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

                        Αχαρνές, 21 Μαρτίου 2023                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                         

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 264/21-03-2023 ( ΑΔΑ: 6789ΩΨ8-0ΗΟ ) 

αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 »  

Έχοντας υπόψη:

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

σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται 

άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο 

Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 

υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της 

αντίστοιχης επιτροπής.

2) Την υπ΄αριθμ.: 264/21-03-2023 ( ΑΔΑ: 6789ΩΨ8-0ΗΟ ) απόφαση Δημάρχου, η οποία 

εκδόθηκε  σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

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

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

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

παραρτημάτων αυτού

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

διατάξεις των άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 

32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

7ο ΘΕΜΑ
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6) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  

και ισχύουν 

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 

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

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

έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου  για το  Οικονομικό έτος  2023.    

12)  Το υπ αριθμ. πρωτ.: 29475/17-03-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.)   

                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης  για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 264/21-03-2023 ( ΑΔΑ: 6789ΩΨ8-0ΗΟ 

) αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος  η κα Φανή 

Γκολέμη του Ιωάννη, δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 32539, όπως,  σε συνδυασμό και με 

την υπ΄αριθμ.: 111/16-03-2023  ( ΑΔΑ:9ΟΞΚΩΨ8-ΟΞ5 ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής,   εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, 

συντάξει και  καταθέσει ανταίτηση στο ποσό των 154,24 ευρώ,  σύμφωνα  με την υπ΄αριθμ.: 

226/14-07-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21 Μαρτίου 2023, ότε 

συζητείται η από  06/07/2020 με ΓΑΚ/ΕΑΚ:4908/412/2020 αίτηση  της Άννας  

Χριστοδουλάκη του Γεωργίου κατά του Δήμου Αχαρνών, περί καθορισμού προσωρινής τιμής 

μονάδος αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου, σε συνέχεια της  υπ΄ αριθμ.: 5588/2022 

απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου , το οποίο κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της ως άνω 

αίτησης στις 20-09-2022, για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους. 

Η αμοιβή της δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των εκατόν 

τριάντα εννέα   (139,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24 %, σύμφωνα με τα ελάχιστα 

όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων, Παράρτημα Ι, το οποίο  θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 

00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  οικονομικό έτος  2023.
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                              Η Προϊσταμένη                        Η Νομική Σύμβουλος  

                         Γεωργία Χ. Μπούσγου                  Δήμητρα Ε. Καψιώτη      
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                     Μπόσδα
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Τηλ. :   2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

                        Αχαρνές, 21 Μαρτίου 2023                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                         

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 270/21-03-2023 ( ΑΔΑ: 6ΩΨΡΩΨ8-749 ) 

αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 »  

Έχοντας υπόψη:

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

σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται 

άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο 

Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 

υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της 

αντίστοιχης επιτροπής.

2) Την υπ΄αριθμ.: 270/21-03-2023 ( ΑΔΑ: 6ΩΨΡΩΨ8-749 ) απόφαση Δημάρχου, η οποία 

εκδόθηκε  σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις

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

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

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

παραρτημάτων αυτού

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

διατάξεις των άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 

8ο ΘΕΜΑ
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32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  

και ισχύουν 

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  

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

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

έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου  για το  Οικονομικό έτος  2023.    

12)  Το υπ αριθμ. πρωτ.: 28338/15-03-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.)   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης  για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 270/21-03-2023 ( ΑΔΑ: 6ΩΨΡΩΨ8-

749 ) αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος  η κα 

Αικατερίνη Κατσανδρή , δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 37215,  για  να  εκπροσωπήσει  

τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του Μονομελούς    Εφετείου Αθηνών,  να παρασταθεί  και να  

καταθέσει  προτάσεις- ανταίτηση για την εδαφική έκταση  στο ποσό των 178,00 ευρώ/τ.μ., 

σύμφωνα με 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 για τα επικείμενα αυτής ,  στις τιμές που ορίζει το από 28-03-1994 

πρακτικό  της Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Τμήμα Ε.Π.Α  της Νομαρχίας Ανατολικής 

Αττικής, κατά την συζήτηση την 28/03/2023,  αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  

συζήτηση της από 02/12/2022 αίτησης των α) Αθανασίου Δεσίκου του Βασιλείου και της 

Φωτεινής β) Δημητρίου Δεσίκου του Βασιλείου και της Φωτεινής και  γ) Καλλιόπης συζύγου 

Ιωάννη Δροσίδου, το γένος Βασιλείου και Φωτεινής Δεσίκου, κατά του Δήμου Αχαρνών,   

περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος   και αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης 
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κατά το αναλογούν ποσοστό για  έκαστο/εκάστη, από απαλλοτρίωση  εδαφικής έκτασης 

καθώς και των  επικειμένων  αυτής,  η οποία ευρίσκεται  στην Π.Ε « ΧΑΡΑΥΓΗ Β’ »  επί 

του Ο.Τ.  Γ.1946 με κωδικό αριθμό 29.05.08.  , συνολικού εμβαδού 125,21 τ.μ.   

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

τετρακοσίων είκοσι επτά  (427,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% ,  σύμφωνα με τα 

ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.,  το οποίο  θα αντληθεί από 

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

2023. 

                              Η Προϊσταμένη                        Η Νομική Σύμβουλος  

                         Γεωργία Χ. Μπούσγου                  Δήμητρα Ε. Καψιώτη      



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 641c457dce2fb304eb0d90e0 στις 23/03/23 14:34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
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                       Μπόσδα
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Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

     Αχαρνές  22  Μαρτίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη:

1. Την με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:131217/140/2022 κλήση-επανάληψη συζήτησης η οποία   επιδόθηκε  

στις  25/01/2023 στο Δήμο Αχαρνών για να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών την  31 Μαρτίου 2023  που θα συζητηθεί,  η από 08/10/2018 με 

Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:92858/237/2018 αίτηση του Στουραΐτη Δημητρίου του Ιωάννη, περί 

αναγνωρίσεως δικαιούχου, δια τα αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντα ακίνητα του, η οποία 

συζητήθηκε την 01/11/2019 και επί της οποίας εξεδόθη η υπ΄ αριθμ. 80/2020 απόφαση 

του ιδίου Δικαστηρίου (Τμήμα Απαλλοτριώσεων), δυνάμει της οποίας αναβλήθηκε η 

έκδοση οριστικής απόφασης και διατάχθηκε επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να 

προσκομιστεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν.2882/2021 

έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και της αρμόδιας δασικής 

υπηρεσίας και δη του Δασαρχείου Πάρνηθας περί προβολής ή μη δικαιωμάτων επί των 

αναγκαστικά απαλλοτριούμενων ακινήτων, κατόπιν προσκομιδής στις υπηρεσίες αυτές με 

επιμέλεια του αιτούντος , των απαραίτητων εγγράφων και στοιχείων για την απόδειξη του 

δικαιώματος ιδιοκτησίας του.

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

κατά τη συζήτηση της ως άνω έφεσης.

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 

9ο ΘΕΜΑ
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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 άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 

του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής. 

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 του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  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. Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της 

απαίτησης για 

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

προϋπολογισμού του Δήμου για   

      το  Οικονομικό έτος  2023 .

12.  Το υπ αριθμ. πρωτ.: 31388/22-03-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

 13. Την 504/16-10-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε 

πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Γεώργιος Καφύρας για να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 1-11-

2019  της  με Γ.Α.Κ.:92858/2018 αίτησης του Στουραΐτη Δημητρίου περί αναγνώρισης 

δικαιούχου.

                                                

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

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

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

Πρωτοδικείου Αθηνών,  κατά  τη δικάσιμο την  31 Μαρτίου 2023, που ορίσθηκε δια της  με 

Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:131217/140/2022 κλήσης,  αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση 
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δικάσιμο, της  από 08/10/2018 και με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:92858/237/2018 αίτησης του Στουραΐτη 

Δημητρίου του Ιωάννη, περί αναγνωρίσεως δικαιούχου, δια τα αναγκαστικώς 

απαλλοτριωθέντα ακίνητα του, η οποία αίτηση  συζητήθηκε την 01/11/2019 και  εξεδόθη επί 

αυτής  η υπ΄ αριθμ. 80/2020 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου (Τμήμα Απαλλοτριώσεων), 

δυνάμει της οποίας αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης και διατάχθηκε επανάληψη 

της συζήτησης, προκειμένου να προσκομιστεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 

26 παρ. 4 του Ν.2882/2021 έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και της 

αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και δη του Δασαρχείου Πάρνηθας περί προβολής ή μη 

δικαιωμάτων επί των αναγκαστικά απαλλοτριούμενων ακινήτων, κατόπιν προσκομιδής στις 

υπηρεσίες αυτές με επιμέλεια του αιτούντος , των απαραίτητων εγγράφων και στοιχείων για 

την απόδειξη του δικαιώματος ιδιοκτησίας του.

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

υπόθεση,  η οποία ορίζεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα δύο (192,00) πλέον αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων Παράρτημα 

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

για το  οικονομικό έτος  2023

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος  Γεώργιος Καφύρας 

                  Η Υπάλληλος                        Η Προϊσταμένη                      Η Νομική Σύμβουλος

   Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση        Γεωργία Χ. Μπούσγου              Δήμητρα Ε. Καψιώτη                           
                                               

 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 641c457dce2fb304eb0d90e0 στις 23/03/23 14:34

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 22 Μαρτίου  2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό  

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την από  10/12/2022 αίτηση των 1) Αικατερίνης χήρας Αναστασίου Γκίκα, το γένος 

Παναγιώτη και Αλίκης Βουρδουμπά 2) Αλίκης Γκίκα του Αναστασίου και της 

Αικατερίνης 3) Δημητρίου Γκίκα του Αναστασίου και της Αικατερίνης ενώπιον του 

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα Απαλλοτριώσεων ) με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 

941/156/2023 κατά του Δήμου Αχαρνών περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος 

και αναγνώρισης δικαιούχων της  αποζημίωσης που θα καθορισθεί προσωρινά αλλά και 

αυτής που θα καθορισθεί οριστικά για την  απαλλοτριούμενη ιδιοκτησία  ως άνω 

αιτούντων, συνολικής έκτασης 768,00 τ.μ., στο ποσό των 700 ευρώ  το τ.μ. ,  η οποία 

βρίσκεται   στην Π.Ε « ΛΑΘΕΑ Α’ »  επί του Ο.Τ. 103 ή Γ’1517 με κωδικό αριθμό 

280943,με ημερομηνία συζήτησης  της εν λόγω αιτήσεως  την  04/04/2023.  

2) 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  για την εν λόγω περιοχή  το 

ποσό των 207,00 ευρώ το τ.μ.  

3) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης ( 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 
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υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και εν γένει ο χειρισμός δικαστικών υποθέσεων. 

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

παράρτημα Ι με ελάχιστες προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια. 

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

διατάξεις των άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 

32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής. 

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  

και ισχύουν. 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών. 

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

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής. 

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

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

προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικονομικό έτος  2023.  

12)  Το υπ αριθμ. πρωτ.: 31392/22-03-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.) 

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

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

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του Μονομελούς    Εφετείου Αθηνών,  να παρασταθεί  και να  

καταθέσει  προτάσεις- ανταίτηση στο ποσό των 207,00 ευρώ/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 την συζήτηση 

την 04/04/2023, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  συζήτηση της από 10/12/2022 

αίτησης των α) Αικατερίνης χήρας Αναστασίου Γκίκα, το γένος Παναγιώτη και Αλίκης 

Βουρδουμπά β) Αλίκης Γκίκα του Αναστασίου και της Αικατερίνης και  γ) Δημητρίου Γκίκα 

του Αναστασίου και της Αικατερίνης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και 

αναγνώρισης δικαιούχων  της  αποζημίωσης ,  που θα καθορισθεί προσωρινά αλλά και αυτής 

που θα καθορισθεί οριστικά για την  απαλλοτριούμενη ιδιοκτησία των  ως άνω αιτούντων, 
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συνολικής έκτασης 768,00 τ.μ., η οποία βρίσκεται   στην Π.Ε « ΛΑΘΕΑ Α’ »  επί του Ο.Τ. 

103 ή Γ’1517 με κωδικό αριθμό 280943. 

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

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

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

Παράρτημα Ι.  

Προτεινόμενος  δικηγόρος: κος Χαράλαμπος Νικολέρης    

                         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, 22 Μαρτίου 2023 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 08-11-2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.:8766/1206/2022 αίτηση των α) Ιωάννη 

Καπετάνιου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, β) Μαρίας χήρας Δημητρίου 

Καπετάνιου, το γένος Αναστασίου και Κωνσταντίνας Κατσανδρή, γ) Αικατερίνης 

Καπετάνιου του Δημητρίου και της Μαρίας, ενώπιον  του Τριμελούς Εφετείου 

Αθηνών, κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία Δήμος 

Αχαρνών περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας και  αναγνώρισης δικαιούχων  

αποζημίωσης λόγω  απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ.: Γ2042 με κωδικό 

αριθμό: 29.33.27,  που βρίσκεται στην Π.Ε.: « ΧΑΡΑΥΓΗ Β’» συνολικής επιφανείας 

240,55 τ.μ., στο ποσό των 600 ευρώ με ημερομηνία συζήτησης της εν λόγω αιτήσεως  

την  04/04/2023. 

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

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

νεώτερη απόφαση και ισχύει, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε ο προσδιορισμός 

συμβιβαστικής (εξωδικαστικής) τιμής αποζημίωσης ρυμοτομούμενων εκτάσεων για 

την Π.Ε «ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄» στο ποσό των 178,00 ευρώ το τ.μ.. 

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  

και ισχύουν. 

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

διατάξεις των άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 

32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής .

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.

12) Την υπ΄ αριθμ. 97/19-06-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αχαρνών,  δια της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης εξωδικαστικά  για την εν λόγω 

περιοχή  το ποσό των 200,00 ευρώ το τ.μ. 

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

απαίτησης για 

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

προϋπολογισμού του Δήμου για  το οικονομικό έτος  2023.  

14) Το υπ αριθμ. πρωτ.:31384/22-03-2023Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

τον  Δήμο Αχαρνών  να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις-ανταίτηση , ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, στο ποσό των 178,00 ευρώ το τ.μ. σύμφωνα με την υπ αριθμ.: 

405/3-6-2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών, όπως αυτή 
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επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και 

ισχύει, κατά τη συζήτηση την 04/04/2023 αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση 

συζήτηση της, από 08-11-2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.:8766/1206/2022 αίτησης των:  α) Ιωάννη 

Καπετάνιου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, β) Μαρίας χήρας Δημητρίου 

Καπετάνιου, το γένος Αναστασίου και Κωνσταντίνας Κατσανδρή, γ) Αικατερίνης 

Καπετάνιου του Δημητρίου και της Μαρίας, κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

με την επωνυμία Δήμος Αχαρνών περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας και  

αναγνώρισης δικαιούχων  αποζημίωσης λόγω  απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ.: 

Γ2042 με κωδικό αριθμό: 29.33.27,  που βρίσκεται στην Π.Ε.: « ΧΑΡΑΥΓΗ Β’» συνολικής 

επιφανείας 240,55 τ.μ. 

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

τετρακοσίων είκοσι επτά  (427,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τα 

ελάχιστα όρια του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι, το οποίο θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 

00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  Οικονομικό έτος  2023.  

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος  Αναστάσιος Οικονομόπουλος.   

   Η Προϊσταμένη                                        Η Νομική Σύμβουλος

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 22  Μαρτίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την από  2-03-2022 με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:4098/585/2022 αίτηση των: α) 

Κωνσταντίνου Γαβριήλ του Γεωργίου και β) Ιωάννη Γαβριήλ του Γεωργίου, 

ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών,  περί 

καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος και αναγνώρισης  δικαιούχων  

αποζημίωσης,  λόγω  απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης στην Π.Ε «ΜΕΓΑΛΑ 

ΣΧΟΙΝΑ Α΄ »  και ειδικότερα για αποζημίωση  από τον Δήμο Αχαρνών  

συνολικής έκτασης 259,80 τ.μ., για αμφότερους του δικαιούχους  στο ποσό των 

700, ευρώ το τ. μ.  με ημερομηνία συζήτησης  της εν λόγω αιτήσεως  την  

04/04/2023. 

2) Την υπ΄ αριθμ.: 97/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, δια 

της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης εξωδικαστικά  για την εν λόγω 

περιοχή  το ποσό των 200,00 ευρώ το τ.μ.  

12ο ΘΕΜΑ
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3) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης ( 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 των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 

( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-

2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία της  Οικονομικής 

Επιτροπής. 

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 

77 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και 

ισχύουν.

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.

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

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

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

απαίτησης για 

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

προϋπολογισμού του Δήμου για  

          το Οικονομικό έτος  2023.

13) Το υπ αριθμ. πρωτ.:31380/22-03-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.)
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                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του Τριμελούς  Εφετείου Αθηνών,  να 

παρασταθεί  και να  καταθέσει  προτάσεις- ανταίτηση στο ποσό των 200,00 ευρώ/τ.μ 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 97/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου, κατά την συζήτηση, την 04-04-2023, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  

ματαίωση  συζήτηση,  της από  2-03-2022 με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:4098/585/2022 αίτησης 

των: α) Κωνσταντίνου Γαβριήλ του Γεωργίου και β) Ιωάννη Γαβριήλ του Γεωργίου, 

ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών,  περί 

καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος και αναγνώρισης  δικαιούχων  αποζημίωσης,  

λόγω  απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης στην Π.Ε «ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄ »  και 

ειδικότερα για αποζημίωση  από τον Δήμο Αχαρνών  συνολικής έκτασης 259,80 τ.μ., 

για αμφότερους του δικαιούχους.  

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 Δικηγόρων Παράρτημα Ι,  το οποίο θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 

00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  Οικονομικό έτος  

2023. 

   Προτεινόμενη   δικηγόρος: κα Φανή Κατάρα

                             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, 21  Μαρτίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την από  13/01/2023 αίτηση του Γκοντόρα Γεώργιου του Χαρίση,  ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 390/65/2023 κατά του Δήμου 

Αχαρνών,  περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος και αναγνωρίσεως 

δικαιούχου αποζημίωσης,  λόγω  απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης στην Π.Ε « 

ΑΥΛΙΖΑ »  επί του Ο.Τ 84Α με Κ.Α. 13.27.03 και ειδικότερα για αποζημίωση  

από τον Δήμο Αχαρνών  συνολικής έκτασης 74,21 τ.μ., στο ποσό των 800 ευρώ 

με ημερομηνία συζήτησης  της εν λόγω αιτήσεως  την  04/04/2023. 

2) 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  για την 

εν λόγω περιοχή  το ποσό των 100,00 ευρώ το τ.μ.  

13ο ΘΕΜΑ
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3) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης ( 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 των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις 

διατάξεις των άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 

32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής. 

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 

77 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και 

ισχύουν.

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.

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

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

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

απαίτησης για 

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

προϋπολογισμού του Δήμου για  

          το Οικονομικό έτος  2023.

13) Το υπ αριθμ. πρωτ.:31376/22-03-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.)

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

εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του Τριμελούς  Εφετείου Αθηνών,  να 

παρασταθεί  και να  καταθέσει  προτάσεις- ανταίτηση στο ποσό των 100,00 ευρώ/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 την συζήτηση   την 04/04/2023, αλλά και σε κάθε 

μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  συζήτηση της από 13/01/2023 αίτησης του Γκοντόρα 

Γεωργίου του Χαρίση,  περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος και αναγνωρίσεως 

δικαιούχου αποζημίωσης,  λόγω  απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης στην Π.Ε « 

ΑΥΛΙΖΑ »  επί του Ο.Τ 84Α με Κ.Α. 13.27.03 και ειδικότερα για αποζημίωση  από 

τον Δήμο Αχαρνών  συνολικής έκτασης 74,21 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 Δικηγόρων Παράρτημα Ι,  το οποίο θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 

00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  Οικονομικό έτος  

2023. 

   Προτεινόμενος  δικηγόρος: κος Χαράλαμπος Νικολέρης 

                             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, 1 Μαρτίου 2023  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 25-01-2023 Πράξη της Προέδρου του Α΄ Τμήματος  του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών  δια της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος η  3η Απριλίου 2023 της 

με Αριθμό Καταχώρησης ΑΚ1971/10-11-2022 αίτησης,  που άσκησε η εταιρεία 

με την επωνυμία « ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ   ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  »   και το διακριτικό τίτλο « ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε. »    

κατά : α) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , β) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

347/17-10-2022 αποφάσεως  του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων 

14ο ΘΕΜΑ
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( ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ ) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής , εις την 

οποίαν έχουν ενσωματωθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 34/10-06-2021 προσφυγή τους 

και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 16087/11-05-2021 έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας 

Δόμησης του Δήμου Αχαρνών Αττικής και γ) κατά του Δήμου Αχαρνών για την 

ακύρωση των ως άνω προσβαλλόμενων δια της εν λόγω αίτησης πράξεων, ήτοι: 

α)  της υπ΄αριθμ.: 347/17-10-2022 ως άνω  αποφάσεως  και β) της 

συμπροσβαλλόμενης υπ΄αριθμ.: 16087/11-05-2021 εκθέσεως  αυτοψίας της 

ΥΔΟΜ Δήμου Αχαρνών. 

2) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση 

του Δήμου κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 1)  

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

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

1649/1986.  

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και 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 άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 

32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής .

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 του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  

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. 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 641c457dce2fb304eb0d90e0 στις 23/03/23 14:34

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

πρόβλεψη της απαίτησης για αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-

6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  Οικονομικό έτος  

2023.  

11) Το υπ αριθμ. πρωτ.: 31372-22-03-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  

έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.)  

                                                            ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 3 Απριλίου 2023,  

αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της  με Αριθμό Καταχώρησης 

ΑΚ1971/10-11-2022 αίτησης,  που άσκησε η Μπότση Ευδοκία και ΣΙΑ Ετερόρρυθμη 

Εταιρεία, κατά: α)  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής β) της υπ’ αριθμ. πρωτ: 

347/17-10-2022 αποφάσεως  του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων 

( ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ ) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και γ)  κατά 

του Δήμου Αχαρνών,  περί ακύρωσης των προσβαλλόμενων δια της εν λόγω  

αίτησης  πράξεων της Διοίκησης,  ήτοι: α)  της υπ΄αριθμ.: 347/17-10-2022 ως άνω  

αποφάσεως  και β) της συμπροσβαλλόμενης υπ΄αριθμ.: 16087/11-05-2021 εκθέσεως  

αυτοψίας της ΥΔΟΜ Δήμου Αχαρνών. 

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

υπόθεση, η οποία ορίζεται στο ποσό των  τριακοσίων σαράντα ενός (341,00) ευρώ, 

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

κώδικα περί δικηγόρων Παράρτημα Ι,  το οποίο θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 00-6111 του 

υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  οικονομικό έτος  2023.        

  Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

   Η Προϊσταμένη                                        Η Νομική Σύμβουλος

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

      

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

      
                  Αχαρνές, 20 Μαρτίου 2023 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 10/01/2023 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 3962/6/2023  αίτηση των: α) Ιωάννη 

Παππά του Νικολάου και  β) Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού  ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά του Δήμου Αχαρνών,  περί 

αναγνώρισης,  ως προς την απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία των  με τα επικείμενα 

αυτής στην Πολεοδομική Ενότητα « ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄»  με Κ.Α.: 3901003 

α) δικαιούχων  της αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων επικειμένων κατά 

ποσοστό ½ έκαστος εξ αυτών,  που καθορίσθηκε με την υπ΄αριθμ.:2046/2002 

15ο ΘΕΜΑ
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απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Εκουσία Δικαιοδοσία ) και θα 

καθορισθεί τυχόν από το Εφετείο Αθηνών και β) δικαιούχων  της αποζημίωσης 

της εδαφικής έκτασης για 321,50 τ.μ. έκαστος εκ των αιτούντων, όπως αυτή θα 

καθορισθεί οριστικά απευθείας από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με 

ημερομηνία συζήτησης της εν λόγω αίτησης την 31-03-2023 

2) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

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

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

οποίος να έχει  

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

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

5) Την υπ΄αριθμ.: 702/2022 ( ΑΔΑ:ΡΟΙ7ΩΨ8-Φ13 ) απόφαση  της Οικονομικής 

επιτροπής, δια  της οποίας διορίσθηκε   πληρεξούσιος δικηγόρος  ο κος Κανέλλος 

Γιαννικόπουλος για την εκπροσώπηση του Δήμου  Αχαρνών : α) κατά τη συζήτηση 

της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 3789/2022  και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 

538/2022 αίτησης  των ως άνω αιτούντων ( στοιχ. 1 )  περί καθορισμού απευθείας  

οριστικής τιμής για αποζημίωση, λόγω απαλλοτρίωσης,  ακινήτου συνιδιοκτησίας 

των αιτούντων κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εκάστου εξ αυτών, συνολικής 

επιφανείας 643,00 τ.μ.  με Κ.Α 3901003 και β) κατά τη συζήτηση της  με  Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης: 7073/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 5199/2022 

κατ΄έφεσης από Πρωτοδικείο Αθηνών ( ΓΑΚ/ΕΑΚ:86111/4371/2022)   του 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ »  κατά 

των ως άνω αιτούντων και κατά της υπ΄αριθμ.: 2046/2022 αποφάσεως του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών ( Εκουσία Δικαιοδοσία )

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.  

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

πρόβλεψη της απαίτησης για αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-

6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  Οικονομικό έτος  

2023. 

12)Το υπ αριθμ. πρωτ.:29665/20-03-2023  Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης  Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

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

εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  να  παρασταθεί και να  καταθέσει προτάσεις, 

ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση,   την 31-03-

2023,  αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση,  της από 10/01/2023 με 

Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 3962/6/2023  αίτησης των: α) Ιωάννη Παππά του Νικολάου και  β) 

Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού,   κατά του Δήμου Αχαρνών,  περί αναγνώρισης,  ως 

προς την απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία των  με τα επικείμενα αυτής στην 

Πολεοδομική Ενότητα « ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄»  με Κ.Α.: 3901003,  α) δικαιούχων  

της αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων επικειμένων κατά ποσοστό ½ 

έκαστος/εκάστη εξ αυτών,  που καθορίσθηκε με την υπ΄αριθμ.:2046/2002 απόφαση 

του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Εκουσία Δικαιοδοσία ) και θα καθορισθεί 

τυχόν από το Εφετείο Αθηνών και β) δικαιούχων  της αποζημίωσης της εδαφικής 

έκτασης για 321,50 τ.μ. έκαστος/εκάστη  εκ των αιτούντων, όπως αυτή θα καθορισθεί 

οριστικά απευθείας από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών. 

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

υπόθεση, η οποία ορίζεται στο ποσό των  εκατόν ενενήντα δύο (192,00) ευρώ, 

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

Κώδικα περί Δικηγόρων Παράρτημα Ι, το οποίο θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 00-6111 

του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  Οικονομικό έτος  2023. 

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος    
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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, 23 Μαρτίου  2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την από 6/11/2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8895/2022 και Ειδικό  

Αριθμό Κατάθεσης : 65142022 κλήση της Αρετής Φλώρου του Λουκά ενώπιον 

του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών, για 

προσδιορισμό  δικασίμου προς  επαναφορά για  συζήτηση  της από 27/10/2017 

με ΓΑΚ: 7973/2017 και ΕΑΚ: 565/2017 αίτησης της ως άνω κατά του Δήμου 

16ο ΘΕΜΑ
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Αχαρνών,  περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για  αποζημίωση λόγω 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 176,45 

τ.μ. με Κ.Α. 12.18.07  κειμένης επί του Ο.Τ. Γ 2557 της  Πολεοδομικής 

Ενότητας « ΠΥΡΓΟΥΘΙ » του Δήμου Αχαρνών, κατόπιν της με αριθμό 

3515/2022 απόφασης του αυτού  δικαστηρίου, που κήρυξε απαράδεκτη τη 

συζήτηση της ως άνω αίτησης την 22-03-2022, λόγω μη προσκόμισης από την 

αιτούσα πιστοποιητικών από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και  δια της οποίας 

κλήσης προσδιορίσθηκε ως χρόνος συζήτησης της ως άνω αίτησης για την 

04-04-2023. 

2) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς  Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της 

ως άνω αναφερόμενης αίτησης (στοιχ.1).

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

με τις διατάξεις των άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) 

και του άρθρ. 32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη 

Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων 76 και 77 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 

12Α/19-1-2023 )  και ισχύουν .

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) 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 υπ΄ αριθμ.: 226/14-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία 

καθορίζει τιμή για την εξώδικη αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών και 

τμημάτων ιδιοκτησιών για την Πολεοδομική Ενότητα « ΠΥΡΓΟΥΘΙ», τιμή  η 
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οποία ανέρχεται στο ποσό των 154,24 ευρώ/τ.μ και θα  είναι ενιαία για όλη την 

περιοχή.

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.

12) Την υπ΄αριθμ.:96/2022 ( ΑΔΑ:Ω8Γ0ΩΨ-ΦΙ2 ) απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 

δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα Αικατερίνη Στάμου, με 

ΑΜΔΣΑ: 33069,  για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του 

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών και να  καταθέσει προτάσεις- ανταίτηση στο 

ποσό των 154,24 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 226/14-7-2011 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της από 27/10/2017 με ΓΑΚ 7973/2017 και 

ΕΑΚ 565/2017 αίτησης της Αρετής Φλώρου του Λουκά κατά του Δήμου 

Αχαρνών.

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

απαίτησης για 

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

προϋπολογισμού του Δήμου για   

           το  Οικονομικό έτος  2023 .

   14) Το υπ αριθμ. πρωτ.: 31600/23-03-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης   

          Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

                                                                       ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών μετά 

παραστάσεως κατά την δικάσιμο την 04-04-2023, κατόπιν της  με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 8895/2022 και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης : 65142022 κλήσης,  αλλά και 

σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση  δικάσιμο καθώς επίσης και για την κατάθεση 
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προτάσεων,  και ανταίτησης στο ποσό των 154,24 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ΄ 

αριθμ.: 226/14-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  επί της από 27/10/2017 

με ΓΑΚ 7973/2017 και ΕΑΚ 565/2017 αίτησης της Αρετής Φλώρου του Λουκά κατά 

του Δήμου Αχαρνών,  περί καθορισμού   προσωρινής  τιμής  μονάδος για 

αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης συνολικής 

επιφανείας 176,45 τ.μ.,  κειμένης  επί του Ο.Τ. Γ 2557 με Κ.Α. 12.18.07 της  

Πολεοδομικής Ενότητας « ΠΥΡΓΟΥΘΙ » του Δήμου Αχαρνών, η οποία  αίτηση 

επανήλθε προς συζήτηση για την αναφερόμενη ανωτέρω  δικάσιμο,   κατόπιν 

διαδοχικών αναβολών και ματαίωσης της δικασίμου την 5-10-2021 και κατόπιν της 

με αριθμό 3515/2022 απόφασης του αυτού  δικαστηρίου το οποίο κήρυξε  

απαράδεκτη τη συζήτηση αυτής την 22-03-2022, λόγω μη προσκόμισης από την 

αιτούσα πιστοποιητικών από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.    

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

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

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

Δικηγόρων Παράρτημα Ι,  το οποίο θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  

προϋπολογισμού του Δήμου για το  οικονομικό έτος  2023

Προτεινόμενη δικηγόρος: κα  Αικατερίνη Στάμου

   
                                      Η Προϊσταμένη                                          Η Νομική 

Σύμβουλος

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

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

                        Αχαρνές, 23 Μαρτίου  2023                       

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.: 24689/7-03-2023  έγγραφο αίτημα του πρώην  αιρετού κου Π.Γ. 

για  παροχή νομικής υποστήριξης  από το Δήμο Αχαρνών,   κατόπιν   του  από 14-11-

2022  Κλητηρίου Θεσπίσματος  του κου Εισαγγελέα  Πλημμελειοδικών Αθηνών Αρ. 

Β.Κλ. Θεσπ.: 12001/2022    για να δικαστεί ως υπαίτιος, λόγω αμέλειας,  για 

παράβαση των άρθρων 1,2,5, 14, 15,17,18,26παρ. 1β,  28,50, 51, 53,57, 79, 80, 

17ο ΘΕΜΑ
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314 § 1α, 2β ΠΚ 9 ν. 4039/2012 , σε ποινική υπόθεση με Α.Β.Μ.: ΑΖ20-257 

ΔΒ19-15341  κατόπιν μηνύσεως της εγκαλούσας Δ. Ρ.   για φερόμενη πρόκληση 

σωματικών κακώσεων από δάγκωμα αδέσποτου σκύλου,  κατά τους ισχυρισμούς της,  

στις 7-4-2019 στο Ολυμπιακό Χωριό   

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

αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως αυτές ερμηνεύονται και διευκρινίζονται 

δια των υπ΄αριθμ.: 273/α.π.2583/19-4-2022 ( ΑΔΑ: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ ) και 

763/α.π. 90978/23-12-2022 ( ΑΔΑ: 6ΜΖΜ46ΜΤΛ6-Ψ51 ) εγκυκλίων της 

Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών 

3)  Το από 23-03-2023      εισηγητικό σημείωμα   της Νομικής Συμβούλου, στο οποίο 

αναφέρει ότι ο Δήμος Αχαρνών    δύναται να παράσχει νομική υποστήριξη στον ως άνω 

αιτούντα αιρετό κ. Π.Γ.   σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 

(Α΄63) «Νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης»

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

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

του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 

77 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και 

ισχύουν.

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

Επιτροπή του  

    Δήμου Αχαρνών   
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11) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

ως μέλη της 

      Οικονομικής επιτροπής  

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

πρόβλεψη της απαίτησης για αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-

6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  Οικονομικό έτος  

2023  

13) Το υπ αριθμ. πρωτ.:31745/23-03-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

νομική κάλυψη και συνδρομή στον πρώην  αιρετό κο Π.Γ. κατόπιν του με αριθ.πρωτ.: 

24689/7-03-2023   αιτήματος αυτού,  ήτοι να παραστεί και να τον εκπροσωπήσει 

ενώπιον του Α΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο την 06-

04-2023, είτε σε κάθε άλλη  μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ότε και καλείται να 

δικαστεί ως υπαίτιος,  λόγω αμέλειας, για παράβαση των άρθρων 1,2,5, 14, 

15,17,18,26παρ. 1β,  28,50, 51, 53,57, 79, 80, 314 § 1α, 2β ΠΚ 9 ν. 4039/2012 , σε 

ποινική υπόθεση με Α.Β.Μ.: ΑΖ20-257 ΔΒ19-15341,  κατόπιν μηνύσεως της εγκαλούσας 

Δ. Ρ.,    για φερόμενη πρόκληση σωματικών κακώσεων από δάγκωμα αδέσποτου σκύλου,  

κατά τους ισχυρισμούς της,  στις 7-4-2019 στο Ολυμπιακό Χωριό 

2) Για την έγκριση αμοιβής του δικηγόρου, το ποσό των  τριακοσίων πενήντα ενός  ( 

351,00) ευρώ πλέον  αναλογούντος Φ.Π.Α 24 %, όπως  προσδιορίζεται στους πίνακες 

αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων  (ν. 4194/2013,Α’ 208), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 

του ν. 4915/2022 (Α΄63)  

   Προτεινόμενη δικηγόρος από τον αιτούντα: κα Αντωνία Δημητρακοπούλου

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