
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62bed9f570128e28a8af0d4a στις 01/07/22 14:32

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «α) Έγκριση ανάθεσης νομικής υποστήριξης του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού δικηγόρο κ. Βάγκαλη Δήμητρα 
του Στυλιανού  έδρα τις Αχαρνές και β) έγκριση συνολικού ποσού 4.000,00€ χωρίς ΦΠΑ για τη δαπάνη ορισμού της κας 
Βάγκαλη Δήμητρας για την παροχή υπηρεσιών ως Νομικού Συμβούλου του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού του Δήμου 
Αχαρνών, μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς αναζήτησης Νομικών με εμπειρία σε κληροδοτήματα, σύμφωνα με το 
άρθρο 171 του Ν.4261/14 (ΦΕΚ Α 107)»

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με την §§κ της §1 του άρθρου 3 του Ν4623/2019 συνδυαστικά με την §4 του άρθρου 171 του Ν.4261/14, 
παρακαλούμε όπως, σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση για απευθείας ανάθεση σε οικονομικό 
φορέα της επιλογής του οργάνου διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας , μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς, για :

α) την έγκριση ανάθεσης νομικής υποστήριξης του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού στη Δικηγόρο κα 
Βάγκαλη Δήμητρα του Στυλιανού, με έδρα τις Αχαρνές,   και 

β) την έγκριση συνολικού ποσού 4.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% (απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων), για τη δαπάνη 
ορισμού της δικηγόρου κας Βάγκαλη Δήμητρας  για την παροχή υπηρεσιών νομικής φύσης του 
Κληροδοτήματος "Ροδίας Στριφτού" του Δήμου Αχαρνών,  σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4261/14 (ΦΕΚ Α' 
107), μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς. 

Συνημμένα :  το ΦΕΚ Α' 107/2014 του Ν.4261/14 , το ΦΕΚ Α΄134/2019 του Ν.4623/2019   

Ο Δήμαρχος
Ως διαχειριστής του κληροδοτήματος 

Ροδίας Στριφτού
                                                                     Βρεττός Σπυρίδωνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημ. Περιουσίας Κτηματολογίου & 
Απαλλοτριώσεων
Συντάκτης: Περρή Μαρία Αλουϊσία
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: 2102415361, 367

Προς: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

1ο ΘΕΜΑ
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  ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Έγκριση ισολογισμού απογραφής έναρξης έτους 2021 του Κληροδοτήματος 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4182/2013.»

Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν4623/2019 στην Οικονομική 

Επιτροπή,  παρακαλούμε όπως, σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από την  
Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ισολογισμού απογραφής έναρξης έτους 2021 του 
Κληροδοτήματος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4182/2013 «τα Ιδρύματα υποβάλλουν κάθε έτος στην αρμόδια αρχή 
προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό», όπως επίσης και «για κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς 
διαχείρισης υποβάλλεται ιδιαίτερος  προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός» ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας – 
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων
Συντάκτρια: Περρή Μαρία-Αλουϊσία
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 213 2072361, 367

Προς:

Αχαρνές,      /    /2021
Αρ. Πρωτ.:
                

 Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως ex officcio

 Διαχειριστής του Κληροδοτήματος
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ

      Σπυρίδων Βρεττός
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  ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος ΚΡΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 
σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4182/2013.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν4623/2019 στην Οικονομική 
Επιτροπή, παρακαλούμε όπως, σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από την  
Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση απολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος ΚΡΙΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4182/2013 «τα Ιδρύματα υποβάλλουν κάθε έτος στην αρμόδια αρχή 
προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό», όπως επίσης και «για κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς 
διαχείρισης υποβάλλεται ιδιαίτερος  προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός»  ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας – 
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων
Συντάκτρια: Περρή Μαρία-Αλουϊσία
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 213 2072361, 367

Προς:

Αχαρνές,      /    /2021
Αρ. Πρωτ.: 
                

 Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

3ο ΘΕΜΑ
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως ex officcio

 Διαχειριστής του Κληροδοτήματος
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ

      Σπυρίδων Βρεττός
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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

Προς
Τον Πρόεδρο της  Οικονομικής 

Επιτροπής
κ. Βρεττό Σπυρίδων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ :  « Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ 298/7-6-2022 απόφασης της ΟΕ ως 
προς την αναγραφή του ΚΑ 00-6073.001 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Αχαρνών του έτους 2022  » .
    
 Κύριε  Πρόεδρε, 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση για έγκριση  από την Οικονομική Επιτροπή  
, για την ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ 298/7-6-2022 απόφασης της ΟΕ ως προς την αναγραφή 
του ΚΑ 00-6073.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αχαρνών του έτους 2022 . 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΟΔΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Νικολοπούλου 
Αναστασία  

ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ:

4ο ΘΕΜΑ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «α) Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το 
Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» και β) εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την υπογραφή του 
δανειστικού συμβολαίου.»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 14576/24-07-2020 Πρόσκλησης ΑΤ06 της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του 
Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των 
πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση», ο Δήμος 
Αχαρνών:

• Με την με αριθμ. 182/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΑΘ7ΩΨ8-ΟΟΘ), α) 
αποδέχθηκε τους όρους συμμετοχής στην Πρόσκληση AT06, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης 
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, β) ενέκρινε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης , γ) βεβαίωσε ότι τυχόν 
μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ιδίους πόρους» και δ) 
ανέθεσε κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

• Με την με αριθμ. 202/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΔΝ3ΩΨ8-ΠΗ3), α) 
ορίσθηκε  ομάδα έργου, β) ορίσθηκε υπάλληλος υπεύθυνος της πράξης και γ) ορίσθηκε 
υπάλληλος υπεύθυνος για την υποβολή του τεχνικού δελτίου πράξης για το έργο με 
τίτλο «Δήμος Αχαρνών - Αστική Αναζωογόνηση» στα πλαίσια του Προγράμματος 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του 
Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 
υπαίθρου και των οικισμών», της Πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση».

• Με την με αριθμ. 223/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΘΕ6ΩΨ8-ΓΞΙ), 
ενέκρινε, α) το Τεχνικό Δελτίο Έργου της Πράξη με τίτλο «Δήμος Αχαρνών - Αστική 
Αναζωογόνηση», καθώς και το σύνολο των εγγράφων και δικαιολογητικών της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Τηλ.: 210/24.15.342
Ε-mail: kkarachalios@acharnes.gr  

                       

Προς  

Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟΣ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΔΙΗΝΕΚΕΣ»

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

5ο ΘΕΜΑ

mailto:kkarachalios@acharnes.gr
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υποβαλλόμενης πρότασης εξουσιοδοτώντας τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή της 
Αίτησης Χρηματοδότησης».

• Με την με αριθμ. πρωτ. 20252/04-06-2021 Αίτηση Χρηματοδότησης, ο Δήμος Αχαρνών 
υπέβαλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), πρόταση με τίτλο «Δήμος Αχαρνών - Αστική Αναζωογόνησης» 
προϋπολογισμού 5.140.300,00 €, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον 
Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 
υπαίθρου και των οικισμών».

Περαιτέρω, ο Δήμος Αχαρνών:

• Με την με αριθμ. 132/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑ9ΝΩΨ8-ΡΓΣ) 
ενέκρινε α) την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Δήμος Αχαρνών - 
Αστική Αναζωογόνηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT06 «Αστική Αναζωογόνηση» του 
Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», β) την εκ νέου υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης, 
Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς και όποιων συνοδευτικών έγγραφων απαιτούνται, γ) 
βεβαίωσε ότι ο Δήμος Αχαρνών θα συμβάλει με δικούς του πόρους στην κάλυψη του 
ποσού του προϋπολογισμού, το οποίο είναι μεγαλύτερο του ποσού χρηματοδότησης 
από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ή ποσού που θα αφορά μη επιλέξιμο τμήμα 
στην υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης, και εξουσιοδότησε τον κο Δήμαρχο για την 
υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι 
απαραίτητο για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης, καθώς εξουσιοδότησε 
και τον κο Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τις περαιτέρω ενέργειες.

• Με την με αριθμ. πρωτ. 24941/17-03-2022 Αίτηση Χρηματοδότησης, ο Δήμος Αχαρνών 
υπέβαλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) την τροποποιημένη πρόταση με τίτλο «Δήμος Αχαρνών - Αστική 
Αναζωογόνησης» προϋπολογισμού 16.053.800,00 €, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί 
από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

• Με την με αριθμ. 11050/2021/07-04-2022 Απόφαση (ΑΔΑ: 6Δ4Τ46ΜΤΛ6-ΧΝ5), ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ενέταξε το έργο με τίτλο «Δήμος Αχαρνών-Αστική 
Αναζωογόνηση» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία 
των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
και το ποσό της χρηματοδότησης ανήλθε στο ποσό των 12.400.000,00 €. Βάσει της 
απόφασης ένταξης η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού 
δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται 
με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε συνέχεια των προαναφερομένων, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το με 
αριθμ. πρωτ. 50450/30-05-2022 (έλαβε αριθμ. πρωτ. Δήμου Αχαρνών 56747/15-06-2022), 
ανακοίνωσε την έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο 
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» καθώς και των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται. 

Ακολουθεί το με αριθμ. 50450/30.5.2022 εγγράφου του Τ.Π. και Δανείων.
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Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την αποδοχή των ως άνω όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου.

Β. Την εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

            Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                
Διεύθυνση: Οικονομικών 
Υπηρεσιών
Τμήμα προϋπολογισμού 
Απολογισμού & Οικονομικής 
Πληροφόρησης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: 2132072363-351

                          

Προς:

Κοιν:

 

                    

        

                        

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών

1. Δήμαρχο
2. Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ποσού 100.000,00 €  το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου 
από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
       
Έχοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 42212/24-06-2022 και με ΑΔΑ Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών η οποία αφορά την Επιχορήγηση Δήμων 
και Συνδέσμων της Χώρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας,
       
παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για την αποδοχή ποσού 
100.000,00 €  το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για την για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

Μιχαήλ Βρεττός
   

6ο ΘΕΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Νίκας Νικόλαος 
E-mail: 

Αχαρνές,    23/06/2022

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 57343/17-06-2022 

πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις εργασίες  

υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης & αποθήκευσης 

καμένων & σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του 

Δήμου από την πυρκαγιά του 2021.

Β. Ανάθεση των εργασιών υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης 

& αποθήκευσης καμένων & σπασμένων δέντρων στις πληγείσες 

περιοχές του Δήμου από την πυρκαγιά του 2021 στην κυρία 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία προσέφερε το συνολικό 

ποσό των 49.507,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %».

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της με αρ. 121/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για τις στις εργασίες  υλοτομίας, 

περισυλλογής, απομάκρυνσης & αποθήκευσης καμένων & σπασμένων 

δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου από την πυρκαγιά του 2021, 

παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 

για: Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 57343/17-06-2022 

πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, που αφορά στις εργασίες  υλοτομίας, περισυλλογής, 

απομάκρυνσης & αποθήκευσης καμένων & σπασμένων δέντρων στις 

πληγείσες περιοχές του Δήμου από την πυρκαγιά του 2021και Β. την 

7ο ΘΕΜΑ
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ανάθεση των εργασιών υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης & 

αποθήκευσης καμένων & σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του 

Δήμου από την πυρκαγιά του 2021 στην κυρία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, η 

οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 49.507,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής               Τα μέλη της Επιτροπής

     Νίκας Νικόλαος            1. Καρακάση Σμαρώ      2. Κούτσικος 
Θεόδωρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ: 2132072436                           Αχαρνές :  

24/06/2022

                                                           Προς:  Τον Πρόεδρο  
Οικονομικής Επιτροπής
                                                                     κ. Σπύρο Βρεττό

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

Με την με αρ. 262/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αχαρνών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού (σχετικά με την 

αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της εταιρείας ERGMASIN 

DEALS PC) για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» που κατέθεσε κατά σειρά μειοδοσίας την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

του ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 186690 κοινοποιήθηκε η απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε ένσταση (προδικαστική 
προσφυγή).

Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε ο οικ. φορέας «ERGMASIN 

DEALS PC» με το με αρ. πρωτ.: 52718/ 06.06.2022 έγγραφο να 

καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

8ο ΘΕΜΑ
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ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 – 23.10 

της διακήρυξης του έργου.

Η εταιρεία «ERGMASIN DEALS PC» κατέθεσε τα δικαιολογητικά 

έντυπα σε σφραγισμένο φάκελο με το με αρ. πρωτ. παραλαβής 57558/17-

06-2022 Δήμου Αχαρνών και μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ με α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 186690, 

στις 15/06/2022 ώρα 16:24:29 σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable 

Document Format (PDF) .  

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης, σας 

διαβιβάζουμε αντίγραφα των δικαιολογητικών καθώς και του Πρακτικού 

Ελέγχου των Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρακαλούμε για την έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή με την 

λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης T.Y.            Ο Αντιδήμαρχος 

Τ.Υ.

    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΑΜΑΣΚΟΣ

    ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και 

            ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ: 2132072436                           Αχαρνές :  

24/06/2022

                                                           Προς:  Τον Πρόεδρο  
Οικονομικής Επιτροπής
                                                                     κ. Σπύρο Βρεττό

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για τον διαγωνισμό της μελέτης: 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

Με την με αρ. 305/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αχαρνών, εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό διαγωνισμού της μελέτης: 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», και έγινε κατακύρωση της μελέτης 

στον οικονομικό φορέα «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ», που κατέθεσε την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας τιμής.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

του ΕΣΗΔΗΣ α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 186919 κοινοποιήθηκε η απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε καμία ένσταση 

(προδικαστική προσφυγή).

Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε η εταιρεία «ΑΛΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ», με το με αρ. πρωτ. 55572/14-06-2022 έγγραφο να 

καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
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ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 22 της 

διακήρυξης της μελέτης.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

του ΕΣΗΔΗΣ με α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 186919, η εταιρεία «ΑΛΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ», κατέθεσε στις 21/06/2022 και ώρα 15:55:19 τα 

δικαιολογητικά σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 

(PDF).  Επίσης τα εν λόγω δικαιολογητικά κατατέθηκαν με τον με αρ πρωτ. 

59396/22-06-2022 σφραγισμένο φάκελο σε έντυπη μορφή.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της 

σύμβασης, σας διαβιβάζουμε αντίγραφα των δικαιολογητικών καθώς και 

του Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού 

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή με 

την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης T.Y.            Ο Αντιδήμαρχος 

Τ.Υ.

    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΑΜΑΣΚΟΣ

    ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και 

            ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.400.000,00 €, βάσει της Απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, περί ένταξης του έργου με τίτλο «Δήμος Αχαρνών-
Αστική Αναζωογόνηση» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» .

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 14576/24.7.2020 Πρόσκλησης ΑΤ06 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και 
των οικισμών» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση», ο Δήμος Αχαρνών:

• Με την υπ’ αριθμ. 182/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:  6ΑΘ7ΩΨ8-ΟΟΘ),  
α) αποδέχθηκε τους όρους συμμετοχής στην Πρόσκληση AT06, στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών, β) ενέκρινε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης , γ) 
βεβαίωσε ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος  θα καλυφθούν από 
ιδίους πόρους» και δ) ανέθεσε κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

• Με την υπ’ αριθμ. 202/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:  6ΔΝ3ΩΨ8-ΠΗ3), 
α) ορίσθηκε  ομάδα έργου, β) ορίσθηκε υπάλληλος υπεύθυνος της πράξης και γ) 
ορίσθηκε υπάλληλος υπεύθυνος  για την υποβολή του τεχνικού δελτίου πράξης για το 
έργο με τίτλο «Δήμος Αχαρνών - Αστική Αναζωογόνηση» στα πλαίσια του 
Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες:   Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ
Τηλ.: (+30)2132072511
Ε-mail: kmatzetakis@acharnes.gr  

                       

Προς  

Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟΣ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΔΙΗΝΕΚΕΣ»

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
Κο Σπυρίδωνα Βρεττό

10ο ΘΕΜΑ
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πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», της Πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο «Αστική 
Αναζωογόνηση».

• Με την υπ’ αριθμ. 223/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:  6ΘΕ6ΩΨ8-ΓΞΙ), 
ενέκρινε,  α) το Τεχνικό Δελτίο Έργου της Πράξη με τίτλο «Δήμος Αχαρνών - Αστική 
Αναζωογόνηση», καθώς και το σύνολο των εγγράφων και δικαιολογητικών της 
υποβαλλόμενης πρότασης εξουσιοδοτώντας τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή της 
Αίτησης Χρηματοδότησης». 

• Με την υπ’ αριθμ.20252/4.6.2021 Αίτηση Χρηματοδότησης, ο Δήμος Αχαρνών υπέβαλε 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 
ΥΠΕΣ), πρόταση με τίτλο «Δήμος Αχαρνών - Αστική Αναζωογόνησης» προϋπολογισμού 
5.140.300,00 €, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το  Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου 
και των οικισμών».

Περαιτέρω, ο Δήμος Αχαρνών:

• Με την υπ’ αριθμ. 132/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:  ΩΑ9ΝΩΨ8-ΡΓΣ) 
ενέκρινε α) την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Δήμος Αχαρνών - 
Αστική Αναζωογόνηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT06 «Αστική Αναζωογόνηση» του 
Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», β) την εκ νέου υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης, 
Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς και όποιων συνοδευτικών έγγραφων απαιτούνται, γ) 
βεβαίωσε ότι ο Δήμος Αχαρνών θα συμβάλει με δικούς του πόρους στην κάλυψη του 
ποσού του προϋπολογισμού, το οποίο είναι μεγαλύτερο του ποσού χρηματοδότησης 
από το Πρόγραμμα Α. Τρίτσης ή ποσού που θα αφορά μη επιλέξιμο τμήμα στην 
υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης, και εξουσιοδότησε τον κο Δήμαρχο για την 
υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι 
απαραίτητο για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης, καθώς εξουσιοδότησε 
και τον κο Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τις περαιτέρω ενέργειες .

• Με την υπ’ αριθμ. 24941/17..3.2022 Αίτηση Χρηματοδότησης, ο Δήμος Αχαρνών 
υπέβαλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)  την τροποποιημένη πρόταση  με τίτλο «Δήμος Αχαρνών - Αστική 
Αναζωογόνησης» προϋπολογισμού 16.053.800,00 €, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί 
από το  Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

• Με την υπ’ αριθμ. 11050/2021/7.4.2022 Απόφαση (ΑΔΑ: 6Δ4Τ46ΜΤΛ6-ΧΝ5), ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών  ενέταξε το έργο με τίτλο «Δήμος Αχαρνών-Αστική 
Αναζωογόνηση» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία 
των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
και το ποσό της χρηματοδότησης ανήλθε στο ποσό των 12.400.000,00 €. Βάσει της 
απόφασης ένταξης η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού 
δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται 
με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.400.000,00 €, βάσει της Απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, περί ένταξης του έργου με τίτλο «Δήμος Αχαρνών-
Αστική Αναζωογόνηση» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΛΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης : κ. Παπαδόπουλος Σ.
Τηλ. /  Fax (+30) 210-2463171
Ε-mail: spapadopoulos@acharnes.gr

Προς:

 

Αχαρνές,    22   /   6   / 2022

ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: «Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.955,50€ συμπ. Φ.Π.Α. που αφορά την πληρωμή 
τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2022»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση 
για ψήφιση πίστωσης ποσού 3.955,50 €, συμπ. Φ.Π.Α. που αφορά την πληρωμή 
τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2022 σε βάρος του Κ.Α. 
20-6323 του υπό έγκριση προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2022.

Συνημμένα: 
Ειδοποίηση πληρωμής των τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου για το έτος 2022

       
          

 

 

Ο Δήμαρχος

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

11ο ΘΕΜΑ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Αποδοχή από το Δήμο Αχαρνών-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, χορηγίας είκοσι  (20)  
δωροεπιταγών συνολικής αξίας τριακοσίων (300) €  { ( δέκα (10) των δέκα (10 ,00) € και δέκα ( 10) 
των είκοσι (20,00) €) } από το Super Market "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Λ. Κων/νου Καραμανλή 97¨ μετά από 
αίτημα  για χορηγία.

 κ. Πρόεδρε,     
Παρακαλούμε όπως φέρετε για συζήτηση προς έγκριση στο Σώμα το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα, όπου 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10  ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών και έχοντας υπόψη : 
Tη με αριθμ. 60/18-5-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  όπου εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου με αρ. πρωτ. Δήμου 32422/24-7-2018 & Αρ. Πρωτ. 
Έγκρισης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 45397/16299/19-7-2018.
Τη με αριθμ. 258/02-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Αχαρνών δόθηκε το όνομα  Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο ¨ Ελένη Σαχσανίδη¨.
Τη με αριθμ. 1156/34299 / 03.09.2021 απόφαση Δημάρχου όπου  ορίζεται ο κ. Γεώργιος Πετάκος,  
Αντιδήμαρχος Δ/νσης  Κοινωνικής Πολιτικής.
Το αίτημα του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γ. Πετάκου,  με αρ. πρωτ. 27587  / 24 – 03 – 2022 
έγγραφο  με θέμα τη χορηγία προϊόντων για την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Δήμου Αχαρνών  "Ελένη Σαχσανίδη"» από το "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super Market Λ. Κων/νου Καραμανλή 97, 
Αχαρνές, και τη θετική ανταπόκριση αυτού.
Τις διατακτικές που παραδόθηκαν  από το Super Market "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" σε  φάκελο  στο Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής και παρελήφθησαν σε κλειστό φάκελο από τον κ. Νικόλαο Κουνίδη – οδηγό της Υπηρεσίας ατις 25 – 
05 – 2022 , από το υποκατάστημα "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Super Market Λ. Κων/νου Καραμανλή 9 στις Αχαρνές ,  με 
σκοπό να αποδοθούν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και καταγεγραμμένους απόρους .

Τα στοιχεία των είκοσι  (20) δωροεπιταγών ,( δέκα (10) των δέκα (10 ,00) € και δέκα ( 10) των 
είκοσι (20,00) € ) έχουν ως εξής:

                                                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτρια: Ελένη Αβραμίδου
Τηλ.: (+30)2132123125
Email: koinpol@acharnes.gr

Προς:
          

Βαθμός Προτεραιότητας του εγγράφου: «Επείγον » 
Χρόνος Διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

 
Δήμαρχο Αχαρνών
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

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

1 06/04/2022 22009173 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

2 06/04/2022 22009179 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

3 06/04/2022 22009182 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

4 06/04/2022 22009186 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

5 06/04/2022 22009185 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

12ο ΘΕΜΑ
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Η αναγραφόμενη χορηγία των χορηγίας είκοσι  (20)  δωροεπιταγών συνολικής αξίας τριακοσίων (300) 
€  { ( δέκα (10) των δέκα (10 ,00) € και δέκα ( 10) των είκοσι (20,00) €) } από το Super Market 
"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Λ. Κων/νου Καραμανλή 97 ,  θα διανεμηθεί σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
που επιλέχθηκαν βάσει των κριτηρίων που αναφέρει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
(άρθρο 5)  και σε ευπαθείς οικογένειες μετά από έκθεση Κοινωνικών Λειτουργών. Ο αριθμός και τα στοιχεία των 
ωφελούμενων κατοίκων διατηρούνται στην Υπηρεσία μας, όπως ορίζεται από το  Ν. 2472/1997 «Προστασία του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – ΦΕΚ 
137/Α/29 – 8 - 2019. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναγραφόμενα, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδοχή χορηγίας είκοσι  
(20)  δωροεπιταγών συνολικής αξίας τριακοσίων (300) €  { ( δέκα (10) των δέκα (10 ,00) € και δέκα 
( 10) των είκοσι (20,00) €) } από το Super Market "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" Λ. Κων/νου Καραμανλή 97 από το 
Δήμο Αχαρνών. 

6 06/04/2022 22009178 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

7 06/04/2022 22009174 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

8 06/04/2022 22009167 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

9 06/04/2022 22009170 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

10 06/04/2022 22009175 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

11 06/04/2022 22009168 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

12 06/04/2022 22009171 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

13 06/04/2022 22009169 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

14 06/04/2022 22009176 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

15 06/04/2022 22009172 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

16 06/04/2022 22009180 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

17 06/04/2022 22009183 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

18 06/04/2022 22009181 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

19 06/04/2022 22009184 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

20 06/04/2022 22009177 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" 
Super Market Λ. 

Κων/νου Καραμανλή 9

 Ο Αντιδήμαρχος Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής

Γεώργιος Πετάκος
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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, 14 Ιουνίου 2022                                  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

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

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

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων 76 και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

6) Την υπ΄αριθμ.:1231/309-2020  απόφαση Δημάρχου,  η οποία εγκρίθηκε δια της 

υπ΄αριθμ.: 223/5-10-2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, δια της 

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κα Φανή Γκολέμη για 

την κατάθεση της   από 03.09.2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 59922/2020 

και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1828/2020 αίτησης του Δήμου Αχαρνών κατά 

του Γεωργίου Αβαρικιώτη για την αναστολή εκτέλεσης :  1] Της υπ' αριθμόν 

910/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών∙ 2] Της 

παρά πόδας της υπ' αριθμόν 910/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών από 30.07.2020 επιταγής προς πληρωμή και της 

επισπευδόμενης δυνάμει αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως∙ και 3]  Κάθε άλλης 

συναφούς πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης με δικάσιμο την 02 Οκτωβρίου 2020

13ο ΘΕΜΑ
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7) Την υπ΄ αριθμ. 1349/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

κοινοποιηθείσα στο Δήμο την 12-06-2022  υπό της πληρεξουσίας δικηγόρου 

του  κας Φανής Γκολέμη,  η οποία απόφαση :  i. απέρριψε την ως άνω 

αναφερόμενη ανακοπή, καθ' ον μέρος στρεφόταν κατά της υπ' αριθμ. 910/2020 

διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αναφορικά με το 

λόγο ανακοπής της δικαστικής δαπάνης)  και ii. παραπέμπει την ανακοπή, καθ' 

ον μέρος στρεφόταν κατά της από 30.07.2020 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι 

του αντιγράφου του πρώτου εκετελεστού απογράφου της υπ' αριθμ. 910/2020 

διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών

8) Το από 12-06-2022 ενημερωτικό-εισηγητικό σημείωμα της κας Γκολέμη στο 

οποίο εκφράζει την άποψή της ότι: α} πρέπει να κατατεθεί κλήση για επαναφορά 

προς συζήτηση της από 03.09.2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 59922/2020 και 

Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1828/2020 ανακοπής και β}  ότι πρέπει να ασκηθούν 

και πρόσθετοι λόγοι ανακοπής διότι ως προκύπτει από την από 30.07.2020 

επιταγή προς πληρωμή:i. έχουν υπολογισθεί τόκοι υπερημερίας με ποσοστό 6 %, 

πλην όμως έχει επέλθει τροποποίηση του πλαισίου για την τοκοφορία των 

οφειλών του Δημοσίου από το έτος 2019, με μείωση του επιτοκίου από 6 % σε 3% 

σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α' 65/24.4.2019)∙ και ii. με την 

από 30.07.2020 επιταγή προς πληρωμή o αντίδικος αιτείται την καταβολή τόκων 

επιδικίας ποσού 3.357,54 €. Πλην όμως έχει κριθεί με την υπ' αριθμ. 101/2015 

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί οφειλών του Δημοσίου ή 

των ΝΠΔΔ δεν εφαρμόζεται το άρθρο 346 ΑΚ περί τόκων επιδικίας και 

ειδικότερα έχει κριθεί ότι «Σε περίπτωση, πάντως, που με τελεσίδικη ή 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση υποχρεώνεται το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. να καταβάλει 

χρηματική οφειλή εντόκως, με βάση το γενικώς ισχύον για τους ιδιώτες νόμιμο 

επιτόκιο, θα πρέπει να καταβάλλονται οι επιδικαζόμενοι τόκοι χωρίς οποιαδήποτε 

προσαύξηση, αφού οι διατάξεις του άρθρου 346 Α.Κ. δεν εφαρμόζονται στις 

οφειλές των ως άνω νομικών προσώπων».

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

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

1649/1986

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 
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                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί απόφαση για την άσκηση ή μη των αναφερομένων στο προοίμιο της 

παρούσης  προτεινόμενων ενδίκων μέσων  ( στοιχ. 8 ) και σε καταφατική περίπτωση  

για τον διορισμό της  κας Φανής Γκολέμη του Ιωάννη, δικηγόρου Αθηνών με 

Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32539 : 1.  Για την κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών κλήσης  για επαναφορά προς συζήτηση της από 03.09.2020 με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης 59922/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1828/2020 ανακοπής 

του Δήμου Αχαρνών κατά Γεωργίου Αβαρικιώτη του Παύλου και της Αγλαΐας για 

την ακύρωση της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 910/2020 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 30.07.2020 επιταγής προς πληρωμή του 

αντιδίκου και της επισπευδόμενης δυνάμει αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως, κατόπιν 

εκδόσεως της υπ' αριθμ. 1349/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών.

2. Για την έγκριση   αμοιβής της  πληρεξουσίας  δικηγόρου για την ως άνω δικαστική 

ενέργεια, το ποσό των  εκατό  (100,00) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24%, 

σύμφωνα  τον  Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι.   

3. Για την κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πρόσθετων 

λόγων ανακοπής επί της από 03.09.2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 59922/2020 

και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1828/2020 ανακοπής του Δήμου Αχαρνών κατά 

Γεωργίου Αβαρικιώτη του Παύλου και της Αγλαΐας για την ακύρωση της παρά πόδας 

της υπ' αριθμόν 910/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών από 30.07.2020 επιταγής προς πληρωμή του αντιδίκου και της 

επισπευδόμενης δυνάμει αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως, κατόπιν εκδόσεως της υπ' 

αριθμ. 1349/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

4.Για την έγκριση  αμοιβής της  πληρεξουσίας  δικηγόρου για την  ως άνω δικαστική 

ενέργεια, το ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων (134,00) ευρώ πλέον αναλογούντος 

ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων 

παράρτημα Ι,   

         Η Προϊσταμένη                                       Η Νομική Σύμβουλος

       Γεωργία Χ. Μπούσγου                              Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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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, 14 Ιουνίου 2022                                  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

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

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

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων 76 και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

6) Την υπ΄αριθμ.:1232/30-9-2020  απόφαση Δημάρχου,  η οποία εγκρίθηκε δια της 

υπ΄αριθμ.: 223/5-10-2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, δια της 

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κα Φανή Γκολέμη για 

την άσκηση της  από 03.09.2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 59914/2020 και 

Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1232/2020  ανακοπής του Δήμου Αχαρνών κατά α} 

Της Όλγας Αβραμίδου του Ιωάννη και της Αναστασίας και β} Του Γεωργίου 

Αβραμίδη του Ιωάννη και της Αναστασίας, για την ακύρωση 1} της υπ΄αριθμόν 

11143/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 2} 

Της παρά πόδας της υπ΄αριθμόν 11143/2020 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 30-07-2020 επιταγής προς πληρωμή 

και της επισπευδόμενης δυνάμει αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως και 3} Κάθε 

άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.

14ο ΘΕΜΑ
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7) Την υπ΄ αριθμ.: 1348/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

κοινοποιηθείσα στο Δήμο την 12-06-2022  υπό της πληρεξουσίας δικηγόρου 

του  κας Φανής Γκολέμη,  η οποία απόφαση   παραπέμπει την εν λόγω ανακοπή 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. 

8) Το από 12-06-2022 ενημερωτικό-εισηγητικό σημείωμα της πληρεξουσίας 

δικηγόρου του Δήμου κας Γκολέμη  Φανής, στο οποίο εκφράζει την άποψή της 

ότι: α} πρέπει να κατατεθεί κλήση για επαναφορά προς συζήτηση της από 

03.09.2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης  59914/2020 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης 1826/2020 ανακοπής και β}  ότι πρέπει να ασκηθούν και πρόσθετοι 

λόγοι ανακοπής διότι ως προκύπτει από την από 30.07.2020 επιταγή προς 

πληρωμή: i έχουν υπολογισθεί τόκοι υπερημερίας με ποσοστό 6 %, πλην όμως 

έχει επέλθει τροποποίηση του πλαισίου για την τοκοφορία των οφειλών του 

Δημοσίου από το έτος 2019, με μείωση του επιτοκίου από 6 % σε 3% σύμφωνα με 

το άρθρο 45 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α' 65/24.4.2019)∙ και ii. με την από 

30.07.2020 επιταγή προς πληρωμή o αντίδικος αιτείται την καταβολή τόκων 

επιδικίας ποσού 2.138,88 €. Πλην όμως έχει κριθεί με την υπ' αριθμ. 101/2015 

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί οφειλών του Δημοσίου ή 

των ΝΠΔΔ δεν εφαρμόζεται το άρθρο 346 ΑΚ περί τόκων επιδικίας και 

ειδικότερα έχει κριθεί ότι «Σε περίπτωση, πάντως, που με τελεσίδικη ή 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση υποχρεώνεται το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. να καταβάλει 

χρηματική οφειλή εντόκως, με βάση το γενικώς ισχύον για τους ιδιώτες νόμιμο 

επιτόκιο, θα πρέπει να καταβάλλονται οι επιδικαζόμενοι τόκοι χωρίς οποιαδήποτε 

προσαύξηση, αφού οι διατάξεις του άρθρου 346 Α.Κ. δεν εφαρμόζονται στις 

οφειλές των ως άνω νομικών προσώπων».

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

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

1649/1986

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί απόφαση για την άσκηση ή μη των αναφερομένων στο προοίμιο της 

παρούσης  προτεινόμενων ενδίκων μέσων  ( στοιχ. 8 ) και σε καταφατική περίπτωση  

για τον διορισμό της  κας Φανής Γκολέμη του Ιωάννη, δικηγόρου Αθηνών με 
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Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32539 : 1.  Για την κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών κλήσης προς επαναφορά της από 03.09.2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

59914/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1348/2020 ανακοπής του Δήμου Αχαρνών 

κατά της Όλγας Αβραμίδου του Ιωάννη και της Αναστασίας και 2. Του Γεωργίου 

Αβραμίδη του Ιωάννη και της Αναστασίας για την ακύρωση 1] Της υπ' αριθμόν 

11143/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών∙ 2] Της 

παρά πόδας της υπ' αριθμόν 11143/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών από 30.07.2020 επιταγής προς πληρωμή και της 

επισπευδόμενης δυνάμει αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως∙ και 3]  Κάθε άλλης 

συναφούς πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθμ. 

1348/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

2. Για την έγκριση   αμοιβής της  πληρεξουσίας  δικηγόρου για την ως άνω δικαστική 

ενέργεια, το ποσό των  εκατό  (100,00) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24%, 

σύμφωνα  τον  Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι.   

3. Για  την κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πρόσθετων 

λόγων ανακοπής επί της από 03.09.2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 59914/2020 

και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1826/2020 ανακοπής του Δήμου Αχαρνών κατά 1. Της 

Όλγας Αβραμίδου του Ιωάννη και της Αναστασίας και 2. Του Γεωργίου Αβραμίδη 

του Ιωάννη και της Αναστασίας για την ακύρωση 1] Της υπ' αριθμόν 11143/2019 

διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών∙ 2] Της παρά πόδας της 

υπ' αριθμόν 11143/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

από 30.07.2020 επιταγής προς πληρωμή και της επισπευδόμενης δυνάμει αυτής 

αναγκαστικής εκτελέσεως∙ και 3]  Κάθε άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής 

εκτέλεσης, κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθμ. 1348/2022 απόφασης του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών.

4.Για την έγκριση  αμοιβής της  πληρεξουσίας  δικηγόρου για την  ως άνω δικαστική 

ενέργεια, το ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων (134,00) ευρώ πλέον αναλογούντος 

ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων 

παράρτημα Ι.   

       Η Προϊσταμένη                                          Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου                                       Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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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, 15 Ιουνίου 2022

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 455/2022 ΑΔΑ:6Φ3ΥΩΨ8-ΞΛ4 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 

15ο ΘΕΜΑ
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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: 455/2022 ΑΔΑ:6Φ3ΥΩΨ8-ΞΛ4 απόφαση Δημάρχου η οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ 

αριθμ.:455/2022 ΑΔΑ:6Φ3ΥΩΨ8-ΞΛ4 αποφάσεως  Δημάρχου, δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Θεμιστοκλής  Μαμάκος, δικηγόρος 

Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 17096 για  να παρασταθεί και να καταθέσει σημείωμα ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 17/6/2022 ότε και 

ορίσθει η συζήτηση της προσωρινής διαταγής επί της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 

57469/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 6422/2022 μη Αυτοτελούς Αιτήσεως 

Προσωρινής Διαταγής (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), των Αθανασιάδου Σοφίας 

του Νικολάου κ.λπ ( συν. 26 ) 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, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του 

Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

        Η Υπάλληλος                                            Η Προϊσταμένη                                     Η 

Νομική Σύμβουλος

Αλεξάνδρα  Κ. Μπαρμπαρούση                       Γεωργία Χ. Μπούσγου                          

Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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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, 15 Ιουνίου  2022                       

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

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

παραρτημάτων αυτού

8) Την  υπ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ: 82/11-5-2022   αίτηση προς την Οικονομική 

Επιτροπή    του αιρετού κου Σ.Β για παροχή  νομικής υποστήριξης από τον 

Δήμο  , ο οποίος καλείται να εμφανισθεί αυτοπροσώπως στο Τριμελές Εφετείο 

Κακουργημάτων Αθηνών ( Β΄ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ) για 

να δικαστεί σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.:2268/2021 ΠΡΟΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝ 

ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, και 

το οποίο  παραπέμπει την υπόθεση προς εκδίκαση στο καθ΄ύλην και κατά τόπο 

αρμόδιο ΤΡΙΜΕΛΕΣ  ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, και ο 

οποίος προτείνει ως δικηγόρο για την νομική του υποστήριξη τον κο 

Θεμιστοκλή Μαμάκο.

16ο ΘΕΜΑ
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9) Την από 11-05-2022 πρόταση αμοιβής του συνεργαζόμενου δικηγόρου κου 

Θεμιστοκλή Μαμάκου, την οποία συνυποβάλουμε, στο ποσό των 2.949,00 ευρώ 

πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24 %  συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, 

σύμφωνα  με τη διάταξη του άρθρου 52 παρ.2 ν. 4735/2020 , ήτοι 

το  τριπλάσιο του ποσού αναφοράς ( 983,00 ευρώ  Χ3 ),  όπως προσδιορίζεται 

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

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

Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020, όπως  αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

11) 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.

12) 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 εν γένει ο χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων.  

13) Την  υπ΄αριθμ: 202/10-3-2022 απόφαση ( ΑΔΑ: ΩΜ6ΡΩΨ8-ΣΣΜ ) δια της 

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος  ο  κος Γεώργιος Καφύρας  με 

ΑΜΔΣΑ:19550 προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση/εισήγηση περί της 

δυνατότητας παροχής ή μη νομικής υποστήριξης των καλουμένων  αιρετών, 

κατόπιν του  υπ΄αριθμ: 2268/2021 ΠΡΟΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ  

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜ-ΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ,

14) Την με αριθμό πρωτ. : 23742/14-03-2022   απευθυνόμενη   προς την 

Οικονομική Επιτροπή γνωμοδότηση-εισήγηση του πληρεξούσιου 

δικηγόρου του Δήμου κου Γεώργιου Καφύρα ,  την οποία συνυποβάλλουμε 
                                                             
                                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Κατόπιν της από  14-03-2022 και με αριθμό πρωτ. : 23742/14-03-2022 συνυποβαλλόμενης   

γνωμοδότησης-εισήγησης του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κου Γεώργιου Καφύρα, 

όπως  ληφθεί απόφαση,  περί της νομικής υποστήριξης ή μη του  αιρετού κ. Σ.Β., ο οποίος 

κλήθηκε  να εμφανισθεί   αυτοπροσώπως ενώπιον του  Τριμελούς  Εφετείου 

Κακουργημάτων Αθηνών (Β΄ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών )  κατά την 

δικάσιμο,  η οποία αρχικά είχε ορισθεί για την  23-3-2022 και  κατόπιν διακοπών  

ορίσθηκε για την 6 Ιουλίου 2022,  για να δικαστεί σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.:                                                                                                                                        
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2268/2021 ΠΡΟΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για πράξεις ή παραλήψεις που φέρεται ότι 

τελέστηκαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του  ως αιρετός   και το οποίο 

βούλευμα   παραπέμπει την υπόθεση προς εκδίκαση στο καθ΄ύλην και κατά τόπο 

αρμόδιο ΤΡΙΜΕΛΕΣ  ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σε  περίπτωση 

αποδοχής του αιτήματος για νομική υποστήριξη  του αιρετού κου Σ.Β., δέον   όπως 

διορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος  και εγκριθεί  και  η  δικηγορική αμοιβή. 

Προτεινόμενος δικηγόρος από τον  αιτούντα: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

 

                                        Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

                                  Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη   
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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, 22  Ιουνίου 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 και ισχύουν ( άρθρο 3 του ν. 

4623/2019 )

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) Την υπ΄αριθμ.: 323/7-6-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ:Ψ8ΡΗΩΨ8-ΖΕ6) στην     

    παρ. 2 του αποφασιστικού της οποίας αναφέρει ότι:: Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο 

τον κο 

     Θεμιστοκλή Μαμάκο, δικηγόρο Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 17096, για 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 

Πολυμελούς 

17ο ΘΕΜΑ
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     Πρωτοδικείου Αθηνών -2ο Πολιτικό Τμήμα Εμπραγμάτου Δικαίου-Τακτική 

διαδικασία, 

      Καθώς επίσης να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα κατά τη συζήτηση της 

έφεσης όταν και 

      όπου ορισθεί αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση αυτής.>>, 

λαμβάνοντας 

     υπ΄όψιν και  την από 01-06-2022 πρόταση αμοιβής του κου Θεμιστοκλή Μαμάκου 

επί ασκήσεως 

     εφέσεως 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. 

6) Το από 22-6-2022  ηλεκτρονικό- ενημερωτικό σημείωμα του πληρεξούσιου   

δικηγόρου κου Θεμιστοκλή Μαμάκου   στο  οποία επισημαίνει ότι θα πρέπει να 

υποβληθεί εισήγηση αρμοδίως για: την "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ" της υπ' αριθμ. 323/7-

6-22 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:  α) Όπου 

μνημονεύεται "Διοικητικό Εφετείο Αθηνών", να αντικατασταθεί με "Εφετείο Αθηνών". 

β) Η ανάθεση αφορά αποκλειστικώς την άσκηση του ενδίκου μέσου της Εφέσεως, ΟΧΙ 

την περαιτέρω παράσταση και σύνταξη προτάσεων. 

7) Την αναγκαιότητα λήψης απόφασης  για  την ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ.: 

323/2022  αποφάσεως και τη διόρθωση αυτής  ως ανωτέρω, καθότι: α)  Στην από 24 

Μαΐου 2022 εισήγηση του Τμήματος,   εκ παραδρομής ετέθη το λανθασμένο: 

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αντί του ορθού : Εφετείο Αθηνών  και β) Η πρόταση 

αμοιβής του συνεργαζόμενου δικηγόρου  ήταν μόνο: « επί ασκήσεως εφέσεως » και 

δεν περιελάμβανε την  παράσταση και κατάθεση υπομνήματος όταν και όπου ορισθεί,  

όπως στην προαναφερόμενη  εισήγηση  ετέθη και συμπεριελήφθη  στην εν λόγω  

απόφαση. 

 

                                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική  Επιτροπή για  την ορθή επανάληψη και 

διόρθωση της  υπ΄αριθμ.: 323/7-6-2022 αποφάσεως  της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ:Ψ8ΡΗΩΨ8-ΖΕ6) ως προς το  κείμενο της παρ. 2 του αποφασιστικού αυτής ως 

ακολούθως: Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κο Θεμιστοκλή Μαμάκο, δικηγόρο 

Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 17096, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να συντάξει 

και να καταθέσει έφεση ενώπιον του 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 
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Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών -2ο Πολιτικό Τμήμα Εμπραγμάτου Δικαίου-

Τακτική διαδικασία. 

Κατά τα λοιπά ισχύει και εφαρμόζεται ως έχει η ως άνω απόφαση

    

   Η Προϊσταμένη                                                               Η Νομική Σύμβουλος                                                                 

      Γεωργία Χ. Μπούσγου                                                        Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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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, 17 Ιουνίου  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 από 11-3-2020   με Αριθμό Εισαγωγής : ΠΡ 1489/11-3-2020   προσφυγή που 

άσκησε    ο Δήμος Αχαρνών   ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 

12ο Μονομελές  κατά : α) Του Ελληνικού Δημοσίου  β) Του Υπουργού Εσωτερικών γ) 

Του  Περιφερειάρχη  Αττικής δ) Του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής ε) Του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής  στ) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πράσινο 

Ταμείο και  ζ) Κατά  της υπ΄αριθμ.: 17010/9-1-2020 απόφασης της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και 

Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της  Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής 

για την ακύρωση της εν λόγω απόφασης,  δια της οποίας  επιβλήθηκαν  διοικητικές 

κυρώσεις ( χρηματικό πρόστιμο) ύψους τριών χιλιάδων ( 3.000,00 ) ευρώ    στο Δήμο 

Αχαρνών λόγω  παραβάσεων  της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τη μη ορθή 

διαδικασία αποκομιδής φυτικών αποβλήτων σε διάφορα σημεία της Δημοτικής 

18ο ΘΕΜΑ
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Κοινότητας Θρακομακεδόνων και της συνοικίας Βαρυμπόμπης,  της οποίας προσφυγής  

ορίσθηκε δικάσιμος η 20 Ιουλίου 2022 δια της υπ΄αριθμ.: ΚΛ3466/2022 κλήσης του 

ιδίου δικαστηρίου.

7) Την υπ΄αριθμ.:  60/16-03-2020 ( ΑΔΑ: 6ΩΒΤΩΨ8-Ρ3Ψ ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής δια της οποίας ανατέθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο κο Κανέλλο 

Γιαννικόπουλο να καταθέσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 

αναφερόμενη ως άνω προσφυγή. 

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

συζήτηση της ως άνω αναφερόμενης προσφυγής ενώπιον του  Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 12ο Μονομελές

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων                                                                                                   
                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης: 1.  Για τον διορισμό του κου Κανέλλου Γιαννικόπουλου, δικηγόρου 

Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 28860,  πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Αχαρνών ενώπιον του 12ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών  μετά παραστάσεως και για την κατάθεση υπομνήματος κατά την 

συζήτηση  την  20 Ιουλίου  2022,   αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση  

συζήτηση της   με Αριθμό Εισαγωγής :  ΠΡ 1489/11-3-2020   προσφυγής  του   Δήμου 

Αχαρνών κατά:  α) Του Ελληνικού Δημοσίου  β) Του Υπουργού Εσωτερικών γ) Του  

Περιφερειάρχη  Αττικής δ) Του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής ε) Του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Αττικής  στ) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο και ζ)  Κατά  της 

υπ΄αριθμ.: 17010/9-1-2020 απόφασης  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της  

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής για την ακύρωση της εν λόγω απόφασης,  

δια της οποίας  επιβλήθηκαν  διοικητικές κυρώσεις ( χρηματικό πρόστιμο) ύψους τριών 

χιλιάδων ( 3.000,00 ) ευρώ στον προσφεύγοντα,  λόγω  παραβάσεων  της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας από τη μη ορθή διαδικασία αποκομιδής φυτικών αποβλήτων σε διάφορα σημεία 

της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων και της συνοικίας Βαρυμπόμπης.

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

δικαστική υπόθεση η οποία ορίζεται στο ποσό  των εκατόν σαράντα εννέα  (149 ,00 

) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24%  σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του 

Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.



49

 

                           Η Προϊσταμένη                                          Η Νομική Σύμβουλος
                                       
                        Γεωργία Χ. Μπούσγου                                  Δήμητρα Ε. Καψιώτη 



50

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, 15 Ιουνίου  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 από 20-05-2020  με Αριθμό Εισαγωγής : ΠΡ 2113/26-05-2020  προσφυγή που 

άσκησε   η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία  «ΑΜS ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  » και τον  διακριτικό τίτλο « 

ΑΜS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ » ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  

κατά : α) Του Δήμου Αχαρνών, β) Των υπ΄αριθμ.: 2014-2031/29-12-2016   αποφάσεων 

του Αντιδημάρχου  Δήμου Αχαρνών , γ) Της υπ΄αριθμ. πρωτ.: 7128/23-03-2016 

έκθεσης ελέγχου  δημοτικών υπαλλήλων δ) Της υπ΄αριθμ. πρωτ.: 79820/29-12-2016 

πράξης του Αντιδημάρχου Αχαρνών   και ε)  Κάθε άλλης συναφούς απόφασης ή 

πράξης,  για την ακύρωση των προαναφερομένων πράξεων δια των οποίων 

επιβλήθηκαν στην προσφεύγουσα εταιρεία  τέλη καθαριότητας και φωτισμού , 

δημοτικός φόρος , τέλη ακίνητης περιουσίας πλέον προστίμων   για τα έτη 2011 έως 

2016, συνολικού ποσού  69.668,46,   και  της οποίας προσφυγής  ορίσθηκε δικάσιμος 

η 15  Ιουλίου 2022 δια της υπ΄αριθμ.: ΚΛ3048/2022  Κλήσης του ως άνω  

δικαστηρίου. 

19ο ΘΕΜΑ
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7) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη 

συζήτηση της ως άνω αναφερόμενης προσφυγής ενώπιον του  Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 33ο Μονομελές

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων                                                                                                   
                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών-Τμήμα 33ο Μονομελές  μετά παραστάσεως και για την κατάθεση 

υπομνήματος κατά την συζήτηση  την 15 Ιουλίου  2022  ορισθείσα δια  της 

ΚΛ3048/2022 Κλήσεως του ιδίου δικαστηρίου,   αλλά και σε κάθε τυχόν  

μετ΄αναβολή ή ματαίωση  συζήτηση της από 20-05-2020  με Αριθμό Εισαγωγής : 

ΠΡ 2113/26-05-2020  προσφυγής,  που άσκησε   η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

με την επωνυμία  «ΑΜS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ  » και τον  διακριτικό τίτλο 

« ΑΜS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ » ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου   κατά : α) 

Του Δήμου Αχαρνών, β) Των υπ΄αριθμ.: 2014-2031/29-12-2016   αποφάσεων του 

Αντιδημάρχου  Αχαρνών , γ) Της υπ΄αριθμ. πρωτ.: 7128/23-03-2016 έκθεσης 

ελέγχου  δημοτικών υπαλλήλων δ) Της υπ΄αριθμ. πρωτ.: 79820/29-12-2016 πράξης 

του Αντιδημάρχου Αχαρνών   και ε)  Κάθε άλλης συναφούς απόφασης ή πράξης,  

για την ακύρωση των προαναφερομένων πράξεων δια των οποίων επιβλήθηκαν 

στην προσφεύγουσα εταιρεία  τέλη καθαριότητας,  φωτισμού , δημοτικός φόρος , 

τέλη ακίνητης περιουσίας πλέον προστίμων   για τα έτη 2011 έως 2016 συνολικού 

ποσού  69.668,46 ευρώ.  

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

δικαστική υπόθεση  το  ποσό των τριακοσίων πενήντα (350 ,00 ) ευρώ πλέον 

αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπερι-λαμβανομένου του γραμματίου προείσπραξης 

Δ.Σ.Α. σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Ράϊκος Διονύσιος με ΑΜΔΣΑ: 10222

    

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

      

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

                        Αχαρνές, 15 Ιουνίου  2022                       

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
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 ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού

8) Την  υπ αριθμ. πρωτ.: 40325/5-5-2022   αίτηση του αιρετού κου Σ.Ν. για 

παροχή  νομικής υποστήριξης από τον Δήμο , ο οποίος καλείται να εμφανισθεί 

αυτοπροσώπως στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ( Β΄ Τριμελές 

Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ) για να δικαστεί σύμφωνα με το 2268/2021 

ΠΡΟΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, και το οποίο  παραπέμπει την υπόθεση 

προς εκδίκαση στο καθ΄ύλην και κατά τόπο αρμόδιο ΤΡΙΜΕΛΕΣ  ΕΦΕΤΕΙΟ 

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

9) Την από 23-06-2022 συμπληρωματική αίτηση του ως άνω αιρετού   με αριθ. 

πρωτ.: 59925/2022, στην οποία αιτείται το ποσό των  2.949,00 ευρώ πλέον 

αναλογούντος Φ.Π.Α 24 %  συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, 

20ο ΘΕΜΑ
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σύμφωνα  με τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 2 ν. 4735/2020, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  ως αμοιβή της προτεινόμενης υπ΄αυτού  δικηγόρου 

του κας Αικατερίνης Πετροπούλου για την νομική του υποστήριξη , ήτοι 

το  τριπλάσιο του ποσού αναφοράς ( 983,00 ευρώ  Χ3 ), όπως προσδιορίζεται 

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

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

Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020, όπως  αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11) 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.

12) 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 εν γένει ο χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων.  

13) Την  υπ΄αριθμ: 202/10-3-2022 απόφαση ( ΑΔΑ: ΩΜ6ΡΩΨ8-ΣΣΜ ) δια της 

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος  ο  κος Γεώργιος Καφύρας  με 

ΑΜΔΣΑ:19550 προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση/εισήγηση περί της 

δυνατότητας παροχής ή μη νομικής υποστήριξης των καλουμένων  αιρετών, 

κατόπιν του  υπ΄αριθμ: 2268/2021 ΠΡΟΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ  

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜ-ΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ,

14) Την με αριθμό πρωτ. : 23742/14-03-2022   απευθυνόμενη   προς την 

Οικονομική Επιτροπή   γνωμοδότηση-εισήγηση του πληρεξούσιου 

δικηγόρου του Δήμου κου Γεώργιου Καφύρα ,  την οποία συνυποβάλλουμε 
                                                             
                                                           ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως  ληφθεί απόφαση, κατόπιν της από  14-03-2022 και με αριθμό πρωτ. : 23742/14-

03-2022 συνυποβαλλόμενης   γνωμοδότησης-εισήγησης του πληρεξούσιου δικηγόρου 

του Δήμου κου Γεώργιου Καφύρα, περί της νομικής υποστήριξης ή μη του  αιρετού κ. 

Σ.Ν.,  ο οποίος καλείται  να εμφανισθεί   αυτοπροσώπως ενώπιον του  Τριμελούς  

Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (Β΄ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών )  

κατά τη δικάσιμο,  η οποία αρχικά είχε ορισθεί για την  23-3-2022 και  κατόπιν 

διακοπών  ορίσθηκε για την 6 Ιουλίου 2022,   για να δικαστεί  σύμφωνα με το 
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υπ΄αριθμ.: 2268/2021 ΠΡΟΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ για πράξεις ή παραλήψεις που φέρεται ότι 

τελέστηκαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του  ως αιρετός   και το οποίο 

βούλευμα   παραπέμπει την υπόθεση προς εκδίκαση στο καθ΄ύλην και κατά τόπο 

αρμόδιο ΤΡΙΜΕΛΕΣ  ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σε καταφατική 

περίπτωση όπως διορισθεί και πληρεξούσιος δικηγόρος για την παροχή νομικής 

υποστήριξης στον αιρετό κ. Σ.Ν. και εγκριθεί  και  η αμοιβή του πληρεξούσιου 

δικηγόρου του 

 Προτεινόμενη δικηγόρος από τον  αιτούντα: κα Αικατερίνη Πετροπούλου

                                        Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

                                 Γεωργία Χ. Μπούσγου                       Δήμητρα Ε. Καψιώτη     
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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, 30 Μαρτίου 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

6) Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 25426/18-03-2022  έγγραφο του Τμήματος Δημοτικής 

Περιουσίας-Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων  της Διεύθυνσης  Οικονομικών 

Υπηρεσιών ( το οποίο συνυποβάλλουμε )   με θέμα:  « ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ   » με  συνημμένα :  α) Το υπ΄αριθμ.πρωτ.: 17792/25-02-2022 

έγγραφο της προαναφερόμενης  υπηρεσίας προς  τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

με θέμα: « Εφαρμογή της 264/2015 απόφασης Δ.Σ.» με συνημμένη την 

υπ΄αριθμ.: 264/2015 απόφαση Δ.Σ.  β) το υπ΄αριθμ.: πρωτ.:23309/11-03-2022 

έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών προς  Τμήμα 

Δημοτικής Περιουσίας-Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων με θέμα: « Υποβολή 

ερωτημάτων» για την ορθή διαχείριση μισθωμάτων των αναφερόμενων σε αυτό 

μισθωτών γ) Το υπ΄αριθμ.: πρωτ.: 23323/11-03-2022 έγγραφο-απάντηση της  

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών δ) Το υπ΄αριθμ.: 17792/25-02-2022 έγγραφο του 

Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας-Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων  προς τη Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών ε) Το υπ΄αριθμ. πρωτ. : 46208/25-11-2020 έγγραφο  του 

21ο ΘΕΜΑ
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Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας-Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων  προς τη 

Νομική Υπηρεσία με τα συνημμένα αυτού. 

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

8) 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) Το με αριθ. πρωτ.: 26995/23-3-2022 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου προς τη Νομική 

Υπηρεσία , αναφορικά με το ως άνω έγγραφο του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας-

Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων  της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών,  το 

οποίο έχει ως ακολούθως: «Με το με αριθ. πρωτ.: 25426/18-3-2022 έγγραφό της 

η Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας-Κτηματολογίου 

και Απαλλοτριώσεων αιτείται τη γνώμη μου επί αντιμετώπισης θεμάτων που άπτονται 

εφαρμογής των διατάξεων περί μισθώσεων ακινήτων.  Ειδικότερα  ζητείται 

πληροφόρηση για τον τρόπο χειρισμού υποθέσεων για τις οποίες στη νομική 

υπηρεσία είτε υπάρχει ήδη δικαστικός φάκελος είτε είναι εν δυνάμει δικαστικές 

υποθέσεις. Πιθανότατα δε χρήζουν νομικών ενεργειών οι οποίες θα πρέπει να 

προταθούν από δικηγόρο που θα χειρισθεί περαιτέρω τις εν θέματι υποθέσεις. 

Επειδή τα παραπάνω δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μου ως Νομικής 

Συμβούλου, ήτοι αφορούν δικαστικές υποθέσεις, νομικές ενέργειες και χειρισμό εν 

δυνάμει δικαστικών υποθέσεων, παρακαλώ όπως αναθέσετε σε συνεργαζόμενο 

δικηγόρο την μελέτη των υποθέσεων που αναφέρονται στο με αριθ. πρωτ. : 

25426/18-3-2022 έγγραφο   της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα 

Δημοτικής Περιουσίας-Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων  προκειμένου να 

προτείνει τον τρόπο χειρισμού τους »

10) Tην από 20-6-2022  οικονομική προσφορά, την οποία συνυποβάλλουμε, του 

συνεργαζόμενου δικηγόρου κου Θεμιστοκλή Μαμάκου στο ποσό των 80 ευρώ 

ωριαίας απασχόλησης ανά φάκελο υποθέσεως με πιθανολογούμενο μέσο όρο 

απασχόλησης τις 5 ώρες ανά υπόθεση, ήτοι για μία εκάστη υπόθεση  το ποσό 

των 400 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 %  για παροχή των   ακολούθως νομικών  

υπηρεσιών:  συγκέντρωση των στοιχείων του τηρούμενου διοικητικού 

φακέλου, νομική και ουσιαστική εκτίμηση αυτών, συνεργασία με το καθ΄ ύλη 

αρμόδιο Τμήμα και τη σύνταξη εγγράφου εισηγητικού σημειώματος με την 

μορφή παροχής οδηγιών για τις ενδεδειγμένες διοικητικές και εν γένει νομικές 

ενέργειες.

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

επιληφθεί του θέματος που  τίθεται στο    υπ΄αριθμ. πρωτ.: 25426/18-03-2022  έγγραφο 

του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας-Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων  της Διεύθυνσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών , να μελετήσει,  μετά από  συγκέντρωση  των τηρούμενων 

στοιχείων των διοικητικών φακέλων,   τις υποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω 

έγγραφο, να προβεί στη νομική και ουσιαστική εκτίμηση αυτών  σε  συνεργασία με 

το καθ΄ ύλην αρμόδιο Τμήμα και να  συντάξει  έγγραφο  εισηγητικό  σημείωμα  με 

την μορφή παροχής οδηγιών για τις ενδεδειγμένες διοικητικές και εν γένει νομικές 

ενέργειες για την ορθή διαχείριση των μισθώσεων που αναφέρονται στο εν λόγω 

έγγραφο.

2. Για την έγκριση  αμοιβής  του δικηγόρου που θα διορισθεί  για τις ως άνω ενέργειες , 

σύμφωνα  με τον  

     Κώδικα  Δικηγόρων 

Συνημμένα υποβάλλουμε : α) Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 25426/18-03-2022  έγγραφο του Τμήματος 

Δημοτικής Περιουσίας-Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων  της Διεύθυνσης  Οικονομικών 

Υπηρεσιών  με  τα συνημμένα αυτού 

 β) Την από 20-6-2022 Οικονομική προσφορά του κου Θεμιστοκλή Μαμάκου

                 Η Προϊσταμένη                                                     Η Νομική Σύμβουλος
                               
           Γεωργία Χ.  Μπούσγου                                             Δήμητρα Ε.  Καψιώτη       
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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, 1 Ιουλίου 2022                       

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση περί   διορισμού  δικηγόρου   για  νομική υποστήριξη των  αιρετών  

κ.κ. Σ.Β και 

            Ε.Α σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63) 

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.:35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων .

9) Τις με  με αριθ. πρωτ.: 1016/22/293 και 1016/22/292  κλήσεις ( άρθρο 244 παρ. 1 του 

Κ.Π.Δ. ) του Πταισματοδικείου Αχαρνών  προς τους  αιρετούς κ.κ. Σ.Β  και Ε.Α. 

προκειμένου να  προσέλθουν στο Πταισματοδικείο Αχαρνών για παροχή εξηγήσεων 

22ο ΘΕΜΑ
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στις  06-07-2022 επί της  δικογραφίας με αριθ.: ΕΓ145-2021/275 και ΒΠ 235/22- 

ΔΖ2020/9054 κατόπιν μήνυσης/έγκλισης της Θεοδώρας Κυριακοπούλου για 

ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 13α, 27, 259, 242 παρ. 1 Π.Κ.   

10) To  με αριθ. ΕΜΠ: 157/01-07-2022  έγγραφο αίτημα του αιρετού κ. Σ.Β.,  ο οποίος 

καλείται να προσέλθει στις 06-07-2022  για παροχή εξηγήσεων στο Πταισματοδικείο 

Αχαρνών,  επί της δικογραφίας με αριθμό: ΒΠ235/22-ΔΖ2020/9054 ΕΓ145-

2021/2075, κατόπιν  μηνύσεως της Θεοδώρας Κυριακοπούλου αναφορικά με τη 

διαχείριση αδέσποτων ζώων .

11) To  με αριθ. πρωτ.: 63449/ 01-07-2022  έγγραφο     αίτημα του αιρετού κ. Ε.Α , ο 

οποίος καλείται να προσέλθει στις  06-07-2022 για παροχή εξηγήσεων στο 

Πταισματοδικείο Αχαρνών επί της δικογραφίας με αριθμό: ΒΠ235/22-

ΔΖ2020/9054 ΕΓ145-2021/2075   κατόπιν  μηνύσεως της Θεοδώρας 

Κυριακοπούλου αναφορικά με τη διαχείριση αδέσποτων ζώων

12) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63) «Νομική υποστήριξη 

αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης»
13) Τα από 01-07-2022    εισηγητικά σημειώματα  της Νομικής Συμβούλου στα οποία 

αναφέρει ότι ο Δήμος δύναται να παράσχει νομική υποστήριξη στους ως άνω 

αιτούντες αιρετούς  

( στοιχ.10,11 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63)

                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
 Τη λήψη απόφασης : 

1} Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για  να παράσχει νομική κάλυψη  και 

συνδρομή στον αιρετό κο Σ.Β ήτοι να συντάξει και να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις,  

κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί είτε σε κάθε άλλη κατόπιν παράτασης ορισθεί,   

ενώπιον του Πταισματοδίκη Αχαρνών   επί  της  Δικογραφίας με αριθμό: ΕΓ145-

2021/275 και ΒΠ235/22-ΔΖ2020/9054   κατόπιν μήνυσης/έγκλησης  της 

Κυριακοπούλου Θεοδώρας 

2} Για την έγκριση  αμοιβής του δικηγόρου  για τη σύνταξη και κατάθεση των  εν 

λόγω   έγγραφων εξηγήσεων, η οποία ορίζεται στο  ποσό των εκατό σαράντα 

τεσσάρων  (144,00) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου 

του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του Κώδικα Δικηγόρων 

Παράρτημα Ι

3} Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να  παράσχει νομική κάλυψη  και 

συνδρομή στον αιρετό κο Ε.Α  ήτοι να συντάξει και να καταθέσει έγγραφες 

εξηγήσεις,  κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί είτε σε κάθε άλλη κατόπιν 
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παράτασης ορισθεί,  ενώπιον του Πταισματοδίκη Αχαρνών   επί  της  Δικογραφίας με 

αριθμό: ΕΓ145-2021/275 και ΒΠ235/22-ΔΖ2020/9054   κατόπιν μήνυσης/έγκλησης  

της Κυριακοπούλου Θεοδώρας  

4} Για την έγκριση  αμοιβής του δικηγόρου  για τη σύνταξη και κατάθεση των  εν 

λόγω   έγγραφων εξηγήσεων, η οποία ορίζεται στο  ποσό των εκατό σαράντα 

τεσσάρων  (144,00) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου 

του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του Κώδικα Δικηγόρων 

Παράρτημα Ι

Προτεινόμενη δικηγόρος από τους αιτούντες:  κα Φανή Γκολέμη του Ιωάννη, 

δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 32539  

                                        Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

                              Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            
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