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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Εξόδων 

Προς: Τον Πρόεδρο  της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

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

2023, του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών ποσού 88.041,09 ευρώ.»

Κύριε Πρόεδρε,

      Παρακαλώ όπως φέρετε για συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα , που αφορά 

την λήψη απόφασης οικονομικού έτους 2023, Ν.Π.Δ.Δ Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου 

Αχαρνών «ΚΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗ» έτους 2023

Η Δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00-6715.008 του Προϋπολογισμού Εξόδων έτους 2023

Παρακαλούμε για την έγκριση του από την Οικονομική Επιτροπή.

                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ                                  
                   ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                    

                      
                     ΚΛΕΙΩ ΚΑΤΑΡΑ                          ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΚΑ                               
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
για το έτος 2022
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Χ. Σπανέα
Τηλ.: 213 2072471
E-mail: kathariotitad9@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 10 / 03 / 2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 26295/10-03-2023 πρακτικού Νο 3 της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 

2022, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή 

Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού 

Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών και Αποκομιδής Μπαζών Προερχόμενων από εργασίες 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

Β. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία με δ.τ. 

«ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» και ΑΦΜ: 095728059 με το συνολικό ποσό των 

51.417,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%».

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 

διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.............».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει 
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σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές 

ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, 

απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄) και 

ιδίως των διατάξεων του άρθρου 100 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

4. Τις διατάξεις της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

5. Την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β` 24.8.2010), όσον αφορά τα 

«Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του Ν. 4030/2011, (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011)    «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών 

δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων» και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και 

απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 

ρυθμίσεις.

7. Την αριθ. 174/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των Εργασιών Αποκομιδής, 

Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών 

εκτιμώμενης αξίας 29.986,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, Ομάδα Α΄ της διακήρυξης.

8. Την αριθ. 213/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των Εργασιών Αποκομιδής 

Μπαζών Προερχόμενων από εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

εκτιμώμενης αξίας 29.920,0 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, Ομάδα Β΄ της διακήρυξης.

9. Την υπ' αριθ.  681/27-12-2022 (ΑΔΑ: 9OTAΩΨ8-ΘΔ3) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της μελέτης και στη 

σύνταξη των όρων διακήρυξης.

http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/n-40302011-fek-249a-25112011
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10. Την με αρ. πρωτ. 129646/27-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011908027 2022-12-27) 

διακήρυξη.

11. Την με αρ. πρωτ. 129648/27-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΖΡΩΨ8-Τ7Φ, ΑΔΑΜ: 

22PROC011908018 2022-11-27) προκήρυξη.

12. Την με αρ. πρωτ. 99914/13-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011418857 2022-10-13) 

διακήρυξη.

13. Την με αρ. πρωτ. 99511/12-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΛΣΩΨ8-Λ2Χ) προκήρυξη.

14. Την μοναδική προσφορά που υπεβλήθη από την εταιρεία με δ.τ. «ΝΕΙΛΟΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 095728059/ΦΑΕ Αθηνών και για τις δύο (2) ομάδες του 

διαγωνισμού.

15. Την με αρ. 63/14-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ2Ν0ΩΨ8-ΕΥΩ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας 

και αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος.

16. Την με αριθ. πρωτ. 18704/20-02-2023 πρόσκληση προς την ως άνω εταιρεία, για 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης βάσει των όρων της διακήρυξης.

17. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά μειοδότη από την προσωρινό ανάδοχο εταιρεία 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την κάθε ομάδα της σύμβασης, 

την 28η  Φεβρουαρίου 2023.

18. Το αριθ. πρωτ. 26295/10-03-2023 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 

Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2022 περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

19. Το άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία για 

την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, εφόσον υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν 

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση της 

οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αχαρνών για τα εξής : 

Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 26295/10-03-2023 πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που αφορά στην αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων 

Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών και Αποκομιδής Μπαζών Προερχόμενων από εργασίες της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και 

Β. στην κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού 
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Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών και Αποκομιδής Μπαζών Προερχόμενων από εργασίες της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, στην εταιρεία «ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», με δ.τ. «ΝΕΙΛΟΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 095728059/ΦΑΕ Αθηνών, Δ/νση Επιχείρησης Παναγίτσας 10, ΤΚ 

19003, Μαρκόπουλο Αττικής, τηλ. 22990 41215, 41216, φαξ 2299041266, e-mail: 

sales@neilos.gr, νομίμως εκπροσωπούμενη τον κ. Νείλο Μούσχουρο του Κων/νου με Α.Δ.Τ.: AO 

645203 (πρόεδρο και δ/νων σύμβουλο Δ.Σ. εταιρείας),  με το συνολικό συμβατικό τίμημα των 

51.417,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και (63.757,08 € με Φ.Π.Α., ίσο με 12.340,08 €) και συγκεκριμένα 

όσον αφορά την Ομάδα «Α΄ - Υπηρεσίες Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων 

Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών», με το ποσό των 25.897,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

(32.112,28 € με Φ.Π.Α.) και όσον αφορά την Ομάδα «Β΄ - Αποκομιδή Μπαζών προερχόμενων 

από εργασίες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών», με το ποσό των 25.520,00 € 

χωρίς Φ.Π.Α. 24% (31.644,80 € με Φ.Π.Α.).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής            Τα μέλη της Επιτροπής 

        Χρυσάνθη Σπανέα 1. Παρίσσης Σταθόπουλος    2. Γεώργιος Ηλιάδης

mailto:sales@neilos.gr
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «ClimatiseME – Ευαισθητοποίηση των νέων του Δήμου 
Αχαρνών σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή μέσω ανάπτυξης ψηφιακής εφαρμογής παιχνιδοποίησης» στα 
πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022” , “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ”

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Ο Δήμος Αχαρνών, αντιμετωπίζει έντονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, τόσο λόγω της γεωγραφικής του 
θέσης (ορεινός όγκος Πάρνηθας ο οποίος αποτελεί εκτός από πνεύμονα της Αττικής και πόλο έλξης χιλιάδων 
επισκεπτών εβδομαδιαίως) όσο και λόγω εξωτερικών απρόβλεπτων παραγόντων εξαιτίας της κλιματικής 
αλλαγής, όπως πυρκαγιές και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική 
κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο και συγκεκριμένα στο Άρθρο 16, γίνεται 
αναφορά για την ανάγκη σχεδιασμού δράσεων ενημέρωσης για το κοινό με σκοπό "τη βελτίωση της 
κατανόησης των εννοιών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή" και "την ανάδειξη της σημασίας 

  

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: «ΚΟΙΝΟ»
    Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ»

 

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
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συλλογικής δράσης και ενεργοποίησης των πολιτών για την αναχαίτιση των επιπτώσεών της" αλλά και τις 
σχετικές αναφορές του ΠΕΣΠΚΑ για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας για την προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή (https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/prosarmogi-stin-klimatiki-allagi/) 
σχεδιάστηκε το έργο ClimatiseME για την ευαισθητοποίηση των νέων του Δήμου Αχαρνών στο θέμα της 
Κλιματικής Αλλαγής.

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της παιχνιδοποιημένης μάθησης 
έτσι ώστε ο Δήμος Αχαρνών να εμπλέξει τους νέους ηλικίας 12-18 ετών σε διάλογο για την Κλιματική 
αλλαγή. 

Η προσέλκυση μαθητών για την καλλιέργεια του γνωστικού υποβάθρου σε θέματα κλιματικής αλλαγής 
δύναται να συμβάλει στη στροφή της νέας γενιάς σε βιώσιμο τρόπο ζωής και υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων 
για τα τοπικά προβλήματα. Η σταδιακή αλλαγή κουλτούρας δύναται να οδηγήσει στην ανάπτυξη τοπικών 
πρωτοβουλιών με στόχο το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τον σχεδιασμό τοπικών 
πολιτικών για το αστικό περιβάλλον με έμφαση στην ανθεκτικότητα και την πρόληψη.

Σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει μία εφαρμογή για κινητά και ταμπλέτες η οποία μέσα από παιχνίδια 
ερωτήσεων και προκλήσεις (challenges) θα καταφέρει:

α. Να καλλιεργήσει στους μαθητές το εννοιολογικό υπόβαθρο που χρειάζονται ώστε να συμμετέχουν ενεργά 
σε διάλογο για την κλιματική αλλαγή

β. Να εμπλέξει τους μαθητές σε διαδικασία μάθησης και ανταγωνισμού σε θέματα που σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις της στην καθημερινή ζωή και να αναδείξει τρόπους προσαρμογής ή/και 
πρόληψης. 

γ. Να δημιουργήσει μία κρίσιμη μάζα μαθητών οι οποίοι θα αποκτήσουν ευρεία γνώση για την κλιματική 
αλλαγή και τις επιπτώσεις της σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο και οι οποίοι θα μπορούν να γίνουν 
“πρεσβευτές” της αλλαγής κουλτούρας και να παρακινήσουν και άλλους συνομηλίκους τους.

δ. Να αναπτύξει το αίσθημα του ανήκειν σε αυτή την κρίσιμη μάζα μαθητών και να ενισχύσει τυχόν 
πρωτοβουλίες που θα αναπτύξουν στο πλαίσιο του έργου ή και μεταγενέστερα.

Συγκεκριμένα οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
1. Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά, η οποία θα περιλαμβάνει ενότητα με ερωτήσεις, γρίφους, 

ακροστιχίδες, ενότητα με “προκλήσεις” - challenges και δυνατότητα διάχυσης στα social media, θα 
παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδων που θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το υψηλότερο 
score, θα λαμβάνουν “κονκάρδες”-badges ανάλογα με τις επιδόσεις τους, θα διοργανώνουν 
διαγωνισμούς από τους οποίους θα αναδεικνύεται νικήτρια ομάδα (σχολείο) για την οποία ο Δήμος 
θα μεριμνήσει λάβει έπαθλο. 

2. Διαχείριση της εφαρμογής από την HSRT για τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η HSRT είναι 
υπεύθυνη για τη διαχείριση της εφαρμογής μέχρι το τέλος του έργου με την ευθύνη να εκπαιδεύσει 
το προσωπικό του δήμου και να φροντίσει να παρέχει όλη την υποστήριξη στην αρμόδια υπηρεσία 
(πληροφορικής) για τη διαχείριση της μετά το πέρας του έργου. 

3. Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου (4-8 άτομα) και ανάπτυξη εγχειριδίου για τη λειτουργία της 
εφαρμογής με οδηγίες για όλους τύπους χρηστών. Η εκπαίδευση αφορά τα άτομα εκείνα που θα 

https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/prosarmogi-stin-klimatiki-allagi/
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οριστούν υπεύθυνοι διαχείρισης της εφαρμογής από το Δήμο. Ο προτεινόμενος αριθμός των 
στελεχών που θα εκπαιδευτούν είναι από 4 έως 8.

4. 8 Συμμετοχικά Εργαστήρια Μαθητών (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)(360 μαθητές συνολικά) για την καλλιέργεια 
εννοιών σχετικών με την κλιματική αλλαγή. Τα συμμετοχικά εργαστήρια στοχεύουν στη συζήτηση με 
τους μαθητές για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο, 
στην αναθεώρηση του τρόπου ζωής και ποιες επιλογές στην καθημερινότητα εξασφαλίζουν ένα 
βιώσιμο μέλλον, αλλά και σε ιδέες και προτάσεις που οι νέοι θέλουν να συζητήσουν με τη δημοτική 
αρχή για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής τους. 

5. 8 Διαδικτυακά Συμμετοχικά Εργαστήρια (360 μαθητές) για την παρουσίαση της εφαρμογής και τον 
πειραματισμό με τις λειτουργίες της, την καθοδήγηση για τη διοργάνωση διαγωνισμών, την 
ανατροφοδότηση από τους μαθητές για το περιεχόμενο της εφαρμογής και πιθανές βελτιώσεις.

6. Δράσεις προβολής του έργου (Πράσινη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 2024). Το εταιρικό σχήμα θα 
αξιοποιήσει το θεσμό της Πράσινης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για να προωθήσει τα αποτελέσματα του 
έργου με στοχευμένες δράσεις με σκοπό, α. Να ενημερώσει την τοπική κοινωνία β. Να προσελκύσει 
επιπλέον νέους στην εφαρμογή. Η διοργάνωση της εκδήλωσης θα γίνει από το Δήμο Αχαρνών με την 
υποστήριξη της HSRT.

7. Ανάπτυξη επικοινωνιακής ταυτότητας του εργου, η οποία θα περιλαμβάνει λογότυπο, λογαριασμούς 
social media (tik tok, facebook, instagram, youtube), πρότυπα παρουσιάσεων, roll-up banner, 
αφίσες, επιστολόχαρτο)

8. Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού (εκτυπώσεις roll up banners, αφισών)

9. Δημιουργία ιστοσελίδας ως subdomain της ιστοσελίδας της HSRT. Προβλέπεται στη σελίδα του 
Δήμου να υπάρξει χώρος προώθησης του έργου από τον οποίο ο επισκέπτης θα παραπέμπεται στη 
σελίδα του έργου που θα φιλοξενεί η HSRT.

Το έργο είναι 100% συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα “ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 2022” , “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ” και θα διαρκέσει 18 μήνες. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του έργου είναι της τάξης των 50.000 ευρώ. Ο Δήμος Αχαρνών θα λάβει 10.000 ευρώ για 
την υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται παρακάτω. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο 
του έργου θα οργανώσει 8 διαδραστικά εργαστήρια νέων με σκοπό τη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή 
ενώ παράλληλα θα καταγράψει τις ανησυχίες των νέων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην 
περιοχή τους. Επιπλέον, μέσα από τα διαδραστικά εργαστήρια ο Δήμος θα προωθήσει τη χρήση της 
εφαρμογής από τους νέους και θα τους παρακινήσει να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό γνώσεων με 
συγκεκριμένο έπαθλο που θα αποφασίσει μαζί με τους νέους.

Συντονιστής στο έργο είναι ο φορέας HYPERTECH ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό. τίτλο “HSRT”.  Στην ένωση των εταίρων 
μετέχουν οι:

• HYPERTECH ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό. τίτλο “HSRT”

• ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης στο Πράσινο Ταμείο είναι η 31η Μαρτίου 2023.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

• Την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ClimatiseME – Ευαισθητοποίηση των νέων του Δήμου 
Αχαρνών σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή μέσω ανάπτυξης ψηφιακής εφαρμογής 
παιχνιδοποίησης» στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022” , 
“ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ”.

• Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Έργου για όλες τις περαιτέρω σχετικές 
ενέργειες που θα απαιτηθούν.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.601.338,00 € από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του 
Υπουργείου Εσωτερικών, για το έργο του Δήμου Αχαρνών με τίτλο «Ανακατασκευή - εξυγίανση υδρευτικού 
δικτύου ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών». 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την υπ’ αριθμ. 58/9.1.2023 (ΑΔΑ: 65ΨΧ46ΜΤΛ6-6Σ9) Απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού 
Εσωτερικών, με θέμα: «Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης του έργου του Δήμου Αχαρνών με τίτλο 
«Ανακατασκευή - εξυγίανση υδρευτικού δικτύου ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών» 
στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών», απεφασίσθη η τροποποίηση της με 
αρ.πρωτ. 9639/22-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΖΨΑ46ΜΤΛ6-ΠΛΥ) Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή - 

  

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: «ΚΟΙΝΟ»
    Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ»

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

4ο ΘΕΜΑ

mailto:kmatzetakis@acharnes.gr
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εξυγίανση υδρευτικού δικτύου ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών», με Δικαιούχο το 
Δήμο Αχαρνών και αρχικά εγκεκριμένο π/υ 2.059.705,03€ .

Η τροποποίηση αφορά την αύξηση του ποσού χρηματοδότησης κατά 541.632,97€ λόγω:
• Αύξησης του κύριου Υποέργου κατά 454.032,97€ κατόπιν επικαιροποίησης της μελέτης ώστε να 

συμπεριλάβει τις παρατηρήσεις της ΕΥΔΑΠ της οποίας είναι αρμοδιότητα το έργο.
• Προσθήκης Υποέργου αρχαιολογίας Π/Υ 87.600€.

Το νέο ποσό χρηματοδότησης ανήλθε στο ποσό των 2.601.338,00 €.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.601.338,00 € από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του 
Υπουργείου Εσωτερικών, για το έργο του Δήμου Αχαρνών με τίτλο «Ανακατασκευή - εξυγίανση υδρευτικού 
δικτύου ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών».

Β. Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Έργου για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ: 2132072436                           Αχαρνές :  16/03/2023

                                                           Προς:  Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                     κ. Σπύρο Βρεττό

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ

5ο ΘΕΜΑ
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Με την με αρ. 67/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών, έγινε κατακύρωση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ 

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» στον οικ. φορέα «ΒΑΡΝΑΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ» που κατέθεσε κατά σειρά μειοδοσίας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 195011 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 «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με το με αρ. 

πρωτ.: 23114/ 02.03.2023 έγγραφο να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 

της διακήρυξης του έργου.

Η εταιρεία «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» κατέθεσε τα δικαιολογητικά έντυπα σε 

σφραγισμένο φάκελο με το με αρ. πρωτ. παραλαβής 26841/13-03-2023 Δήμου Αχαρνών 

και μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ με 

α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 195011, στις 10/03/2023 και ώρα 13:14:13 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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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Με την με αρ. 67/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών, έγινε κατακύρωση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ 

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» στον οικ. φορέα «ΒΑΡΝΑΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ» που κατέθεσε κατά σειρά μειοδοσίας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 195011 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 «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με το με αρ. 

πρωτ.: 23114/ 02.03.2023 έγγραφο να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών από την 
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κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 

της διακήρυξης του έργου.

Η εταιρεία «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» κατέθεσε τα δικαιολογητικά έντυπα σε 

σφραγισμένο φάκελο με το με αρ. πρωτ. παραλαβής 26841/13-03-2023 Δήμου Αχαρνών 

και μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ με 

α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 195011, στις 10/03/2023 και ώρα 13:14:13 σε μορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF) .  

Σήμερα στις 14/03/2023, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο όλων των 

παραπάνω δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (EEEΣ) από την εταιρεία «ΒΑΡΝΑΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ» είναι ακριβή και επομένως διαβιβάζει τον φάκελο στην Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Αχαρνών για την λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου.

Αχαρνές , 14-03-2023
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ          Πρόεδρος και τακτικό μέλος

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Τακτικό μέλος

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ Τακτικό μέλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτρια: Μ. Καραδήμα
Τηλ: 213 2072435
E-mail: mkaradima@acharnes.gr      

Προς:
Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

6ο ΘΕΜΑ
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κο Σπύρο Βρεττό

     Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: α) Αποδοχή Όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, του ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» και β) εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την υπογραφή του δανειστικού 
συμβολαίου, βάσει του με αρ. πρωτ. (01)18561_23/14-02-2023 εγγράφου του Τ.Π. & 
Δανείων

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την λήψη απόφασης σε προσεχή συνεδρίαση για την α) 

Αποδοχή Όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, του ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης» του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και 

β) εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, βάσει 

του με αρ. πρωτ. (01)18561_23/14-02-2023 εγγράφου του Τ.Π. & Δανείων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/Α/2021) κατά παρέκκλιση του άρθρου 176 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α’ 114), στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών 

αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Το ιστορικό είναι ως ακολούθως: 

Με την με αρ. 217/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών 

εγκρίθηκε η υποβολή της μελέτης και του αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου Έργου στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ01 σχετικά 

με την ανακατασκευή – εξυγίανση του υδρευτικού δικτύου ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης 

(εκτός σχεδίου περιοχή) του Δήμου Αχαρνών του οποίου μοναδικός πάροχος είναι η ΕΥΔΑΠ 

ΑΕ. 

Με το αρ. 44078/25-10-2021 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 9639/22-10-2021) (ΑΔΑ: 

ΩΖΨΑ46ΜΤΛ6-ΠΛΥ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του 

Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η χρηματοδότηση συνολικού ποσού 2.059.705,03  €. 

Με το με αρ. πρωτ. Δήμου Αχαρνών 62930/17-12-2021 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΑΠ 24196/14-

12-2021) η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, στην οποία είχε υποβληθεί η αρχική μελέτη για έγκριση, απάντησε με 

μια σειρά παρατηρήσεων επί της μελέτης. Κατόπιν αυτού καθώς και της αναγκαιότητας 

ύπαρξης περισσότερων πυροσβεστικών κρουνών που αναδείχτηκε μετά τις καταστροφικές 

πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, κρίθηκε απαραίτητη η προσαρμογή της μελέτης στις νέες 

απαιτήσεις.
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Με την με αρ. 638/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

επικαιροποιημένη μελέτη, η οποία είχε λάβει ήδη τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η 

τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Έργου και η υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος 

χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Με την με αρ. 58/19-01-2023 (ΑΔΑ: 65ΨΧ46ΜΤΛ6-6Σ9) απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης ένταξης, σύμφωνα με τη νέα 

αίτηση.

Ακολούθως, με τη συνημμένη με αρ. 3801/13/02-02-2023 (ΑΔΑ:  68Ν0469ΗΗ7-Σ9Ι) 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εγκρίθηκε α) 

η ανάκληση του εγκεκριμένου, κατά την υπ’ αρίθμ. 3754/18-11-2021 συνεδρίαση  του Δ.Σ 

του Τ.Π και Δανείων, και μη συνομολογημένου δανείου, συνολικού ποσού 2.059.705,03 € και 

β) η  χορήγηση επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 2.601.338,00 € για την εκτέλεση έργου 

«Ανακατασκευή - εξυγίανση υδρευτικού δικτύου ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης του 

Δήμου Αχαρνών», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

(ΑΤ01) από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [ΕΤΕπ] & του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με τους όρους που αναφέρονται και συγκεκριμένα:

 Α] κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό     € 1.300.669,00   
 Β] κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό                                 € 1.300.669,00      

        α] Επιτόκιο  χορήγησης:
➢ Σταθερό (ενδεικτικό) 4,07% για το 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές 

επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την 

ΕΤΕπ.

➢ Σταθερό επιτόκιο 3,10% , για το 50% από το Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το χρόνο 

συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης 

που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

Ενδεικτική Συνολική εξαμηνιαία  τοκοχρεολυτική δόση:  € 112.898,08                                     

α)  € 58.354,63        
 Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου 

που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

β)  € 54.543,45 
 Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου 

που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

3. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου: 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του 

επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την  σύμβαση 

ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.

4. Ενδιάμεσοι τόκοι: 
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Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου – προμήθειας – 

μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο 

αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης 

του έργου – προμήθειας – μελέτης.

5. Ασφάλεια δανείου: 
Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου 

προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των 

πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2  του άρθρου 11 της υπ’ αρίθμ. 22766/9-4-

2020 ΚΥΑ). Ειδικότερα:  

 «Ο Δικαιούχος εκχωρεί  στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του 

δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του «Δικαιούχου» και κατά προτεραιότητα από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση ειδικές 

ρυθμίσεις των άρθρων 113 παρ.6 περ.β΄του ν.1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίζουν 

τα ποσοστά της υποχρεωτικής τους δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά 

και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα 

μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή 

τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη 

του άρθρου 176 του ν.3463/2006  όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά 

την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του 

ν.3731/2008 αντίστοιχα, και το «Τ.Π & Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού 

που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που 

έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το 

σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και 

εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ΄αριθμ. 

22766/2020 Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π & Δανείων».

6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου : 
Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο 

«Δικαιούχος» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο  «Τ. Π. & 

Δανείων»  έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή 

θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτελέσεως.

7. Δικαιώματα: € 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη 

συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων  1.000,00, β) 

έξοδα για διαδικασία έγκρισης 1.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των 

εξασφαλίσεων των δανείων 1.000,00. Η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών 
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συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [Π.Δ.Ε].

Τέλος, με το συνημμένο με αρ. πρωτ. (01)18561_23/14-02-2023 (αρ. πρωτ. Δήμου 

23052/02-03-2023) έγγραφο του Τ.Π. & Δανείων λάβαμε γνώση της ανωτέρω 

προαναφερθείσας απόφασης καθώς και της απαιτούμενης διαδικασίας για την ολοκλήρωση 

της συμβασιοποίησης του εγκεκριμένου δανείου.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Συν.: 1) Το με αρ. πρωτ. (01)18561_23/14-02-2023 
(αρ. πρωτ. Δήμου 23052/02-03-2023) έγγραφο 
του Τ.Π. & Δανείων
2) Η με αρ. 3801/13/2-2-2023 (ΑΔΑ: 
68Ν0469ΗΗ7-Σ9Ι) απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου Τ.Π. & Δανείων

Ο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Ο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΈΡΓΟΥ

ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΔΑΜΆΣΚΟΣ ΧΡΎΣΑΝΘΟΣ ΚΌΝΤΑΡΗΣ 

7ο ΘΕΜΑ
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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 Μαρτίου  2023

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη: 

1) Tην με ημερομηνία κατάθεσης 02/02/2023 και με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:13165/455/2023 αγωγή του Κονιαβίτη 

Βασιλείου του Γεωργίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών-

Εργατικών Διαφορών), κατά του Δήμου Αχαρνών, με την οποία ζητείται: α) Να αναγνωρισθεί ότι η 

κατάταξή του σε συσταθείσα προσωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Επιστατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων την 27-08-2008 ήταν 

απολύτως νόμιμη. β) Να αναγνωρισθεί η υπερημερία του εναγομένου περί αποδοχής της εργασίας του 

ενάγοντος καθώς και η υποχρέωσή του να αποδέχεται την εργασία καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές 

του στην συσταθείσα και καταληφθείσα από τον αιτούντα από 27-08-2008 προσωρινή προσωποπαγή θέση 

με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Επιστατών Καθαριότητας 

Εσωτερικών Χώρων, επ’ απειλή χρηματικής ποινής ύψους τριακοσίων ευρώ (300,00 €) για κάθε μέρα μη 

συμμόρφωσης με την απόφαση που θα εκδοθεί   γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά 

εκτελεστή και δ) να καταδικαστεί το αντίδικο στα εν γένει δικαστικά του έξοδα και στην αμοιβή του 

πληρεξούσιου δικηγόρου του, με ημερομηνία δικασίμου την 28/03/2023.

2)  Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη 

συζήτηση της με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ..:13165/455/2023 αγωγής του Κονιαβίτη Βασιλείου του Γεωργίου.

3) Την υπ΄ αριθμ. 289/15-06-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε 

πληρεξούσια δικηγόρος η κα Αντωνία Δημητρακοπούλου για να παρασταθεί και να καταθέσει 

υπόμνημα, ενώπιον του Ι΄ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αναφορικά με την Αριθμό 

Καταχώρησης ΑΚ2155/10-12-2019 αίτηση ακύρωσης που άσκησε ο Κονιαβίτης Βασίλειος κατά του 

Δήμου Αχαρνών.

4) 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.

5) 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.
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6) Τις διατάξεις  του  ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων παράρτημα Ι με  

ελάχιστες   προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια.

7) Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 

12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής. 

8) 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 του άρθρου 31 

του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και ισχύουν. 

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

Δήμου Αχαρνών.

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

 Οικονομικής επιτροπής.

11)  Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της απαίτησης για 

        αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου   

        για  το   Οικονομικό έτος  2023.  

12)  Το υπ αριθμ. πρωτ.: 29252/17-03-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης Απόφασης Ανάληψης 

 Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

13)  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.

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις  ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών ,   κατά 

την δικάσιμο την  28/03/2023 αλλά και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο  της συζήτησης της  από 

02/02/2023 και με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ..:13165/455/2023 αγωγής του Κονιαβίτη Βασιλείου του Γεωργίου, ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών-Εργατικών Διαφορών), κατά του Δήμου 

Αχαρνών, με την οποία ζητείται: α) Να αναγνωρισθεί ότι η κατάταξή του σε συσταθείσα προσωρινή 

προσωποπαγή θέση με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Επιστατών 

Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων την 27-08-2008 ήταν απολύτως νόμιμη. β) Να αναγνωρισθεί η υπερημερία 

του εναγομένου περί αποδοχής της εργασίας του ενάγοντος καθώς και η υποχρέωσή του να αποδέχεται την 

εργασία καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές του στην συσταθείσα και καταληφθείσα από τον αιτούντα από 

27-08-2008 προσωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ 

ειδικότητας Επιστατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, επ’ απειλή χρηματικής ποινής ύψους τριακοσίων 

ευρώ (300,00 €) για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης με την απόφαση που θα εκδοθεί   γ) Να κηρυχθεί η απόφαση 

που θα εκδοθεί  προσωρινά εκτελεστή και δ) να καταδικαστεί το αντίδικο στα εν γένει δικαστικά του έξοδα και 

στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του, 

 2.  Για την έγκριση  αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου,  η οποία ορίζεται στο ποσό των διακοσίων 

τεσσάρων (204,00)  ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%  σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του  Κώδικα 
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Δικηγόρων  Παράρτημα Ι, το οποίο θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού 

του Δήμου για το  οικονομικό έτος  2023. 

     Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Δημητρακοπούλου Αντωνία

        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. 13673 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

                    Βαθμός προτεραιότητας :Κοινό
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: Διηνεκές

     Αχαρνές, 15  Μαρτίου  2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

              Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 403/28-12-2022 απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του 

Εφετείου Αθηνών για τον ορισμό δικασίμου την 28-03-2023,  ημέρα Τρίτη στο 2ο Μονομελές  Πολιτικό 

Τμήμα ( Δημόσιο ) του Εφετείου Αθηνών  με αριθ.πιν. 19,   προς  επανάληψη της συζήτησης  της με 

ΓΑΚ/ΕΑΚ: 9006/6979/2020 έφεσης   της Ελένης συζ. Σπυρίδωνος Βοτζάκη το γένος Σταύρου Σταύρου 

κατά του Δήμου Αχαρνών και  κατά της με αριθμό 10974/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών,  μετά από  δήλωση αδυναμίας της Εφέτη Αθηνών  να εκδώσει απόφαση επί της ως 

άνω υποθέσεως που συζητήθηκε την 12-10-2021 ενώπιον του Μονομελούς  Τμήματος ( 2ο Δημόσιο ) του  

Εφετείου Αθηνών – Τακτική Διαδικασία.

2. Την από 28-12-2022 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 10426/7603/2022,  οίκοθεν/αυτεπαγγέλτως,   κλήση του Εφετείου 

Αθηνών-2ο Πολιτικό Τμήμα προς τους ως άνω αναφερόμενους  διαδίκους για παράσταση κατά την 

επανάληψη της συζήτησης της αναφερόμενης ανωτέρω υπόθεσης ( άρθρο 307 Κ. Πολ.Δικ. ),  την 28-3-

2023 

3. Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση 

της ως άνω έφεσης ( στοιχ. 1 ).

4. 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.

8ο ΘΕΜΑ
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5. 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.

6. Την   υπ΄ αριθμ. 69/26-02-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια    

       δικηγόρος η κα Φανή Γκολέμη για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών  παρασταθεί και να καταθέσει 

       προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς   Εφετείου Αθηνών επί της με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:9006/6979/2020,  

έφεσης που άσκησε η Ελένη συζ. Σπυρίδωνος Βοτζάκη το γένος Σταύρου Σταύρου κατά του Δήμου 

Αχαρνών και κατά της 10974/2020 οριστικής  αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

7. Τις διατάξεις  του  ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων παράρτημα Ι με  ελάχιστες   

προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια.

8. Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 

12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής. 

9. 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 του άρθρου 31 

του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και ισχύουν. 

10. 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.

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

Δήμου Αχαρνών.   

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

Οικονομικής επιτροπής. 

13.  Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της απαίτησης για 

     αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για  

    το Οικονομικό έτος  2023.

14. Το υπ αριθμ. πρωτ.:28340/15-03-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.)

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Όπως ληφθεί απόφαση : 1 Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις   ενώπιον του  Εφετείου Αθηνών- 2ο Μονομελές  

Πολιτικό Τμήμα ( Δημόσιο ) την 28-03-2023,  ότε ορίσθηκε,  με την με αριθμό 403/28-12-2022 απόφαση του 

Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, η δικάσιμος για  επανάληψη της  

συζήτησης  της με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 9006/6979/2020 έφεσης   της Ελένης συζ. Σπυρίδωνος Βοτζάκη το γένος 

Σταύρου Σταύρου κατά του Δήμου Αχαρνών και  κατά της με αριθμό 10974/2020 οριστικής απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  μετά από  δήλωση αδυναμίας της Εφέτη Αθηνών  να εκδώσει απόφαση 

επί της ως άνω υποθέσεως,που συζητήθηκε την 12-10-2021 ενώπιον του Μονομελούς  Τμήματος (2ο Δημόσιο 

) του  Εφετείου Αθηνών – Τακτική Διαδικασία.
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2. Για την έγκριση αμοιβής  του  πληρεξούσιου δικηγόρου   για  την ως άνω δικαστική υπόθεση,  η οποία 

ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ   (288,00) ευρώ,  πλέον αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24%  

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων Παράρτημα Ι, το οποίο θα αντληθεί από 

τον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  οικονομικό έτος  2023. 

 Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Φανή Γκολέμη

                  Η Υπάλληλος                        Η Προϊσταμένη                      Η Νομική Σύμβουλος

   Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση        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, 15 Μαρτίου  2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την από 09-07-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 125155/2022 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 

10587/2022 αγωγή (αρθρ. 6 § 2 ) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  των: α)  Γεωργίας Βαρελά 

του Κων/νου και β) Σταυρούλας χήρας Αριστείδη Νικολάκη κατά: των Ιωάννη Σταμούλη του Χρήστου κ.λπ 

(σύν. 9 ) συμπεριλαμβανομένου και του  Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ 

ΑΧΑΡΝΩΝ» δια της οποίας (αγωγής) οι  ενάγουσες  αιτούνται   την ορθή αποτύπωση κατά θέση,  όρια και 

εμβαδόν,    στα κτηματολογικά  βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Αχαρνών του επίδικου γεωτεμαχίου με 

ΚΑΕΚ: 050280306025/0/0  συνιδιοκτησίας των κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου εκάστη, ήτοι ενός  

οικοπέδου άρτιου κατά κανόνα και οικοδομήσιμου,  το οποίο βρίσκεται στην ειδική θέση «ΠΑΤΗΤΗΡΙ 

ΦΡΑΓΚΟΥ» της περιοχής «ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών Αττικής, μέσα 

στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του ομώνυμου Δήμου, στο Ο.Τ. 444 της Π.Ε « ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ». 

2) Την αναγκαιότητα κατάθεσης προτάσεων εκ μέρους του εναγόμενου Δήμου Αχαρνών επί της ως άνω 

αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας 

και εκπροσώπησης του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  

9ο ΘΕΜΑ
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3) 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

4) Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων 76 και 77 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2017)  σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, όπως 

αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4623/2019 , οι οποίες  αντικαταστάθηκαν από τις 

διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 και ισχύουν 

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

Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

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 

11)Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της απαίτησης 

για αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του 

Δήμου για το  Οικονομικό έτος  2023  

12)Το υπ αριθμ. πρωτ.: 28216/15-03-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

                                                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Όπως ληφθεί απόφαση: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Αχαρνών 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ήτοι: α)  Να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις εντός της 

προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας επί της από 09-07-2022 με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 125155/2022 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 10587/2022 αγωγής  (αρθρ. 6 § 2 ) ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  των: α)  Γεωργίας Βαρελά του Κων/νου και β) Σταυρούλας χήρας 

Αριστείδη Νικολάκη κατά: των Ιωάννη Σταμούλη του Χρήστου κ.λπ (σύν. 9 ) συμπεριλαμβανομένου και του  

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» δια της οποίας (αγωγής) οι  

ενάγουσες  αιτούνται   την ορθή αποτύπωση κατά θέση όρια και εμβαδόν   στα κτηματολογικά  βιβλία του 

κτηματολογικού γραφείου Αχαρνών του επίδικου γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ: 050280306025/0/0  συνιδιοκτησίας 

των κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου εκάστη, οικοπέδου άρτιου κατά κανόνα και οικοδομήσιμου,  το οποίο 

βρίσκεται στην ειδική θέση «ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΦΡΑΓΚΟΥ» της περιοχής «ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ» της κτηματικής 

περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών Αττικής, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του ομώνυμου Δήμου, στο 
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Ο.Τ. 444 της Π.Ε « ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ» και β) Να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής όταν και 

όπου ορισθεί καθώς και σε κάθε  με΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση. 

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

ορίζεται στο  ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά   (427,00) ευρώ,  πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% , 

σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων. το οποίο θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  

προϋπολογισμού του Δήμου για το  Οικονομικό έτος  2023. 

  Προτεινόμενος  δικηγόρος: κος  Θεόδωρος Χαλκίδης

         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, 15 Μαρτίου 2023 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 01/12/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 121057/122/2022 αίτηση των: α) Νικολάου Ζερζελίδη 

του Παναγιώτη και της Μαρίας, β) Ναταλίας Παρασίδη του Γεωργίου και της Παρθένας συζ. 

Νικολάου Ζερζελίδη, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου 

Αχαρνών,  περί αναγνώρισης δικαιούχων της αποζημίωσης,  που καθορίσθηκε με την υπ΄αριθμ.: 

2792/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Εκουσία Δικαιοδοσία ) και θα 

καθορισθεί οριστικά από το Εφετείο Αθηνών,  της απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας των ως άνω,  

λόγω ρυμοτομίας,  με τα επικείμενα αυτής στην Π.Ε. «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών με 

Κ.Α. 12.18.13,  α) ως προς την εδαφική έκταση για 100,12 τ.μ., ο πρώτος εκ των αιτούντων και 

10ο ΘΕΜΑ
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για 100,13 τ.μ. η δεύτερη αιτούσα και β) ως προς τα επικείμενα κατά ποσοστό ½ έκαστος εξ 

αυτών  με ημερομηνία συζήτησης  της εν λόγω αιτήσεως  την  24/03/2023. 

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

συζήτηση  της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 1 ) 

3)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

4)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 

5) Την υπ΄αριθμ.: 621/28-11-2022 ( ΑΔΑ: 6Ξ5ΛΩΨ8-ΟΑΔ ) απόφαση  της Οικονομικής επιτροπής, 

δια  της οποίας διορίσθηκε   πληρεξούσιος δικηγόρος  ο κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος για την 

εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της με ΓΑΚ/ΑΚΔ: 8231/1126/2022 αίτησης των ως 

άνω προς το Τριμελές Εφετείο Αθηνών για τον καθορισμό  απευθείας οριστικής τιμής  μονάδος 

αποζημίωσης για την απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία αυτών.

6) 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

7) 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 

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού.  

11) Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας  για πρόβλεψη της 

απαίτησης για αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  

προϋπολογισμού του Δήμου για το  Οικονομικό έτος  2023. 

12)Το υπ αριθμ. πρωτ.:28305/15-03-2023  Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης Απόφασης 

Ανάληψης  Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

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

Δήμο Αχαρνών  να  παρασταθεί και να  καταθέσει προτάσεις, ενώπιον  του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση  την 24/03/2023,  αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή  ή 
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ματαίωση  συζήτηση,  της από 01/12/2022 με  Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 121057/122/2022 αίτησης των: α) 

Νικολάου Ζερζελίδη του Παναγιώτη και της Μαρίας, β) Ναταλίας Παρασίδη του Γεωργίου και της 

Παρθένας συζ. Νικολάου Ζερζελίδη, κατά του Δήμου Αχαρνών,  περί αναγνώρισης δικαιούχων της 

αποζημίωσης,  που καθορίσθηκε με την υπ΄αριθμ.: 2792/2017 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών 

( Εκουσία Δικαιοδοσία ) και θα καθορισθεί οριστικά από το Εφετείο Αθηνών,  της απαλλοτριωθείσας 

ιδιοκτησίας των ως άνω,  λόγω ρυμοτομίας,  με τα επικείμενα αυτής στην Π.Ε. «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του 

Δήμου Αχαρνών με Κ.Α. 12.18.13 α) ως προς την εδαφική έκταση για 100,12 τ.μ. ο πρώτος εκ των 

αιτούντων και για 100,13 τ.μ. η δεύτερη αιτούσα και β) ως προς τα επικείμενα κατά ποσοστό ½ 

έκαστος εξ αυτών  

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

οποία ορίζεται στο ποσό των  εκατόν ενενήντα δύο (192,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 

24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων Παράρτημα Ι, το οποίο 

θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  

Οικονομικό έτος  2023. 

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος    

                    Η Προϊσταμένη                                                                 Η Νομική Σύμβουλος

               Γεωργία Χ. Μπούσγου                                                          Δήμητρα Ε. Καψιώτη   
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