
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 30o   Πρακτικό                                                                                                         
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
Αριθµ. Αποφ. 222 
Συνεδρίαση της 5/10/2020    
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ. που δόθηκε 
η πρόσκληση 38705/1-10-2020
 

 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 5 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 

09:00 συνήλθε δια περιφοράς η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν 

της µε αριθµό πρωτ. 38705/1

επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του 

Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13

και την 163/33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

             

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                               
2.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      
3.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    
4.∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                   
5.Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  
6.Κωφός ∆ηµήτριος          
7.Τσιµπογιάννης ∆ηµήτριος                                                                            
 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κυρία Κατσανδρή Χρηστίνα αποχώρησε πριν την εκφώνηση του 

θέµατος.  

 

 Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα  το 

ηµερήσιας διάταξης  κατόπιν της από 03/09/2020 εισηγήσεως του Αυτοτελούς Τµήµατος  

Νοµικής Υπηρεσίας που επισηµαίνει την αναγκαιότητα λήψης απόφασης για τον διορισµό 

Πληρεξούσιων ∆ικηγόρων στους οποίους θα ανατεθούν οι δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες 

περιληπτικά περιγράφονται  στην προαναφερθείσα εισήγηση.

  

      

 

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                                                         

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 13o     

                                                                                                                 
που δόθηκε  

2020 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 5 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 

09:00 συνήλθε δια περιφοράς η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν 

της µε αριθµό πρωτ. 38705/1-10-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που 

όθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του 

Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13—3-2020, 40/20930/31

2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

απιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                               1.Βαρελάς Πέτρος            
2.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      2.Κασσαβός Ιωάννης                                                           
3.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    3.Παυλίδου Όλγα                                                                                       

                                                                                 
5.Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                   

                                                                            
 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κυρία Κατσανδρή Χρηστίνα αποχώρησε πριν την εκφώνηση του 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα  το 

ηµερήσιας διάταξης  κατόπιν της από 03/09/2020 εισηγήσεως του Αυτοτελούς Τµήµατος  

Νοµικής Υπηρεσίας που επισηµαίνει την αναγκαιότητα λήψης απόφασης για τον διορισµό 

ξούσιων ∆ικηγόρων στους οποίους θα ανατεθούν οι δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες 

περιληπτικά περιγράφονται  στην προαναφερθείσα εισήγηση. 

 

                                                                                                                                                         
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                                 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 5 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 

09:00 συνήλθε δια περιφοράς η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν 

2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που 

όθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του 

2020, 40/20930/31-3-2020 

απιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

1.Βαρελάς Πέτρος                                                                                      
2.Κασσαβός Ιωάννης                                                           
3.Παυλίδου Όλγα                                                                                       

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κυρία Κατσανδρή Χρηστίνα αποχώρησε πριν την εκφώνηση του 13ου 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα  το 13ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης  κατόπιν της από 03/09/2020 εισηγήσεως του Αυτοτελούς Τµήµατος  

Νοµικής Υπηρεσίας που επισηµαίνει την αναγκαιότητα λήψης απόφασης για τον διορισµό 

ξούσιων ∆ικηγόρων στους οποίους θα ανατεθούν οι δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες 

ΑΔΑ: ΩΖΚ4ΩΨ8-ΑΛΗ



  

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου καθώς και τις ισχύουσες  διατάξεις  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Οµόφωνα  

 

1.  ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την κ. Φανή Πουραϊµη µε ΑΜ∆ΣΑ:25347, για την  

εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

06/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του  

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τµήµα 7ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η συζήτηση 

της  µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ10149/29-12-2016 προσφυγής,  την οποία κατέθεσε ο 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κατά του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00 ευρώ ) πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

2. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την κ. Φανή Πουραϊµη µε ΑΜ∆ΣΑ:25347, για την  

εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

06/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του  

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 12ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η συζήτηση 

της  µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ1002/3-2-2017 Προσφυγής,  την οποία κατέθεσε η  EXPRESS 

PUBLISHING-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  κατά του ∆ήµου Αχαρνών . 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00 ευρώ ) πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

3.  ∆ιορίζει Πληρεξούσιο ∆ικηγόρο τον κ. Κανέλλο Γιαννικόπουλο  µε ΑΜ∆ΣΑ: 28860, για 

την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

06/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 12ο Μονοµελές ) , όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της  µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ1806/24-2-2017 προσφυγής,  την οποία κατέθεσε ο 

ΜΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατά του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή του  Πληρεξούσιου  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00 ευρώ ) πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

ΑΔΑ: ΩΖΚ4ΩΨ8-ΑΛΗ



 

4.  ∆ιορίζει Πληρεξούσιο ∆ικηγόρο τον κ. Κανέλλο Γιαννικόπουλο  µε ΑΜ∆ΣΑ: 28860, για 

την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

06/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 12ο Μονοµελές ) , όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ1603/21-2-2017 Προσφυγής,  την οποία κατέθεσε ο 

ΣΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κατά  του ∆ήµου Αχαρνών 

Εγκρίνει ως αµοιβή του  Πληρεξούσιου  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ  

(149,00 ευρώ ) πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

 

5. ∆ιορίζει Πληρεξούσιο ∆ικηγόρο τον κ. Κανέλλο Γιαννικόπουλο  µε ΑΜ∆ΣΑ: 28860, για 

την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

06/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 12ο Μονοµελές ) , όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της  µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ2091/7-3-2017 προσφυγής, την οποία κατέθεσαν οι  

ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ 

ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΦΛΩΡΑ κατά του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή του  Πληρεξούσιου  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ  

(149,00 ευρώ ) πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

6.  ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την  κ. Αντωνία ∆ηµητρακοπούλου  µε ΑΜ∆ΣΑ:  13363 

για την  εκπροσώπηση  του ∆ήµου Αχαρνών,  την  κατάθεση προτάσεων  και ανταίτησης  στο 

ποσό των 154,24 ευρώ/τ.µ (σύµφωνα µε την υπ αριθµ 226/14-7-2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου)  µετά παραστάσεως την 06/10/2020  ενώπιον του  1ου Τµήµατος του 

Μονοµελούς  Εφετείου Αθηνών που έχει ορισθεί η συζήτηση της  µε Γενικό Αριθµό Κατάθεσης: 

2674/2020 και Ειδικό Αριθµό Κατάθεσης: 279/2020,  αίτησης των Αριστείδη Μίχα του 

Κωνσταντίνου και ∆ήµητρας θυγ. Κωνσταντίνου Μίχα  κατά του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου το ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά 

(427,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆ΣΑ.  

 

7.  ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την  κ. Αντωνία ∆ηµητρακοπούλου  µε ΑΜ∆ΣΑ:  13363 

για την  εκπροσώπηση  του ∆ήµου Αχαρνών,   την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως 

την 12/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της µε  Αρ Κλήσης: ΚΛ5977/3-6-

2020 και ΑΒΕΜ: ΕΦ4043/17-12-2019 έφεσης των  Μιχαλιτσιάνου ΄Αννας Μαρίας και 

Πουλόπουλου Κωνσταντίνου (υπόθεση RICOMEX) ενώπιον του 1ου Τµήµατος του 

∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών  κατά του ∆ήµου Αχαρνών 

ΑΔΑ: ΩΖΚ4ΩΨ8-ΑΛΗ



Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου το ποσό των τριακοσίων σαράντα ενός 

(341,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ  24% συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆ΣΑ 

 

8. ∆ιορίζει Πληρεξούσιο ∆ικηγόρο τον κ. Θεµιστοκλή Μαµάκο µε ΑΜ∆ΣΑ:17096 για την  

εκπροσώπηση  του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

12/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της µε Αριθµό Κλήσης.: ΚΛ5968/3-6-

2020 και µε ΑΒΕΜ: ΕΦ4041/17-12-2019 έφεσης  που άσκησε ο ∆ήµος Αχαρνών  κατά της 

Κόπολα Ευφροσύνης  ενώπιον του 1ου Τµήµατος του Εφετείου Αθηνών .   

Εγκρίνει ως αµοιβή του  Πληρεξούσιου  ∆ικηγόρου το ποσό των  τριακοσίων σαράντα ενός 

(341,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆ΣΑ. 

 

9.  ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την  κ. Αικατερίνη Κατσανδρή  µε ΑΜ∆ΣΑ: 37215 για 

την  εκπροσώπηση  του ∆ήµου Αχαρνών,  την  κατάθεση προτάσεων  και ανταίτησης στο ποσό 

των 142,00 ευρώ/τ.µ (σύµφωνα µε την υπ αριθµ 405/3-6-2008 Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου) µετά παραστάσεως την 13/10/2020 , ενώπιον του  2ου Τµήµατος  του 

Μονοµελούς  Εφετείου Αθηνών που έχει ορισθεί η συζήτηση της µε Γενικό Αριθµό Κατάθεσης: 

2836/2020 και Ειδικό Αριθµό Κατάθεσης: 293/2020,  αίτησης των: Νικολάου Καρασµάνη του 

Μιχαήλ κλπ (συν 4), κατά του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου το ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά 

(427,00)  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆ΣΑ.  

 

10. ∆ιορίζει Πληρεξούσιο ∆ικηγόρο τον κ. Θεµιστοκλή Μαµάκο µε ΑΜ∆ΣΑ:17096 για την  

εκπροσώπηση  του ∆ήµου Αχαρνών,  την  κατάθεση προτάσεων  και ανταίτησης στο ποσό των 

200 ευρώ/τ.µ (σύµφωνα µε την υπ αριθµ 97/19-6-2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

µετά παραστάσεως την 13/10/2020  ενώπιον του  2ου Τµήµατος  του Μονοµελούς  Εφετείου 

Αθηνών της  µε Γενικό Αριθµό Κατάθεσης: 2548/2020 και Ειδικό Αριθµό Κατάθεσης: 267/2020,  

αίτησης του Σπυρίδων Χρυσοχόου του Ηλία κατά του ∆ήµου Αχαρνών  

Εγκρίνει ως αµοιβή του  Πληρεξούσιου  ∆ικηγόρου το ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά 

(427,00)    ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆ΣΑ.  

 

11.. ∆ιορίζει Πληρεξούσιο ∆ικηγόρο τον κ. Αθανάσιο Τσιούρα µε ΑΜ∆ΣΑ:40029 για την  

εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

16/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 25ο Μονοµελές ) , όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της  µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ 8615/10-8-2017  Προσφυγής,  την οποία κατέθεσε η 

ΚΤΕΝΑ ΕΛΕΝΗ  κατά του ∆ήµου Αχαρνών 

ΑΔΑ: ΩΖΚ4ΩΨ8-ΑΛΗ



Εγκρίνει ως αµοιβή του  Πληρεξούσιου ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00 ευρώ ) πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

12. ∆ιορίζει Πληρεξούσιο ∆ικηγόρο τον κ. Αθανάσιο Τσιούρα  µε ΑΜ∆ΣΑ:40029  για την  

εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

19/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 1ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η συζήτηση 

της  µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ2397Β/29-6-2016 προσφυγής,  την οποία κατέθεσε η ΦΟΥΡΝΟΙ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ κατά του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή του  Πληρεξούσιου  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00) ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

13. ∆ιορίζει Πληρεξούσιο ∆ικηγόρο τον κ. Αθανάσιο Τσιούρα  µε ΑΜ∆ΣΑ:40029  για την  

εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

19/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 1ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η συζήτηση 

της  µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ2263/17-6-2016 προσφυγής,  την οποία κατέθεσε η 

EUROMARMI Ανώνυµος Βιοµηχανική Εταιρεία Μαρµάρων κατά του ∆ήµου Αχαρνών 

Εγκρίνει ως αµοιβή του  Πληρεξούσιου  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

14. ∆ιορίζει Πληρεξούσιο ∆ικηγόρο τον κ. Θεµιστοκλή Μαµάκο µε ΑΜ∆ΣΑ:17096 για την  

εκπροσώπηση  του ∆ήµου Αχαρνών,  την  κατάθεση προτάσεων  και ανταίτησης στο ποσό των 

207,00 ευρώ/τ.µ (σύµφωνα µε την υπ αριθµ 405/3-6-2008 Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου) µετά παραστάσεως την 20/10/2020 ενώπιον του 1ου Τµήµατος του Τριµελούς 

Εφετείου Αθηνών που έχει ορισθεί η συζήτηση της  µε Γενικό Αριθµό Κατάθεσης: 853/2020 και 

Ειδικό Αριθµό Κατάθεσης: 105/2020 αίτησης των  Χρήστου-Γεωργίου Γκότση του 

Αλεξάνδρου κλπ ( σύν.2) κατά του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή του  Πληρεξούσιου  ∆ικηγόρου το ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά 

(427,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆ΣΑ.  

 

15. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την κ. Χριστίνα Κωτσόγιαννη µε ΑΜ∆ΣΑ: 21916, για 

την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

20/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του  

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 12ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της  µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ1397/15-2-2017  προσφυγής,  την οποία κατέθεσε Η 
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VETA ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ κατά 

του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα 

ευρώ(149,00) ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

16. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την κ. Χριστίνα Κωτσόγιαννη µε ΑΜ∆ΣΑ: 21916, για 

την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

20/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του  

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 12ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ1487/17-2-2017 Προσφυγής,  την οποία κατέθεσε ο 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  κατά του ∆ήµου Αχαρνών 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00) ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

17. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την κ. Χριστίνα Κωτσόγιαννη µε ΑΜ∆ΣΑ: 21916, για 

την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

20/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του  

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 12ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η συζήτηση 

της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ1537/20-2-2017 προσφυγής,  την οποία κατέθεσε η  εταιρεία  Α. 

ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ Ο.Ε κατά του ∆ήµου Αχαρνών 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00 ευρώ ) πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

18. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την  κ. Αντωνία ∆ηµητρακοπούλου  µε ΑΜ∆ΣΑ: 13363, 

για την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως 

την 21/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τµήµα 13ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ7648/14-7-2017 προσφυγής,  την οποία κατέθεσε ο 

Αθανάσιος Νικολακάκης κατά του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00 ευρώ ) πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

19. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την  κ. Αντωνία ∆ηµητρακοπούλου µε ΑΜ∆ΣΑ: 13363, 

για την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως 

την 21/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τµήµα 13ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 
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συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ1516/20-2-2017 προσφυγής,  την οποία κατέθεσε ο 

Αθανάσιος Νικολακάκης κατά  του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00) ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

20. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την  κ. Αντωνία ∆ηµητρακοπούλου µε ΑΜ∆ΣΑ: 13363, 

για την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως 

την 21/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τµήµα 13ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ1517/20-2-2017 Προσφυγής,  την οποία κατέθεσε ο 

Αθανάσιος Νικολακάκης κατά του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00 )ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

21. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την κ. Αντωνία ∆ηµητρακοπούλου µε ΑΜ∆ΣΑ: 13363, 

για την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως 

την 21/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τµήµα 13ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ1519/20-2-2017 Προσφυγής, την οποία κατέθεσε ο 

Αθανάσιος Νικολακάκης κατά  του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή της Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00 ευρώ ) πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

 

22. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την  κ. Φανή Γκολέµη µε ΑΜ∆ΣΑ: 32539, για την  

εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

21/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τµήµα 13ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ1514/20-2-2017 Προσφυγής,  την οποία κατέθεσε ο 

Αθανάσιος Νικολακάκης κατά  του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00) ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

 

23. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την  κ. Φανή Γκολέµη µε ΑΜ∆ΣΑ: 32539, για την  

εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

21/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τµήµα 13ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 
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συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ8249/28-7-2017 Προσφυγής,  την οποία κατέθεσε ο 

Αθανάσιος Νικολακάκης κατά  του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00) ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

 

24. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την  κ. Φανή Γκολέµη µε ΑΜ∆ΣΑ: 32539, για την  

εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

21/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τµήµα 13ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ1520/20-2-2017 προσφυγής, την οποία κατέθεσε ο 

Αθανάσιος Νικολακάκης κατά του ∆ήµου Αχαρνών 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00)ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

25. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την κ. Φανή Πουραϊµη µε ΑΜ∆ΣΑ:25347, για την  

εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

21/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τµήµα 13ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ1518/20-2-2017 Προσφυγής,  την οποία κατέθεσε ο 

Αθανάσιος Νικολακάκης κατά του ∆ήµου Αχαρνών 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00 )ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

26. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την κ. Φανή Πουραϊµη µε ΑΜ∆ΣΑ:25347, για την  

εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως την 

21/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τµήµα 13ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ2093/7-3-2017 Προσφυγής,  την οποία κατέθεσε ο 

ΚΑΛΟΜΗΝΙ∆ΗΣ ∆. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε κατά του ∆ήµου Αχαρνών  

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00 ευρώ ) πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α. 

 

27. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την  κ. Αντωνία ∆ηµητρακοπούλου µε ΑΜ∆ΣΑ: 13363, 

για την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως 

την 21/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τµήµα 13ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 
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συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ2595/22-3-2017 Προσφυγής,  την οποία κατέθεσε η 

εταιρεία Ε.P.S.WOOD S.A.-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΑΧΛΟΣ Α.Ε κατά του ∆ήµου Αχαρνών 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00) ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α 

 

28. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την  κ. Αντωνία ∆ηµητρακοπούλου µε ΑΜ∆ΣΑ: 13363, 

για την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως 

την 21/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τµήµα 13ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ2483/20-3-2017 προσφυγής,  την οποία κατέθεσε η 

ΑΝΕ∆ΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε κατά του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00) ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α 

 

29. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την  κ. Αντωνία ∆ηµητρακοπούλου µε ΑΜ∆ΣΑ: 13363, 

για την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως 

την 21/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τµήµα 13ο Μονοµελές ) όπου έχει προσδιορισθεί η 

συζήτηση της µε αριθµό Εισαγωγής: ΠΡ2189/10-3-2017 προσφυγής, την οποία κατέθεσαν οι : 

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΊΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΝΤΙΝΑ κατά του ∆ήµου Αχαρνών.  

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 

(149,00) ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α 

 

30. ∆ιορίζει Πληρεξούσια ∆ικηγόρο την  κ. Αντωνία ∆ηµητρακοπούλου µε ΑΜ∆ΣΑ: 13363, 

για την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Αχαρνών, την κατάθεση υποµνήµατος, µετά παραστάσεως 

την 22/10/2020 κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής/αγωγής ενώπιον 

του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών  (Τµήµα 17ο ) όπου έχει προσδιορισθεί η συζήτηση της µε 

αριθµό κλήσης: ΚΛ6800/16-6-2020 και ΑΒΕΜ: ΑΓ1066/24-7-2018, που άσκησε η: «∆. 

ΚΟΥΝΟΒΕΛΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προέκυψε από µετατροπή 

της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εγκρίνει ως αµοιβή της  Πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου, το  ποσό των τριακοσίων σαράντα ενός 

ευρώ(341,00) ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24%  συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατίου ∆.Σ.Α 
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Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο 

 

 

 

 Η πιο πάνω απόφαση πήρε αριθµό  222/2020. 

 

 

     Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΒΡΕΤΤΟΣ  

 

          

                                                        

 

                                                      

 

Ακριβές Απόσπασµα 

Αχαρνές  Αυθηµερόν 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ 

 

 

Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                               

Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      

∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                   
Κωφός ∆ηµήτριος          
Τσιµπογιάννης ∆ηµήτριος                                                                            
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