ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα Εσόδων
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης:Νικολοπούλου
Αναστασία Τηλ: (+30)2132072357
MAIL :
anikolopoulou@acharnes.gr

1ο ΘΕΜΑ
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Προς

Επιτροπής
κ. Βρεττό Σπυρίδων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ : « Έγκριση για πίστωση ποσού 380 € που αφορά παρακολούθηση
σεμιναρίου ΤΑΠ , 3 υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Τμήματος
Εσόδων » .
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή , για την

Έγκριση για πίστωση ποσού 380 € που αφορά παρακολούθηση σεμιναρίου ΤΑΠ στην εταιρεία Project
Training & Consulting Ltd , 3 υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Τμήματος Εσόδων. Το ποσό
θα βαρύνει τον ΚΑ : 00-6073.001
Αφορά τους κάτωθι υπαλλήλους :
1) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2) ΝΤΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ
3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Νικολοπούλου
Αναστασία
ΗΜ/ΝΙΑ:

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ

ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ.α.α.
ΗΜ/ΝΙΑ:

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΜ/ΝΙΑ:
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2ο ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα Εσόδων
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Νάννος Γεώργιος
Τηλ: (+30) 2132072352
Fax: (+30) 2132072369

Προς

ΠΡΟΕΔΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ:« Διαγραφή οφειλέτη
ΤΡΟΧΑΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» .

από το βεβαιωτικό κατάλογο 388/2022 που αφορά κλήση της

κ. Πρόεδρε ,
Παρακαλούμε, όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
για διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο 388/2022 που αφορά κλήση
της ΤΡΟΧΑΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» .

1. Ονοματεπώνυμο :ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αριθ. εγγραφής :37
Αριθ. βεβαίωσης τριπλοτύπου: 388/2022
Είδος καταλόγου: ΚΛΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ποσό βεβαίωσης: 50,00 €
Ποσό διαγραφής: 50,00 €
Εισπρακτέο υπόλοιπο = 0
Αιτιολογία: Διαγραφή στον ανωτέρω οφειλέτη διότι εκ παραδρομής βεβαιώθηκε η υπ’ αρ.
121500261801 ΚΛΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ενώ ήταν εξοφλημένη στα Ελτά με αρ.
παραστατικού 02309202010080158 .
Ως εκ τούτου η βεβαιωμένη οφειλή διαγράφεται εξ ολοκλήρου.
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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3ο ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Β. Δημητρόπουλος
Τηλ.: 213 2072338
E-mail: vdimitropoulos@acharnes.gr

Αχαρνές, 20/05/2022

Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση του με αριθμ. πρωτ. 46287/20-05-2022 πρακτικού της
Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση,

που

αφορά

στις

υπηρεσίες

οργάνωσης

τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και υποστήριξης χρηστών.
Β. Ανάθεση των υπηρεσιών οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών
οργάνων και υποστήριξης χρηστών στην εταιρεία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΙΚΕ

(ΙΝ.ΕΠ.Α.Κ. Ι.Κ.Ε.)», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των
34.038,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.»
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της με αρ. 237/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
ΨΘΠΦΩΨ8-Τ09) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για τις υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων
συλλογικών οργάνων και υποστήριξης χρηστών, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και
ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ.
πρωτ. 46287/20-05-2022 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για τις υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων
συλλογικών

οργάνων

και

υποστήριξης

χρηστών,

Β.

Ανάθεση

των

υπηρεσιών

οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και υποστήριξης χρηστών στην
εταιρεία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
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ΙΚΕ»,

η

οποία

προσέφερε

το

συνολικό

ποσό

των

34.038,00

€,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Δημητρόπουλος Βασίλειος
Ευαγγελία

Τα μέλη της Επιτροπής

1. Νάνου Μαριάννα 2. Χρονάκη
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4ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αχαρνές:

20/05/2022

Προς:
Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΗΜΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ»
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, για την συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», όπως ορίζουν τα άρθρα 171 & 172 του Ν.
4412/2016.
Αποστέλλουμε, συνημμένα, την Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος, του
οποίου τα στοιχεία είναι:
i.

Ανάδοχος

: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

ii.

Επιβλέπουσες Μηχανικοί :1) Ραμαντάνη Πολυτίμη Πολιτικός
Μηχανικός ΤΕ (MSc)
2) Λαμπρινίδου Ειρήνη Αρχιτέκτονας
Μηχανικός ΠΕ

iii. Χρηματοδότηση

:

μέσω

Προγραμματικής

Σύμβασης

με

την

Απόφαση

της

Περιφέρεια Αττικής
iv. Ανάθεση

:με

την

με

αρ.

519/2018

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.
v. Σύμβαση

: η με αρ. 17702/22-04-2019 συνολικού ποσού

862.090,87 €
vi. Συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου: 22-08-2020 (Δεκαέξι μήνες από τη
υπογραφή της σύμβασης)
vii. Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4)
μήνες δηλαδή

έως τις 22 -12-2020.
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•

Η Βεβαίωση Περαίωσης υπογράφηκε από τις επιβλέπουσες στις 22-12-2020
και θεωρήθηκε στις 22-12-2020 από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.

•

Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον εργολάβο με το με αρ. πρωτ. Δήμου:
6686/24-02-2021 έγγραφο.

•

Ο χρόνος εγγύησης του έργου λήγει στις 24-05-2021, ήτοι δεκαπέντε (15)
μήνες από την υποβολή της Τελικής Επιμέτρησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 για την «Σύσταση
επιτροπής παραλαβής» διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισμό των μελών της
Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/11. Από
την κλήρωση εξήχθη ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών
και τα κληρωθέντα μέλη αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα , κατά σειρά κλήρωσής
τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κολοκούρη Αλεξάνδρα

- Πολ. Μηχανικός ΠΕ

- Πρόεδρος

2. Πουταχίδης Γρηγόριος

- Πολ. Μηχανικός ΤΕ

- Μέλος

3. Τούντα Κωνσταντίνα

- Πολ. Μηχανικός ΤΕ

- Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καραδήμα Μαρία

- Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ

2. Χατζησπύρου Φλώρα

- Πολ. Μηχανικός ΤΕ

3. Νάνου Μαριάννα

- Τοπ. Μηχανικός ΠΕ

Ένα μέλος της επιτροπής πρέπει να είναι Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος πρέπει να
οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή μαζί με τον αναπληρωτή του.
Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να ορίσετε δύο Δημοτικούς Συμβούλους,
έναν ως τακτικό και έναν ως αναπληρωματικό μέλος και να συγκροτήσετε την
Επιτροπή, προκειμένου να γίνει η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος
Ηλ. Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.
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5ο ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αχαρνές,

24-05-2022

EIΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδροτης Οικονομικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ » ΜΕ
ΧΡΗΣΗ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΗΣΣΟΝΟΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ»

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Η με αρ. 53/2016 Μελέτη Προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ με Φ.Π.Α. (24%)
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
2. Με την με αριθμ. 423/2017
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας
Αττικής, Οικονομικού Έτους 2018 που είναι ενταγμένο το έργο.
3. Με την με αριθμ. 347/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Αττικής εγκρίθηκε το Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής,
Οικονομικού Έτους 2019 που είναι ενταγμένο το έργο.
4. Με την με αριθμ. 67/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αρ.
53/2016 μελέτη του έργου.
5. Με την υπ. αριθμ. 253/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι
της διακήρυξης.
6. Με την με αριθμ. 519/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κυρώθηκε η
ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε με μέση έκπτωση 72,16 %
7. Στις 22-04-2019 υπεγράφη το υπ’ αριθμ. 17702 Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ του
Δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΟΔΟΣ
Α.Τ.Ε και με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης 16 μηνών.
8. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 18033/24-04-2019 πράξη ορισμού της κ. Λαμπρινίδου
Ειρήνης , Αρχιτέκτονα Μηχανικού & της κ. Ραμαντάνη Πολυτίμης , Πολ. Μηχανικού
ΤΕ , ως επιβλέπουσας του έργου.
9. Με την με αρ. 137/2020 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση του χρόνου
περαίωσης
10. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και εκδόθηκε η από 22-12-2020 Βεβαίωση
Περαίωσης Εργασιών από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
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11. Με την με αρ. πρωτ. Δήμου: 6686/16-03-2021 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του
έργου.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή και συντήρηση οδών σε διάφορες περιοχές του Δήμου
Αχαρνών.
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Ο παρών 2ος Α.Π.Ε συντάσσεται για να τακτοποιήσει την αυξομείωση ποσοτήτων των
συμβατικών εργασιών σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση του έργου.
Στην αρχική σύμβαση οι παρουσιαζόμενες καλύπτονται τόσο από τη χρήση του κονδυλίου των
απρόβλεπτων , καθώς και από τη χρήση της επί έλλατον δαπάνης της ομάδας 3 (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)
Ομοίως και στην 1η ΣΣΕ , οι παρουσιαζόμενες αυξήσεις καλύπτονται από τη χρήση του κονδυλίου
των απρόβλεπτων καθώς και τη χρήση της επί έλλατον δαπάνης της ομάδας 2 (ΤΕΧΜΙΚΑ ΕΡΓΑ)
και 3 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)
Η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και η 1η Σ.Σ.Ε. εγκρίθηκαν με την με αρ. 268/2019
Απόφαση Δ.Σ. κατόπιν της με αρ. πρωτ. Δήμου: 52817/25-11-2019 γνωμοδότησης του
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ)
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των
συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 691.965,21 στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό
661.967,21 € (για εργασίες, ποσό για ΓΕ + ΟΕ και ποσό για απρόβλεπτα), ποσό 30.000 € .
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 858.036,86 € (με ΦΠΑ)
Η Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται στο ποσό των 123.308,04 € στο οποίο
περιλαμβάνεται ποσό 63.067,38 € (για εργασίες και ποσό για ΓΕ+ΟΕ) , 36.374,59 € για
απολογιστικές εργασίες και 23.866,07 € για Φ.Π.Α και παρουσιάζει μείωση κατά 2.6312,30 €
Το επιπλέον αυτό ποσό των 123.308,04 €,
Αχαρνών.

θα χρηματοδοτηθεί από Πόρους του Δήμου

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού –Τακτοποιητικού Πίνακα
Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται σε 981.344,90 €
(με ΦΠΑ) .
Συνημμένα σας υποβάλλουμε την Αιτιολογική Έκθεση ,τον 2ο ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ με την 1η
ΣΣΕ και παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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6ο ΘΕΜΑ
Αχαρνές, 26 / 5 / 2022

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς: Τον Πρόεδρο Οικονομικής
Επιτροπής
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Συνδέσεις
αποχέτευσης (2020)» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών.
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε για την λήψη απόφασης και την έγκριση του 1ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(2020)», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 (και τροποποιήθηκε
με τον Ν.4782/2021), υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από την ανάδοχο εταιρεία και
επισυνάπτετε στην παρούσα εισήγηση σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ.
• Για το έργο του θέματος συντάχθηκε η με αριθμό 47/2020 μελέτη από την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24 %.
• Με την με αριθμό 268/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου.
• Η

δημοπρασία του έργου έγινε

στις 14/12/2020 και

η ανάδειξη του αναδόχου

εγκρίθηκε με την με αριθμό 275/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
•

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία: « Χ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΙΚΕ» και
υπεγράφη η με αρ.πρωτ. 42789/18-10-2021 εργολαβική Σύμβαση ποσού 277.780,00
€ με Φ.Π.Α. 24 % με διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 24 μήνες και ημερομηνία
περαίωσης στις 18.10.2023.

• Επιβλέπουσα μηχανικός του έργου, ορίστηκε η κ. Τούντα Κωνσταντίνα, Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε..
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Ο

1ος

Ανακεφαλαιωτικός

Πίνακας

Εργασιών,

συντάχθηκε

προκειμένου

να

συμπεριλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από
τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης
του έργου.
Αύξηση των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών λόγω του μεγάλου μήκους
και βάθους των εκσκαφών και σύμφωνα με το χαρακτηρισμό των περισσότερων εδαφών
ως βραχώδη, ιδιαίτερα στην περιοχή των Θρακομακεδόνων που συναντάται το
μεγαλύτερο ποσοστό των συνδέσεων καθώς και μείωση κάποιων άλλων, οι οποίες
κρίνονται αναγκαίες για την τεχνικά ορθή και ασφαλή ολοκλήρωση της εργολαβίας και οι
οποίες δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν με ακρίβεια σε αρχικό επίπεδο
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνει τη δαπάνη των εργασιών
στο ποσό των 148.937,60 €

απορροφώντας το ποσό των

22.856,64 € των

απροβλέπτων δαπανών διαμορφώνει την δαπάνη του έργου στο ποσό 224.016,21 €
(χωρίς Φ.Π.Α.)

με τελικό σύνολο το ύψος της αρχικής σύμβασης, ποσού 277.780,00 €

με ΦΠΑ 24%, όπως αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ΟΥ ΑΠΕ

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος
ΑΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

129.567,57 €

148.937,60

ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με ΓΕ&ΟΕ 18%):

152.889,73 €

175.746,37 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:

22.933,46 €

76,82 €

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ:

45.000,00 €

45.000,00 €

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:

3.193,02 €

3.193,02 €

-0,08 €

-0,08 €

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%:

53.763,87 €

53.763,87 €

ΣΥΝΟΛΟ:

277.780,00 €

277.780,00 €

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ:

Παρακαλούμε την συζήτηση του θέματος και την λήψη σχετικής απόφασης.
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος
Ηλ.Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.
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Ο
Ι

7ο ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αχαρνές, 26/05/ 2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προς:Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
κο Σπύρο Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: 2η Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12.
Η με αρ. 35/2019 Μελέτη Προϋπολογισμού 248.000,000 ευρώ με Φ.Π.Α.
(24%)
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με
την με αριθμ. 138/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
13.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (σύμφωνα με
την 64142/13-11-2018 Πράξη Ένταξης του Δήμου Αχαρνών), στον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
δήμων» με τίτλο : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και
λοιπές δράσεις», με εγκεκριμένο ποσό για το έργο του θέματος: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 248.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
14.
Με την υπ. αριθμ. 209/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν
οι όροι
της διακήρυξης.
15.
Με την 03/2021 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών
επικυρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία
ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ με προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 57,60%
16.
Στις 13 Απριλίου 2021 υπογράφηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 12990 εργολαβική
σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της
αναδόχου εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης εννέα (9)
μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης την 13-01-2022 .
17.
Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 12995/13-04-2021 πράξη ορισμού της κ.
Λαμπρινίδου
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Ειρήνης, Αρχιτέκτονα Μηχανικού ως επιβλέπουσας του έργου.
7.
Με την με αριθμ. 2/12-01-2022 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν ο 1ος Α.Π.Ε και η οποία κρίνεται
αναγκαία λόγω του ότι προέκυψαν επιτακτικές από τεχνικής άποψης εργασίες, λόγω
των εκτεταμένων φθορών στις όψεις και του 3ου κτιρίου, που περιλαμβάνεται στο
σχολικό συγκρότημα του 1ου ΕΠΑ.Λ. (κτίριο εργαστηρίων).
8.
Με την με αριθμ. 57/11-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκαν ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος καθώς και η σύναψη
της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ποσού 29.488,89 € από πόρους
Δήμου
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης
είναι οι εργασίες αποκατάστασης των
φθαρμένων όψεων των δυο κτιρίων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών, από τις οποίες
αποκολλήθηκαν μεγάλα τμήματα επιχρισμάτων από τα στηθαία των δωμάτων των
κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος. Περιλαμβάνονται εργασίες τοποθέτησης
σιδηρών ικριωμάτων, καθαίρεσης επιχρισμάτων, απομάκρυνσης των προϊόντων
καθαιρέσεων, αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών των οπλισμών από την
υγρασία και την οξείδωση, επίχρισης τους, χρωματισμού των όψεων των κτιρίων και
τοποθέτησης νέου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.
Με τη συμπληρωματική σύμβαση, θα εκτελεστούν στο 3ο κτίριο, εργασίες καθαίρεσης
επιχρισμάτων – που χρίζουν καθαιρέσεως – περιμετρικά των στηθαίων, αλλά και όπου
αλλού κριθεί αναγκαίο, αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών των οπλισμών από
την υγρασία και την οξείδωση, επίχρισης τους, χρωματισμού των όψεων των κτιρίων,
των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, θυρών, παραθύρων και υδρορροών και τοποθέτησης
νέου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Έχουν εγκριθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δυο (2) Πιστοποιήσεις
συνολικού ποσού 58.754,85 €, ενώ το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι 46.398,99
€.
Δ. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 66317/27-12-2021 αίτησή του, ο Ανάδοχος, ζήτησε
παράταση του χρόνου περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες και του δόθηκε με την με αρ.
16/01-02-2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έτσι για το έργο ορίστηκε
ημερομηνία περαίωσης η 13-04-2022.
Με την με αρ. πρωτ. Δήμου 48659/26-05-2022 , η Ανάδοχος του έργου «ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ
ΑΤΕ» , κατέθεσε αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μέχρι την υπογραφή
της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) για τους παρακάτω λόγους
:
1)
Η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Αναδόχου,
υπογράφηκε στις 13/04/2021. Το αντικείμενο του έργου ήταν οι εργασίες
αποκατάστασης των φθαρμένων όψεων και της εγκατάστασης νέου συστήματος
αντικεραυνικής προστασίας των κτιρίων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών (Κτίριο
Διοίκησης και Κτίριο Αιθουσών).
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2)

3)

4)

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, προέκυψαν
επιτακτικές από τεχνικής άποψης εργασίες, λόγω εκτεταμένων φθορών και στο
3ο κτίριο που περιλαμβάνεται στο σχολικό συγκρότημα του 1ου ΕΠΑ.Λ. (Κτίριο
Εργαστηρίων).
Συντάχθηκε για τους παραπάνω λόγους ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.), για να συμπεριλάβει το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, αλλά και την 1η
Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.), καθώς το υπολειπόμενο ποσό
της σύμβασης, δεν ήταν ικανό να καλύψει την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών.
Με την υπ’ αριθμ. 2/12-01-2022 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων Περιφέρειας Αττικής και με την υπ’ αριθμ. 57/11-02-2022 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκαν η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε.
στον 1ο Α.Π.Ε. και ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.

Καθώς για την υπογραφή της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης του έργου απαιτείται να προηγηθεί η έγκριση του Προϋπολογισμού
του Δήμου και προκειμένου να συνεχισθεί η έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των
εργασιών η Υπηρεσία αποδέχεται τις παραπάνω αιτίες καθυστέρησης και προτείνει
την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω Σύμβασης
κατά πέντε (5) μήνες , ήτοι μέχρι 13/09/2022.
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Μ
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8ο ΘΕΜΑ

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ:

Επικύρωση

Πρακτικού

ΙΙ

διεξαγωγής

διαγωνισμού

της

μελέτης

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου

Με την παρούσα εισήγηση, σας διαβιβάζουμε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της
Επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης του θέματος, με

Α/Α Συστήματος

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 186919.
Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού της εν λόγω μελέτης ορίστηκε με την
με αρ. 217/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΞ7ΤΩΨ8-9ΘΝ).
Στις 09/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., δυο από τα μέλη
συνδέθηκαν στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό
συστήματος

186919

και

διαπίστωσαν

ότι

αφενός

ο

διαγωνισμός

ήταν

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει
υποβληθεί εμπρόθεσμα μια (1) ηλεκτρονική προσφορά.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
1

Επωνυμία Προσφέροντα
ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
03/05/2022 14:16:57
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Ακολούθησε η αποσφράγιση των προσφορών και συγκεκριμένα των
υποφακέλων (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων) με ένδειξη (που αφορούν)
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά», ο έλεγχος δικαιολογητικών, η
βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα η
οποία λαμβάνει το βαθμό 100,00 και η σύνταξη του από 09/05/2022 Πρακτικού
Ι.
Επισημαίνεται

ότι

οι

υποφάκελοι

«Οικονομικές

Προσφορές»

δεν

αποσφραγίσθηκαν, αφού σύμφωνα με τη Διακήρυξη, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού.
Με την με αρ. 266/23-05-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: 9ΕΣΝΩΨ8-Α3Μ) εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι και κατόπιν
αυτού ορίστηκε ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η
26η/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..
Την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, δυο από τα μέλη συνδέθηκαν στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 186919
και διαπίστωσαν ότι μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος και το μέλος της Επιτροπής που διαθέτουν τους
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν
διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι
προσφορές.
Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος
«Οικονομική Προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο
περιεχόμενό τους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε αξιολόγηση της οικονομικής
προσφοράς

του

συμμετέχοντα

οικονομικού

φορέα.

Συγκεκριμένα,

λειτουργία Εκτυπώσεις του συστήματος εκδόθηκαν οι ακόλουθοι Πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
A/Α
1

Α/Α Προσφοράς
251376

Επωνυμία Προσφέροντα
ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΕΠΕ
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Ποσοστό
10,00 %

από

τη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 30
Επωνυμία Προσφέροντα
ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

Α/Α
Προσφοράς
251376

ΤΙΜΗ
129.144,00

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
ε
10,00

Υπολογισμός
(120*ε)/(20+ε)
40,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Επωνυμία
Προσφέροντα

Α/Α
Προσφοράς

Βαθμολογία
Τιμής

(Β. Τιμής*
30%)

Βαθμολογί
α Λοιπών
Κριτηρίων

Τ*70%

Συνολική
Β

ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΕΠΕ

251376

40,00

12,00

100,00

70,00

82,00

Κατόπιν των ανωτέρω, προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός
φορέας «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής με συνολική
βαθμολογία U ΣΒ = 82,00 και η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση
στον προσωρινό ανάδοχο.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ως προς την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα και θα διαβιβάσει στην Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021.
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής
απόφασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
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9ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού
Πολιτισμού και Νέας Γενιάς
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Ευαγγελία Αγγελίδου
Τηλ.(+30) 210 2415501 - 431
Fax (+30) 210 2415431
Email.: eaggelidou@acharnes.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

κ. Σπύρο Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών’’»
Κύριε Πρόεδρε,
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.

Την παρ.1κ.νι του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020), σύμφωνα με το οποίο «η Οικονομική
Επιτροπή εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς,
ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του
Δήμου».

2.

Την παρ. 12β της υπ’ αριθ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/ τ.Β΄/25-2-2011) απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., στην οποία ορίζεται
ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο Διοικητικό
Συμβούλιο αντίγραφο του Βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού
προηγούμενου οικονομικού έτους, με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά.
Στην παρ. 13 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το
βιβλίο ‘‘ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ’’ και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της
οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος
Μαρτίου.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου.

3.

Την παρ. 6 του άρθρου 2 της Δ4/86/ΦΕΚ 81/τ.Β΄/13-2-1987) υπουργικής απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στην οποία
ορίζεται ότι «η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται προς τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα την έγκριση των
απολογισμών ή ισολογισμών των Σχολικών Επιτροπών, καθώς και του κάθε είδους διοικητικού ή διαχειριστικού
ελέγχου των επιτροπών αυτών».

4.

Την με υπ’ αριθ.19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία διευκρινίζεται ότι οι
Σχολικές Επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/τ.Α΄/04-121997) για την υποβολή των απολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων.
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5.

Τον ετήσιο συνοπτικό πίνακα απολογισμού οικονομικού έτους 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 4/12-42022 (ΑΔΑ: ΨΓΗΝΟΞ84-ΩΜΙ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,
παρακαλείσθε για την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019, όπως εμφανίζεται στον ετήσιο
πίνακα απολογισμού:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ετήσιος Πίνακας Απολογισμού
Οικ. Έτος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Επιχορηγήσεις λειτουργικών αναγκών

Ενοίκια κυλικείων

54.860,85

Τόκοι
Ξενόγλωσσα
Λοιπά Έσοδα

4,25
17.530,26
734,00
587.384,76

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
Επιχορηγήσεις ΣΑΤΑ
Επιχορηγήσεις ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Σύνολο Εισπράξεων
Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.
Χρήσης

Σύνολο Εσόδων
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

514.255,40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΟΣΑ

Συντηρήσεις – Επισκευές
Αμοιβές Τρίτων
Παροχές Τρίτων (φωτισμός
– ύδρευση – τηλέφωνο κλπ)
Θέρμανση
Λοιπές Δαπάνες
Μισθοδοσία
Αγορές Παγίων
ΠΟΕ Δαπάνες
Δαπάνες Σχολείων

260.833,86
220.779,65
481.613,51
1.068.998,27 Σύνολο δαπανών
56.578,89 Τραπεζικός λογαριασμός Α
Βάθμιας
Καταθέσεις Α Βάθμιας
Πειραιώς
Υπόλοιπο μετρητών Α
Βάθμιας
Τραπεζικοί λογαριασμοί
Σχολείων
1.125.577,16 Σύνολο Εξόδων

226.583,95
50.575,18
14.370,02
57.771,37
5.049,97
266.197,48
2.066,69
56.468,32
140.066,97

819.149,95
138.581,23
99.426,54
122,10
68.297,34
1.125.577,16

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

Συνημμένα:
Η με υπ’ αριθ. 4/12-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΗΝΟΞ84-ΩΜΙ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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10ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού
Πολιτισμού και Νέας Γενιάς
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

κ. Σπύρο Βρεττό

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Ευαγγελία Αγγελίδου
Τηλ.(+30) 210 2415501 - 431
Fax (+30) 210 2415431
Email.: eaggelidou@acharnes.gr
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών’’»
Κύριε Πρόεδρε,
Λαμβάνοντας υπόψη:
6.

Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020), σύμφωνα με το οποίο «η Οικονομική Επιτροπή
εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια
προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου».

7.

Την παρ. 12β της υπ’ αριθ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/ τ.Β΄/25-2-2011) απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., στην οποία ορίζεται
ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο Διοικητικό
Συμβούλιο αντίγραφο του Βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού
προηγούμενου οικονομικού έτους, με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά.
Στην παρ. 13 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το
βιβλίο ‘‘ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ’’ και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της
οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος
Μαρτίου.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου».

8.

Την παρ. 6 του άρθρου 2 της Δ4/86/ΦΕΚ 81/τ.Β΄/13-2-1987) υπουργικής απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στην οποία
ορίζεται ότι «η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται προς τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα την έγκριση των
απολογισμών ή ισολογισμών των Σχολικών Επιτροπών, καθώς και κάθε είδους διοικητικό ή διαχειριστικό έλεγχο
των επιτροπών αυτών».
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9.

Την με υπ’ αριθ.19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία διευκρινίζεται ότι οι
Σχολικές Επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/τ.Α΄/04-121997) για την υποβολή των απολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων.

10. Τον ετήσιο συνοπτικό πίνακα απολογισμού οικονομικού έτους 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3/12-42022 (ΑΔΑ: ΡΒΖΘΟΞ84-2ΟΣ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
παρακαλείσθε για την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019, όπως εμφανίζεται στον ετήσιο
πίνακα απολογισμού:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ετήσιος Πίνακας Απολογισμού
Οικ. Έτος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Επιχορηγήσεις λειτουργικών αναγκών

Ενοίκια κυλικείων
Λοιπά Έσοδα
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
Επιχορηγήσεις για ΣΑΤΑ
Επιχορηγήσεις ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Σύνολο Εισπράξεων
Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.
Χρήσης

Σύνολο Εσόδων

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

467.202,94
78.013,17
6.212,24
551.428,35
218.574,73
272.408,46
490.983,19
1.042.411,54
48.809,64

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
Συντηρήσεις – Επισκευές
Αμοιβές Τρίτων
Παροχές Τρίτων (φωτισμός –
ύδρευση – τηλέφωνο κλπ)
Θέρμανση
Λοιπές Δαπάνες
Μισθοδοσία
Αγορές Παγίων
ΠΟΕ Δαπάνες
Δαπάνες Σχολείων
Σύνολο δαπανών
Καταθέσεις Β Βάθμιας Εθνική

Καταθέσεις Β Βάθμιας
Πειραιώς
Υπόλοιπο μετρητών Β Βάθμιας
Τραπεζικοί λογαριασμοί
Σχολείων
1.091.221,18 Σύνολο Εξόδων

ΠΟΣΑ
169.353,82
38.992,48
39.335,24
60.118,32
11.976,50
289.966,90
0,00
35.371,38
266.735,89
911.850,53
151.254,85
194,67
653,35
27.267,78
1.091.221,18

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

Συνημμένα:
Η με υπ’ αριθ. 3/12-4-2022 (ΑΔΑ: ΡΒΖΘΟΞ84-2ΟΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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11ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αχαρνές, 20/05/2022

Νομός Αττικής
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

Προς:

κ. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη: α) ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ
ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΑΧΑΡΝΩΝ» β) της αρ. 38/2022 σχετικής μελέτης της
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου γ) της προσφυγής στην διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ
του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ
ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΑΧΑΡΝΩΝ» δ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21.

Κ. Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του
Σώματος την έγκριση ή μη: α) ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ
ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΑΧΑΡΝΩΝ» β) της αρ. 38/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου γ) της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016
της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΑΧΑΡΝΩΝ» δ)
Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)
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2. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. το αρ. 61του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. αρθ. 57 του Ν. 4795/21,
σύμφωνα με το οποίο: « Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να
αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών
συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών,
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων
πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι
σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω
απόφαση της οικονομικής επιτροπής, καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των
παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές
παρέχονται».
4. την με αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας με την οποία ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών του Αυγούστου 2021, η
οποία παρατάθηκε έως και 3 Αυγούστου 2022 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 628/28-12022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘΦΣΧ) διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που
προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 3-82021.
5. την εντολή (προφορική) του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πρασίνου με την
οποία ζητά η εν λόγω ανάθεση να γίνει με την διαδικασία της παραγράφου 2γ του αρ.
32 του Ν. 4412/2016, ώστε να μπορέσει ο Δήμος μας να ανταπεξέλθει έγκαιρα στην
πρόληψη κατά των πυρκαγιών εν όψει αντιπυρικής περιόδου.
6. το γεγονός ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος
& Πρασίνου δεν επαρκεί για την έγκαιρη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.
7. την αρ. 38/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η οποία έχει ως
εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες αποψίλωσης ξερών χόρτων κοινόχρηστων χώρων
μεγάλων εκτάσεων της Δ. Ε Αχαρνών, με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος (με
καταστροφέα χόρτων).
Η παραπάνω εργασίες λόγο του μεγάλου αριθμού και εκτάσεων κοινόχρηστων χώρων
με ξερά χόρτα που χρήζουν αποψίλωσης είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν από
υπαλλήλους της υπηρεσίας πρασίνου. Τα συνεργεία Πρασίνου του Δήμου αποτελούνται
συνολικά από 21 κηπουρούς και εργάτες κήπων, υπεύθυνους για την τακτική συντήρηση
(κλαδέματα – κοπές δέντρων και θάμνων, κουρέματα χλοοταπήτων, κοπές χόρτων,
φυτέματα, ποτίσματα κλπ) πάρκων, οδών, πλατειών, σχολείων και άλλων κοινόχρηστων
χώρων , συνολικής έκτασης του Δήμου περίπου 110 km2.
Επομένως είναι φανερό ότι οι ανωτέρω εργασίες ξεπερνούν τον προγραμματισμό που
μπορεί να ικανοποιήσει η Υπηρεσία Πρασίνου με το προσωπικό που διαθέτει για την
έγκαιρη εκτέλεσή τους.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας εργασίας θα γίνει
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4412/2016 με την χρήση της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32,
περίπτωση 2γ και 32Α του Ν. 4412/16,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός

πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, διότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7169/4-8-2021 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αχαρνών σε κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης, η οποία παρατάθηκε έως και 3 Αυγούστου 2022 σύμφωνα με την
αρ. πρωτ. 628/28-1-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ).
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 29.925,00 € +
Φ.Π.Α.24% ( =7.182,00 €), συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 37.107,00 € και θα
καλυφθεί από τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2022
υπό τον Κ.Α 35-6262.005.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η αποψίλωση ξερών χόρτων - βοτάνισμα θα γίνεται με χρήση αυτοκινούμενου
μηχανήματος (με προσαρτημένο καταστροφέα χόρτων), σύμφωνα με τις εντολές της
υπηρεσίας Πρασίνου, αφού προηγηθεί συνεννόηση με τον ανάδοχο για την έναρξη των
εργασιών.
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για
την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και προς αποφυγή ατυχημάτων.

Α.Τ. 1
ΑΡΘΡΟ ΣΤ6.4 : Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα
Βοτάνισμα φυτών με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος, σύμφωνα με τη
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η
κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,
η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το
βοτάνισμα και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.
Τιμή μονάδας : 17,50 €/ στρέμμα
Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από τις διατάξεις των παρακάτω Νόμων:
•

Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα

•

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

•

Ν 4412/2016

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021
•

Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου έτους

2022 με Κ.Α. 35-6262.005 στο ποσό των 37.107,00 Ευρώ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV: 45343100-4 (Εργασίες πυροπροστασίας)
Περιγραφή είδους
Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα
(με καταστροφέα χόρτων)

Ποσότητα
(στρ.)

Τιμή Μονάδας
(χωρίς Φ.Π.Α)

1710

17,50
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Σύνολο
29.925,00

ΣΥΝΟΛΟ (€) :

29.925,00

Φ.Π.Α 24% :

7.182,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) :

37.107,00

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Π.Ε

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή αφορά την παροχή υπηρεσιών για ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ
ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΑΧΑΡΝΩΝ΄΄.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, θα γίνουν με την
επίβλεψη και τις οδηγίες της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ του
Δήμου Αχαρνών.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
• Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα
• Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
• Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021
• Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις., όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
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Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία πλην της συμβάσεως κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Απόφαση Δημάρχου
β) Η Τεχνική Περιγραφή και ο Προϋπολογισμός της μελέτης
γ) Η προσφορά του Αναδόχου
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν τις 3/8/2022.
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του
εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού
που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών που περιγράφονται στην
τεχνική περιγραφή παραπάνω. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία με τα
οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα
εφαρμόσουν (τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ.)
2. Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση
ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών.
3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του
έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. Σημειώνεται
ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση
απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η
οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
4. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος
αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του
Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του δημοσίου, ενώ ο
Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
6. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θα
προξενήσει κατά τις εργασίες του, με υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκομίσει
εντός 15 ημερών, μετά την υπογραφή της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι
ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη, για ζημιές
που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο
της σύμβασης.
7. Η συνολική προθεσμία περάτωσης της ανατεθείσας εργασίας ορίζεται σε χρονικό
διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν τις 3/8/2022.
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Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του Δήμου
1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα
οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης παροχής
υπηρεσιών.
2.

Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης με το
ποσό των 200 €, για τις ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί
το έργο πλημμελώς και αντισυμβατικώς, έχει δε το δικαίωμα μετά από συνεχή
επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς να κηρύξει έκπτωτο τον
εργολάβο, αφού πρώτα τον καλέσει σε εξώδικη διαμαρτυρία δεκαπέντε ημέρες
πριν, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

Άρθρο 7ο: Τεχνικές Προδιαγραφές
Η αποψίλωση ξερών χόρτων - βοτάνισμα θα γίνεται με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος (με
προσαρτημένο καταστροφέα χόρτων), σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας Πρασίνου, αφού
προηγηθεί συνεννόηση με τον ανάδοχο για την έναρξη των εργασιών

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για
την αποφυγή ατυχημάτων στο εργαζόμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τους διερχόμενους
πεζούς και σταθμευμένα αυτοκίνητα, Τοποθετούνται κατάλληλα μέσα σήμανσης
εκτέλεσης εργασιών με ευθύνη του αναδόχου, τα οποία απομακρύνονται μετά το πέρας
των εργασιών.
Τα οχήματα – μηχανήματα θα είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη κατασκευής και
λειτουργίας, εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες άδειες και θα είναι κατάλληλα για την
εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 8ο: Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά
που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο
εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα,
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα
και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος
περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος
ανάλογα.
Άρθρο 9ο: Παρακολούθηση και Παραλαβή της εργασίας
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Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση της σύμβασης έχει η
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αχαρνών. Η παραλαβή θα γίνει από
την Επιτροπή Παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής
Το συνολικό τίμημα αναγράφεται στη σύμβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η
πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες χωρίς καμία
περαιτέρω επιβάρυνση του Δήμου Αχαρνών έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και
ενδεικτικά: το απαιτούμενο προσωπικό, καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός κ.τ.λ. που
χρειάζονται για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των στοιχείων που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα
κ.λ.π.) και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών και την έγκριση των εργασιών από την
αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
Άρθρο 11ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων
που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τα Δικαστήρια της περιοχής της Αναθέτουσας
Αρχής.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Π.Ε

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε

Σε περίπτωση έγκρισης των ανωτέρω προτείνουμε τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του Ν. 4412/16 ως εξής:
Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη
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1. Νικόλαος Νίκας
2. Σμαρώ Καρακάση
3. Θεόδωρος Κουτσίκος

1. Ελένη Μαρούγκα
2. Αθανάσιος Σωτηρίου
3. Βασίλειος Ρούσας

Ο πρώτος των τακτικών μελών ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.
Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε τακτικού μέλους αναπληρώνεται με ένα από τα
αναπληρωματικά μέλη.
Η παραπάνω σύσταση της Επιτροπής διεξαγωγής της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης
ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές Διαδικασίες ανάθεσης του Έργου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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12ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμήμα Καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και
ειδικών συνεργείων

Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
Π
ρ
ο
ς
:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη: α) της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς
και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης που βρίσκονται στους
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ. Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, β) της αρ.

43/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, γ) της
προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 των
υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων
καθαρισμού βλάστησης δ) της συγκρότησης της επιτροπής προσφυγής στην
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Κ. Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή
συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση ή μη: α) της ανάθεσης υπηρεσιών
αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης
της Δ.Κ. Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών β) της αρ. 43/2022 σχετικής μελέτης
της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, γ) της προσφυγής στην διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ
του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και
διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης δ) της συγκρότησης της
επιτροπής προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Έχοντας υπ’ όψιν:
1)
τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ
(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)
2)
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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3)
την διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 περιπτ. ιδ του Ν. 4623/2019 η οποία
ορίζει ότι «Η οικονομική επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση», η Οικονομική Επιτροπή καθίσταται
αρμόδια και στις εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όπως εν προκειμένω, να
αποφασίσει για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
4)
το αρ. 61 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 117 του Ν.
4674/2020, σύμφωνα με το οποίο: «Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατά την
κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση
συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών
κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφ’ όσον οι
σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την απόφαση
καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η
περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται»
5) την με αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας με την οποία ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών του
Αυγούστου 2021, η οποία παρατάθηκε έως και 3 Αυγούστου 2022 σύμφωνα με
την αρ. πρωτ. 628/28-1-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας (ΑΔΑ: Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της
διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η-8-2021.
6) το από 1-6-2022 mail Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Διαχείρισης Απορ/των με το οποίο ζητείται η ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής
κλαδιών από την Δ.Κ. Θρακομακεδόνων με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση βάσει της παραγράφου 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 λόγω
της κήρυξης του Δήμου μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
7) το γεγονός ότι η Δ.Κ. Θρακ/νων συνορεύει με περιαστικό δάσος και ο
τεράστιος παραγόμενος όγκος πρέπει να απομακρύνεται άμεσα προς αποφυγή
εκδήλωσης πυρκαγιάς διανυομένης της αντιπυρικής περιόδου 2022
8) την αρ. 43/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η
οποία έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης
υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης που βρίσκονται στους κοινόχρηστους
χώρους της Δ.Κ Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών. Τα απόβλητα αυτά θα
οδηγηθούν σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης προς αξιοποίηση (ενδεικτικά:
παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων, φυτοχωμάτων, εναλλακτικών καυσίμων
(pellet), compost).
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών της
διαχείρισης των αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση, διαλογή κ.λ.π), έως
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και την τελική διάθεση αυτού.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανώτερων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των
20.152,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24.988,48 ευρώ με ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από
ιδίους πόρους του Δήμου Αχαρνών από τον ΚΑ: 20-6142.003 «Υπηρεσίες
αποκομιδής κλαδιών Δ.Κ Θρακομακεδόνων» του υπό έγκριση προϋπολογισμού
του έτους 2022.
Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας
ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς:
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
90511100-3
Υπηρεσίες
αποκομιδής
στερεών
αστικών
απορριμμάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

1

Υπηρεσίες αποκομιδής,
μεταφοράς και διαχείρισης
υπολειμμάτων καθαρισμού
βλάστησης

τόνος (tn)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Τιμή
Μονάδας
(ευρώ)

Ποσότητα

916

22,00

Δαπάνη
(ευρώ)

20.152,00

Σύνολο

20.152,00

Φ.Π.Α. 24%

4.836,48

Γενικό Σύνολο Δαπάνης

24.988,48

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1ο Αντικείμενο.
Περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους
της σύμβασης, θα διέπουν τις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης
υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης του Δήμου Αχαρνών. Είναι αναγκαία η επιλογή
οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση
υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης λόγω του τεράστιου παραγόμενου όγκου ο οποίος
πρέπει να απομακρύνεται άμεσα προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς διανυομένης της
αντιπυρικής περιόδου 2022, καθώς και του γεγονότος ότι η Δ.Κ. συνορεύει με περιαστικό
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δάσος.
Άρθρο 2ο: Τεχνικές προδιαγραφές
Συλλογή - Μεταφορά των αποβλήτων
Τα υπολείμματα καθαρισμού βλάστησης αποτελούνται κυρίως από κλαδιά, γρασίδι,
φύλλα, κορμούς δένδρων κ.λ.π
Η επεξεργασία των υλικών γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του
οικονομικού φορέα ή/και συνεργατών αυτού.
Η φόρτωση και μεταφορά των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα
ή/και συνεργατών αυτού θα γίνεται με προσωπικό και οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα
έργου κλπ.) του οικονομικού φορέα. Τα οχήματα θα εισέρχονται στη μονάδα
ανακύκλωσης-ανάκτησης του οικονομικού φορέα ή/και συνεργατών αυτού, όπου θα
ζυγίζεται το κάθε όχημα και θα εκδίδεται το αντίστοιχο ζυγολόγιο, το οποίο θα αποτελεί
ένα από τα παραστατικά για την πληρωμή του αναδόχου.
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την αποκομιδή, μεταφορά, τυχόν επεξεργασία
(ενδεικτικά: διαλογή/κοπή/θρυμματισμό/λειοτεμαχισμό) και την τελική διάθεση των
επεξεργασμένων υλικών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες, είτε απ' ευθείας είτε
μέσω αδειοδοτημένων προς τούτο συνεργατών του καθώς και το κόστος όλων των
παραπάνω εργασιών. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω τελική διάθεση περιλαμβάνεται στις
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα και στο προϋπολογισμένο με το παρόν ποσό.
Ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να αποτυπώσει τη διακίνηση των αποβλήτων
που παραλαμβάνει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να ενημερώσει σχετικά το
Δήμο.
Ο οικονομικός φορέας και οι συνεργάτες του πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη
υποδομή (εξοπλισμό και εγκαταστάσεις) ώστε να παρέχουν την υπηρεσία που
περιγράφεται στο παρόν.
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει τη μεταφορά των αποβλήτων με οχήματα, τα οποία
θα διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυση των
αποβλήτων στους δρόμους.
Άρθρο 3ο: Συμπληρωματικά στοιχεία
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει:
1) Να είναι εγγεγραμμένος και καταχωρημένος στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων
(ΗΜΑ) του άρθρου άρθρο 52 του νόμου 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021).
2) Να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθ’ όλη την
εργασιών, ασφαλιστικού ορίου τουλάχιστον 100.000 €
αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε αστική
επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση
ζημιογόνου συμβάντος.

διάρκεια εκτέλεσης των
ετησίως στο οποίο θα
ευθύνη έναντι τρίτων και
σε περίπτωση επέλευσης

3) Ο ίδιος ή οι συνεργάτες αυτού να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής.
Το τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με
τους οποίους και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους της συμβάσεως, θα
πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων
καθαρισμού βλάστησης της Δ.Κ Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
>
Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
>
Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
>
Του Ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013»,
>
Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
>
Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις
του άρθρου 1,
>
Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
>
Του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
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>
Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
>
Του Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
>
Του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
>

Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150)

>
Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού
Εσωτερικών
>
Του Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
>
Του Ν.3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673)
σχετικά με τα ''Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005'', καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός
χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες"
>

Του Ν.2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

>
Του Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
>
Του Ν.2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα",
>
Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
>

Του Π.Δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"

>
Του Π.Δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»
>
Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
>
Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα
Καλλικράτης,
>

Του Ν. 4497/2016 (Α' 171) Άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

>

Του Ν.4555/18 « Πρόγραμμα Κλεισθένη »

>
Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη
αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., υπουργικής
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, όπως έχουν
τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.
Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της υπηρεσίας
3.1 Η δαπάνη των εργασιών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 24.988,48
€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3.2

Προέρχεται από τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του έτους 2022.

3.3

Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Άρθρο 4ο: Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση
παροχή υπηρεσίας, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω:
>
Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές.
>

Συγγραφή Υποχρεώσεων.

>

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

Άρθρο 5ο: Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης.
5.1 Το αρμόδιο όργανο του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή) κατακυρώνει το
αποτέλεσμα της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη
τιμή).
5.2 Στον οικονομικό φορέα που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ή
παραλαμβάνεται ιδιοχείρως πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 6ο: Υπογραφή σύμβασης
6.1 Ο οικονομικός φορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε
να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν.
6.2 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6299f2b82b1cceec6fbf6081 στις 03/06/22 14:46

κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων και διαρκεί έως την 3η
Αυγούστου 2022 ή νωρίτερα μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Άρθρο 7ο: Παραλαβή της υπηρεσίας - επίβλεψη
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων
υπηρεσιών ή παραδοτέων.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Για τούτο θα
πρέπει ο ανάδοχος να παραδώσει στην υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τα
σχετικά παραστατικά (ζυγολόγια) καθώς και συμπληρωμένο τον κάτωθι συγκεντρωτικό
πίνακα:
ΚΩΔΙΚΟΣ
Ποσότητα
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ Αποβλήτου tn
ΕΚΑ
…………….

……………

Στοιχεία
Δραστηριότητας
Συλλογής &
Μεταφοράς
Αποβλήτου
………………

Στοιχεία 1ης
Εγκατάστασης
Παραλαβής/
Αποθήκευσης
Αποβλήτου
……………….

Εργασία ανάκτησης/
Διάθεσης του
Αποβλήτου στον τελικό
αποδέκτη
…………………

Άρθρο: 8ο Πληρωμές οικονομικού φορέα
8.1 Το συνολικό τίμημα αναγράφεται στη σύμβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η
πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης.
8.2 Όλες οι πληρωμές του οικονομικού φορέα υπόκεινται στις αντίστοιχες κρατήσεις,
φόρους, τέλη, δασμούς, και λοιπές εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων κλπ. κατά τις
κείμενες διατάξεις που ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης.
8.3 Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων" και σύμφωνα με τη διαδικασία
παραλαβής και με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την προσκόμιση των
αντιστοίχων απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου. Η
πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου
παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
8.4 Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις.
8.5 Τα ποσά πληρωμής προέρχονται από ίδιους πόρους.
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Άρθρο 9°: Αθέτηση όρων συμφωνίας
Η από μέρους του οικονομικού φορέα αθέτηση όρου της παρούσης διακήρυξης και της
υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωσης του προς τους όρους αυτών
παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται στις
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 10ο: Σταθερότητα τιμής
Η τιμή θα είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Άρθρο 11ο: Ανωτέρα βία
Ο οικονομικός φορέας που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της
απόδειξής της. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει
εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη
στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει τη
σύμβαση που του ανατέθηκε.
Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών.
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης μεταξύ Δήμου Αχαρνών και οικονομικού φορέα, θα επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 13ο: Υποχρεώσεις Οικονομικού Φορέα
13.1 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να ασφαλίσει στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία
όπως προβλέπεται απ' τον νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει. Σε περίπτωση
απασχόλησης αλλοδαπών αυτοί θα πρέπει να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας.
13.2 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο να
αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του
περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημίας, ύψους κατ’ ελάχιστο
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως (Ν. 4685/2020)
13.3 Ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53
παρ.2 του Ν.4412/16).
13.4 Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και
εθνικές οδηγίες και προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του
οικονομικού φορέα, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
13.5 Ο οικονομικός φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη η
οποία ήθελε προξενηθεί συνεπεία εργατικού ατυχήματος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα
οποία χρησιμοποιούνται απ' αυτόν. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για τέτοιες ζημίες ή
βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικά με αυτές,
εκτός αν η ζημία ή βλάβη προξενήθηκε από ενέργειες ή υπαιτιότητα του Δήμου, των
αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του.
13.6 O οικονομικός φορέας ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα
οφείλεται στην μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
13.7 Ο οικονομικός φορέας έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το
απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί
ατύχημα σ' αυτό.
13.8 Εάν οι εργασίες που θα πραγματοποιήσει ο οικονομικός φορέας δεν είναι σύμφωνα
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με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο οικονομικός
φορέας υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές στο χρόνο που θα ορίσει ο
Δήμος
13.9 Οι οδηγοί - χειριστές να είναι ικανοί και έμπειροι και να κατέχουν την αντίστοιχη
άδεια οδηγού-χειριστή, λίστα των οποίων θα κατατεθεί με την προσφορά του
οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλοι, ο οικονομικός φορέας
υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους.
13.10 Τα οχήματα-μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας,
λίστα των οποίων θα κατατεθεί με την προσφορά του οικονομικού φορέα, θα πρέπει να
διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας σε ισχύ, να έχουν εξοφληθεί τα τέλη
χρήσεως, να είναι νόμιμα ασφαλισμένα και ΚΤΕΟ.
13.11
Οι δαπάνες λειτουργίας των οχημάτων-μηχανημάτων έργου όπως οδηγοί,
χειριστές, καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π. βαραίνουν τον οικονομικό φορέα.
13.12. Το κόστος επισκευής & συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων έργου, από
οποιαδήποτε αιτία προκύψει κατά την διάρκεια της συμβάσεως, βαρύνουν τον
οικονομικό φορέα.
13.13 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τα μέσα
ατομικής προστασίας κατά την ώρα εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
13.14 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την
προστασία και διαφύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως υπηρεσιών που
βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη υπηρεσία για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της
λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του οικονομικού φορέα,
επανορθώνονται άμεσα από τον ίδιο.
13.15 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και
πινακίδες όπως ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια των εργασιών.
13.16 Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας
του Δήμου η οποία δύναται να ορίσει υπεύθυνο/ους παρακολούθησης του έργου.
13.17 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την
Υπηρεσία, με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή του, καθώς και για
την άμεση λήψη απ' αυτήν σχετικών οδηγιών.
13.18 Απαγορεύεται η απόρριψη των αποβλήτων του Δήμου που περιλαμβάνονται στο
αντικείμενο αυτής της μελέτης σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής ή η ανεξέλεγκτη απόρριψη
αυτών στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι από τα παραπάνω ο
οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος.
13.19 Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, που
αναφέρονται στα άρθρα του συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ιθθβ

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη: α) της ανάθεσης
υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού
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βλάστησης της Δ.Κ Θρακομακεδόνων β) της αρ. 43/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, γ) της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν.
4412/2016 των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων
καθαρισμού βλάστησης δ) της συγκρότησης της επιτροπής προσφυγής στην διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων.
Σε περίπτωση έγκρισης των ανωτέρω, προτείνουμε
τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ως εξής:
Τακτικά Μέλη
Επώνυμο

Όνομα

Ιδιότητα

1.

Παππούς

Σπυρίδων

Πρόεδρος

2.
3.

Σπανέα
Σταθόπουλος

Επώνυμο
1.
2.
3.

Γκλέκας
Ηλιάδης
Χειλετζάρης

Χρυσάνθη
Παρίσσης
Αναπληρωματικά Μέλη

Μέλος
Μέλος

Όνομα

Ιδιότητα

Χρήστος
Γεώργιος
Ιωάννης

ως Πρόεδρος
ως μέλος
ως μέλος

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορριμμάτων

Ευστάθιος Τοπαλίδης
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13ο ΘΕΜΑ
Βαθμός προτεραιότητας: «Κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «Τρία έτη»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 48192
Ημερ. 25/5/22

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες: Χρ. Αναγνωστόπουλος
Τηλ.: (+30)2132072484
Ε-mail: canagnostopoulos@acharnes.gr

Προς:

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης και διενέργειας
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.»

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί απόφαση για
τον ορισμό μελών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης και διενέργειας δημοσίων
συμβάσεων

προμηθειών

και

παροχής

γενικών

υπηρεσιών

της

Διεύθυνσης

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 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 τη
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.
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,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
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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. Η γνώμη 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. Σε
περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα αρχή να
ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων, των επιτροπών ή των ομάδων
εργασίας έναν εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει τις απαιτούμενες
ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1. 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.
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5. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και
οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του
φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.
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.
8. 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 και διενέργειας δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 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.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε τα σχετικά.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

14ο ΘΕΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες: K. MATZETAKHΣ
Τηλ.: (+30)2132072511
Ε-mail: kmatzetakis@acharnes.gr

Προς Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
κύριο Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου
Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αχαρνών», προϋπολογισμού 124.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική
Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού
προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης
«Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, με την υπ’ αριθμ. 2479/27-04-2022 (ΑΔΑ:
ΨΑΑΒ46Ψ844-Μ41) πρόσκληση με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)»
στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις
Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου»
του
χρηματοδοτικού
προγράμματος:
«ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, κάλεσε τους Δήμους της χώρας να υποβάλλουν τις
προτάσεις τους σύμφωνα με τον Οδηγό προγράμματος «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας
(Σ.Α.Π.)» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ έτους 2022».
Ο Δήμος Αχαρνών, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης και κατόπιν της υπ’ αριθμ.
251/2022 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ7ΒΦΩΨ8-9ΡΣ) με την οποία
ενεκρίθη η υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του
Σ.Α.Π., υπέβαλε σχετική πρόταση με αριθμ. πρωτ. (Πράσινου Ταμείου): 2022-003563 και με
τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αχαρνών»,
προϋπολογισμού 124.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Με την υπ’ αριθμ. 240.3.1./2022-01/06/2022 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:
9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ), ο Δήμος Αχαρνών καθορίσθηκε ως προσωρινός δικαιούχος
χρηματοδότησης συνολικού ποσού 124.000,00 €.
Κατόπιν των ανωτέρω,
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Α. Την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου
Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αχαρνών», προϋπολογισμού 124.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση
και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος
«Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».
Β. Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την
υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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15ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 27 Μαΐου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 404/27-05-2022 (ΑΔA: 9ΓΞ0ΩΨ8-ΝΝΜ) αποφάσεως
Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης
3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις

αρμοδιότητες της

Οικονομικής Επιτροπής
5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
6) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως
μέλη της Οικονομικής επιτροπής
7) Το γεγονός ότι ο

Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως
Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της
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οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει

χειρισμός δικαστικών

υποθέσεων
9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)
σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή
απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής .Στην περίπτωση
αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής
10) Την υπ΄αριθμ.: 404/27-05-2022 (ΑΔA: 9ΓΞ0ΩΨ8-ΝΝΜ) απόφαση Δημάρχου η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ.:
404/27-05-2022 (ΑΔA: 9ΓΞ0ΩΨ8-ΝΝΜ) αποφάσεως

Δημάρχου, δια της οποίας

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Γεράσιμος Γκασούκας, δικηγόρος Αθηνών
με Α.Μ.Δ.Σ.Α:24973, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να
καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών κατά την
συζήτηση με πινάκιο:

ορισθείσα

Ρύθμιση οφειλών και αριθ. 7, την 01-06-2022, αλλά και σε

κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση

της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:

825/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 122/2019

( Διαδικασία Εκουσίας

Δικαιοδοσίας ) αίτησης ( άρθρου 4, άρθρου 5 παρ. 3 και άρθρου 6 παρ. 1 εδ. β του
ν.3869/2010, ως και του άρθρου 781 ΚΠολΔ) της Μαρίνας Τσορπατσίδου του Μιχαήλ,
για ρύθμιση οφειλών μεταξύ άλλων και προς το Δήμο Αχαρνών.
Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίζεται στο ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ
(128,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών
του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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16ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 10 Μαΐου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ:«Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 326/10-05-2022 (ΑΔA: Ω80ΣΩΨ8-ΗΥ3) αποφάσεως
Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης
3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις

αρμοδιότητες της

Οικονομικής Επιτροπής
5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
6) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως
μέλη της Οικονομικής επιτροπής
7) Το γεγονός ότι ο

Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως
Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της
οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών
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ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει

χειρισμός δικαστικών

υποθέσεων
9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)
σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή
απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής .Στην περίπτωση
αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής
10) Την υπ΄αριθμ.: 326/10-05-2022 (ΑΔA: Ω80ΣΩΨ8-ΗΥ3) απόφαση Δημάρχου η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ.:
326/10-05-2022 (ΑΔA: Ω80ΣΩΨ8-ΗΥ3) αποφάσεως

Δημάρχου, δια της οποίας

διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα Χριστίνα Κωτσόγιαννη δικηγόρος Αθηνών με
Α.Μ.Δ.Σ.Α.:21916 για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να
καταθέσει προτάσεις– ανταίτηση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών για την
εδαφική έκταση συνολικής επιφανείας 333,90 τ.μ. με Κ.Α. 12.02.47 ευρισκομένης επί
του Ο.Τ. 2526 της Π.Ε. « ΠΥΡΓΟΥΘΙ» στο ποσό των 154,24 ευρώ το τ.μ σύμφωνα με
την υπ ́αριθμ .: 226/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και για τα
επικείμενα, σύμφωνα με τις τιμές που ορίσθηκαν με το υπ ́αριθμ.: 23/2016 Πρακτικό της
Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων Χωρικής Αρμοδιότητας Ανατολικής Αττικής
της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής,

με το οποίο

προσδιορίζεται η αξία των επικειμένων που περιλαμβάνονται στην πράξη εφαρμογής της
εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του
Δήμου Αχαρνών, κατά τη δικάσιμο την 17-05-2022, αλλά και σε κάθε μετ ́ αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο της από 02/02/2022 με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 1354/219/2022 αίτησης του
Παπαδόπουλου Γεώργιου του Ιωάννη, περί αναγνώρισης δικαιούχου και καθορισμού
προσωρινής τιμή μονάδας για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής εκτάσεως
συνολικής επιφανείας 333,90τ.μ. με Κ.Α. 12.02.47 ευρισκομένης επί του Ο.Τ. 2526 της
Πολεοδομικής Ενότητας «ΠΥΡΓΟΥΘΙ»

του Δήμου Αχαρνών, καθώς και των

επικειμένων αυτής. Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου ορίσθηκε στο ποσό των
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τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με
τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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17ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 19 Μαΐου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 375/19-05-2022

αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA:

6ΝΠ3ΩΨ8-ΨΙ8) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν.
3852/2010 »
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης
3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των
συνημμένων παραρτημάτων αυτού
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις αρμοδιότητες της
Οικονομικής Επιτροπής
5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
6) Την

υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022

απόφαση Δημάρχου περί ορισμού

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής
7) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος
να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως
Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της
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οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει

χειρισμός δικαστικών

υποθέσεων
9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)
σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή
απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση
αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής
10) Την υπ΄αριθμ.: 375/19-05-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 6ΝΠ3ΩΨ8-ΨΙ8) η
οποία

εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ.:
375/19-05-2022

αποφάσεως

Δημάρχου (ΑΔA: 6ΝΠ3ΩΨ8-ΨΙ8) δια της οποίας

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Χαράλαμπος Νικολέρης, δικηγόρος Αθηνών
με Α.Μ.Δ.Σ.Α:32066 :

1. Για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών- Τμήμα 20ο Μονομελές κατά τη
δικάσιμο την 27 Μαΐου 2022, η οποία ορίστηκε με την υπ΄ Αριθμ.: ΚΛ30844/2021
κλήση, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 30 Σεπτεμβρίου
2019 με Αριθ. Εισαγωγής: ΠΡ13550/1-10-2019 Προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε» με αίτημα
συμβιβασμού δια μέσου της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με
συμβιβασμό κατά: α) του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δήμος Αχαρνών και β)
των με αριθμούς: 1540, 1541, 1542, 1543/2016 αποφάσεων του Αντιδημάρχου Αχαρνών
με αριθ. πρωτ. αντίστοιχα: 78425, 78427, 78430, 78432 και 78435/2016 με τις οποίες
επιβλήθηκαν τέλη καθαριότητας , φωτισμού, δημοτικός φόρος και επιπλέον πρόστιμο για
το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 μέχρι 31-7-2016 ύψους μετά των προσαυξήσεων
25.420,86 ευρώ για το ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας επί της οδού Ναρκίσσου 12 στις
Αχαρνές, με αίτημα να εξαφανισθούν οι προσβαλλόμενες με αριθμούς 1540 και 1542
αποφάσεις με αριθ. πρωτ. 78425 και 78430/22-12-2016 αντίστοιχα και να
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6299f2b82b1cceec6fbf6081 στις 03/06/22 14:46

μεταρρυθμιστούν οι υπ΄αριθμ.: 1542 και 1543 με αριθ. πρωτ. 78427 και 78432/22-122016 αντίστοιχα αποφάσεις και να καταλογισθούν : α) 2614,85 ευρώ για την αιτία που
αναφέρεται στην υπ΄αριθμ.: 1541/2016 απόφαση και β) 172,75 ευρώ για την αιτία που
αναφέρεται στην υπ΄αριθμ.: 1543/2016 απόφαση.
Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα
(149,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου
ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

2. Για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών- Τμήμα 20ο Μονομελές κατά τη
δικάσιμο την 27 Μαΐου 2022, η οποία ορίστηκε με την υπ΄ Αριθμ.: ΚΛ30849/2021
κλήση, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 30 Σεπτεμβρίου
2019 με Αριθ. Εισαγωγής: ΠΡ13551/1-10-2019 Προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία « ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε» με αίτημα
συμβιβασμού δια μέσου της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με
συμβιβασμό κατά: α) του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δήμος Αχαρνών και β)
των με αριθμούς 1532 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538 και 1539/2016 αποφάσεων
Αντιδημάρχου Αχαρνών με αριθ. πρωτ. αντίστοιχα: 78416, 78417, 78420, 78422, 78426,
78428, 78431, και 78433 και της συγκεντρωτικής με αριθμό πρωτ.: 78410/22-12- 2016,
με τις οποίες επιβλήθηκαν συνολικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, πλέον προστίμου
και δημοτικών φόρων για χρονικά διαστήματα εντός των ετών 2013, 2014, 2015 και
2016, ύψους 61587,02 ευρώ για τα ακίνητα της εταιρείας επί της οδού Δεκελείας 110 στις
Αχαρνές και για την εξαφάνιση : α) των προσβαλλόμενων με αριθμούς 1532 και αριθ.
πρωτ.: 78416/2016, 1533 και αριθ. πρωτ.: 78417/2016, 1536 και αριθ. πρωτ.: 78426/2016
και 1537 και αριθ. πρωτ.: 78428/2016 αποφάσεις του Αντιδημάρχου Αχαρνών και β) να
μεταρρυθμιστούν οι υπ΄αριθμ.: 1534, 1535, 1538 και 1539 αποφάσεις με αριθ. πρωτ.:
78420, 78422, 78431, και 78453/2016 με σκοπό να διαγραφούν τα καταλογισθέντα
πρόστιμα ποσού 6.978,60 4.061,32 766,33 και 445,98 ευρώ αντίστοιχα.
Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα
(149,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου
ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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18ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 19 Μαΐου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 376/19-05-2022

αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA:

97ΑΒΩΨ8-630) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν.
3852/2010 »
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης
3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των
συνημμένων παραρτημάτων αυτού
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις αρμοδιότητες της
Οικονομικής Επιτροπής
5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
6) Την

υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022

απόφαση Δημάρχου περί ορισμού

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής
7) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος
να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως
Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6299f2b82b1cceec6fbf6081 στις 03/06/22 14:46

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει

χειρισμός δικαστικών

υποθέσεων
9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)
σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή
απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση
αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής
10) Την υπ΄αριθμ.: 376/19-05-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 97ΑΒΩΨ8-630) η
οποία

εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ.:
376/19-05-2022

αποφάσεως

Δημάρχου (ΑΔA: 97ΑΒΩΨ8-630) δια της οποίας

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με
Α.Μ.Δ.Σ.Α. 17096, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να
καταθέσει σημείωμα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 23 Μαΐου
2022 ημέρα Δευτέρα, ότι έχει ορισθεί η συζήτηση της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:
46001/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:4959/2022 μη Αυτοτελούς Αιτήσεως
Προσωρινής Διαταγής ( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ) των Αγγελή Δημητρίου του
Φιλίππου κ.λ.π ( συν. 39 ) κατά του Δήμου Αχαρνών, καθώς και σε οποιαδήποτε
συζήτηση ορισθεί κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης, προς αντίκρουση της προσωρινής
διαταγής.
Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε στο ποσό των διακοσίων σαράντα (
240,00 ) ευρώ ( 3 ώρες Χ80 ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, συμπεριλαμβανομένου
του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων
Παράρτημα Ι.
Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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19ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 19 Μαΐου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 377/19-05-2022

αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA:

ΨΟΚ8ΩΨ8-36Χ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν.
3852/2010 »
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης
3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των
συνημμένων παραρτημάτων αυτού
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις αρμοδιότητες της
Οικονομικής Επιτροπής
5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
6) Την

υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022

απόφαση Δημάρχου περί ορισμού

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής
7) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος
να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως
Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της
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οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει

χειρισμός δικαστικών

υποθέσεων
9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)
σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή
απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση
αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής
10) Την υπ΄αριθμ.: 377/19-05-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: ΨΟΚ8ΩΨ8-36Χ) η
οποία

εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ.:
377/19-05-2022
διορίσθηκε

αποφάσεως

Δημάρχου (ΑΔA: ΨΟΚ8ΩΨ8-36Χ) δια της οποίας

πληρεξούσια δικηγόρος η κα Φανή Πουραϊμη, δικηγόρος Αθηνών με

Α.Μ.Δ.Σ.Α.:25347, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών ( 27ο Τμήμα Τριμελές ) να παρασταθεί και να καταθέσει
υπόμνημα κατά τη συζήτηση την 24η Μαΐου 2022, κατόπιν της υπ΄αριθμ: 2150/22-022022 μη οριστικής απόφασης του ιδίου δικαστηρίου, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή
ματαίωση συζήτηση της από 20 Νοεμβρίου 2018 και με αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ10564/2011-2018 προσφυγής του κου Γεωργακόπουλου Αναστάσιου του Παναγιώτη με αίτημα
συμβιβασμού δια μέσου της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με
συμβιβασμό και η οποία στρέφεται κατά: α) του Δήμου Αχαρνών β) των πράξεων
επιβολής εισφοράς σε χρήμα με ημερομηνία έκδοσης την 17-10-2018 ποσού συνολικά
61.140,41 ευρώ εις βάρος δύο ακινήτων του επί των Ο.Τ 2914 και 2915 της
Πολεοδομικής Ενότητας « ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» λόγω ένταξης της εν λόγω περιοχής
στο σχέδιο πόλης γ) της αντίστοιχης εγγραφής του προσφεύγοντος σε χρηματικό
κατάλογο και δ) του υπ΄αριθμ.: 4/2016 ( αριθ. πρωτ.: 179206/2015 ) πρακτικού της
Επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων χωρικής αρμοδιότητας Ανατολικής Αττικής
της Περιφέρειας Αττικής ( Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Χωρικού
Σχεδιασμού ΕΠΑΑ) Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου ορίσθηκε στο ποσό των
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διακοσίων

ογδόντα

οκτώ

(288,00€)

ευρώ

πλέον

αναλογούντος

ΦΠΑ

24%

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του
Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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20ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 20 Μαΐου 2022

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 386/20-05-2022
9Λ9ΠΩΨ8-25Ξ)

σύμφωνα με τις διατάξεις

αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA:
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν.

3852/2010 »
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης
3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις

αρμοδιότητες της

Οικονομικής Επιτροπής
5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
6) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως
μέλη της Οικονομικής επιτροπής
7) Το γεγονός ότι ο

Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
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8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως
Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της
οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει

χειρισμός δικαστικών

υποθέσεων
9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)
σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή
απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής .Στην περίπτωση
αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής
10) Την υπ΄αριθμ.: 386/20-05-2022

απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 9Λ9ΠΩΨ8-25Ξ) η

οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ.:
386/20-05-2022

αποφάσεως

Δημάρχου (ΑΔA: 9Λ9ΠΩΨ8-25Ξ) δια της οποίας

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών
με ΑΜΔΣΑ: 17096 για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να
καταθέσει σημείωμα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη
συζήτηση

την

24

Μαϊου

2022

ημέρα

Τρίτη,

της

με

Γενικό

Αριθμό

Κατάθεσης:46859/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:5056/2022 μη Αυτοτελούς
Αιτήσεως Προσωρινής Διαταγής (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), των Δαπόλα
Γεωργίου του Αγαπητού κ.λ.π ( συν. 35 ), εργαζομένων στο Δήμο Αχαρνών με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αλλά και σε κάθε άλλη
κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης συζήτηση ορισθεί, προς αντίκρουση της προσωρινής
διαταγής.
Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε στο ποσό των διακοσίων σαράντα
(240,00 )
ευρώ ( 3 ώρες Χ80 ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, συμπεριλαμβανομένου του
γραμματίου
ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
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Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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21ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 26 Μαΐου 2022

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 395/26-05-2022 (ΑΔA: ΨΛΒ8ΩΨ8-Ω2Ω) αποφάσεως
Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης
3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις

αρμοδιότητες της

Οικονομικής Επιτροπής
5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
6) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως
μέλη της Οικονομικής επιτροπής
7) Το γεγονός ότι ο

Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
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8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως
Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της
οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει

χειρισμός δικαστικών

υποθέσεων
9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)
σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή
απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής .Στην περίπτωση
αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής
10) Την υπ΄αριθμ.: 395/26-05-2022 (ΑΔA: ΨΛΒ8ΩΨ8-Ω2Ω) απόφαση Δημάρχου η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ.:
395/26-05-2022 (ΑΔA: ΨΛΒ8ΩΨ8-Ω2Ω) αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας
διορίσθηκε Πληρεξούσιος Δικηγόρος ο κ. Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με
ΑΜΔΣΑ: 17096 για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να καταθέσει
σημείωμα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 31 Μαΐου 2022 ότε έχει
ορισθεί η συζήτηση της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 47666/2022 και Ειδικό Αριθμό
Κατάθεσης:5157/2022 μη Αυτοτελούς Αιτήσεως Προσωρινής Διαταγής ( Διαδικασία
Ασφαλιστικών Μέτρων ) του Γιαννακίδη Θωμά του Θεόδωρου κατά του Δήμου
Αχαρνών, καθώς και σε οιαδήποτε συζήτηση ορισθεί κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης,
προς αντίκρουση της προσωρινής διαταγής.
Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίζεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα
(240,00 )
ευρώ ( 3 ώρες Χ 80 ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, συμπεριλαμβανομένου του
γραμματίου
ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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22ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 27 Μαΐου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 402/27-05-2022 (ΑΔA: ΩΔ4ΝΩΨ8-Ι3Λ) αποφάσεως
Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης
3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις

αρμοδιότητες της

Οικονομικής Επιτροπής
5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
6) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως
μέλη της Οικονομικής επιτροπής
7) Το γεγονός ότι ο

Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως
Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της
οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών
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ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει

χειρισμός δικαστικών

υποθέσεων
9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)
σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή
απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής .Στην περίπτωση
αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής
10) Την υπ΄αριθμ.: 402/27-05-2022 (ΑΔA: ΩΔ4ΝΩΨ8-Ι3Λ) απόφαση

Δημάρχου η

οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ.:
402/27-05-2022 (ΑΔA: ΩΔ4ΝΩΨ8-Ι3Λ) αποφάσεως
διορίσθηκε πληρεξούσια

Δημάρχου, δια της οποίας

δικηγόρος η κα Αντωνία Δημητρακοπούλου, δικηγόρος

Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α:13363 για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παρασταθεί
και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα
28ο Μονομελές κατά τη συζήτηση την 8 Ιουνίου 2022 αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή
ματαίωση συζήτηση της από 17-12-2021 με αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ7414/20-12-2021
αγωγής

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο
«Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε » κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ο.Τ.Α πρώτου
βαθμού ) « ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » δια της οποίας η ενάγουσα αιτείται να υποχρεωθεί το
εναγόμενο πρόσωπο να της καταβάλει: Α) Το χρηματικό ποσό των 41.024,18 ευρώ με
το νόμιμο τόκο υπερημερίας και επιδικίας, ως διαφυγόντα έσοδα λόγω της υπαίτιας
παράλειψης του εναγόμενου να κατασκευάσει τις απαιτούμενες εξωτερικές αποχετευτικές
διακλαδώσεις

στη

Δημοτική

Ενότητα/Δημοτική

Κοινότητα

Θρακομακεδόνων,

αποστερώντας κατ΄ακολουθίαν από την ενάγουσα την είσπραξη των νομίμων τελών
χρήσης υπονόμου επί των λογαριασμών ύδρευσης έκδοσης Νοεμβρίου 2016, για 834
υδροδοτούμενες παροχές . Β) Το χρηματικό ποσό των 10.000,00 ευρώ νομιμοτόκως ως
εύλογη ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που έχει υποστεί. Γ) Να κηρυχθεί προσωρινά
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εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και Δ) Να καταδικασθεί το εναγόμενο στην εν
γένει δικαστική δαπάνη.
Η αμοιβή της πληρεξούσιας

δικηγόρου ορίσθηκε στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα

(680,00) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου
ΔΣΑ, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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23ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 27 Μαΐου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 403/27-05-2022 (ΑΔA: ΨΛ2ΟΩΨ8-2Τ5) αποφάσεως
Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης
3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις

αρμοδιότητες της

Οικονομικής Επιτροπής
5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
6) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως
μέλη της Οικονομικής επιτροπής
7) Το γεγονός ότι ο

Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως
Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της
οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών
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ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει

χειρισμός δικαστικών

υποθέσεων
9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)
σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή
απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής .Στην περίπτωση
αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής
10) Την υπ΄αριθμ.: 403/27-05-2022 (ΑΔA: ΨΛ2ΟΩΨ8-2Τ5) απόφαση Δημάρχου η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ 403/2705-2022 (ΑΔA: ΨΛ2ΟΩΨ8-2Τ5) αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε
πληρεξούσια δικηγόρος η κα Αντωνία Δημητρακοπούλου, δικηγόρος Αθηνών με
Α.Μ.Δ.Σ.Α:13363, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παρασταθεί και να
καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 28ο

Τριμελές ) κατά τη συζήτηση την 8 Ιουνίου 2022 αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή
ματαίωση συζήτηση της από 17-12-2021 με αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ7418/20-12-2021
αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο
«Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε » κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ο.Τ.Α πρώτου
βαθμού )
« ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » δια της οποίας

η ενάγουσα αιτείται να υποχρεωθεί το

εναγόμενο πρόσωπο να της καταβάλει: Α) Το χρηματικό ποσό των 74.528,35 ευρώ με το
νόμιμο τόκο υπερημερίας και επιδικίας, ως διαφυγόντα έσοδα λόγω της υπαίτιας
παράλειψης του εναγόμενου να κατασκευάσει τις απαιτούμενες εξωτερικές αποχετευτικές
διακλαδώσεις

στη

Δημοτική

Ενότητα/Δημοτική

Κοινότητα

Θρακομακεδόνων,

αποστερώντας κατ΄ακολουθία από την ενάγουσα την είσπραξη των νομίμων τελών
χρήσης υπονόμου επί των λογαριασμών ύδρευσης έκδοσης Σεπτεμβρίου 2016, για 841
υδροδοτούμενες παροχές . Β) Το χρηματικό ποσό των 10.000,00 νομιμοτόκως ως εύλογη

ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που έχει υποστεί. Γ) Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή
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η απόφαση που θα εκδοθεί και Δ) Να καταδικασθεί το εναγόμενο στην εν γένει δικαστική
δαπάνη.
Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου ορίσθηκε στο ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ
πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα
με τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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24ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Αχαρνές, 24 Μαΐου 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) Tην με αριθμό ΚΛ:29312/2021 Κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα 25ο
Τριμελές ) διά της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος η 10 Ιουνίου 2022
Εισαγωγής: ΑΓ2922/19-6-2020 αγωγής των πρώην
Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών

της με Αριθμό

εργαζομένων στην Κοινωφελή

(Κ.Ε.Δ.Α) και μετέπειτα Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α,

Ψωρομίτα

Αθανάσιου κ.λπ ( συν.5 ) κατά του Δήμου Αχαρνών για υποχρέωση του εναγόμενου: α)
καταβολής αποζημίωσης για μισθολογικές διαφορές για τους αναφερόμενους στην αγωγή
λόγους, β) αναγνώρισης προϋπηρεσίας των εναγόντων γ) κατάταξης αναδρομικά από 2405-2011 των εναγόντων

σε προσωποπαγείς θέσεις, ορθά μισθολογικά κλιμάκια και

βαθμούς, αναγνωρίζοντας επιπλέον για την βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη το
χρονικό διάστημα από το χρόνο άσκησης της εν λόγω αγωγής μέχρι την υλοποίηση της
κατάταξης, ως προαναφέρθηκε, δ)

καταβολής αποζημίωσης

στους ενάγοντες ως

χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ε) αποδοχής της εργασίας των εναγόντων
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καταβάλλοντας τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην ειδικότητα και σύμφωνα με την
οικογενειακή τους κατάσταση και τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας, προβαίνοντας στις
απαιτούμενες διατυπώσεις για την αναδρομική μισθολογική, βαθμολογική και ασφαλιστική
τους

αποκατάσταση και τέλος να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά

εκτελεστή.
9) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη
συζήτηση της ως άνω
αναφερόμενης αγωγής
7) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει
επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
8) Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής
Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της οποίας δεν υπάγεται η
εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την λήψη απόφασης : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον
Δήμο Αχαρνών να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο την 10-6-2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο της με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ2922/19-6-2020 αγωγής των πρώην
εργαζομένων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών

(Κ.Ε.Δ.Α) και μετέπειτα

Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α, Ψωρομίτα Αθανάσιου κ.λπ ( συν.5) κατά του Δήμου Αχαρνών για υποχρέωση του
εναγόμενου: α) Καταβολής αποζημίωσης στους ενάγοντες για μισθολογικές διαφορές για τους
αναφερόμενους στην αγωγή λόγους

β)

Αναγνώρισης προϋπηρεσίας των εναγόντων

Κατάταξης αναδρομικά από 24-05-2011 των εναγόντων
μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς,

γ)

σε προσωποπαγείς θέσεις, ορθά

αναγνωρίζοντας επιπλέον

για την βαθμολογική και

μισθολογική τους εξέλιξη το χρονικό διάστημα από το χρόνο άσκησης της εν λόγω αγωγής μέχρι
την υλοποίηση της κατάταξης, ως προαναφέρθηκε δ) Καταβολής αποζημίωσης στους ενάγοντες
ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ε) Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να αποδέχεται
την εργασία των εναγόντων καταβάλλοντας τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην ειδικότητα και
σύμφωνα με την οικογενειακή τους κατάσταση και τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας, προβαίνοντας
στις απαιτούμενες διατυπώσεις για την αναδρομική μισθολογική, βαθμολογική και ασφαλιστική
αποκατάσταση και τέλος να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή.
2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου, η οποία ορίζεται στο ποσό των
πεντακοσίων
εξήντα έξη ( 566,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του
Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος
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Η Υπάλληλος

Η Προϊσταμένη

Η Νομική

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητα Ε.

Σύμβουλος
Αλεξάνδρα Μπαρμπαρούση
Καψιώτη
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25ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 24 Μαΐου 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) Tην με αριθμό ΚΛ:1748/1-4-2022 Κλήση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα
Μονομελές ) διά της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος η 21 Ιουνίου 2022 της με χρονολογία
κατάθεσης

16-04-2021 έφεσης που άσκησε ο Δήμος Αχαρνών

κατά του Γεωργίου

Γερασιμόπουλου και κατά της υπ΄αριθμ.: Α13073/31-08-2020 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα Μονομελές, δια της οποίας απόφασης υποχρεώθηκε ο
Δήμος Αχαρνών να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των 6.314 ευρώ νομιμοτόκως από
την επίδοση της αγωγής ( 20-11-2021 ) και έως την εξόφληση,

λόγω πρόκλησης ζημιών

που υπέστη το όχημα ιδιοκτησίας του ένεκα κακοτεχνίας του οδοστρώματος (πτώση σε
λακκούβα).
7)

Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη

συζήτηση της ως άνω
αναφερόμενης αγωγής
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8)

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

επιλεγεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
9)

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

Συμβούλου, κατ΄
άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του
Νομικού
Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός
δικαστικών
υποθέσεων.
10)

Την υπ΄ αριθμ. 240/19-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της

οποίας

διορίστηκε
πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κος Θεμιστοκλής Μαμάκος για να καταθέσει την
αναφερόμενη
ανωτέρω έφεση ( στοιχ. 6), η οποία συζητείται την 21-6-2022 ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την λήψη απόφασης : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον
Δήμο Αχαρνών να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών κατά τη συζήτηση την 21-6-2022 αλλά και σε κάθε άλλη

μετά από αναβολή ή

ματαίωση συζήτηση της με χρονολογία κατάθεσης την 16-04-2021 έφεσης, που άσκησε ο Δήμος
Αχαρνών κατά του Γεωργίου Γερασιμόπουλου και κατά της υπ΄αριθμ.: Α13073/31-08-2020
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα Μονομελές,

δια της οποίας

απόφασης υποχρεώθηκε ο Δήμος Αχαρνών να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των 6.314
ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής ( 20-11-2021 ) και έως την εξόφληση,

λόγω

πρόκλησης ζημιών που υπέστη το όχημα ιδιοκτησίας του ένεκα κακοτεχνίας του οδοστρώματος
(πτώση σε λακκούβα).
2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου, η οποία ορίζεται στο ποσό των
τριακοσίων σαράντα
ενός (341 ,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του
Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
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Η Υπάλληλος

Η Προϊσταμένη

Η Νομική

Σύμβουλος
Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Ε. Καψιώτη
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Δήμητα

26ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Αχαρνές, 24 Μαΐου 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) Tην υπ΄αριθμ.: 1073/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών -2ο Πολιτικό
Τμήμα Εμπραγμάτου Δικαίου-Τακτική διαδικασία, η οποία επεδόθη στο Δήμο στις 23-052022,

η οποία εξεδόθη επί της από 8-01-2019 και με αριθμό κατάθεσης 3245/257/2019

διεκδικητικής

αγωγής των καλούντων-εναγόντων: α)

Παπαγεωργίου Γεωργίου του

Χαραλάμπους β) Ανδρέου Μαρίας του Αποστόλου και Ανδρέου Γεωργίας του Αποστόλου
κατά του Δήμου Αχαρνών, δια της οποίας αποφάσεως αναγνωρίζονται έκαστος/εκάστη εξ
αυτών συγκύριοι,

κατά τα αναφερόμενα σε αυτή ποσοστά, ενός οικοπέδου επιφανείας

1320,40 τ.μ. επί του Ο.Τ 415 στη θέση « Πηγάδι Γκρίτση» ή
« κομμάτι καπετάνιου» ή « Λυκότρυπα Γεροβουνό » της κτηματικής περιφέρειας του
Δήμου Αχαρνών και η

οποία απόφαση υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει ως

αποζημίωση, λόγω παράνομης κατάληψης και χρήσης του επίδικου ακινήτου από το έτος
2001, συνολικά στους ενάγοντες το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ( 400.000,00 ) ευρώ
νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση.
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Επίσης

καταδικάζει τον εναγόμενο Δήμο στα δικαστικά έξοδα των εναγόντων ύψους έξη χιλιάδων
( 6.000,00 ) ευρώ
7) Την υπ΄αριθμ.: 240/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε
πληρεξούσιος
δικηγόρος ο κος Θεμιστοκλής Μαμάκος με ΑΜΔΣΑ:17096 για την εκπροσώπηση του
Δήμου
Αχαρνών ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία), και για
την κατάθεση
προτάσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 100 ημερών, επί της με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης :
3245/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 257/2019 αγωγής ( 62216/638/2020 κλήση ).
8) Το από 24-05-2022 ηλεκτρονικό σημείωμα του πληρεξούσιου δικηγόρου κου Θεμιστοκλή
Μαμάκου στο
οποίο επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ.: 1073/2022
απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ο χρόνος ασκήσεως λήγει την 22-06-2022
9) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την άσκηση του προαναφερθέντος ενδίκου
μέσου
7) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει
επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
8) Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής
Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της οποίας δεν υπάγεται η
εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.
9) Την

από 01-06-2022 πρόταση αμοιβής επί ασκήσεως εφέσεως

του

πληρεξούσιου

δικηγόρου κου Θεμιστοκλή Μαμάκου, στο ποσό των 1.600,00 ευρώ ( 20 ώρες Χ 80,00
ευρώ ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια του
Κώδικα περί Δικηγόρων, την οποία συνυποβάλλουμε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την λήψη απόφασης : 1. Για την άσκηση έφεσης του Δήμου κατά των: α) Παπαγεωργίου
Γεωργίου του Χαραλάμπους β) Ανδρέου Μαρίας του Αποστόλου γ) Ανδρέου Γεωργίας του
Αποστόλου και δ) της υπ΄αριθμ.: 1073/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
-2ο Πολιτικό Τμήμα Εμπραγμάτου Δικαίου-Τακτική διαδικασία, η οποία εξεδόθη επί της από 801-2019 και με αριθμό κατάθεσης 3245/257/2019 διεκδικητικής

αγωγής των ως άνω

καλούντων-εναγόντων κατά του Δήμου Αχαρνών, δια της οποίας αποφάσεως αναγνωρίζονται
έκαστος/εκάστη εξ αυτών

συγκύριοι,

κατά τα αναφερόμενα σε αυτή
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ποσοστά,

ενός

οικοπέδου επιφανείας 1320,40 τ.μ. επί του Ο.Τ 415 στη θέση « Πηγάδι Γκρίτση» ή « κομμάτι
καπετάνιου» ή « Λυκότρυπα Γεροβουνό » της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών και
η οποία απόφαση υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει ως αποζημίωση, λόγω παράνομης
κατάληψης και χρήσης του επίδικου ακινήτου από το έτος 2001, συνολικά στους ενάγοντες το
ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων
( 400.000,00 ) ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Επίσης καταδικάζει τον εναγόμενο Δήμο στα δικαστικά έξοδα των εναγόντων ύψους έξη
χιλιάδων ( 6.000,00 ) ευρώ

2. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να
συντάξει και να καταθέσει έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά των : α)
Παπαγεωργίου Γεωργίου του Χαραλάμπους β) Ανδρέου Μαρίας του Αποστόλου γ) Ανδρέου
Γεωργίας του Αποστόλου και δ) κατά της υπ΄αριθμ.: 1073/2022 αποφάσεως του Πρωτοδικείου
Αθηνών ( 2ο Πολιτικό Τμήμα Εμπραγμάτου Δικαίου- Τακτική Διαδικασία ) και

3.

Για την

έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση σύμφωνα με
τον Κώδικα Δικηγόρων
Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητα Ε. Καψιώτη
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