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ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Κορυδαλλού ενδιαφέρεται να αναθέσει σε δικηγόρο / δικηγορική εταιρεία 

την αναζήτηση και διεκδίκηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών στον Ειδικό 

Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για τη διαχείριση, τελική διάθεση και 

επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονταν από τις Φυλακές 

Κορυδαλλού, δια της δικαστικής ή εξωδικαστικής οδού. 

Ειδικότερα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορυδαλλού βρίσκονται οι 

εγκαταστάσεις των Φυλακών Κορυδαλλού, των οποίων τα παραγόμενα ΑΣΑ περισυλλέγει 

και μεταφέρει σε νόμιμους χώρους επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ο Δήμος 

Κορυδαλλού με δημοτικά μέσα και δυναμικό. Επί σειρά ετών ο Δήμος Κορυδαλλού 

βαρύνεται με την καταβολή των εισφορών, όπως αυτές κάθε φορά προσδιορίζονται από 

τον οικείο ΦοΔΣΑ (ΕΔΣΝΑ), παρά το γεγονός ότι έχει απευθυνθεί πολλές φορές στο αρμόδιο 

Υπουργείο για να αναλάβει αυτό την να κάλυψη της  σχετικής  δαπάνης  ως οφείλει.  

Από το παραπάνω ιστορικό προκύπτει ότι εδώ και πολλά έτη ο Δήμος Κορυδαλλού 

επιβαρύνεται με την επιβολή εισφορών που δεν του αναλογούν και για την καταβολή των 

οποίων δεν ήταν υπόχρεος και θα πρέπει να διερευνηθεί νόμιμος τρόπος διεκδίκησης των 

χρημάτων που έχουν καταβληθεί ως εισφορά για τα συγκεκριμένα ΑΣΑ. Προς τον σκοπό 

αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί συνολικά το νομικό και θεσμικό πλαίσιο, να διακριβωθούν 

τα πραγματικά περιστατικά και οι ποσότητες των ΑΣΑ που προέρχονταν από τις Φυλακές 

Κορυδαλλού για τις οποίες επιβαρύνθηκε ο Δήμος Κορυδαλλού με εισφορές και το ύψος 

αυτών, να εξακριβωθεί για ποια έτη μπορεί ο Δήμος Κορυδαλλού να αναζητήσει 

αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές και με ποιο νόμιμο τρόπο μπορεί να τις διεκδικήσει 

και στη συνέχεια να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων 

του. 

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει τηδιερεύνηση του νομικού και θεσμικού 

πλαισίου που διέπει την καταβολή των εισφορών, αναζήτηση των αποφάσεων επιβολής 

ετήσιων εισφορών που έχουν εκδοθεί από τον ΕΔΣΝΑ, τη διακρίβωση σε συνεργασία με τις 
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αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου των ποσοτήτων ΑΣΑ που προέρχονταν από τις Φυλακές 

Κορυδαλλού ανά έτος και για τις οποίες επιβαρύνθηκε ο Δήμος Κορυδαλλού με εισφορές 

και το ύψος αυτών, τυχόν γνωμοδοτήσεις επί των ανωτέρω, εν συνεχεία δε την άσκηση 

ένδικων μέσων ή αιτήσεων για επίτευξη δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η 

αμοιβή επιτυχίας αφορά στο ποσό που τελικά θα καταβληθεί στον Δήμο Κορυδαλλού μετά 

την δικαστική ή εξώδικη επίλυση της διαφοράς.Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους , 

οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου για την συλλογή στοιχείων ώστε να μπορούν εντός διαστήματος 15 ημερών να 

καταθέσουν την πρότασή τους, η οποία θα περιλαμβάνει οικονομική προσφορά, ύψος 

διεκδίκησης, χρονοδιάγραμμα και τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε το αρμόδιο όργανο του 

Δήμου να πάρει απόφαση για την εξέλιξη της διαδικασίας.Η ανάθεση της υπηρεσίας θα 

περιλαμβάνει στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας, τα οποία θα περιγράφονται στο 

συμφωνητικό ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης από τον Δήμο. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής ή παράτασης του 

χρονοδιαγράμματος. 

Η ανάθεση της υπόθεσης θα γίνει με σύναψη εργολαβικού δίκης (άρθρο 60, Ν. 

4194/2013) με βάσει το χαμηλότερο προσφερόμενο, δια της οικονομικής προσφοράς, 

ποσοστό αμοιβής επιτυχίας.  Λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της σύμβασης για 

τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και με γνώμονα την επίτευξη του καλύτερου 

δυνατού αποτελέσματος ζητείται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν 15ετή εμπειρία στο 

Διοικητικό Δίκαιο και να προκύπτει η ενασχόληση με υποθέσεις σχετιζόμενες με τη 

διαχείριση των αποβλήτων και αγωγών αποζημίωσης των άρθρων 105-106 του ΕισΝΑΚ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συσκέψεις, συναντήσεις εργασίας 

(τακτικές και έκτακτες) σε συνεννόηση με την υπηρεσία, με στόχο τη διασφάλιση της καλής 

εκτέλεσης της υπηρεσίας. Ο Δήμος Κορυδαλλού αναλαμβάνει να διαθέσει στον Ανάδοχο το 

διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό ενώ υποχρεούται να απαντά σε κοινοποιούμενα 

ερωτήματα του Αναδόχου, που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί. Τα Μέρη 

τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν εντός σφραγισμένου φακέλου : α) 

Οικονομική Προσφορά υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο 

σε περίπτωση νομικού προσώπου στην οποία να αναφέρεται το ποσοστό αμοιβής 

επιτυχίας, β) βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η ζητούμενη εμπειρία,  

Η προσφορά κατατίθεται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορυδαλλού 

εντός σφραγισμένου φακέλου στη Διεύθυνση : Γρ.Λαμπράκη 240, μέχρι την Δευτέρα 20 



Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες 210-4990702. 
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