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

                        Αχαρνές, 23 Νοεμβρίου  2022                       

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Έχοντας υπόψη:

1) To  με αριθ.πρωτ.:  115312/23-11-2022  έγγραφο αίτημα του υπαλλήλου κου Ν.Ρ.   για  παροχή νομικής 

υποστήριξης  από το Δήμο Αχαρνών  κατόπιν του  από 30-10-2022   Κλητηρίου  Θεσπίσματος  του 

Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών   (δυνάμει των άρθρων 320,321, και 340 παρ. 4  του Κ.Π.Δ ως 

αντικαταστάθηκε με το ν. 4620/2019 ), προς τον αιτούντα,  για να δικαστεί ως υπαίτιος, κατόπιν της 

δικογραφίας  Α.Β.Μ.: ΕΓ25-2021/110 ΔΒ21-8428, μετά από μήνυση του κου Σ.Ε. για  πρόκληση 

σωματικών κακώσεων στον ανήλικο  Σ.Ν  από δάγκωμα αδέσποτου σκύλου,   

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

ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –αντικατάσταση του 

άρθρου 52 του ν. 4674/2020. 

3)  Το από 23-11-2022     εισηγητικό σημείωμα   της Νομικής Συμβούλου, στο οποίο αναφέρει ότι ο Δήμος 

Αχαρνών    δύναται να παράσχει νομική υποστήριξη στον ως άνω αιτούντα υπάλληλο,   κο. Ν.Ρ.,    

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020 -αντικατάσταση 

του άρθρου 52 του ν. 4674/2020.

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 ο εν γένει  χειρισμός 

δικαστικών υποθέσεων

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

        αυτού

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

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

   Όπως ληφθεί απόφαση: 1) Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παράσχει νομική 

κάλυψη και συνδρομή στον υπάλληλο κ. Ν.Ρ., κατόπιν του από 23-11-2022  αιτήματος αυτού,  ήτοι 

να παραστεί και να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, 

κατά τη δικάσιμο την 10-03-2023, είτε σε κάθε άλλη  μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ότε και 

φέρεται ως κατηγορούμενος για παράβαση των άρθρων 1, 14, 15, 28, 51, 53,57, 79, 80, 314 § 1α, 2 

ΠΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 9 § 1, 4 του ν. 4039/2012, σε ποινική υπόθεση με Α.Β.Μ: ΔΒ21/8428  

και ΕΓ25-2021/110, κατόπιν μηνύσεως του κου Σ.Ε.,  για φερόμενη πρόκληση σωματικών κακώσεων από 

δάγκωμα αδέσποτου σκύλου στον ανήλικο Σ.Ν.

2) Για την έγκριση αμοιβής του δικηγόρου, η οποία ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ενός  

( 351,00) ευρώ πλέον  αναλογούντος Φ.Π.Α 24 % σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων σε συνδυασμό με το 

άρθρο 52 του ν. 4735/2020  

   Προτεινόμενη δικηγόρος από τον αιτούντα: κα Φανή Γκολέμη

                                        Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                                       

                              Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη     
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

                        Αχαρνές, 16 Ιανουαρίου 2023                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 37/16-01-2023 (ΑΔΑ 6Ι4ΣΩΨ8-ΔΚ1) αποφάσεως Δημάρχου 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »  

Έχοντας υπόψη:

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

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

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

6) 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

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

8) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα 

με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία 
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των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να 

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής 

Ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική 

απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

9)  Την υπ΄αριθμ.: 37/16-01-2023 (ΑΔΑ 6Ι4ΣΩΨ8-ΔΚ1)  απόφαση Δημάρχου, η οποία 

εκδόθηκε  σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης  για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 37/16-01-2023 (ΑΔΑ 6Ι4ΣΩΨ8-ΔΚ1) 

αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος  ο κ. Θεμιστοκλής 

Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ.: 17096, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να 

παραστεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εντός της 

προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας,  προς αντίκρουση των προβαλλόμενων 

ισχυρισμών  στην  από  13-09-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 87246/2022 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 7550/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών –Τακτική Διαδικασία, Αγωγή 

( άρθρου 1094 ΑΚ) των : α) Βασιλείου Σακελλαρόπουλου του Νικολάου και β) Μαρίας χήρας Αθανασίου 

Ζαχαρία , θυγατέρας Νικολάου και Σταυρούλας Σακελλαροπούλου,   δια της οποίας οι ενάγοντες 

στρέφονται  κατά του Δήμου Αχαρνών κ.λπ ( συν. 4) με αίτημα: α)  Να γίνει δεκτή η εν λόγω αγωγή των 

β) Να υποχρεωθούν τα δύο πρώτα εναγόμενα πρόσωπα να παύσουν την προσβολή της κυριότητας επί του 

παρανόμως διακατεχόμενου και επίδικου τμήματος του μείζονος ακινήτου των , ήτοι επί ενός εδαφικού 

τμήματος συνολικής επιφανείας 1.935 τ.μ. ,το οποίο βρίσκεται στην όχθη του ρέματος Καναπισερής και 

στη βόρεια πλευρά του μείζονος ακινήτου των στη θέση «Τουραλί» ή «Σκουντούπι» ή «Καναπίτσες» της 

κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών στα όρια των Δήμων Αχαρνών και Νέας Φιλαδέλφειας, εκτός 

σχεδίου πόλης, γ) Να υποχρεωθούν τα δύο πρώτα αντίδικα νομικά πρόσωπα να αποδώσουν το ως άνω 

παράνομα καταληφθέν και διακατεχόμενο τμήμα του ακινήτου των, εάν δε αρνηθούν να διαταχθεί η βίαιη 

αποβολή και εγκατάσταση των εναγόντων σε αυτό, δ) Να απαγορευθεί στα  δύο πρώτα αντίδικα νομικά 

πρόσωπα κάθε μελλοντική διατάραξη της κυριότητας, νομής και κατοχής των εναγόντων επί του επίδικου 

ακινήτου με απειλή χρηματικής ποινής 3.000,00 ευρώ κατά ενός εκάστου εκ των εναγομένων νομικών 

προσώπων, ε) Να απαγγελθεί κατά των τρίτου και τετάρτου εναγομένων , νομίμων εκπροσώπων των 

πρώτου και δεύτερου νομικών προσώπων , προσωπική κράτηση ενός έτους για κάθε τυχόν μη 

συμμόρφωση προς την εκδοθησόμενη απόφαση , ως επίσης και για κάθε τυχόν μελλοντική προσβολή της 

κυριότητας, νομής και κατοχής των εναγόντων επί του ως άνω επίδικου ακινήτου, στ) Να κηρυχθεί 

προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση και ζ) Να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική 

δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου των εναγόντων.
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Η αμοιβή του δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των 

οκτακοσίων  (800,00) ευρώ,   πλέον  αναλογούντος  Φ.Π.Α 24% , συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.  

                              Η Προϊσταμένη                        Η Νομική Σύμβουλος

                         Γεωργία Χ. Μπούσγου                  Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

                        Αχαρνές, 12 Ιανουαρίου 2023                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 20/12-01-2023 (ΑΔΑ 692ΠΩΨ8-92Γ) αποφάσεως Δημάρχου 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

Έχοντας υπόψη:

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

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

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

6) 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

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

8) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα 

με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία 

15ο ΘΕΜΑ
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των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να 

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής 

Ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική 

απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

9)  Την υπ΄αριθμ.: 20/12-01-2023 (ΑΔΑ 692ΠΩΨ8-92Γ)  απόφαση Δημάρχου, η οποία 

εκδόθηκε  σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης  για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 20/12-01-2023 (ΑΔΑ 692ΠΩΨ8-92Γ) 

αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος  ο κ. Θεμιστοκλής 

Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ.: 17096, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να 

παραστεί και να καταθέσει σημείωμα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά τη συζήτηση την 16-01-2023, κατόπιν της με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 

112099/2916/2022 Κλήσης του αυτού δικαστηρίου,  αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση 

συζήτηση  της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:93359/2022  και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης:2483/2022 Αγωγής  των Σιρινίδου Όλγας   κ.λπ :  ( συν. 16 ), εργαζομένων στο Δήμο 

Αχαρνών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για  ρύθμιση 

της εργασιακής σχέσης εκάστου/ εκάστης εκ των αιτούντων με τον καθ΄ού .

Η αμοιβή του δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των διακοσίων 

τεσσάρων (204,00) ευρώ,   πλέον  αναλογούντος  Φ.Π.Α 24% , σύμφωνα με τα ελάχιστα  όρια 

αμοιβών του    Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

                              Η Προϊσταμένη                        Η Νομική Σύμβουλος

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 5 Ιανουαρίου  2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την από 02-11-2022  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:109196/2022  και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης:2839/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  Αγωγή  ( Διαδικασία 

Εργατικών-Περιουσιακών Διαφορών) της Αικατερίνης Μέγα του Φωτίου κατά του Νομικού 

Προσώπου με την επωνυμία  «Δήμος Αχαρνών,  επιδοθείσα στο Δήμο στις  08-12-2022    με 

ορισθείσα  ημερομηνία συζήτησης αυτής την 22-02-2023, δια της οποίας  η ενάγουσα,  

εργαζόμενη  στο Δήμο Αχαρνών με  σύμβαση έργου από 30-10-2007 έως και  01-01-2011 και 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από 20-09-2018 έως και 

σήμερα, με την  ειδικότητα  που αναφέρεται στην εν λόγω σύμβαση, αιτείται:  α)  Να γίνει δεκτή η 

ως άνω αγωγή, β)   Να αναγνωρισθεί ότι από το πρώτον της πρόσληψής της και κατά το 

αναφερόμενο στην αγωγής της χρονικό διάστημα, καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του 

εναγόμενου γ) Να αναγνωρισθεί για τους εις το ιστορικό της αν λόγω αγωγής  λόγους ότι 

συνδέεται με το εναγόμενο με μια εξ αρχής ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου 

χρόνου, δ) Να υποχρεωθεί το εναγόμενο να απασχολεί της ενάγουσα ακόμα και μετά τη δήθεν 

λήξη της σύμβασης εξαρτημένης εργασία; Που καταχρηστικά χαρακτηρίσθηκε ως ορισμένου 

χρόνου, στη θέση την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την 

υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξη δυνάμει σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου, λαμβανομένων υπόψη 

και των λοιπών τυπικών προσόντων επ΄απειλή χρηματικής ποινής ύψους 300,00 ευρώ για κάθε 

ημέρα μη συμμόρφωσης  με την απόφαση που θα εκδοθεί και έως την έκδοση τελεσίδικης 

απόφασης, ε)  Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και στ) Να 

καταδικαστεί το εναγόμενο στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου 

της.  

16ο ΘΕΜΑ
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      2) Το υπ΄αριθμ.: πρωτ. : 116345/4-11-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

αναφορικά με την εφαρμογή,  από 24-03-2022,  των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του   

ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63Α/2022 )   με τις οποίες  τροποποιήθηκαν η περ. ι) της παρ. 1 του 

άρθρου 72 και η περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010  της  νομοθεσίας,  περί 

υποχρεωτικής άσκησης ενδίκων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις για προσδιορισμό ή   

μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ των εργαζομένων και του Δήμου.

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

      συζήτηση της αναφερόμενης ανωτέρω αγωγής ( στοιχ. 1) .

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 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

  6.  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 )

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

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

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

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

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός 

δικαστικών υποθέσεων.

                                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να καταθέσει σημείωμα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Διαδικασία  Εργατικών-Περιουσιακών Διαφορών) κατά τη συζήτηση  την 22-02-2023 ,  αλλά και σε κάθε 

μετ΄αναβολή  ή ματαίωση συζήτηση,  της από 02-11-2022  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:109196/2022  και 

Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:2839/2022  Αγωγής της Αικατερίνης Μέγα του Φωτίου ,  δια της οποίας  η 

ενάγουσα,  εργαζόμενη  στο Δήμο Αχαρνών με  σύμβαση  εξαρτημένης εργασίας ήτοι: σύμβαση έργου από 

30-10-2007 έως και  01-01-2011 και σύμβαση  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από 20-09-2018 έως 

και σήμερα, με την  ειδικότητα  που αναφέρεται στην εν λόγω σύμβαση, αιτείται:  α)  Να γίνει δεκτή η ως 
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άνω αγωγή, β)   Να αναγνωρισθεί ότι από το πρώτον της πρόσληψής της και κατά το αναφερόμενο στην 

αγωγής της χρονικό διάστημα, καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εναγόμενου γ) Να αναγνωρισθεί 

για τους εις το ιστορικό της αν λόγω αγωγής  λόγους ότι συνδέεται με το εναγόμενο με μια εξ αρχής ενιαία 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, δ) Να υποχρεωθεί το εναγόμενο να απασχολεί της 

ενάγουσα ακόμα και μετά τη δήθεν λήξη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας που καταχρηστικά 

χαρακτηρίσθηκε ως ορισμένου χρόνου, στη θέση την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ 

του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξη,  δυνάμει σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου, 

λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών προσόντων επ΄απειλή χρηματικής ποινής ύψους 300,00 

ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης  με την απόφαση που θα εκδοθεί και έως την έκδοση τελεσίδικης 

απόφασης, ε)  Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και στ) Να καταδικαστεί το 

εναγόμενο στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου της.  

 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%, συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου  ΔΣΑ,  

σύμφωνα με  τον  Κώδικα Δικηγόρων

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος,  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
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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, 9 Ιανουαρίου  2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη:

10) Την από 25-06-2022 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 5859/4350/2022 κλήση των Θοδώρου Βρούντα του 

Παναγιώτη και Γιαννόπουλου Χρήστου του Ιωάννη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών 

κατά του  Δήμου  Αχαρνών για  επαναφορά προς  συζήτηση της από 11/5/2010 με αριθμό 

Β.Α.Β 450/2010 αίτησης αυτών για καθορισμό οριστικής τιμής στο ποσό των 1.000,00 ευρώ, 

για αποζημίωση από τον Δήμο εδαφικής έκτασης επιφανείας  198,20 τ.μ., για ένα έκαστο εκ 

των αιτούντων και από τον ΟΣΚ  εδαφικής έκτασης επιφανείας 564,00 τ.μ. ομοίως για ένα 

έκαστο, λόγω απαλλοτρίωσης, η οποία ευρίσκεται  στα  Ο.Τ. 2359  και 2356 της ΠΕ «ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»,   σε συνέχεια της  υπ΄αριθμ.: 96/2010 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών,  η οποία όρισε την προσωρινή τιμή μονάδος του ενδίκου  ακινήτου σε 

380,00 ευρώ ανά τ.μ και της οποίας αίτησης  ορίσθηκε η συζήτηση για την 07-02-2023.

11) Την από 21-6-2010 με ΒΑΒ 501/10 αίτηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Εφετείου 

Αθηνών  κατά των Θοδώρου Βρούντα του Παναγιώτη και Γιαννόπουλου Χρήστου του Ιωάννη 

και κατά της υπ΄αριθμ.: 96/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  η οποία 

όρισε την προσωρινή τιμή μονάδος του ενδίκου  ακινήτου στο ποσό των  380,00 ευρώ ανά 

τ.μ. , δια της οποίας   αίτησης ο Δήμος αιτείται τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος 

αποζημίωσης του οικοπέδου που περιγράφεται στην εν λόγω αίτηση στο ποσό των 116,00 

ευρώ ανά τ.μ. 

17ο ΘΕΜΑ
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12) Την αναγκαιότητα κατάθεσης κλήσης αρμοδίως υπό του Δήμου για  επαναφορά προς 

συζήτηση 

( συνεκδίκαση λόγω συνάφειας)  της ως  άνω ( στοιχ. 2 ) αίτησής του για την  07 -02-2023, ότε   

έχει ορισθεί η συζήτηση και της από 11/5/2010 με αριθμό Β.Α.Β 450/2010 αίτησης των 

αντιδίκων,  

( στοιχ. 1) 

13) Την υπ΄αριθμ.: 533/6-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε 

πληρεξούσια δικηγόρος η κα Αντωνία Δημητρακοπούλου   για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών 

ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της με ΓΑΚ/ΕΑΚ:207859/1293/20210 αίτησης 

των Θοδώρου Βρούντα του Παναγιώτη και Γιαννόπουλου Χρήστου του Ιωάννη  για αναγνώριση 

δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης  για τη δημιουργία κοινωφελούς και 

κοινοχρήστου χώρου ,   η οποία ευρίσκεται  στα  Ο.Τ. 2359  και 2356 της ΠΕ «ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Αχαρνών, με Κ.Α 33.15.13.

14) 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

15) 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 

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

Δήμου Αχαρνών.

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

Οικονομικής επιτροπής.

18) 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

19) 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 

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

αυτού.

21) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά την ως 

άνω   δικάσιμο  της από 11/5/2010 με αριθμό Β.Α.Β 450/2010 αίτησης των καλούντων    καθώς 

επίσης και για να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες προδικαστικές  ενέργειες για επαναφορά προς 

συζήτηση  (συνεκδίκαση λόγω συνάφειας ) και  της από 21-6-2010 με ΒΑΒ 501/10 αίτησης του 

Δήμου Αχαρνών. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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Α) Όπως  ληφθεί  απόφαση: 1.  Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να  καταθέσει 

ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών  κλήση για επαναφορά προς συζήτηση  της από 21-6-

2010 με ΒΑΒ 501/10 αίτησης του Δήμου Αχαρνών κατά των Θοδώρου Βρούντα του Παναγιώτη 

και Γιαννόπουλου Χρήστου του Ιωάννη και κατά της  υπ΄αριθμ.: 96/2010 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  η οποία όρισε  προσωρινή τιμή  μονάδος του ενδίκου  

ακινήτου στο ποσό των  380,00 ευρώ ανά τ.μ. , δια της   οποίας   αίτησης ο  Δήμος αιτείται τον 

καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης του  οικοπέδου που περιγράφεται στην εν λόγω 

αίτηση στο ποσό των 116,00 ευρώ ανά τ.μ. , προκειμένου η ως άνω αίτηση να συνεκδιασθεί λόγω 

συνάφειας με την από 11/5/2010    με ΒΑΒ: 450/2010 αίτηση των Θοδώρου Βρούντα του Παναγιώτη και 

Γιαννόπουλου Χρήστου του Ιωάννη κατά του Δήμου Αχαρνών

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση της αναφερόμενης 

ως άνω κλήσης,   η οποία   ορίζεται στο ποσό των (139 ,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%, 

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.  

Β) Όπως ληφθεί απόφαση: 1. Για τον διορισμό  πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον 

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

προτάσεις-ανταίτηση στο ποσό των 116,00 ευρώ,  κατά τη συζήτηση την 07-02-2023, κατόπιν της 

με ΓΑΚ:ΕΑΚ:5859/4350/2022 κλήσης,  αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση  συζήτηση 

της  με ΒΑΒ: 450/2010 αίτησης των Θοδώρου Βρούντα του Παναγιώτη και Γιαννόπουλου 

Χρήστου του Ιωάννη κατά του Δήμου Αχαρνών, περί  καθορισμού  οριστικής τιμής  για 

αποζημίωση από τον Δήμο εδαφικής έκτασης επιφανείας  198,20 τ.μ, για ένα έκαστο εκ των 

αιτούντων και από τον ΟΣΚ  εδαφικής έκτασης επιφανείας 564,00 τ.μ. ομοίως για ένα έκαστο,   

λόγω απαλλοτρίωσης,  η οποία ευρίσκεται  στα  Ο.Τ. 2359  και 2356 της ΠΕ «ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Αχαρνών, με Κ.Α 33.15.13. καθώς και για την κατάθεση προτάσεων  

σε τυχόν συνεκδίκαση λόγω συνάφειας της ως άνω αίτησης μετά της με ΒΑΒ 501/10 αίτησης του 

Δήμου Αχαρνών κατά των Θοδώρου Βρούντα του Παναγιώτη και Γιαννόπουλου Χρήστου του 

Ιωάννη ( στοιχ. 2) κατά τη δικάσιμο την 7-02-2023 αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή η ματαίωση 

δικάσιμο.   

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την  παράσταση και κατάθεση προτάσεων-

ανταίτησης,   η οποία   ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά  (427,00) ευρώ πλέον 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

 Προτεινόμενη δικηγόρος: κα. Αντωνία Δημητρακοπούλου  

                   Η Προϊσταμένη                   Η Νομική Σύμβουλος

             Γεωργία Χ. Μπούσγου            Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 5 Ιανουαρίου 2023 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 19/09/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 7111/961/2022 αίτηση του Κανακάρη 

Κωνσταντίνου του Γεωργίου και της Αρετής ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά 

του Δήμου Αχαρνών περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω  

απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης  στο Ο.Τ. Γ1474 με Κωδικό Ακινήτου : 31.18.17 στην  

Πολεοδομική Ενότητα  «ΛΑΘΕΑ Α», συνολικής επιφανείας 82,59 τ.μ,, στο ποσό των 600 

ευρώ με ημερομηνία συζήτησης  της εν λόγω αιτήσεως  την  28/02/2023. 

2) Την υπ’ αριθ. 557/2022 ( ΑΔΑ:Ω2ΘΤΩΨ8-Ι66) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δια της 

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Γεώργιος Καφύρας για την εκπροσώπηση 

του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση 

της με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 91350/95/2022 αίτησης των ως άνω αιτούντων ( στοιχ. 1 ) περί 

αναγνώρισης δικαιούχων  

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

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

ισχύει και δια της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης εξωδικαστικά  για την εν λόγω 

περιοχή  το ποσό των 207,00 ευρώ το τ.μ. 

4) 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

18ο ΘΕΜΑ
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5) 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 

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) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου 

κατά την συζήτηση  της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 1 ) 

10) 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

11) 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  εκπροσωπήσει τον  

Δήμο Αχαρνών  να  παρασταθεί και να  καταθέσει προτάσεις - ανταίτηση, ενώπιον  του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών στο ποσό  των 207,00 ευρώ το τ.μ. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 405/2008 

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

δια  της υπ΄ αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης  και ισχύει κατά τη συζήτηση  την 28/02/2023  αλλά και 

σε κάθε μετ΄ αναβολή  ή ματαίωση  συζήτηση της από 19/09/2022 με  Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 

7111/961/2022 αίτησης του Κανακάρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου και της Αρετής κατά του 

Δήμου Αχαρνών περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης  

εδαφικής έκτασης  στο Ο.Τ. Γ1474 με Κωδικό Ακινήτου : 31.18.17 στην Πολεοδομική Ενότητα  

«ΛΑΘΕΑ Α», συνολικής επιφανείας 82,59 τ.μ.  

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 Φ.Π.Α 

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

Προτεινόμενος δικηγόρος κος: Καφύρας Γεώργιος  
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   Η Προϊσταμένη                                        Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου                                 Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

     Αχαρνές 4 Ιανουαρίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 07-07-2022  υπ΄αριθμ.: ΚΛ: 17743/2022 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προς το 

Δήμο Αχαρνών   για να παρασταθεί ενώπιον του αυτού δικαστηρίου  κατά τη  συνεδρίαση του 13ου 

Τμήματος, την 1 Φεβρουαρίου 2023 ότε συζητείται   η από  19/05/2021 με Αριθμό 

Εισαγωγής:ΑΓ:2515/02-06-2021  αγωγή , που  άσκησε ο κος  Δανόπουλος Χρήστος του Ανδρέα κατά 

του Δήμου Αχαρνών, δια της οποίας αιτείται την καταβολή από τον εναγόμενο,  του   ποσού  των  τριών 

χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (3.846,41 ), νομιμοτόκως  από την 

επίδοση της εν λόγω  αγωγής ( 04-06-2021 ), ως αποζημίωση λόγω πρόκλησης ζημιών από πτώση 

μοτοσυκλέτας ιδιοκτησίας του  σε λακκούβα επί της οδού Αγίου Διονυσίου στις 14-02-2021 στις 

Αχαρνές. 

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

συζήτηση της ως άνω αγωγής.

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 

19ο ΘΕΜΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63d3c747874a8294a83b0b8b στις 27/01/23 14:46

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και εν γένει ο χειρισμός 

δικαστικών υποθέσεων.

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

ελάχιστες   προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια

6. 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 

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. 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

 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  

                                                

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

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

Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του   Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 1 Φεβρουαρίου 2023,  κατόπιν της  υπ΄αριθμ.: ΚΛ: 

17743/2022 κλήσης  ( Αριθμός Εισαγωγής:ΑΓ:2515/02-06-2022 του αυτού δικαστηρίου,  αλλά και σε κάθε 

μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση,  της από  19/05/2021 με Αριθμό Εισαγωγής:ΑΓ:2515/02-06-2021  

αγωγής , που  άσκησε ο Δανόπουλος Χρήστος του Ανδρέα κατά του Δήμου Αχαρνών, αιτούμενος  το  ποσό 

των  τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (3.846,41 ), νομιμότοκα από 

την επίδοση της εν λόγω  αγωγής ( 04-06-2021 ), ως αποζημίωση λόγω πρόκλησης ζημιών από πτώση 

μοτοσυκλέτας ιδιοκτησίας του  σε λακκούβα επί της οδού Αγίου Διονυσίου στις 14-02-2021,  

 2. Για την έγκριση αμοιβής  του  πληρεξούσιου δικηγόρου   για  την ως άνω δικαστική υπόθεση,  η οποία 

ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα οκτώ  (268,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%,  σύμφωνα 

με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων. Παράρτημα Ι.

Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Φανή Πουραϊμη

                  Η Υπάλληλος                        Η Προϊσταμένη                      Η Νομική Σύμβουλος

   Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση        Γεωργία Χ. Μπούσγου              Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
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                    Βαθμός προτεραιότητας :Κοινό
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: Διηνεκές

     Αχαρνές,  9 Ιανουαρίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 14-07-2022 με Αριθ.  ΚΛ21269/2022 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,  η οποία   

επιδόθηκε  την   01/08/2022 στο Δήμο Αχαρνών,  για να παρασταθεί στο ακροατήριο του  28ου 

Τμήματος Μονομελούς,  που θα συνεδριάσει  στις 22 Φεβρουαρίου 2023, ότε συζητείται    η από  17-

07-2021 με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ3940/21-07-2021 αγωγή, που  άσκησε ο Τσακουμάκης Γεώργιος του 

Δημητρίου κατά του Δήμου Αχαρνών και δια της οποίας αιτείται την καταβολή  από τον εναγόμενο,  

συνολικού ποσού  είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών 

(27.396,92) νομιμοτόκως,  ως αποζημίωσης λόγω πρόκλησης σωματικών βλαβών  και  υλικών ζημιών 

από πτώση της  δίκυκλης μοτοσυκλέτας του ενάγοντος την 7-05-2016  σε δύο βαρέως τύπου μπάρες στη 

διασταύρωση της οδού   Φιλαδελφείας με την οδό Αθανασίου Μπόσδα στις Αχαρνές.  

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

συζήτηση της ως άνω αγωγής 

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 

20ο ΘΕΜΑ
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Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και εν γένει ο χειρισμός 

δικαστικών υποθέσεων.

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

ελάχιστες   προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια

6. 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 

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. 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

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

αυτού 

                                                

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

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

Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του   Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 22 Φεβρουαρίου 2023,  κατόπιν της  υπ΄αριθμ.: ΚΛ: 

21269/2022 κλήσης του αυτού δικαστηρίου,   αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση, της  

από  17-07-2021 με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ3940/21-07-2021 αγωγής,  που  άσκησε ο Τσακουμάκης 

Γεώργιος του Δημητρίου κατά του Δήμου Αχαρνών, δια της οποίας αιτείται την καταβολή  από τον 

εναγόμενο,  συνολικού ποσού  είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο 

λεπτών (27.396,92), νομιμοτόκως,  ως αποζημίωση λόγω πρόκλησης σωματικών βλαβών  και  υλικών 

ζημιών από πτώση της  δίκυκλης μοτοσυκλέτας του ενάγοντος την 7-05-2016  σε δύο βαρέως τύπου 

μπάρες στη διασταύρωση της οδού   Φιλαδελφείας με την οδό Αθανασίου Μπόσδα στις Αχαρνές.  

 2. Για την έγκριση αμοιβής  του  πληρεξούσιου δικηγόρου   για  την ως άνω δικαστική υπόθεση,  η οποία 

ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (268,00) πλέον αναλογούντος  Φ.Π.Α.24%,  σύμφωνα 

με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων. 

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος

                  Η Υπάλληλος                        Η Προϊσταμένη                      Η Νομική Σύμβουλος

   Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση        Γεωργία Χ. Μπούσγου              Δήμητρα Ε. Καψιώτη                           
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e-mail: nomiki@acharnes.gr       

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

     Αχαρνές   4 Ιανουαρίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄αριθμ.: ΚΛ31218/2022 κλήση,  η οποία   επιδόθηκε  στις  04/10/2022 στο Δήμο Αχαρνών για να 

παρασταθεί ενώπιον   του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη  συνεδρίαση του 8ου Τμήματος 

Μονομελούς την 1 Φεβρουαρίου 2023, ότε συζητείται η από 31/05/2021 με Αριθμό Εισαγωγής: 

ΑΓ:2479/31-05-2021 αγωγή,  που  άσκησε η Τσαχιρίδου Μαργαρίτα του Μιχαήλ κατά του Δήμου 

Αχαρνών δια της οποίας αιτείται το συνολικό  ποσό των  είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο 

ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (26.632,22 €) νομιμότοκα από την επίδοση της  ως άνω  αγωγής.  για 

αποζημίωση  λόγω σωματικών βλαβών που υπέστη,  κατά τους ισχυρισμούς της,  από πτώση σε 

λακκούβα την 21-08-2019 επί της οδού Παπαδημητρίου στις Αχαρνές. 

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

συζήτηση της ως άνω αγωγής

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 

21ο ΘΕΜΑ
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Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και εν γένει ο χειρισμός 

δικαστικών υποθέσεων.

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

ελάχιστες   προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια

6. 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 

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. 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

 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  

                                                

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

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

Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του   Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 1 Φεβρουαρίου 2023,  κατόπιν της  υπ΄αριθμ.: ΚΛ 

31218/2022 κλήσης του αυτού δικαστηρίου,  αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση,  της  

από 31/05/2021 με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ:2479/31-05-2021 αγωγής,  που  άσκησε η κα Τσαχιρίδου 

Μαργαρίτα του Μιχαήλ κατά του Δήμου Αχαρνών,  δια της οποίας αιτείται την καταβολή  συνολικού  

ποσού  είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (26.632,22 €), νομιμότοκα 

από την επίδοση της  ως άνω  αγωγής,  για αποζημίωση  λόγω σωματικών βλαβών που υπέστη,  κατά τους 

ισχυρισμούς της,  από πτώση σε λακκούβα την 21-08-2019 επί της οδού Παπαδημητρίου στις Αχαρνές. 

 2.Για την έγκριση αμοιβής  του  πληρεξούσιου δικηγόρου   για  την ως άνω δικαστική υπόθεση,  η οποία 

ορίζεται στο ποσό των  διακοσίων εξήντα οκτώ  (268,00) ευρώ  πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα ελάχιστα 

όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων. Παράρτημα Ι.

 Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Κωτσόγιαννη Χριστίνα

                  Η Υπάλληλος                        Η Προϊσταμένη                      Η Νομική Σύμβουλος
   Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση        Γεωργία Χ. Μπούσγου              Δήμητρα Ε. Καψιώτη     
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 5 Ιανουαρίου 2023 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 05/09/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 6757/887/2022 αίτηση της Τσόλκα Ελένης του 

Αδαμαντίου και της Παναγιώτας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά του Δήμου 

Αχαρνών περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω  απαλλοτρίωσης  

εδαφικής έκτασης  στο Ο.Τ. Γ1474 με Κωδικό Ακινήτου : 31.18.18 στην  Πολεοδομική 

Ενότητα  «ΛΑΘΕΑ Α», συνολικής επιφανείας 267,68 τ.μ,, στο ποσό των 600 ευρώ με 

ημερομηνία συζήτησης  της εν λόγω αιτήσεως  την  28/02/2023. 

2) Την υπ’ αριθ. 559/2022 ( ΑΔΑ: 62ΧΛΩΨ8-Α3Υ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δια της 

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Γεώργιος Καφύρας για την εκπροσώπηση 

του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση 

της με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 91363/96/2022 αίτησης των ως άνω αιτούντων  περί αναγνώρισης 

δικαιούχων  

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

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

και δια της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης εξωδικαστικά   για την εν λόγω περιοχή  το 

ποσό των 207,00 ευρώ το τ.μ. 

22ο ΘΕΜΑ
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4) 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

5) 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 

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) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου 

κατά την συζήτηση  της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 1 ) 

10) 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

11) 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  εκπροσωπήσει τον  

Δήμο Αχαρνών  να  παρασταθεί και να  καταθέσει προτάσεις - ανταίτηση, ενώπιον  του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών στο ποσό  των 207,00 ευρώ το τ.μ. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 405/2008 

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

δια  της υπ΄ αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης  και ισχύει κατά τη συζήτηση  την 28/02/2023  αλλά και 

σε κάθε μετ΄ αναβολή  ή ματαίωση  συζήτηση της από 05/09/2022 με  Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 

6757/887/2022 αίτησης της Τσόλκα Ελένης του Αδαμαντίου και της Παναγιώτας κατά του Δήμου 

Αχαρνών περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης  

εδαφικής έκτασης  στο Ο.Τ. Γ1474 με Κωδικό Ακινήτου : 31.18.18 στην Πολεοδομική Ενότητα  

«ΛΑΘΕΑ Α», συνολικής επιφανείας 267,68 τ.μ.  

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 Φ.Π.Α 

24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 
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Προτεινόμενος δικηγόρος κος: Καφύρας Γεώργιος  

   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, 13 Ιανουαρίου 2023                                 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη:

1. Την επιδοθείσα στο Δήμο στις 18/08/2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 79323/2022 και 

Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:2185/2022, από 13/07/2022  Αγωγή  ( Διαδικασία Εργατικών 

Διαφορών ) του Γιαννακίδη Θωμά του Θεόδωρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών,  και χρόνο συζήτησης στης 2 Φεβρουαρίου 2023, δια της 

οποίας ο αιτών ως εργαζόμενος στο Δήμο ειδικότητας απασχόλησης ΔΕ οδηγός 

απορριμματοφόρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ημερομηνία 

πρόσληψης στις 17-09-2021 και απόλυσης στις 03-04-2022 (διαδοχικές συμβάσεις από 17-9-

2021 έως 03-02-2022 και 04-02-2022 έως 03-04-2022), αιτείται: α} να αναγνωριστεί ότι από 

την αρχή της πρόσληψης του και για όλο το χρονικό διάστημα που εκτίθεται στην ως άνω 

αγωγή ,  κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εναγομένου  β} να αναγνωριστεί για τους 

λόγους που αναφέρονται στο  στο ιστορικό ότι με τον εναγόμενο τον συνδέει   μια εξ αρχής 

ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου γ}να αναγνωριστεί η ακυρότητα της 

23ο ΘΕΜΑ
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καταγγελίας της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας του η οποία πραγματοποιήθηκε και 

ταυτίζεται με την ημεροχρονολογία της τελευταίας ημέρας απασχόλησης στον εναγόμενο  δ} 

να υποχρεωθεί ο Δήμος να τον απασχολεί ακόμα και μετά την δήθεν λήξη της σύμβασης 

εξαρτημένης εργασίας, που καταχρηστικά έχει χαρακτηρισθεί ως ορισμένου χρόνου,  στη θέση, 

την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή του 

ένταξη και εξέλιξη, δυνάμει σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου λαμβανομένων υπόψη και των 

λοιπών τυπικών του προσόντων, επ΄απειλή χρηματικής ποινής ύψους τριακοσίων (300) ευρώ 

για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης του καθ΄ου με την απόφαση που θα εκδοθεί και έως την 

έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής του  ε} να κηρυχτεί η εκδοθησόμενη 

απόφαση προσωρινώς εκτελεστή  και ζ} Να επιδικασθεί στο Δήμο η δικαστική δαπάνη και η 

αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του 

2. Την  υπ΄αριθμ.:  540/25-10-2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια της οποίας διορίσθηκε  

πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Θεμιστοκλής Μαμάκος,  για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά τη συζήτηση την 27-10-2022  της με 

ΓΑΚ/ΕΑΚ: 99639/11326/2022 αίτησης  Προσωρινής Διαταγής του ως άνω αιτούντος 

3.Την  υπ΄αριθμ.:  591/18-11-2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια της οποίας διορίσθηκε  

πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Θεμιστοκλής Μαμάκος,  για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά τη συζήτηση την 07/12/2022  της με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 

85604/9862/2022 αίτησης  Προσωρινής διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.

4.Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά την 

δικάσιμο της ως άνω αγωγής

5.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.

6.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.

7.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

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 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  



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63d3c747874a8294a83b0b8b στις 27/01/23 14:46

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

αυτού.

12.Το υπ΄αριθμ.: πρωτ. : 116345/4-11-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

αναφορικά με την εφαρμογή,  από 24-03-2022,  των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του   ν. 

4915/2022 (ΦΕΚ 63Α/2022 ),   με τις οποίες  τροποποιήθηκαν η περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 72 

και η περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010  της  νομοθεσίας,  περί υποχρεωτικής 

άσκησης ενδίκων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις για προσδιορισμό ή   μετατροπή της εργασιακής 

σχέσης μεταξύ των εργαζομένων και του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να καταθέσει σημείωμα ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο  την  2 Φεβρουαρίου 2023,  αλλά και σε κάθε 

μετ΄αναβολή ή ματαίωση  δικάσιμο  της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 79323/2022 και Ειδικό 

Αριθμό Κατάθεσης :  2185/2022 Αγωγής (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) του Γιαννακίδη 

Θωμά του Θεόδωρου,  κατά του Δήμου Αχαρνών.  

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 περί Δικηγόρων, Παράρτημα Ι 

 Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

  Η υπάλληλος                             Η Προϊσταμένη                                     Η Νομική Σύμβουλος 
Χρυσαυγή Αγά                        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 , 9 Ιανουαρίου 2023

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

22) Tην από 01-11-2022  με αριθμό ΚΛ:7061/01-11-2022  Κλήση του Διοικητικού Εφετείου  Αθηνών 

( 3ο Τμήμα Μονομελές) διά της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος η 6η Φεβρουαρίου 2023  της από   10-

11-2021 και Αριθμό Εισαγωγής: ΕΦ2606/12-11-2021  έφεσης που άσκησε ο Σουλιώτης Ευάγγελος 

κατά του  Δήμου Αχαρνών  και κατά της υπ΄ αριθμ.: 7448/15-07-2021 οριστικής  απόφασης του 

Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 19ο , δια της οποίας απόφασης  κρίθηκε 

ότι δεν απεδείχθη η πραγματική βάση της αγωγής του ενάγοντα , δεν στοιχειοθετήθηκε ευθύνη του 

εναγόμενου Δήμου, κατ΄ άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα προς 

αποζημίωση αυτού λόγω πρόκλησης υλικών  ζημιών από  πτώση του οχήματός του σε λακκούβα  και 

συνακόλουθα απερρίφθη η  με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου ΑΓ5055/22-05-2017 αγωγή  του ως 

άνω κατά του Δήμου Αχαρνών στο σύνολό της.

23) 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

24) 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 

24ο ΘΕΜΑ
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25) Την υπ΄ αριθμ. : 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Αχαρνών   

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

Οικονομικής επιτροπής  

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

αυτού.

    7)  Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της ως 

άνω 

         αναφερόμενης έφεσης.

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

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

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

κατ΄ 

       άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού 

       Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών 

       υποθέσεων.

10)  Την υπ΄ αριθμ. 263/09-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της  οποίας διορίστηκε 

     πληρεξούσια  δικηγόρος  για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών  η κυρία Φανή Πουραΐμη με 

Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 25347 κατά τη  συζήτηση της  με αριθμό εισαγωγής:ΑΓ5055/22-05-2017 αγωγής του κου  

Ευάγγελου Σουλιώτη   ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Αχαρνών να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη 

συζήτηση την 06-02-2023 κατόπιν της με Αριθ. ΚΛ7061/2022 Κλήσης του Αυτού δικαστηρίου,  αλλά και 

σε κάθε  μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της  από   10-11-2021 και Αριθμό Εισαγωγής: ΕΦ2606/12-

11-2021  έφεσης που άσκησε ο Σουλιώτης Ευάγγελος κατά του  Δήμου Αχαρνών  και κατά της υπ΄ αριθμ.: 

7448/15-07-2021 οριστικής  απόφασης του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 19ο , 

δια της οποίας απόφασης  κρίθηκε ότι δεν απεδείχθη η πραγματική βάση της αγωγής του ενάγοντα , δεν 

στοιχειοθετήθηκε ευθύνη του εναγόμενου Δήμου, κατ΄ άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του 

Αστικού Κώδικα,  προς αποζημίωση αυτού, λόγω πρόκλησης υλικών  ζημιών από  πτώση του οχήματός 

του σε λακκούβα  και συνακόλουθα απερρίφθη η  με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου ΑΓ5055/22-05-2017 

αγωγή  του ως άνω κατά του Δήμου Αχαρνών στο σύνολό της.

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

      σαράντα ενός   (341 ,00 )  ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%  σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του 

        Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

   Προτεινόμενη Δικηγόρος: κα Πουραΐμη Φανή
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        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, 12 Ιανουαρίου 2023

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη: 

28) Tην με ημερομηνία κατάθεσης 30/09/2022 και με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ..:95026/2527/2022 αγωγή των 

Κοσμίδου  κ.λ.π. (συν. 13), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία 

Περιουσιακών Διαφορών- Εργατικές Διαφορές), κατά του Δήμου Αχαρνών, με την οποία ζητείται: α) 

Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση της εργασιακής σχέσης εκάστου και 

εκάστης από τους αιτούντες με τον Δήμο Αχαρνών β) Να αναγνωρισθεί ότι η σύμβασή τους από το 

πρώτον που απασχολήθηκαν ως σχολικές καθαρίστριες / σχολικοί καθαριστές στον εναγόμενο Δήμο 

δεν έληξε στις 30/06/2022, αλλά συνεχίζεται με την σύμβαση που έχουν ήδη υπογράψει για το σχολικό 

έτος 2022-2023 και όλες μαζί (από την πρώτη εως και την εν ισχύ σύμβαση) συνιστούν μια ενιαία 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, δυνάμει της οποίας έχουν ενταχθεί στο τακτικό 

προσωπικό του αντιδίκου, άλλως να υποχρεωθεί το αντίδικο με απόφαση Σας να τους εντάξει στο 

τακτικό προσωπικό του, εκδίδοντας  σχετική διαπιστωτική πράξη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν 

εκ του νόμου με την αναφερόμενη στην αγωγή τους υπηρεσιακή εξέλιξη εκάστης/εκάστου εκ των 

εναγόντων λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών τους προσόντων  γ) Να υποχρεωθεί το 

αντίδικο να τους απασχολεί ακόμη και μετά την λήξη της τελευταίας συναφθείσας και ενισχύει σήμερα 

25ο ΘΕΜΑ
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μεταξύ τους σύμβασης, δυνάμει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 

στην θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με την αναφερόμενη 

στην αγωγή τους υπηρεσιακή εξέλιξη εκάστης/εκάστου εκ των εναγόντων λαμβανομένων υπόψη και 

των λοιπών τυπικών τους προσόντων, επ’ απειλή χρηματικής ποινής ύψους τριακοσίων ευρώ (300,00 

€) για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης με την απόφαση που θα εκδοθεί   δ) Να κηρυχθεί η απόφαση 

προσωρινή εκτελεστεί και ε) να καταδικαστεί το αντίδικο στα εν γένει δικαστικά τους έξοδα και στην 

αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου τους, με ημερομηνία δικασίμου την 16/02/2023

29) 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.

30) 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. 

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

του Δήμου Αχαρνών.   

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

Οικονομικής επιτροπής.  

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

αυτού.

34) 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.

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

κατ΄      

άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού 

Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων.

 9)   Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της ως 

άνω 

       αναφερόμενης αγωγής

10)  Την υπ΄αριθμ 70/06-02-2021 Απόφαση της Οικονομικής ο κύριος δια της οποίας διορίστηκε 

πληρεξούσιος    δικηγόρος ο κύριος Θεμιστοκλής Μαμάκος για να  εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να 

παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις με 

Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:68952/7695-2020 και με δικάσιμο την 03/03/2021. 

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών ,   

την 16/02/2023 αλλά και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση συζήτησης της, από 30/09/2022 και με 
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Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ..:95026/2527/2022 αγωγής των Κοσμίδου Κυριακής  κ.λ.π. (συν. 13), ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών- Εργατικές Διαφορές), κατά 

του Δήμου Αχαρνών, με την οποία ζητείται: α) Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή 

ρύθμιση της εργασιακής σχέσης εκάστου και εκάστης από τους αιτούντες με τον Δήμο Αχαρνών β) Να 

αναγνωρισθεί ότι η σύμβασή τους από το πρώτον που απασχολήθηκαν ως σχολικές καθαρίστριες / σχολικοί 

καθαριστές στον εναγόμενο Δήμο δεν έληξε στις 30/06/2022, αλλά συνεχίζεται με την σύμβαση που έχουν 

ήδη υπογράψει για το σχολικό έτος 2022-2023 και όλες μαζί (από την πρώτη έως και την εν ισχύ σύμβαση) 

συνιστούν μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, δυνάμει της οποίας έχουν ενταχθεί 

στο τακτικό προσωπικό του αντιδίκου, άλλως να υποχρεωθεί το αντίδικο με απόφαση Σας να τους εντάξει 

στο τακτικό προσωπικό του, εκδίδοντας  σχετική διαπιστωτική πράξη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ 

του νόμου με την αναφερόμενη στην αγωγή τους υπηρεσιακή εξέλιξη εκάστης/εκάστου εκ των εναγόντων, 

λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών τους προσόντων  γ) Να υποχρεωθεί το αντίδικο να τους 

απασχολεί ακόμη και μετά την λήξη της τελευταίας συναφθείσας και εν ισχύ σήμερα μεταξύ τους 

σύμβασης, δυνάμει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην θέση, την 

ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με την αναφερόμενη στην αγωγή τους 

υπηρεσιακή εξέλιξη εκάστης/εκάστου εκ των εναγόντων λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών 

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

συμμόρφωσης με την απόφαση που θα εκδοθεί   δ) Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινή εκτελεστεί και ε) 

να καταδικαστεί το αντίδικο στα εν γένει δικαστικά τους έξοδα και στην αμοιβή της πληρεξούσιας 

δικηγόρου τους

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

τεσσάρων (204)  ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%  σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του  Κώδικα 

Δικηγόρων  Παράρτημα Ι. 

    Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

        Η Υπάλληλος                                            Η Προϊσταμένη                                        Η Νομική 

Σύμβουλος

Αλεξάνδρα Μπαρμπαρούση                       Γεωργία Χ. Μπούσγου                                 Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 9 Ιανουαρίου 2023                                 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Tην από 14-07-2022 ΚΛ21288/2022 Κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προς 

τον Δήμο Αχαρνών για να παρασταθεί στο ακροατήριο του 28ου Τμήματος του αυτού 

δικαστηρίου κατά τη συνεδρίασή του  την 22 Φεβρουαρίου 2023, που θα συζητηθεί η με 

Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ3919/21-7-2021 Αγωγή, που άσκησε η κα Κατσούλη Θεοδώρα του 

Λαζάρου κατά του Δήμου Αχαρνών, δια της οποίας αιτείται αποζημίωση ποσού δώδεκα 

χιλιάδων ευρώ νομιμοτόκως λόγω σωματικής βλάβης  που υπέστη  από επίθεση αδέσποτου 

σκύλου, κατά τους ισχυρισμούς της, στις 22-03-2017 επί των οδών Γ. Λαζάρου και 

Κολοκοτρώνη στις Αχαρνές.

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

συζήτηση  της ως άνω  αναφερόμενης αγωγής ( 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 

26ο ΘΕΜΑ
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Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός 

δικαστικών υποθέσεων

  5) 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

  6)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

 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.

.

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Δήμο Αχαρνών να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την  22 Φεβρουαρίου 2023, κατόπιν της από 14-07-

2022 ΚΛ21288/2022 Κλήσης του αυτού δικαστηρίου αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση 

συζήτηση της με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ3919/21-7-2021 Αγωγής που άσκησε η κα Κατσούλη 

Θεοδώρα του Λαζάρου  κατά του Δήμου Αχαρνών, δια της οποίας αιτείται αποζημίωση ποσού 

δώδεκα χιλιάδων ευρώ, νομιμοτόκως, λόγω των σωματικής βλάβης που υπέστη από επίθεση 

αδέσποτου σκύλου, κατά τους ισχυρισμούς της, στις 22-03-2017 επί των οδών Γ. Λαζάρου και 

Κολοκοτρώνη στις Αχαρνές.

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

σαράντα εννέα (149,00) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του 

   Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

   Προτεινόμενη Δικηγόρος: κα Φανή Γκολέμη

Η Υπάλληλος                               Η Προϊσταμένη                     Η Νομική Σύμβουλος
Χρυσαυγή Σ. Αγά                 Γεωργία Χ. Μπούσγου                Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 18 Ιανουαρίου 2023                                 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄αριθμ.: 14378/2022 μη οριστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τμήμα 29ο Τριμελές) επί της με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ4251/2018 αγωγής των Χαράλαμπου 

Χολίδη κ.λπ 

(σύν 3) κατά: α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  με την επωνυμία «Δήμος 

Αχαρνών» και β) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Περιφέρεια 

Αττικής», για χρηματική  αποζημίωση των εναγόντων (σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του 

Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα), προς αποκατάσταση της ζημίας (σοβαρές σωματικές 

βλάβες), που κατά τους ισχυρισμούς τους υπέστη ο υιός των δύο πρώτων και αδελφός της τρίτης 

στις  27-08-2013 μετά από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του με ιδιωτικής χρήσης επιβατικό 

αυτοκίνητο  επί της Λ. Καραμανλή, η οποία απόφαση υποχρεώνει τους ενάγοντες να 

προσκομίσουν στη Γραμματεία του δικαστηρίου (τμήμα 29ο Τριμελές) τα αναφερόμενα σε αυτή 

στοιχεία, ορίζει νέα δικάσιμο για την συζήτηση της υπόθεσης την 9η Φεβρουαρίου 2023, 

διατάσει να επιδοθεί αντίγραφο αυτής στους διαδίκους, η δε επίδοση αυτή επέχει θέση κλήτευσης 

των διαδίκων για την ανωτέρω δικάσιμο.

27ο ΘΕΜΑ
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2. Την υπ΄αριθμ.: 72/26-2-2021( ΑΔΑ: ΨΗΝ3ΩΨ8-Η8Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια 

της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Θεμιστοκλής Μαμάκος για την 

εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη δικάσιμο της ως άνω αγωγής την 11-03-2021. 

3. Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά την 

δικάσιμο της ως άνω αγωγής (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.

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 

ο εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.

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.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Αχαρνών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο Τριμελές), να παραστεί και να 

καταθέσει υπόμνημα κατά τη συζήτηση την 9 Φεβρουαρίου 2023, που ορίσθηκε δια της υπ΄αριθμ.: 

14378/2022 μη οριστικής απόφασης του αυτού δικαστηρίου, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση 

συζήτηση, της με αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ4251/8-5-2018 αγωγής των Χαράλαμπου  Χολίδη κ.λ.π. (συν. 3) 

κατά: α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών » και β)  του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» για χρηματική 

αποζημίωση των εναγόντων (σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού 

Κώδικα) προς αποκατάσταση της ζημίας (σοβαρές σωματικές βλάβες), που κατά τους ισχυρισμούς τους 

υπέστη ο υιός των δύο πρώτων και αδελφός της τρίτης στις 27-08-2013, μετά από σύγκρουση της 

μοτοσυκλέτας του με ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο επί της Λ. Καραμανλή. 

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

ορίζεται στο ποσό των (417,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια 

αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι. 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63d3c747874a8294a83b0b8b στις 27/01/23 14:46

Προτεινόμενος δικηγόρος: κ. Μαμάκος Θεμιστοκλής.     

      Η Υπάλληλος                            Η Προϊσταμένη             Η Νομική Σύμβουλος

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

      

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

     Αχαρνές  4 Ιανουαρίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Την από 05-08-2022  και με  αριθμό.: ΚΛ 27461/2022 κλήση του  Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών , προς το Δήμο Αχαρνών, για να παρασταθεί  κατά τη συνεδρίαση του 1ου Τμήματος 

Τριμελούς  την 6 Φεβρουαρίου 2023 που θα συζητηθεί  η από 05-01-2021 με Αριθμό 

Εισαγωγής:ΠΡ40/05-01-2021 Προσφυγή , που  άσκησε η  ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με 

την επωνυμία  <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΙΚΕ>> κατά του Δήμου Αχαρνών για την 

ακύρωση-εξαφάνιση της υπ΄αριθμ.: 132/2020 ( αριθμός πρωτοκόλλου:44443/2020)  

αποφάσεως  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών (ληφθείσα κατά την 17η 

συνεδρίαση αυτού) ως και κάθε άλλης συναφούς πράξεως και αποφάσεως, δια της οποίας 

κατέστη οριστική η διακοπή της λειτουργίας   και η σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  της ως άνω εταιρείας επί της οδού Ερυθραίας 204 στις Αχαρνές, για τους 

αναφερόμενους στο ιστορικό της  εν λόγω απόφασης λόγους.

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

τη συζήτηση της ως άνω προσφυγής

28ο ΘΕΜΑ
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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 εν γένει ο χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.

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

ελάχιστες   προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια

6. 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 

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. 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

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. Την υπ΄ αριθμ. 313/28-12-2020 (ΑΔΑ:6ΔΖ4ΩΨ8-ΣΗ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

διά της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο  κ. Χαράλαμπος Νικολέρης  με 

ΑΜΔΣΑ: 32066 για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών, ενώπιον του Τριμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών   κατά τη συζήτηση της με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ7763/07-08-2018 

προγενέστερης προσφυγής, που  άσκησε η  ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία  

<<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΙΚΕ>> κατά του Δήμου Αχαρνών.

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

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

Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του   Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 1ο Τριμελές  κατά τη συζήτηση την 6 Φεβρουαρίου 2023,  κατόπιν 

της  υπ΄ αριθμ.: ΚΛ: 27461/2022 κλήσης  του αυτού δικαστηρίου,  αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή 

ή ματαίωση συζήτηση,  της από  05-01-2021 με Αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ40/05-01-2021 προσφυγής,  

που  άσκησε η  ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία  <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΤΟΪΟΥ 

ΙΚΕ>> κατά του Δήμου Αχαρνών,  για την ακύρωση-εξαφάνιση της υπ΄ αριθμ.: 132/2020 ( αριθμός 
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πρωτοκόλλου:44443/2022 )  αποφάσεως  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών 

(ληφθείσα κατά την 17η συνεδρίαση αυτού) ως και κάθε άλλης συναφούς πράξεως και αποφάσεως, 

δια της οποίας κατέστη οριστική η διακοπή της λειτουργίας   και η σφράγιση του καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  της ως άνω εταιρείας επί της οδού Ερυθραίας 204 στις Αχαρνές, για 

τους αναφερόμενους στο ιστορικό της  εν λόγω απόφασης λόγους.

 2. Για την έγκριση αμοιβής  του  πληρεξούσιου δικηγόρου   για  την ως άνω δικαστική υπόθεση,  η 

οποία ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα οκτώ  (848,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος 

Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τον  Κώδικα  Δικηγόρων

 Προτεινόμενος δικηγόρος: κος  Χαράλαμπος Νικολέρης

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

      

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

                        Αχαρνές, 23 Ιανουαρίου   2023                       

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                             Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Έχοντας υπόψη:

1) Την από  25/07/2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4461/2022 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 84/2022 Αγωγή που άσκησε ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  

(Διαδικασία Μικροδιαφορών) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» και τον διακριτικό 

τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε» κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» με την 

οποία ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα: Α} το ποσό των 

3872,72 ευρώ, νομιμοτόκως, για περιουσιακή ζημία {αυθαίρετη παρέμβαση στον μετρητή 

ηλεκτρικής ενέργειας με στοιχεία 66289971 της μονοφασικής παροχής ισχύος 8 KVA με 

αριθμό 11790574601, η οποία ηλεκτροδοτεί εγκατάσταση (ΦΟΠ) επ΄ονόματι του 

εναγομένου στο ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΠΟΤΑ. και οποία παρέμβαση διαπιστώθηκε μετά από 

έλεγχο που διενεργήθηκε από αρμόδιο συνεργείο της ενάγουσας} και Β} το ποσό των 

τριακοσίων ευρώ, νομιμοτόκως, που αφορά στην ικανοποίηση της ηθικής βλάβης της 

ενάγουσας.

29ο ΘΕΜΑ
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2) Την υπ΄αριθμ.: 431/8-9-2022 ( ΑΔΑ: ΨΙ49ΩΨ8-ΜΙΕ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια της 

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα Αντωνία Δημητρακοπούλου, με ΑΜΔΣΑ: 

13363, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις 

ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ και εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες 

διατάξεις προθεσμίας, προς αντίκρουση των προβαλλόμενων ισχυρισμών της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε » και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε» στην από 

25/07/2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4461/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 

84/2022 Αγωγή της ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (Διαδικασία 

Μικροδιαφορών ) κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» .

3) Το από 22-12-2022 ενημερωτικό-εισηγητικό σημείωμα της πληρεξούσιας δικηγόρου κας 

Αντωνίας Δημητρακοπούλου, το οποίο συνυποβάλλουμε και στο οποίο αναφέρει μεταξύ 

άλλων ότι, θα ήταν σκόπιμο να γίνει διακανονισμός καθότι και από τον υπεύθυνο 

Προϊστάμενο του  Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

διαπιστώθηκε ότι πραγματικά έχει συντελεστεί ρευματοκλοπή, επίσης δε, ότι όπως έχει 

πληροφορηθεί  από την πληρεξούσια δικηγόρο της ΔΕΔΔΗΕ έχει ασκηθεί δίωξη κατά του 

κου Δημάρχου, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου, για την οποία εφόσον ρυθμισθεί ή 

εξοφληθεί η οφειλή θα εκδοθεί αθωωτική απόφαση στο ποινικό δικαστήριο και θα 

καταργηθεί η δίκη στο αστικό δικαστήριο 

4) 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

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

Επιτροπής

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

Επιτροπής τροποποίηση  του άρθρου 177 ν. 3852/2010

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί απόφαση για την εξωδικαστική ρύθμιση της μικροδιαφοράς, η οποία προκύπτει από 

την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:4461/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:84/2022 αγωγή που 

άσκησε η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε» κατά του 
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Δήμου Αχαρνών, ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (Διαδικασία Μικροδιαφορών), 

ήτοι την καταβολή από τον εναγόμενο Δήμο του ποσού των 3872,72 ευρώ και την ολοσχερή 

εξόφληση της εν λόγω οφειλής προς την ενάγουσα, ένεκα περιουσιακής ζημίας λόγω αυθαίρετης 

παρέμβασης στον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας με στοιχεία 66289971 της μονοφασικής παροχής 

ισχύος 8 KVA με αριθμό 11790574601, η οποία ηλεκτροδοτεί εγκατάσταση (ΦΟΠ) επ΄ονόματι 

του εναγομένου Δήμου στο ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΠΟΤΑ, προς αποφυγή περαιτέρω αρνητικών 

συνεπειών εις βάρος του εναγόμενου Δήμου και του νομίμου εκπροσώπου αυτού και ειδικότερα 

για την έκδοση αθωωτικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου και για την κατάργηση της 

υφιστάμενης δίκης.   

                                   Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος
                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 16  Ιανουαρίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την από18-10-2022 κλήση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο 

του Δήμου κο Θεόδωρο Χαλκίδη , δυνάμει της υπ΄αριθμ.: 47/2020 ( ΑΔΑ: ΩΔΖΛΩΨ8-6ΔΟ) αποφάσεως 

της Οικονομικής Επιτροπής, για να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο την 14-02-2023 ενώπιον του  

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμήμα Τακτικής Διαδικασίας , η οποία  δικάσιμος ορίσθηκε  δια  της 

υπ΄αριθμ.: 1718/2022 πράξης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου 

Αθηνών,   προς   αυτεπάγγελτη επανάληψη της συζήτησης της με ΓΑΚ: 15114/199/2021 κλήσης των: 

α)  Γεωργίου Κατσαρού του Ηλία και β) Μαρίας συζ. Γεωργίου Κατσαρού κατά   του Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» και κατά του Ελληνικού  Δημοσίου,  καθότι επί 

της ως άνω υποθέσεως δεν εκδόθηκε απόφαση εντός προθεσμίας  οκτώ μηνών από τη συζήτησή της.  

2) Την αναγκαιότητα διορισμού του ως άνω καλούμενου πληρεξούσιου δικηγόρου  για να  παρασταθεί 

κατά την ως άνω  δικάσιμο ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμήμα Τακτικής 

Διαδικασίας 

( σχετ.1) 

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

30ο ΘΕΜΑ
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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 

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

Αχαρνών και να παρασταθεί ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμήμα Τακτικής 

Διαδικασίας  κατά τη δικάσιμο την 14-02-2023,  η οποία   ορίσθηκε δια  της υπ΄αριθμ.: 1718/2022 πράξης 

της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών,   προς   αυτεπάγγελτη 

επανάληψη της συζήτησης της με ΓΑΚ: 15114/199/2021 κλήσης των: α)  Γεωργίου Κατσαρού του Ηλία 

και β) Μαρίας συζ. Γεωργίου Κατσαρού κατά   του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» και κατά του Ελληνικού  Δημοσίου,  καθότι επί της ως άνω υποθέσεως δεν 

εκδόθηκε απόφαση εντός προθεσμίας  οκτώ μηνών από τη συζήτηση της με ΓΑΚ/ΕΑΚ:6835/783/2020 

αγωγής των ως άνω,  για την αναγνώρισή τους ως συγκυρίων, κατά το αναλογούν ποσοστό  

εκάστου/εκάστης, των  οικοπεδικών τμημάτων,  τα οποία στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού 

Γραφείου Αχαρνών εμφανίζονται ως τμήματα ιδιοκτησίας Δήμου Αχαρνών και Αγνώστου,  καθώς και για 

τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων  εγγραφών και των στοιχείων του εμβαδού του γεωτεμαχίου με 

ΚΑΕΚ050281346004/0/0.  

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

ορίζεται στο  ποσό των εκατόν δύο   (102,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% , σύμφωνα με τα 

ελάχιστα όρια  του Κώδικα Δικηγόρων.

Προτεινόμενη δικηγόρος: κος Θεόδωρος Χαλκίδης
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         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, 13  Ιανουαρίου 2023 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 22-06-2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 70890/74/2022 αίτηση των Κωνσταντίνου  

Τσαβάλου  του Γεωργίου και   Σπυριδούλας  χήρας Γεωργίου  Τσαβάλου,  ενώπιον  του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του Δήμου Αχαρνών,  περί αναγνώρισης 

δικαιούχων  αποζημίωσης,  λόγω απαλλοτρίωσης,  εδαφικής έκτασης  εμβαδού 458,83 τ.μ.,  

που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ231  με Κ.Α.:33.10.03 στην Π.Ε. « ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» στη 

θέση «Πεύκο Μπάφι» ή «Μπόσκιζα» , κατά το αναλογούν ποσοστό για έκαστο/εκάστη, 

κατόπιν της  υπ΄αριθμ. 447/2018 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία 

καθόρισε  οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως το ποσό των 200,00 € ανά τ.μ. γης, με 

ημερομηνία συζήτησης  της εν λόγω αιτήσεως  την  24-02-2023,  κατόπιν αναβολής της 

αρχικής δικασίμου,  που είχε ορισθεί για την 11-11-2022, λόγω  παράλειψης επίδοσης από 

τους αιτούντες  της ως άνω  αίτησης στον καθ΄ού Δήμο, η οποία και επιδόθηκε  στις 11-01-

2023.

2) 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

31ο ΘΕΜΑ
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3) 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 

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού.

7) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου 

κατά την συζήτηση  της ως άνω αίτησης.

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

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

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.

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

πληρεξούσια δικηγόρος η κυρία Φανή  Γκολέμη, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Αχαρνών 

κατά τη συζήτηση της  με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:54072/102/2020 προγενέστερης  αίτησης περί  

αναγνώρισης δικαιούχων των Σταματίνας συζ. Πέτρου Τσαβάλου κλπ ( σύν. 5) 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

τον  Δήμο Αχαρνών,   να  παραστεί και να  καταθέσει προτάσεις, ενώπιον  του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την  24-02-2023, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή 

ματαίωση συζήτηση,  της  από 22-06-2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 70890/74/2022 αίτησης των  

Κωνσταντίνου Τσαβάλου του Γεωργίου και Σπυριδούλας χήρας Γεωργίου Τσαβάλου,    κατά 

του Δήμου Αχαρνών,  περί αναγνώρισης δικαιούχων  αποζημίωσης λόγω  απαλλοτρίωσης    

εδαφικής έκτασης  εμβαδού 458,83 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ231  με Κ.Α.:33.10.03 στην 

Π.Ε. « ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» στη θέση «Πεύκο Μπάφι» ή «Μπόσκιζα» , κατά το αναλογούν 

ποσοστό για έκαστο/εκάστη, κατόπιν της  υπ΄αριθμ. 447/2018 τελεσίδικης απόφασης του 

Εφετείου Αθηνών, η οποία καθόρισε  οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως το ποσό των 

200,00 € ανά τ.μ. γης.
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2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου 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 Δικηγόρων Παράρτημα Ι 

Προτεινόμενη  δικηγόρος: Κα Γκολέμη Φανή

        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, 18 Ιανουαρίου 2023  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη: 

1) Την από 15 Οκτωβρίου 2021 ενώπιον του  Συμβουλίου Επικρατείας με Αριθμό Καταθέσεως: 

2953/2021, από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ( αριθ. πρωτ. ΑΡΠ24808/2021 και Αριθμός 

Κατάθεσης: ΑΡ2747/18-10-2021 )   αίτηση αναιρέσεως του Aleksander Prifti (Αλεξάνδρου 

Πρίφτη )  κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Ν.Π.Δ.Δ.)  με την επωνυμία « Δήμος 

Αχαρνών » για την αναίρεση της υπ΄αριθμ.: 809/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών,  με την οποία απορρίφθηκε έφεση του αιτούντος κατά απόφασης,  που  απέρριψε  την 

από 8-7-2011 αγωγή  αυτού  κατά του  Δήμου  Αχαρνών για αποζημίωση ( κατ΄αρθρα 105-106 

ΕισΝΑΚ και 932 ΑΚ) συνολικού  ποσού  113.054,91 ευρώ νομιμοτόκως,  λόγω σωματικών 

βλαβών και ηθικής βλάβης, που υπέστη την 25-07-2006 σε τροχαίο ατύχημα ( πτώση 

μοτοσυκλέτας σε λακκούβα επί της οδού Παγκάλου ) .

2) Την από 6-10-2022 Πράξη της Προέδρου του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας 

δια της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως για την 13η 

Φεβρουαρίου 2023 

32ο ΘΕΜΑ
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3) Την υπ΄αριθμ.: 32/28-1-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΔΡΩΨ8-ΦΟΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα. Πουραΐμη Φανή με ΑΜΔΣΑ: 25347, 

για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά 

τη συζήτηση της με Αριθμό Εισαγωγής: ΕΦ1816/2019  έφεσης που άσκησε ο Aleksander  Prifti 

κατά: α)  του Δήμου  Αχαρνών β) της υπ΄αριθμ.: 4865/2018 ( προδικαστικής) αποφάσεως του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και γ) κατά της  υπ΄αριθμ.:  4629/2019 οριστικής 

αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών .  

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

την συζήτηση  της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 1 )  

5) 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

6) 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 

7) 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

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

     παραρτημάτων αυτού.

                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Δήμο Αχαρνών  να  παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον  του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο  την 13-02-2023,   αλλά και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση 

δικάσιμο , της με αριθ. πρωτ. ΑΡΠ24808/2021 αίτησης αναιρέσεως του Aleksander Prifti 

(Αλεξάνδρου Πρίφτη ) κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ( Ν.Π.Δ.Δ.)   με την 

επωνυμία « Δήμος Αχαρνών »,  με την οποία ζητείται:  α) να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση  

Αναιρέσεως, β) να αναιρεθεί η  υπ’ αριθμ. 809/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
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( Τμήμα 5ο Τριμελές),  με την οποία απορρίφθηκε η έφεση κατά της υπ΄αριθμ.: 4629/2019 

απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία  απέρριψε  την από 8-7-2011 

αγωγή του ως άνω, δια της οποίας ο ενάγων ζητούσε να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Δήμου 

Αχαρνών να του καταβάλει  το συνολικό ποσό των 113.054,91 ευρώ νομιμοτόκως,  ως 

αποζημίωση κατ΄αρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ και 932 ΑΚ, λόγω σωματικών βλαβών και ηθικής 

βλάβης, που υπέστη την 25-07-2006 σε τροχαίο ατύχημα ( πτώση μοτοσυκλέτας σε λακκούβα επί 

της οδού Παγκάλου ) 

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

 η οποία ορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα δύο  (982,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος                                

 Φ.Π.Α. 24%,  σύμφωνα  με  τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα περί  Δικηγόρων Παράρτημα 

Ι. 

 Προτεινόμενη  δικηγόρος κα: Φανή Πουραΐμη   

  Η Προϊσταμένη                                         Η Νομική Σύμβουλος

            Γεωργία Χ. Μπούσγου                                Δήμητρα Ε. Καψιώτη  
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