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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072 451
Fax:  (+30) 210 2464 022
E-mail: general@acharnes.gr

  

Ημ/νια:29/07/2022

 Προς:  1. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
              2. Α.Τ. Πολιτικών Οργάνων

  Κοιν.:  Α.Τ. Νομικής Υπηρεσίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 396/27-7-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΨΑΩΨ8-5ΝΙ) Αποφάσεως 

της Οικονομικής Επιτροπής αντικαθιστώντας το όνομα του διοριζομένου Πληρεξουσίου 

Δικηγόρου, από το εσφαλμένο Φανή Γκολέμη, στο ορθό Θεμιστοκλής Μαμάκος. 

     
Κύριε Πρόεδρε,

Κατά την διαδικασία έκδοσης της υπ’ αριθμ.: 396/27-07-2022  (ΑΔΑ: 9ΞΨΑΩΨ8-5ΝΙ) 

αποφάσεως  της Οικονομικής Επιτροπής παρεισήφρησε εκ παραδρομής η αναγραφή 

λανθασμένων στοιχείων, του Πληρεξουσίου  Δικηγόρου, στον οποίο ανατέθηκε η 

άσκηση δικαστικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, με την ως άνω απόφαση,  ανατέθηκε στην 

Δικηγόρο Αθηνών Φανή Γκολέμη, η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ.: 

2412/2022  αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  ως εκ του πλήθους  των διορισμών, για την 

επιχείρηση νομικών πράξεων διέλαθαν ως προς τον διορισμό του Πληρεξουσίου 

Δικηγόρου, για την ανωτέρω υπόθεση, παρά την Εισήγηση της αρμόδιας καθ’ ύλην 

Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία, ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος είχε προταθεί 

ο Δικηγόρος Αθηνών Θεμιστοκλής Μαμάκος. 

1ο ΘΕΜΑ
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Μετά ταύτα, η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

α) Την από 21/07/2022  Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος   Νομικής Υπηρεσίας 

β) Το γεγονός ότι, ο χειρισμός της συγκεκριμένης υποθέσεως είχε  ανατεθεί, ήδη από 

τον α! βαθμό στον Δικηγόρο Αθηνών Θεμιστοκλή Μαμάκο.

γ) Το γεγονός ότι, ο ως άνω Πληρεξούσιος Δικηγόρος αποδεδειγμένα φέρει την δέουσα 

εμπειρία και επιστημοσύνη, για τον χειρισμό υποθέσεων, μείζονος νομικής 

σπουδαιότητος, όπως η εν θέματι.

δ) Την πάγια αρχή της Οικονομικής Επιτροπής να αναθέτει την δικαστική εξέλιξη των 

εκκρεμών νομικών υποθέσεων, στους Δικηγόρους, που εξ αρχής έχουν επιληφθεί 

αυτών. 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμ.: 396/27-7-

2022 (ΑΔΑ: 9ΞΨΑΩΨ8-5ΝΙ) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  αντικαθιστώντας 

το όνομα του διοριζομένου Πληρεξουσίου Δικηγόρου, από το εσφαλμένο Φανή Γκολέμη, 

στο ορθό Θεμιστοκλής Μαμάκος. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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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.: (+30) 213 2072363 Προς:

  
            

Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής             

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

   ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων  
                 Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022  

Κύριε Πρόεδρε, 

         Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 
σύμφωνα  με το άρθρο 39 Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/Α/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από 
εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη 
λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την 
αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) 
απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών.
    Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών 
(εξόδων) για το Β΄ τρίμηνο Οικονομικού έτους 2022 έχουν ως εξής:

2ο ΘΕΜΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/6/2022
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 23.429.103,60 10.367.044,43 0,442485748 10.367.044,43 0,442485748 1
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 450.000,00 85.771,95 0,190604333 85.771,95 0,190604333 1
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 80.000,00 46.064,90 0,57581125 46.064,90 0,57581125 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 9.662.000,00 3.748.383,72 0,38795112 3.748.383,72 0,38795112 1
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 2.324.100,00 879.687,69 0,378506816 879.687,69 0,378506816 1
5 Φόροι και εισφορές 305.000,00 112.304,41 0,36821118 112.304,41 0,36821118 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 10.345.183,60 5.487.919,68 0,530480646 5.487.919,68 0,530480646 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 262.820,00 6.912,08 0,026299673 6.912,08 0,026299673 1
1 Εκτακτα έσοδα 39.067.466,97 2.359.218,66 0,060388319 2.291.109,08 0,058644935 0,97113045

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 25.000,00 9.851,01 0,3940404 9.851,01 0,3940404 1
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 4.715.831,69 1.903.389,84 0,403617 1.903.389,84 0,403617 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 14.007.701,85 264.855,41 0,018907842 264.855,41 0,018907842 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 1.000,00 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ./0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 578.000,00 177.154,53 0,306495727 109.044,95 0,188659083 0,61553577
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 19.739.933,43 3.967,87 0,000201007 3.967,87 0,000201007 1

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 8.454.399,25 8.707.589,92 1,029947801 8.707.589,92 1,029947801 1
21 Τακτικά έσοδα 8.424.399,25 8.702.354,40 1,032994062 8.702.354,40 1,032994062 1
22 Έκτακτα έσοδα 30.000,00 5.235,52 0,174517333 5.235,52 0,174517333 1

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 15.840.158,38 15.840.069,54 0,999994391 126.601,51 0,00799244 0,007992484
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 15.840.158,38 15.840.069,54 0,999994391 126.601,51 0,00799244 0,007992484

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 10.227.017,04 4.176.683,04 0,408396996 4.176.683,04 0,408396996 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 9.198.617,04 3.553.004,43 0,386254196 3.553.004,43 0,386254196 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 53.000,00 3.553,61 0,067049245 3.553,61 0,067049245 1
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 975.400,00 620.125,00 0,635764814 620.125,00 0,635764814 1

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 18.749.713,82 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ./0!
 Σύνολα εσόδων 115.767.859,06 41.450.605,59  25.669.027,98   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/6/2022
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 52221704,12 29572202,59 0,5662818 22339609,92 0,42778401 17539723,63 16307155,96 0,31226779 0,72996601

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 21112895,86 19389316,31 0,9183637 8669946,19 0,41064695 8648240,17 8648240,17 0,40961885 0,99749641
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 6495961,07 2902648,49 0,446839 2578905,02 0,3970013 2099254,76 1279811,71 0,19701653 0,49626167
62 Παροχές τρίτων 4211019,33 1031434,42 0,244937 2120568,74 0,50357611 2001303,23 1959197,01 0,46525481 0,92390167
63 Φόροι - τέλη 120742,51 0 0 18239,1 0,15105782 18175,52 17858,72 0,14790748 0,9791448
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 4129370,67 2905420,25 0,7035988 567163,8 0,13734873 332663,11 215073,1 0,05208375 0,37920809
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 611947,53 0 0 415404,11 0,67882308 415311,09 415311,09 0,67867108 0,99977607
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4610442,32 2728354,16 0,5917771 824686,52 0,17887362 554469,42 484697,13 0,10513029 0,587735
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 10471324,83 615028,96 0,0587346 6915422,81 0,66041527 3278728,94 3278728,94 0,31311501 0,47411836
68 Λοιπά Έξοδα 458000 0 0 229273,63 0,50059745 191577,39 8238,09 0,0179871 0,03593126

7 Επενδύσεις 25312525,81 17064004,83 0,6741328 4441749,77 0,17547636 2446066,29 1121931,61 0,04432318 0,25258776

71
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων 7723699,85 6294219,25 0,8149228 3543454,64 0,45877684 1791559,82 501240,24 0,06489639 0,14145524

73 Έργα 16499700,96 10330678,85 0,6261131 881282,33 0,05341202 654506,47 620691,37 0,03761834 0,70430479
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1089125 439106,73 0,4031739 17012,8 0,01562061 0 0 0 0

75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 38233629,13 14973081,59 0,3916207 10420318,52 0,27254328 3712867,78 3098099,61 0,08103075 0,29731333
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 5771619,67 5771619,67 1 5765449,21 0,9989309 2573926,95 1959597,72 0,33952302 0,33988639
82 Αποδόσεις 9236461,92 9201461,92 0,9962107 4654869,31 0,50396671 1138940,83 1138501,89 0,12326169 0,244583
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 23225547,54 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

9 Αποθεματικό 0         
 Σύνολα δαπανών 115767859,1 61609289,01  37201678,21  23698657,7 20527187,18   
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Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών

Μιχαήλ Βρεττός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Α. Κολοκούρη                         Αχαρνές :  25/07/2022
Τηλ. : 213 2072436

                          
E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                               Προς:
                                                                      Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                   κ. Σπύρο Βρεττό  

  

ΘΕΜΑ : Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» 
         

Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 

Δήμου Αχαρνών έτους 2022 το οποίο εγκρίθηκε με την 67/2022 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου.

Για το έργο αυτό συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 69/2022 

Μελέτη προϋπολογισμού 745.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
387/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ και πιο συγκεκριμένα από το 

«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας» (ΣΑΕ 
055/2021). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6495.024, Προϋπολογισμού εξόδων έτους 

2022, του Δήμου Αχαρνών.

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα με «ελεύθερη συμπλήρωση 
ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 95 παρ. 2β, του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 37 του Ν.4782/2021).

Προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό του έργου, απαιτείται εκ μέρους 

της Οικονομικής  Επιτροπής η έγκριση των όρων διακήρυξης την οποία και σας 

διαβιβάζουμε  συνημμένα ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.

                 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τ.Υ.

και α/α
            Γρηγόριος Πουταχίδης

3ο ΘΕΜΑ
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           Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Α. Κολοκούρη                         Αχαρνές :  25/07/2022
Τηλ. : 213 2072436

                          
E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                               Προς:
                                                                      Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                   κ. Σπύρο Βρεττό  

  

ΘΕΜΑ : Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ  ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ» 
         

Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 

Δήμου Αχαρνών έτους 2022 το οποίο εγκρίθηκε με την 67/2022 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου.

Για το έργο αυτό συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 19/2022 

Μελέτη προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
385/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 30-7333.024  του Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022 του Δήμου 

Αχαρνών.

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα με «ελεύθερη συμπλήρωση 

ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 95 παρ. 2β, του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 37 του Ν.4782/2021).

Προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό του έργου, απαιτείται εκ μέρους 

της Οικονομικής  Επιτροπής η έγκριση των όρων διακήρυξης την οποία και σας 

διαβιβάζουμε  συνημμένα ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.

                 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τ.Υ.

και α/α

            Γρηγόριος Πουταχίδης

4ο ΘΕΜΑ
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           Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

                                                                                                                                            
                                                                    

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα:  Επικύρωση του  υπ’ αριθμ. 73838/28-7-22 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και 
αξιολόγησης προσφορών για τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», αποδοχή προσφορών υποψηφίων και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου 

Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017.
5. Τις διατάξεις της με αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
6. Τις διατάξεις της με αρ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης.
7. Την με αριθμ. 1156 και αριθ. πρωτ. 34299/3-9-21 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 35359/14-4-22 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και Πληροφορικής (ΑΔΑΜ: 22REQ010394719 2022-04-14). 
9. Το υπ’ αριθμ. 35525/14-4-22  τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ΑΑΥ, της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής. 
10. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό Α-424 με αρ. πρωτ. 35706/14-4-22 (ΑΔΑ: 62Λ8ΩΨ8-ΧΒΠ) για 

την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 η οποία 
έλαβε α/α Α-424 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών 
Πληρωμής του φορέα για το ποσό των 511.679,80€ από τον Κ.Α. 69-7135. 

11. Τη με αριθ. πρωτ.: 42619/09-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΛΤ46ΜΤΛΠ-ΑΩΦ) Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ 
2021 για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών» με Κωδικό Έργου: ΠΔΕ 
2021ΣΕ01600007.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρ. Αναγνωστόπουλος
ΤΗΛ.: 213 2072 511
E-MAIL: canagnostopoulos@acharnes.gr

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

                        

Προς: Τον κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

5ο ΘΕΜΑ
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12. Τη με αρ. 31/2021 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ IV, η οποία 
κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αχαρνών με το υπ’ αρ. πρωτ. 56314/02-11-2021 έγγραφο.

13. Τη με αρ. πρωτ. 553097/15-12-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου/Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του 
Δήμου Αχαρνών

14. Την με αριθ. 310/2022 (ΑΔΑ: ΨΦΤΒΩΨ8-Υ8Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
συγκροτήθηκε η 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.

15. Την με αριθ. 328/2022 (ΑΔΑ Ψ5ΡΖΩΨ8-9Ρ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
έγινε διόρθωση της ανωτέρω υπ. αριθ. 310/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη 
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
και παροχής γενικών υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

16. Την υπ' αριθ. 18/2021 μελέτη της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών με 
τίτλο:  «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Δήμου Αχαρνών»

17. Την με αρ. 417/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ7Π5ΩΨ8-Φ71) που αφορά 
στην έγκριση της ανωτέρω μελέτης Προϋπολογισμού 412.645,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 99.034,80 
€ , σύνολο 511.679,80 € προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.

18. Την με αριθμ. πρωτ. 39615/4-5-22 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010503765 2022-05-06). 
19. Την υπ. Αριθ. 242/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΣΝΩΨ8-Ν5Ε) με την 

οποία εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων καθώς και τους όρους 
διακήρυξης

20. Την με αρ. ENOTICES-dacharnon/2022/S 089-239921 6-5-2022 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα 
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

21. Την με αριθμ. πρωτ. 39615/4-5-22 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010503765 2022-05-06). 
22. Την με αριθ. πρωτ. . 41176/9-5-22 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 6ΥΩΜΩΨ8-4ΤΟ).
23. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» αρ. φύλλου 

1258,  με ημερομηνία 14-5-22 
24. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» αρ. φύλλου 

4729, με ημερομηνία  10-5-22
25. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 

αρ. φύλλου 14620, με ημερομηνία 10-5-2022
26. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. φύλλου 13004, με ημερομηνία 10-5-2022
27. Το υπ. αριθ. πρωτ. 54551/9.6.2021 έγγραφο της αναθέτουσας το οποίο κοινοποιήθηκε προς 

όλους μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ.
28. To με αριθμ. πρωτ. 64432/5-7-22 1Ο Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
29. Την υπ. αριθ. 372/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω3Γ0ΩΨ8-ΡΛΤ) σχετικό με 

την: Α Απόρριψη της προσφοράς με αριθμό συστήματος 283705 ως απαράδεκτης Β. Επικύρωση 
του υπ. αριθ. 64432/5-7-22  Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και αξιολόγησης 
προσφορών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

30. To με αριθμ. πρωτ. 73838/28-7-22 Πρακτικό αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης 
διαδικασιών διαγωνισμού της επιτροπής  αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 73838/28-7-22 Πρακτικό η Επιτροπή, συνήλθε κατά τη συνεδρίαση της 
28ηςης  Ιουλίου 2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00,  προκειμένου να προβεί σε έλεγχο και 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν για το 
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διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 158138 της με αριθμ. πρωτ. 39615/04.05.2022 
διακήρυξης, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
 
Μετά την απόρριψη της προσφοράς με αρ. 283705 ως απαράδεκτης, δυνάμει της υπ΄αριθμ. 
70980/20.7.2022 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: Ω3Γ0ΩΨ8-ΡΛΤ), απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και αφού 
ενημερώθηκε από την αναθέτουσα σχετικά με την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής των υπόλοιπων οικονομικών φορέων, η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά και 
αξιολόγησε τις τεχνικές προσφορές των παρακάτω οικονομικών φορέων: 

Α/Α Προμηθευτής Αριθμός προσφοράς
1. KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ 280921

2. Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ 280595

Η Επιτροπή άρχισε τη διαδικασία με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών.
➢ Για την KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ, διαπίστωσε ότι υπέβαλε σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα σημεία 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της αναλυτικής διακήρυξης ορθά συμπληρωμένο 
και υπογεγραμμένο ΕΕΕΣ καθώς επίσης τα εξής:

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=155773&tradingPartnerId=169449&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=868299125&oapc=12&oas=jOujo2O3ZwMzaeO8KEpZGw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21086&tradingPartnerId=30159&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=43747632&oapc=9&oas=FvrzWeF40o5O5FAI0u5RJw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=155773&tradingPartnerId=169449&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=868299125&oapc=12&oas=jOujo2O3ZwMzaeO8KEpZGw..
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➢ Για την Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ, διαπίστωσε ότι υπέβαλε σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα σημεία 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της αναλυτικής διακήρυξης ορθά συμπληρωμένο 
και υπογεγραμμένο ΕΕΕΣ καθώς επίσης τα εξής:
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Επειδή όπως δηλώνεται στο ΕΕΕΣ πρόκειται να στηριχθεί στην ικανότητα τρίτων φορέων υπέβαλε 
επίσης ορθώς σύμφωνα με το σημείο 2.2.8.1 της διακήρυξης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον 
δανείζοντα την εμπειρία φορέα «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ», σημεία 6.13-6.14 ανωτέρω.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ζήτησε και έλαβε από την αναθέτουσα τα δείγματα που απαιτούνταν να 
κατατεθούν σύμφωνα με το σημείο 6.4 και 2.4.3.2. στοιχείο 5 της διακήρυξης και προχώρησε στον 
έλεγχο και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Διαπίστωσε οτι:
➢ Η «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ», υπέβαλε τα απαιτούμενα δείγματα και έλαβε αρ. 

πρωτ. 51767 / 02/06/2022 15:23. Τα προσκομισθέντα δείγματα ελέγχθηκαν και 
διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

➢ Η «Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ», υπέβαλε τα απαιτούμενα δείγματα και έλαβε αρ. 
πρωτ. 52306 / 03/06/2022 14:14. Τα προσκομισθέντα δείγματα ελέγχθηκαν και 
διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης..

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι υποβληθείσες προσφορές πληρούν όλους 
τους όρους της διακήρυξης και εισηγείται την αποδοχή τους. 

Η Επιτροπή συνέχισε τη διαδικασία με τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών των δύο 
οικονομικών φορέων που συνεχίζουν σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού.
➢ Η KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ, υπέβαλε ορθώς συμπληρωμένο και  υπογεγραμμένα το 

απαιτούμενο στο σημείο 2.4.4. έντυπο οικονομικής προσφοράς που προκύπτει ως 
εκτύπωση από το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και επιπλέον συνοπτικό αντίστοιχο πίνακα. Η προσφορά 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=155773&tradingPartnerId=169449&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=868299125&oapc=12&oas=jOujo2O3ZwMzaeO8KEpZGw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=155773&tradingPartnerId=169449&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=868299125&oapc=12&oas=jOujo2O3ZwMzaeO8KEpZGw..
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ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και 
σαράντα λεπτών (400.271,40 €).

➢ Η Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ, υπέβαλε ορθώς συμπληρωμένο και  υπογεγραμμένα 
το απαιτούμενο στο σημείο 2.4.4. έντυπο οικονομικής προσφοράς που προκύπτει ως 
εκτύπωση από το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και επιπλέον συνοπτικό αντίστοιχο πίνακα. Η προσφορά 
ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ 
και τριάντα λεπτών (408.524,30 €).

Οι οικονομικές προσφορές κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά ως εξής:
1. KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ: 400.271,40 €
2. Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ: 408.524,30 €

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την επικύρωση του  υπ’ αριθμ. Πρωτ. 73838/28-7-22 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών 
και αξιολόγησης προσφορών

2. Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών της «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» και της 
«Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ»

3. Την ανάδειξη της «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» ως προσωρινού αναδόχου.
4. Τη συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για προσκόμιση 

των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.

Για την Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΑΝΟΥ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=155773&tradingPartnerId=169449&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=868299125&oapc=12&oas=jOujo2O3ZwMzaeO8KEpZGw..


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62e3d66570128e28a8498d80 στις 29/07/22 15:47

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, 26 Ιουλίου   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) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού

3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής

4) Τις διατάξεις του άρθρου  9 του ν. 4915/2022 ( ΦΕΚ 63 Α) Λειτουργία της 

Οικονομικής Επιτροπής τροποποίηση  του άρθρου 177 ν. 3852/2010

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) 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 

6ο ΘΕΜΑ
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υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων .

10) Τις με αριθ. πρωτ. 71429/21-07-2022, 72516/25/-07-2022, 72590/25-07-2022, 

72804/26-07-2022 αιτήσεις των αιρετών κ.κ. Ρ.Κ., Π. Α., Σ.Κ., και Π.Ο.,  για  παροχή 

νομικής υποστήριξης από τον Δήμο κατόπιν κλήσης των από το Τμήμα Ασφαλείας 

Αχαρνών ( αριθ.: 3021/8//6485 )  σε  προκαταρκτική εξέταση- ανωμοτί εξηγήσεις 

κατ΄άρθρο 24 παρ. 1 του ΚΠΔ,  επί της δικογραφίας με αριθμό  Ε.Γ 32-22/69 και 

Α.Β.Μ. ΔΒ 2021/15573, κατόπιν  της από 12-07-20222 εξαιρετικώς επείγουσας  

παραγγελίας του κ.  Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. 

10) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 ( ΦΕΚ 63 Α ) Νομική υποστήριξη 

αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης ως ακολούθως:  << Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται 

να παρέχουν νομική υποστήριξη στα αιρετά τους όργανα ενώπιον των 

δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής 

εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος τους για αδικήματα που τους 

αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω 

νομική υποστήριξη δεν παρέχεται, σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από 

καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.

 Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη νομική εκπροσώπηση των αιρετών από 

πληρεξούσιο        δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους 

Ο.Τ.Α., ανά υπόθεση, είτε στη νομική εκπροσώπηση των αιρετών διά ή μετά 

πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής τους.

        Η νομική υποστήριξη των αιρετών παρέχεται, μετά από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου, εισήγηση του δικηγόρου ή νομικού συμβούλου που υπηρετεί 

στον οικείο Ο.Τ.Α. και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί 

δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εισήγηση γίνεται με ανάθεση σε δικηγόρο 

από την οικεία Οικονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση θετικής απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής, ο Ο.Τ.Α. καταβάλλει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται 

οι αιρετοί κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα του 

κατηγορουμένου. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης της οικονομικής 

επιτροπής, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις: 

α) εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται 

αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού 
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συμβουλίου, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή β) 

τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Εάν οι αιρετοί καταδικασθούν αμετάκλητα, 

υποχρεούνται να επιστρέψουν στον φορέα τις ως άνω δαπάνες.

         Στις περιπτώσεις εφαρμογής του παρόντος, τα έξοδα βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει 

το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης 

υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα περί 

Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται, 

εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά.

         Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, υπό την προϋπόθεση ότι η 

προκαλούμενη δαπάνη έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικείων 

φορέων.

         Η νομική υποστήριξη προς τους αιρετούς των Ο.Τ.Α. παρέχεται και κατόπιν της 

απώλειας του αξιώματός τους λόγω της καθ’ οιονδήποτε τρόπο περάτωσης της 

θητείας τους στον οικείο Ο.Τ.Α., για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν 

κατά τον χρόνο αυτής και κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους >>.

11) Τα από 27-07-2022   εισηγητικά σημειώματα  της Νομικής Συμβούλου επί των ως 

άνω αιτήσεων ( στοιχ. 10 ),  στα οποία αναφέρει ότι ο Δήμος δύναται να παράσχει 

νομική υποστήριξη ( στάδιο προανάκρισης )  στους ως άνω αιτούντες  αιρετούς,   

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

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί  απόφαση : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου  να  

παράσχει νομική κάλυψη  και συνδρομή στους αιρετούς κ.κ.: Ρ.Κ., Π.Α., Σ.Κ. και  Π.Ο. 

κατόπιν αιτήματός τους ,  ήτοι να συντάξει και να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις ( 

υπόμνημα )  ενώπιον του ανακριτικού υπαλλήλου της Δ/νσης Ασφαλείας  Αχαρνών 

και εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί ,  επί  της  Δικογραφίας με αριθμό:   Ε.Γ 32-

22/69  και με Α.Β.Μ. ΔΒ 2021/15573 , κατόπιν της από 12-07-2022 εξαιρετικώς επείγουσας  

παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για  παροχή ανωμοτί εξηγήσεων 

κατ΄άρθρο 24 παρ. 1 του ΚΠΔ , εκ μέρους  ενός εκάστου εκ των καλουμένων ,  για  
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αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά τον χρόνο  ενάσκησης των 

καθηκόντων τους ως αιρετοί.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου,  όπως αυτή  

προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013, 

Α’ 208) το ποσό των  144,00 ευρώ για ένα έκαστο εκ των τεσσάρων  καλουμένων και 

συνολικά το ποσό των 576,00 ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24 % 

Συνημμένα:  4  αιτήσεις αιρετών 

Προτεινόμενος  δικηγόρος από τους αιτούντες:  κος  Θεμιστοκλής Μαμάκος , 

δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 17096 

                                        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 Ιουνίου  2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                             ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

12) 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

13) 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 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού.

7ο ΘΕΜΑ
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17) Την  υπ’ αριθμ 2803/2022 Απόφαση  του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών-Τμήμα 2ο 

Δημόσιο,   η οποία εξεδόθη επί της με ΓΑΚ:7955/2020  ΕΑΚ:  715/2020  αίτησης της  

Αγγελικής Βρεττού του Θεοδώρου  κατά του Δήμου Αχαρνών,  δημοσιεύθηκε στις 27-

05-2022 και επιδόθηκε στο Δήμο Αχαρνών στις 13-07-2022 και η οποία   καθορίζει  

προσωρινή τιμή μονάδος  το ποσό των 260,00 ευρώ  ανά  τ.μ.  για αποζημίωση λόγω 

απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης  κειμένης επί των Ο.Τ. 1013 και 1002     με Κ.Α 

22.16.01 και 22.32.02  στην Π.Ε «ΜΕΣΟΝΥΧΙ »  

7) Την υπ αριθμ.: 405/3-6-2008  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

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

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

αποφασίσθηκε ο προσδιορισμός συμβιβαστικής (εξωδικαστικής )  τιμής 

αποζημίωσης ρυμοτομούμενων εκτάσεων  για την Π.Ε  « ΜΕΣΟΝΥΧΙ»  στο 

ποσό των 142,00 ευρώ το τ.μ. 

    8) Την υπ΄αριθμ.: 16/19-1-2021 ( ΑΔΑ: ΨΖΗ4ΩΨ8-1ΥΝ ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής 

          δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κος 

Ευστάθιος Σαχσανίδης 

           για να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις-ανταίτηση στο  ποσό των 142,00 

ευρώ κατά τη 

           συζήτησης  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:7955/2020 και Ειδικό  Αριθμό 

Κατάθεσης:715/2020 

           αίτησης της Αγγελικής Βρεττού του Θεοδώρου. 

     8) Το από 29-06-2022 ενημερωτικό-εισηγητικό σημείωμα του πληρεξούσιου 

δικηγόρου  κου 

         Σαχσανίδη στο οποίο αναφέρει ότι:  « κρίνεται σκόπιμο να αιτηθεί ο Δήμος τον 

οριστικό 

         προσδιορισμό αποζημίωσης με σκοπό τον καθορισμό μικρότερης τιμής, 

δεδομένου  εξάλλου, ότι 

         επί όμοιας υπόθεσης προκειμένου  για την ίδια περιοχή έχει εκδοθεί η υπ' αριθμό 

4011/2021 \            

         απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία καθορίστηκε οριστική 

τιμή μονάδος 

          αποζημίωσης στο ποσό των 180,00 ευρώ ανά τ.μ..»
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8)Την αναγκαιότητα λήψης απόφασης περί κατάθεσης   αίτησης ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου 

          Αθηνών  εκ μέρους του Δήμου και εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες 

διατάξεις  προθεσμίας 

         για τον καθορισμό οριστικής τιμής στο ποσό των 142,00 ευρώ  σύμφωνα με την   

υπ΄αριθμ : 405/2008  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή 

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

απόφαση και ισχύει  σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 2803/2022 Απόφασης   του 

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών-Τμήμα 2ο Δημόσιο,   η οποία εξεδόθη επί της με 

ΓΑΚ:7955/2020  ΕΑΚ:  715/2020  αίτησης της  Αγγελικής Βρεττού του Θεοδώρου  

κατά του Δήμου Αχαρνών,  δημοσιεύθηκε στις 27-05-2022 και   καθορίζει  προσωρινή 

τιμή μονάδος  το ποσό των 260,00 ευρώ  ανά  τ.μ.  για αποζημίωση λόγω 

απαλλοτρίωσης  ιδιοκτησίας της δικαιούχου κειμένης επί των Ο.Τ. 1013 και 1002    

με  με Κ.Α 22.16.01 και 22.32.02  στην Π.Ε «ΜΕΣΟΝΥΧΙ »

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 πληρεξούσιου δικηγόρου για να 

συντάξει και να καταθέσει  αίτηση οριστικής τιμής ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Αθηνών στο ποσό των 142 ,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ αριθμ.: 405/3-6-2008  

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Αχαρνών,  όπως αυτή 

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

απόφαση και ισχύει κατά :  α) Της Αγγελικής Βρεττού του Θεοδώρυ   και β) Της 

υπ’ αριθμ.: 2803/2022 Αποφάσεως Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, και ειδικότερα κατά 

το μέρος που    καθορίζει ως  προσωρινή τιμή μονάδος το ποσό των διακοσίων εξήντα   

(260,00) ευρώ τ/μ, για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 

ιδιοκτησίας της καθ΄ης,  κειμένης επί των Ο.Τ. 1013 και 1002    με  με Κ.Α 
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22.16.01 και 22.32.02  στην Π.Ε «ΜΕΣΟΝΥΧΙ » καθώς επίσης  και για  την  

παράσταση και την κατάθεση προτάσεων  κατά την συζήτηση  της εν λόγω 

αίτησης όταν και όπου ορισθεί καθώς  και σε τυχόν  συνεκδίκαση λόγω 

συνάφειας.  με  αίτηση της αντιδίκου εφόσον κατατεθεί,  , αλλά και σε κάθε 

μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση.

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

δικαστική υπόθεση, σύμφωνα με τα   ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα περί  

Δικηγόρων Παράρτημα Ι, το ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ 

πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% 

     
      Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Ευστάθιος Σαχσανίδης, δικηγόρος Αθηνών  με 

ΑΜΔΣΑ: 36934

                             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 Ιουλίου 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  

8ο ΘΕΜΑ
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5) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού.

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

Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, 

11) Το υπ. αρ. πρωτ.:ΕΜΠ: 171/6-7-2022  έγγραφο   της Προϊσταμένης της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς τον κ. Δήμαρχο,  στο οποίο 

εκφράζεται το ακόλουθο αίτημα: 

      «Παρακαλούμε για την παροχή νομικών υπηρεσιών προκειμένου να διενεργηθεί η 

νομική αξιολόγηση των αξιώσεων που στρέφονται κατά των δημοτικών 

επιχειρήσεων σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

αναδοχής των οφειλών τους καθώς και των εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων 

έτσι ώστε να προβεί στον έλεγχο των χρηματικών ενταλμάτων πριν 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους. Η υπηρεσία προτείνει ως νομικό της σύμβουλο 

τον κ. Θεμιστοκλή Μαμάκο » 

12) Την από 18-07-2022 έγγραφη απάντηση της Νομικής Συμβούλου προς τον κ. 

Δήμαρχο αναφορικά με το ως άνω έγγραφο στο οποίο καταλήγει : « ..Επειδή 

σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών, δεν 

εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου ως Νομικού Συμβούλου, ο χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων καθώς και γενικότερα η ενασχόληση με θέματα δικαστικής φύσεως, 

Επειδή η αναδοχή οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων αφορά δικαστικές 

αποφάσεις που θα πρέπει να ελεγχθούν εάν είναι τελεσίδικες είτε υποθέσεις οι 

οποίες είναι σε εκκρεμοδικία και τις οποίες χειρίζονται ή έχουν χειρισθεί στο 

παρελθόν εξωτερικώς συνεργαζόμενοι δικηγόροι του Δήμου. Επειδή βρίσκεται σε 

εξέλιξη η πρόσληψη τριών ( 3 ) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή όπως προβλέπεται 

στον ΟΕΥ του Δήμου που ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν προσληφθεί. Για τους 

παραπάνω λόγους, η αιτούμενη νομική συνδρομή προς την Οικονομική Υπηρεσία 

θα πρέπει να ανατεθεί  από την Οικονομική Επιτροπή σε Δικηγόρο, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις.»

  13) Την από 19-07-2022 έγγραφη προσφορά του προτεινόμενου από την 

Οικονομική Υπηρεσία     

        νομικού συνεργάτη κου Θεμιστοκλή Μαμάκου ως ακολούθως: «  Για την έρευνα 

και μελέτη   
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        εκάστης υποθέσεως επιβάλλεται η συγκέντρωση και εκτίμηση του αποδεικτικού 

υλικού και   

        των εν γένει στοιχείων, ανά υπόθεση η αξιολόγηση αυτών και η συναγωγή 

τεκμηριωμένου, 

         κατά την ιστορική και νομική βάση, συμπεράσματος. 

         Σκοπός των ανωτέρω ενεργειών είναι ο έλεγχος νομιμότητας, εκάστης 

αξιώσεως,εξοπλισμένης 

         ή μη, με εκτελεστό είτε άλλης φύσεως τίτλο, προκειμένου να χωρήσει η διαδικασία 

Έκδοσης 

         Χρηματικού Εντάλματος και η εξόφληση αυτής. 

        Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 59 

του Κώδικα 

        περί Δικηγόρων υποβάλλω πρόταση αμοιβής, επί τη βάσει ωριαίας απασχόλησης, 

στο ποσό 

       των 80 ευρώ / ώρα, για 3 ώρες απασχόληση, ανά υπόθεση αποζημίωσης, ήτοι 

240€, ανά 

        φάκελλο αποζημίωσης, πλέον ΦΠΑ. Το ως άνω ποσόν περιλαμβάνει κάθε μορφή 

συνεργασίας 

        (δια ζώσης, τηλεφωνικώς, email κλπ) και παραμένει σταθερό, ακόμη και στην 

περίπτωση 

        υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης. »

14) Την αναγκαιότητα διορισμού νομικού συμβούλου κατόπιν των ως άνω εγγράφων ( στοιχ. 

11,12 )  

                                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

νομικών υπηρεσιών,  όπως αυτές περιγράφονται  στο υπ΄αριθμ. πρωτ.: ΕΜΠ: 171/6-

7-2022  έγγραφο αίτημα    της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών προς τον κ. Δήμαρχο,  κατόπιν και  της  από 18-07-2022 έγγραφης 

απάντησης της Νομικής Συμβούλου.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου  δικηγόρου που θα διορισθεί για  την 

παροχή των      

    αιτούμενων νομικών υπηρεσιών,  σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων 
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 Συνημμένα: 1. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ: 171/6-7-2022  έγγραφο   της Προϊσταμένης 

της Διεύθυνσης 

                          Οικονομικών Υπηρεσιών 

                    2. Η  από 18-07-2022  έγγραφη απάντηση της Νομικής Συμβούλου

                    3. Η από 19-07-2022 προσφορά του νομικού συνεργάτη κου Θεμιστοκλή 

Μαμάκου

 Προτεινόμενος δικηγόρος από την αιτούσα υπηρεσία:  κος  Θεμιστοκλής 

Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ:17096 

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

       

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 22  Ιουλίου 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

9ο ΘΕΜΑ
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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.: 150/22-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ:9ΟΟΦΩΨ8-ΥΧΒ), η οποία εξεδόθη κατόπιν των από 22-2-2022 και 2-3-

2022  αιτήσεων των αιρετών κ.κ. Ι.Κ. και Η.Ζ.  για παροχή νομικής υποστήριξης 

από το Δήμο με προτεινόμενη δικηγόρο  από τους αιτούντες την κα Αντωνία 

Δημητρακοπούλου, στο αποφασιστικό της οποίας  αναφέρει:   1} Διορίζει  

πληρεξούσια δικηγόρο την κα Αντωνία Δημητρακοπούλου, δικηγόρο Αθηνών με 

ΑΜΔΣΑ:13363 προκειμένου να παράσχει νομική κάλυψη και συνδρομή στον 

αιρετό κ. Ι.Κ ο οποίος καλείται να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (Β΄ Τριμελές Εφετείο 

Κακουργημάτων Αθηνών) στις 23/3/2022 είτε σε οιαδήποτε κατόπιν αναβολής ή 

ματαίωσης δικάσιμο ορισθεί, για να δικαστεί σύμφωνα με το 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 εγκρίνει 

αμοιβή της δικηγόρου το ποσό των εννιακοσίων ογδόντα τριών ( 983,00 ) 

ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του 

Κώδικα δικηγόρων Παράρτημα Ι . 2} Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο την κα 

Αντωνία Δημητρακοπούλου, δικηγόρο Αθηνών με ΑΜΔΣΑ:13363 προκειμένου 

να παράσχει νομική κάλυψη και συνδρομή στον αιρετό κ. Η.Ζ., ο οποίος καλείται 

να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 

Αθηνών (Β΄ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών) στις 23/3/2022 είτε σε 

οιαδήποτε κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης δικάσιμο ορισθεί, για να δικαστεί 

σύμφωνα με το 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 εγκρίνει αμοιβή της δικηγόρου το ποσό των εννιακοσίων ογδόντα τριών ( 
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983,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια 

του Κώδικα δικηγόρων Παράρτημα Ι

6) Την  με αριθ. πρωτ. Δήμου : 71936/22-07-2022 αίτηση  της δικηγόρου κας 

Αντωνίας Δημητρακοπούλου περί επανακαθορισμού αμοιβής για παράσταση στο 

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων το οποίο παραθέτουμε  αυτούσιο ως κάτωθι: 

<< Με την υπ' αριθμ. 150/22-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

μου ανατέθηκε  η υπεράσπιση των  κ. κ Ι.Κ.  και Η. Ζ.  ενώπιον του Β 

Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων  Αθηνών  κατά τη δικάσιμο της  23-3-

2022 καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δίκη  οπου δικαζόταν για παράβαση 

καθήκοντος σε βαθμό κακουργήματος . Η δίκη  ολοκληρώθηκε σε τέσσερις 

συνεδριάσεις και ολοκληρώθηκε στις 6- Ιουλίου 2022 με την Αθώωση απάντων 

των κατηγορουμένων μεταξύ των οποίων και ως άνω Ι.Κ. και Η. Ζ. τους 

οποίους εκπροσώπησα επαρκώς

Η αμοιβή μου για την ως άνω υπόθεση ειχε οριστεί με την προρρηθείσα 

απόφαση  στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (983,00) πλέον ΦΠΑ 

, για καθένα εκ των ως άνω κατηγορουμένων  συμπεριλαμβανομένων  των 

γραμματίων ΔΣΑ  (Π3733786 και Π3733779)

Ωστόσο για τους συνάδελφοί μου που εκπροσώπησαν τους Σ. Β και Σ. Ν  

εκδόθηκαν αποφάσεις σε μεταγενέστερο χρόνο απο την έκδοση της αποφασης 

που αφορούσε τους Ι. Κ. και Η.Ζ. , και η αμοιβή τους ορίστηκε στο ποσόν των 

2949 ευρώ πλέον φπα για καθένα εκ των κατηγορουμένων που θα 

εκπροσώπησαν.

 Δεδομένου ότι υπερασπιστήκαμε ο καθένας απο εμάς, 

συγκατηγορουμενους με τις αυτές κατηγορίες κατά τις ίδιες συνεδριάσεις του 

ιδίου δικαστηρίου η αμοιβή που καθοριστηκε θα έπρεπε να είναι όμοια  για 

όλους τους συνηγόρους  υπεράσπισης. 

Καθότι άπαντες οι κατηγορούμενοι κατηγορούνταν για τις ίδιες πράξεις αλλά 

σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και το αποτέλεσμα ηταν αθωωτικό για 

όλους , θα παρακαλούσα να διορθωθεί το ποσόν της αμοιβής μου για την 

εκπροσώπηση καθενός εκ των ως άνω Ι.Κ και Η. Ζ  και να συμπληρωθεί η ως 

άνω υπ' αριθμ. 150/22-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά το 

ποσόν των 1966 ευρώ πλέον φπα για καθένα εκ των αιρετών προσώπων που 
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εκπροσώπησα έτσι ώστε η αμοιβή μου για κάθε κατηγορούμενο να είναι η ίδια 

με αυτή που έχει οριστει για τους συναδέλφους μου Α.Π και Θ. Μ. >>

7) Το  Άρθρο 11 του ν. 4915 /2022 (Α΄63) Νομική υποστήριξη αιρετών Τοπικής    
Αυτοδιοίκησης 
     καθώς και την  Εγκύκλιο  273/2022 ( Α.Π.: 25837/19-4-2022 Α.Δ.Α.: 
9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ) του 
     Υπουργείου εσωτερικών  όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: 
    Α. Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στα αιρετά τους όργανα 

ενώπιον των 

     δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής 

εξέτασης ή  

    άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι 

διέπραξαν κατά την 

    ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται, 

σε περίπτωση   ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας 

υπηρεσίας ή ανεξάρτητης   διοικητικής αρχής.

    Β. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη νομική εκπροσώπηση των αιρετών από 

πληρεξούσιο 

    δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους Ο.Τ.Α., ανά υπόθεση, είτε 

στη νομική 

     εκπροσώπηση των αιρετών διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής τους.

  Γ. Η νομική υποστήριξη των αιρετών παρέχεται, μετά από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου, εισήγηση του 

     δικηγόρου ή νομικού συμβούλου που υπηρετεί στον οικείο Ο.Τ.Α. και απόφαση της 

Οικονομικής 

     επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εισήγηση γίνεται 

με ανάθεση σε   

     δικηγόρο από την οικεία Οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση θετικής απόφασης της 

Οικονομικής 

    επιτροπής, ο Ο.Τ.Α. καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι αιρετοί κατά την 

προκαταρκτική 

    διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Σε περίπτωση απορριπτικής 

απόφασης της 
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   οικονομικής επιτροπής, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται, εφόσον για τις ποινικές 

υποθέσεις: α) 

   εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή 

απαλλάσσονται 

   των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο παύει 

οριστικά η

   ποινική δίωξη εναντίον τους ή β) τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Εάν οι αιρετοί 

καταδικασθούν 

   αμετάκλητα, υποχρεούνται να επιστρέψουν στον φορέα τις ως άνω δαπάνες.

Δ. Στις περιπτώσεις εφαρμογής του παρόντος, τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό 

του οικείου 

    φορέα. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού 

αναφοράς κάθε 

    διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους 

πίνακες αμοιβών 

    του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208). Η καταβολή των ανωτέρω 

δαπανών γίνεται, εφόσον 

    προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά.

Ε. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, υπό την προϋπόθεση ότι η 

προκαλούμενη δαπάνη 

     έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.

 ΣΤ.. Η νομική υποστήριξη προς τους αιρετούς των Ο.Τ.Α. παρέχεται και κατόπιν της 

καθ΄

    οιονδήποτε τρόπο περάτωσης της θητείας τους στον οικείο Ο.Τ.Α., για αδικήματα 

που τους

    αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά το χρόνο αυτής και κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων

     τους.

8) To  ποσό αναφοράς,  όπως αυτό προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του 

Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208)  για την  παράσταση   δικηγόρου στο 

Τριμελές Εφετείο  Κακουργημάτων Αθηνών (Β΄ Τριμελές Εφετείο   

Κακουργημάτων Αθηνών) είναι 983,00  ευρώ  πλέον   αναλογούντος ΦΠΑ 24%, 
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και το οποίο  αναφέρεται   στην υπ΄αριθμ.: 150/22-03-2022  ( ΑΔΑ: 9ΟΟΦΩΨ8-

ΥΧΒ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική  Επιτροπή περί της έγκρισης ή μη  

συμπληρωματικής αμοιβής της πληρεξουσίας δικηγόρου κας Αντωνίας 

Δημητρακοπούλου για την  παράστασή της   στο Τριμελές Εφετείο  Κακουργημάτων  

Αθηνών (Β΄ Τριμελές Εφετείο   Κακουργημάτων Αθηνών)  προς   υποστήριξη των 

αιρετών κ.κ.  Ι.Κ και Η.Ζ.,  κατόπιν του από 22-07-2022 αιτήματος αυτής,   στο ποσό 

των 1966,00 ευρώ  για την υπεράσπιση ενός  εκάστου  εκ των δύο κατηγορουμένων,  

επιπλέον της ελάχιστης αμοιβής που είχε εγκριθεί δια της υπ΄ αριθμ.: 150/22-03-2022  

αποφάσεώς σας  ( 983,00 Χ 2=1966,00  ευρώ ),   ήτοι  συμπληρωματική αμοιβή   

ποσού   3932,00 ευρώ,  η οποία  συνολικά   αντιστοιχεί στο τριπλάσιο του ποσού 

αναφοράς για ένα έκαστο εκ των δύο  αιρετών,   πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24 % , 

σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4735/2022  (ΦΕΚ 197 Α΄ ), όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4915 /2022 (ΦΕΚ 63Α΄) και ισχύει.

  Συνημμένα υποβάλλονται: 1. Η υπ΄αριθμ.: 150/22-03-2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 2. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου : 71936/22-07-2022 αίτηση  της δικηγόρου κας 

Αντωνίας Δημητρακοπούλου

    

   Η Προϊσταμένη                                                               Η Νομική Σύμβουλος                                                                 

      Γεωργία Χ. Μπούσγου                                                        Δήμητρα Ε. Καψιώτη


		2022-07-29T15:47:14+0300




