεται από το  Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – ΦΕΚ 137/Α/29 – 8 - 2019.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο Αντιδήμαρχος Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής 

 
Γεώργιος Πετάκος 

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αχαρνές   18/ 02 / 2022                            
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ          
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        

                                                              
Προς:  τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
           κο. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟ  

                  Κοιν : Οικονομική Υπηρεσία  
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
              ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. 

 
Κύριε Πρόεδρε, 

 
     Κατόπιν διεξαγωγής κλήρωσης και σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό, για τον ορισμό των μελών 

Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016 και σε εκτέλεση του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, για τo 

έργο : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» με Ανάδοχο την εταιρεία: «ΔΙΟΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» και  ποσό σύμβασης : 49.105,49 €, εξήχθη  ως : 

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :                  Η κα Κολοκούρη Αλεξάνδρα  - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και ως  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:  Η κα. Ραμαντάνη Πολυτίμη, Πολ. Μηχανικός ΤΕ  
Τα παραπάνω μέλη θα ειδοποιηθούν  για την επιλογή τους.  

 

   Συνεπώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας ορίζεται η Τριμελής Επιτροπή για την παραλαβή φυσικού 

εδάφους του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»  που απαρτίζεται 

από τους: 
-Τον  Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,  κ.  Δαμάσκο Αναστάσιο 
-Τον  Επιβλέποντα  Μηχανικό του έργου, κ. Πουταχίδη Γρηγόριο, Πολ. Μηχανικό ΤΕ. 
-Το Μέλος κατόπιν κλήρωσης, κα. Κολοκούρη Αλεξάνδρα, Πολ. Μηχανικό ΠΕ, 
  με αναπληρωματικό του την κα. Ραμαντάνη Πολυτίμη, Πολ. Μηχανικό ΤΕ. 

 

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και λήψη σχετικής απόφασης ώστε να οριστεί η παραπάνω 

επιτροπή . 
Ο  Διευθυντής   

 

Δαμάσκος Αναστάσιος 

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

 
       
                  Αχαρνές, 21 Φεβρουαρίου  2022                         

 
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4555/2018 και ισχύουν  

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

παραρτημάτων αυτού. 

6) Την από 14-09-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 7076/2021 και Ειδικό  Αριθμό 

Κατάθεσης : 701/2021 αίτηση της Φανής Δαμάσκου του Χρήστου και της Αικατερίνης το 

γένος Φυτά, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών περί 

απευθείας οριστικού προσδιορισμού τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχου για 

αποζημίωση εδαφικής έκτασης 440, 90 τ.μ με Κ.Α 30.12.54 στο Ο.Τ. 31Α της Πολεοδομικής 

Ενότητας «ΛΑΘΕΑ Β», με ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης την 22 Μαρτίου 2022, 

7) Την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, όπως αυτή 

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

δια της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης για την εν λόγω περιοχή το ποσό των 207,00 

ευρώ 

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

συζήτησης της ως άνω αναφερόμενης αιτήσεως (στοιχ. 6)   

7ο ΘΕΜΑ 



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

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

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων 

και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την λήψη απόφασης; 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον 

Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, να παρασταθεί και να καταθέσει 

προτάσεις και ανταίτηση στο ποσό των 207,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 405/2008 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε 

δια της υπ΄αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης και ισχύει κατά την συζήτηση την 22 Μαρτίου 2022 αλλά 

και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της από 14-09-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 

7076/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 701/2021 αίτησης της Φανής Δαμάσκου του Χρήστου 

και της Αικατερίνης το γένος Φυτά, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών περί απευθείας 

οριστικού προσδιορισμού τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχου για αποζημίωση εδαφικής 

έκτασης 440, 90 τ.μ με Κ.Α 30.12.54 στο Ο.Τ. 31Α της Πολεοδομικής Ενότητας «ΛΑΘΕΑ Β»  

 2. 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.  

   Προτεινόμενοι  δικηγόροι: Μαρίνη Αικατερίνη-Νικόλαος Σπανός 
 
 
                             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,22 Φεβρουαρίου   2022                        

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                                                        ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν  

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

13) Το 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 

14) 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  

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

παραρτημάτων αυτού.  

16) Την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:  2186/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 

243/2020,  ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ του 
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Ελληνικού Δημοσίου κατά των : 1. Αγγελόπουλου Αχιλλέα του Δημητρίου κ.λπ 

(συν. 224) μεταξύ αυτών και  κατά του Δήμου Αχαρνών για τον προσδιορισμό 

προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης νομέων και κατόχων ακινήτων και  

επικειμένων,  όπως αυτή προκύπτει από το με ημερομηνία Απριλίου 2019 πλήρες 

τεύχος διορθωτικής συμπληρωματικής έκθεσης εκτίμησης του πιστοποιημένου 

εκτιμητή Π. Μερεκούλια,  τα οποία ακίνητα απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την 

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

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

2018 τ. Α.Α.Π. ) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο « Διευθέτηση 

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

στην περιοχή  μεταξύ των Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού Δ.Κ. Καματερού, 

Φυλής Δ.Κ. Ζεφυρίου και Αχαρνών Δ.Κ. Αχαρνών και Περιφερειακής Ενότητας 

Αττικής συνολικού εμβαδού 62.351,86 τ.μ., προκειμένου να διαταχθεί οριστικά και 

τελεσίδικα η αποβολή των ιδιοκτητών και η άμεση παράδοση των ακινήτων  υπό 

τον όρο κατάθεσης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενα 

αυτών. 

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

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά 

την συζήτηση  της ως άνω αιτήσεως η οποία αρχικά είχε ορισθεί για την 22-9-2020 και 

κατόπιν αναβολών ορίσθηκε για την 22 Φεβρουαρίου 2022  

18)  Την υπ΄αριθμ.: 1568/45261/1-11-2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΖΞΓΩΨ8-Ν16) η 

οποία εγκρίθηκε δια της υπ΄αριθμ.: 542/12-11-2021 αποφάσεως της Οικονομικής 

Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσιος δικηγόρος  για την 

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών μετά παραστάσεως ενώπιον του Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της από 17-2-2020 ειδικής αιτήσεως του 

Ελληνικού Δημοσίου με ΓΑΚ 2186/2020 και ΕΑΚ 243/2020 (άρθρα 7Α παρ.2 και 19 

παρ.4 του ν. 2882/2001) ο κος Θεμιστοκλής Μαμάκος δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 

17096. 

19) Το από 22-2-2022 ηλεκτρονικό ενημερωτικό σημείωμα του πληρεξούσιου δικηγόρου 

κου Θεμιστοκλή Μαμάκου, ο οποίος ενεργών για λογαριασμό και προς το συμφέρον 

του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ προτείνει την άσκηση ανταίτησης, κατά τη συζήτηση της 

αναφερόμενης ανωτέρω αιτήσεως (στοιχ. 8)  ως ακολούθως:  



 Για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Π.Ε. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-

ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ ασκείται ανταίτηση για το ποσό των τριακοσίων Ευρώ 

ανά τετραγωνικό μέτρο (€ 300 / τ.μ.)  

 Για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Π.Ε. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για 

μεν αυτές που εμπίπτουν στην εκτός σχεδίου περιοχή  ασκείται 

ανταίτηση για το ποσό των εκατό Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (€ 100 / 

τ.μ.), για δε αυτές που εμπίπτουν εντός σχεδίου ασκείται ανταίτηση για το 

ποσό των διακοσίων ογδόντα Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (€ 280 / τ.μ.), 

 Για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Π.Ε. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ ασκείται 

ανταίτηση για το ποσό των τριακοσίων Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (€ 

300 / τ.μ.)  

 Για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Π.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗ ασκείται ανταίτηση 

για το ποσό των τριακοσίων Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (€ 300 / τ.μ.)  

 Για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Π.Ε. ΠΥΡΓΟΥΘΙ ασκείται 

ανταίτηση για το ποσό των διακοσίων ογδόντα Ευρώ ανά τετραγωνικό 

μέτρο (€ 280 / τ.μ.)  

 Για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Π.Ε. ΑΥΛΙΖΑ ασκείται ανταίτηση 

για το ποσό των διακοσίων πενήντα Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (€ 250 / 

τ.μ.)  

 Για τα δέντρα ασκείται ανταίτηση ως εξής; 

Για τις ελιές στο ποσό των τριακοσίων Ευρώ € 300) 

Για τις συκιές στο ποσό των διακοσίων Ευρώ (€ 200.) 

 

-Για τα επικείμενα ασκείται ανταίτηση ως εξής: 

Για το πλέγμα περίφραξης στο ποσό των δώδεκα Ευρώ ανά τετραγωνικό 

μέτρο (12€/τ.μ.) 

Για τα κάγκελα στο ποσό των ογδόντα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 

(80€/τ.μ.) 



Για το τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ 

ανά τετραγωνικό μέτρο(150€/τ.μ. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Τη λήψη απόφασης: 1. Για την άσκηση ανταίτησης εκ μέρους του πληρεξούσιου 

δικηγόρου του Δήμου κ. Θεμιστοκλή Μαμάκου δυνάμει της  υπ΄αριθμ.: 1568/45261/1-

11-2021 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΖΞΓΩΨ8-Ν16) εγκριθείσης  δια της υπ΄αριθμ.: 

542/12-11-2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τη συζήτηση της από 17-

2-2020 Ειδικής  αιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:  

2186/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 243/2020 εις βάρος των: Αγγελόπουλου 

Αχιλλέα του Δημητρίου κ.λπ (συν 224 ),  μεταξύ αυτών και  του Δήμου Αχαρνών, περί 

καθορισμού προσωρινής τιμής για αποζημίωση από απαλλοτρίωση των ιδιοκτητών, 

νομέων και κατόχων ακινήτων και επικειμένων ως ακολούθως :  

 Για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Π.Ε. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ ασκείται 

ανταίτηση  για το ποσό των τριακοσίων  Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (€ 300 / 

τ.μ.)  

 Για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Π.Ε. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για μεν αυτές 

που εμπίπτουν στην εκτός σχεδίου περιοχή ασκείται ανταίτηση για το ποσό των 

εκατό Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (€ 100 / τ.μ.), για δε αυτές που εμπίπτουν εντός 

σχεδίου ασκείται ανταίτηση για το ποσό των διακοσίων ογδόντα Ευρώ ανά τετραγωνικό 

μέτρο (€ 280 / τ.μ.), 

 Για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Π.Ε. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ ασκείται ανταίτηση για το 

ποσό των τριακοσίων Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (€ 300 / τ.μ.)  

 Για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Π.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗ ασκείται ανταίτηση για το ποσό 

των τριακοσίων Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (€ 300 / τ.μ.)  

 Για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Π.Ε. ΠΥΡΓΟΥΘΙ ασκείται ανταίτηση για το ποσό 

των διακοσίων ογδόντα Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (€ 280 / τ.μ.)  

 Για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Π.Ε. ΑΥΛΙΖΑ ασκείται ανταίτηση για το ποσό 

των διακοσίων πενήντα  Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (€ 250 / τ.μ.)  

 

 Για τα δέντρα ασκείται ανταίτηση ως εξής; 

Για τις ελιές στο ποσό των τριακοσίων Ευρώ € 300) 



Για τις συκιές στο ποσό των διακοσίων Ευρώ (€ 200.) 

 

-Για τα επικείμενα ασκείται ανταίτηση ως εξής: 

Για το πλέγμα περίφραξης στο ποσό των δώδεκα Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 

(12€/τ.μ.) 

Για τα κάγκελα στο ποσό των ογδόντα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (80€/τ.μ.) 

Για το τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ ανά 

τετραγωνικό μέτρο(150€/τ.μ. 

  2. Για  έγκριση της εν λόγω ανταίτησης  ως στο από 22-2-2022 σημείωμα του  

πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Θεμιστοκλή Μαμάκου αναφέρεται.   

 

            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, 21 Φεβρουαρίου 2022                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

20) 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 

21) 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  

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

Δήμου Αχαρνών  

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού. 

25) Την από 4 Δεκεμβρίου 2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:9920/2021  και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 7479/2021 έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών των α) Ευφροσύνης 

Μπόθου του Αθανασίου β) Κωνσταντίνας Καραδήμα του Γεωργίου και γ) Μαρίας 

Κονοφάου του Ιωάννη κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» («ΚΕΔΑ») και κατά του ΝΠΔΔ-ΟΤΑ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ 

ΑΧΑΡΝΩΝ» για την εξαφάνιση της υπ΄αριθμ.: 2455/2019 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών  

(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) και την αποδοχή της από 27-12-2017 αγωγής με 

ΓΑΚ/ΕΑΚ: 613593/3403/2017 περί καταβολής στις ενάγουσες οφειλόμενες δεδουλευμένες 

αποδοχές μηνών Ιουλίου-Αυγούστου 2008 και  διαφορές αποδοχών (μηνιαίες αποδοχές ετών 

2000 έως 2012, επιδόματα εορτών 2000 έως 2011, εξόδων κίνησης και έκτακτης οικονομικής 

παροχής) λόγω μετατροπής της σύμβασης εκάστης εκ των εναγουσών σε αορίστου χρόνου 

9ο ΘΕΜΑ 



επιφυλασσόμενες ρητώς για τη νόμιμη αναζήτηση κάθε άλλης διαφοράς αποδοχών καθώς και 

αποζημίωση αυτών για κάθε ζημία που έχουν υποστεί με το νόμιμο τόκο από το χρόνο που 

κάθε ποσό κατέστη απαιτητό και μέχρι την εξόφληση.  

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

τη συζήτηση της ως άνω έφεσης (στοιχ. 6) 

27) 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 

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων 

και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

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

Δήμου Αχαρνών μετά παραστάσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών (Διαδικασία 

Εργατικών Διαφορών) κατά την δικάσιμο την 8-3-2022 αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή 

ματαίωση δικάσιμο και για την κατάθεση προτάσεων επί της από 4 Δεκεμβρίου 2021 με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης:9920/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 7479/2021 έφεσης ενώπιον του 

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών των α) Ευφροσύνης Μπόθου του Αθανασίου β) Κωνσταντίνας 

Καραδήμα του Γεωργίου και γ) Μαρίας Κονοφάου του Ιωάννη κατά του ΝΠΔΔ με την 

επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»  («ΚΕΔΑ») και κατά του 

ΝΠΔΔ-ΟΤΑ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» για την εξαφάνιση της υπ΄αριθμ.: 

2455/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Ειδική Διαδικασία Εργατικών 

Διαφορών ) και την αποδοχή της από 27-12-2017 αγωγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 613593/3403/2017 

περί καταβολής στις ενάγουσες τις οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές μηνών Ιουλίου-

Αυγούστου 2008 και διαφορές αποδοχών (μηνιαίες αποδοχές ετών 2000 έως 2012, επιδόματα 

εορτών 2000 έως 2011, εξόδων κίνησης και έκτακτης οικονομικής παροχής) λόγω μετατροπής 

της σύμβασης εκάστης εκ των εναγουσών σε αορίστου χρόνου επιφυλασσόμενες ρητώς για τη 

νόμιμη αναζήτηση κάθε άλλης διαφοράς αποδοχών καθώς και αποζημίωση αυτών για κάθε 

ζημία που έχουν υποστεί, με το νόμιμο τόκο από το χρόνο που κάθε ποσό κατέστη απαιτητό και 

μέχρι την εξόφληση.  

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

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

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων    



Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Αντωνία Δημητρακοπούλου 
 
   Η Προϊσταμένη                                                     Η Νομική Σύμβουλος    
 Γεωργία Χ. Μπούσγου                                             Δήμητρα Ε. Καψιώτη               
 


