
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Απόσπασμα από το  25o  Πρακτικό                                                                                                          
Αριθμ. Αποφ.335 
Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 12Ο  
Συνεδρίαση της 14.06.2022                                                                                                                      
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 55503/10-06-2022 
 
 
 
Στις Αχαρνές σήμερα την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.  στο 
Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 55503/10-06-2022 εγγράφου προσκλήσεως 
του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 παρ.4 , 
72 και 75 του Ν. 3852/2010,καθώς και το άρθρο 67 το Ν.4830/21, όπως ισχύουν. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.  
 

   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                                1. Αραμπαντζής Ευάγγελος 
2. Αβραμίδης Ιωάννης   2. Παυλίδου Όλγα 
3. Βρεττός Μιχαήλ      3. Τσιμπογιάννης Δημήτριος 
4. Δαμάσκος Νικόλαος      4. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος 
5. Κατσανδρή Χρηστίνα  

 

ΘΕΜΑ: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 

άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί επί των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.» 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 12ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης κατόπιν της από 7 Ιουνίου 2022 εισηγήσεως του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας, με τα συνυποβαλλόμενα δια αυτής στοιχεία (το υπ΄αριθμ.: 36132/15-04-2022 έγγραφο και η 

από 23-05-2022 οικονομική προσφορά του συνεργαζόμενου δικηγόρου του Δήμου  κου Αθανάσιου 

Τσιούρα), η οποία εισήγηση επισημαίνει την αναγκαιότητα λήψης απόφασης για τον διορισμό 

πληρεξούσιου δικηγόρου, για να επιληφθεί του θέματος που τίθεται στο προαναφερθέν έγγραφο του 

Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και να προβεί σε κάθε νόμιμη 

ενέργεια, προκειμένου να έλθει σε επαφή με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, να 

πληροφορηθεί, να επαληθεύσει και να καταγράψει τις κάθε είδους δεσμεύσεις των χρημάτων που έχουν 

επιβληθεί επί τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Αχαρνών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
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της χώρας, να συλλέξει τα σχετικά έγγραφα και να επιβεβαιώσει τη διατήρηση ή εξόφληση των σχετικών 

απαιτήσεων. συνυποβάλλοντας και την από 23-05-2022 οικονομική προσφορά του συνεργαζόμενου 

δικηγόρου του Δήμου κου Αθανάσιου Τσιούρα ( συνημ. 2) 

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. 

 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου, την από 7 Ιουνίου 2022 εισήγηση του Αυτοτελούς 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, την συνυποβαλλόμενη δι΄αυτής έγγραφη οικονομική προσφορά του 

συνεργαζόμενου δικηγόρου κου Αθανάσιου Τσιούρα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους τους κ.κ Αθανάσιο Τσιούρα δικηγόρο Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 40029 και 

Παναγιώτη Τσουκάτο, δικηγόρο Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 41307, όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά 

εκπροσωπήσουν τον Δήμο Αχαρνών, επιληφθούν του θέματος που τίθεται στο υπ΄αριθμ. πρωτ.: 

36132/15-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να έλθουν σε επαφή με τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα της χώρας, να πληροφορηθούν, να επαληθεύσουν και να καταγράψουν τις κάθε είδους 

δεσμεύσεις των χρημάτων, που έχουν επιβληθεί επί τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος 

Αχαρνών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας και να συλλέξουν τα σχετικά έγγραφα και να 

επιβεβαιώσουν τη διατήρηση ή εξόφληση των σχετικών απαιτήσεων. 

 

Εγκρίνει αμοιβή για τις ως άνω ενέργειες συνολικά το ποσό των 2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι 30 ώρες 

x 80 ευρώ, η οποία είναι μία και ενιαία για τους δύο δικηγόρους, η οποία έχει υπολογισθεί με το σύστημα 

της χρονοχρέωσης και σύμφωνα με την ελάχιστη αμοιβή που προβλέπεται στον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 

59 και Παράρτημα.Ι  
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Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο. 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 335/2022. 

 

                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                                    1. Αβραμίδης Ιωάννης                                                                                 

2. Βρεττός Μιχαήλ 
3. Δαμάσκος Νικόλαος 
4. Κατσανδρή Χρηστίνα 
 

 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
 
Αχαρνές  Αυθημερόν 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                    ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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