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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                   
ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                                     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα                                                             Αποδέκτες προς ενέργεια:
136 73 Αχαρνές                                                                                    Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Συντάκτρια : Μούτα Βάλια
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                      Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

 Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                                                          Αναπλ/κά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε  στην 4η Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023, που θα 

πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου- 2ος όροφος), στις 31 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για 

τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα  με τις 

σχετικές διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022, του ΦΕΚ 7005/τ.Β’/31-12-2022 και των διατάξεων του 

άρθρου 67 παρ.4  72 και 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και των τροποποιήσεων του άρθρου 31 του Ν. 

5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-1-2023 τεύχος Α). 

                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
        Τρίτη 31/1/2023

Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

1  «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 06/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον ορισμό επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών των 
Διευθύνσεων & των Αυτοτελών Τμημάτων, για το έτος 2023, ως προς την επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016»

                              

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

2  «Σύνταξη όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών»

3  «Σύνταξη όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών»

4  «Σύνταξη όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

5  «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 3885/13-01-2023 και 4042/16-01-2023 πρακτικών Νο1 και Νο2 της 
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που αφορούν στην αξιολόγηση των 
προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού 
Υλικού.Β. Ανάδειξη των εταιρειών «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 998267483/Δ.Ο.Υ Γλυφάδας και 
«ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Κ.Ε.», με ΑΦΜ: 800683214/Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ως προσωρινών 
αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού 
Υλικού.».

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

6  «Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΙΟΥ»

7 «Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση 
του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Αχαρνών»

Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Ν. Γενιάς

8  «Αποδοχή δωρεάς διακοσίων τριάντα πέντε βιβλίων (235)».

9 «Αποδοχή δωρεάς τριακοσίων εξήντα τεσσάρων βιβλίων (364)».



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

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

10  «Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας 
(Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αχαρνών», προϋπολογισμού 124.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), στον άξονα 
προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού 
προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής 
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

11 «Αποδοχή από το Δήμο Αχαρνών-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, χορηγίας πενήντα 50 διατακτικών  των 
πενήντα  50,00  € συνολικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων  2.500,00 € από  Super Market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, χορηγία 
των Μοντεσσοριανών σχολείων.»

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

12  «Έγκριση δωρεάς από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό WE4ALL MAKE ( Αλέκου Παναγούλη  88, 15343 Αγία 
Παρασκευή ) για την δενδροφύτευση και την συντήρηση    της  προέκτασης της οδού Ι. Μίχα έως τα φανάρια της 
Λεωφ. Κύμης  του Δήμου Αχαρνών και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς».

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

13  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παράσχει νομική κάλυψη και συνδρομή στον υπάλληλο κ. 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,  κατόπιν μήνυσης του κου Σ.Ε., για φερόμενη πρόκληση σωματικών κακώσεων από δάγκωμα 
αδέσποτου σκύλου.»

14  «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.»

15  «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.»

16  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  για  να  εκπροσωπήσει  τον  Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία  Εργατικών-Περιουσιακών Διαφορών) κατά τη συζήτηση της από 02-11-2022  με 
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:109196/2022  και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:2839/2022 Αγωγής της Αικατερίνης Μέγα του 
Φωτίου κατά του Δήμου Αχαρνών, για μετατροπή της  σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.»

17  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου: α)   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 Θεοδώρου 
Βρούντα  και Χρήστου Γιαννόπουλου, περί  καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης 
εδαφικής έκτασης στην  Πολεοδομική Ενότητα  «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Αχαρνών και β)  για να εκπροσωπήσει 
τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου Αθηνών   κατά τη συζήτηση  της  με ΒΑΒ: 450/2010 αίτησης των 
Θοδώρου Βρούντα του Παναγιώτη και Γιαννόπουλου Χρήστου του Ιωάννη , περί  καθορισμού  οριστικής τιμής  
μονάδος  για αποζημίωση  της ως άνω εδαφικής έκτασης  καθώς  επίσης και  να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών  
σε τυχόν συνεκδίκαση λόγω συνάφειας των προαναφερομένων δύο αιτήσεων .»
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18 «Διορισμός πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  ενώπιον  του Τριμελούς 
Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση  της από 19/09/2022 με  Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 7111/961/2022 αίτησης του Κανακάρη 
Κωνσταντίνου  κατά του Δήμου Αχαρνών περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω 
απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης  στην Πολεοδομική Ενότητα  «ΛΑΘΕΑ Α».

19  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του   Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 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 για  αποζημίωση λόγω 
πρόκλησης ζημιών από πτώση μοτοσυκλέτας ιδιοκτησίας του  σε λακκούβα επί της οδού Αγίου Διονυσίου στις 14-02-
2021.»

20  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του   Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 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,   για  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.»

21  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του   Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 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,  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.»

22  «Διορισμός πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών   ενώπιον  του Τριμελούς 
Εφετείου Αθηνών  κατά τη συζήτηση   της από 05/09/2022 με  Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 6757/887/2022 αίτησης της Τσόλκα 
Ελένης  κατά του Δήμου Αχαρνών, περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, λόγω απαλλοτρίωσης,  
εδαφικής έκτασης  στην Πολεοδομική Ενότητα  «ΛΑΘΕΑ Α».

23  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά τη 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.»

24  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον   Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών κατά τη 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.»

25 «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον   Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου  Αθηνών κατά τη  συζήτηση της από 30/09/2022  με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ..:95026/2527/2022 αγωγής των 
Κοσμίδου Κυριακής  κ.λ.π. (συν. 13),  (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.»
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26  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον   Δήμο Αχαρνών   ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου  Αθηνών κατά τη  συζήτηση της  με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ3919/21-7-2021   Αγωγής  που άσκησε η κα 
Κατσούλη Θεοδώρα του Λαζάρου  κατά του  Δήμου Αχαρνών, για αποζημίωση  λόγω  σωματικής βλάβης  που υπέστη  
από επίθεση αδέσποτου σκύλου.»

27  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να  εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα 29ο Τριμελές), κατά τη συζήτηση την 9 Φεβρουαρίου 2023 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.»

28  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του   Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 1ο Τριμελές  κατά τη 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 
πρωτοκόλλου:44443/2022 )  αποφάσεως  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών 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.»

29  «Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικής ρύθμισης 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 τον 
διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε» και κατά του 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.»

30 «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμήμα Τακτικής Διαδικασίας  κατά τη 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,   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.»

31 «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 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»

32 «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  ενώπιον  του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο  της με Αριθμό Κατάθεσης:2953/2021  αίτησης του Aleksander Prifti (Αλεξάνδρου 
Πρίφτη ) κατά του Δήμου Αχαρνών, για την αναίρεση της  υπ’ αριθμ. 809/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών,  με την οποία απορρίφθηκε η έφεση αυτού κατά της υπ΄αριθμ.: 4629/2019 απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απόφαση  απέρριψε  την από 8-7-2011 αγωγή του ως άνω, δια της οποίας ο 
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ενάγων ζητούσε να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Δήμου Αχαρνών να του καταβάλει  το συνολικό ποσό των 
113.054,91 ευρώ νομιμοτόκως,  ως αποζημίωση  λόγω σωματικών βλαβών και ηθικής βλάβης, που υπέστη την 25-07-
2006 σε τροχαίο ατύχημα ( πτώση μοτοσυκλέτας σε λακκούβα επί της οδού Παγκάλου )
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