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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της υπ‘ αρ. 26/2018 συνεδρίασης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“Συμβιβαστική επίλυση δικαστικών διαφορών
μεταξύ των α)εταιρείας Οpera d΄Arte-Μανίκας
Παναγιώτης β) Γιαννικέλης Κων/νος και
γ)Φωτισμός Μαυραγάνης ΙΚΕ, κατόπιν
γνωμοδοτήσεων δικηγόρου”

Αριθ. Απόφασης: 177 / 2018

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 23/11/2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ.πρ.: 2168 / 19.11.2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σωτήρη Παπαμιχαήλ, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα -11 - αρχίζει η συνεδρίαση:
Παρόντες
Απόντες
Παπαμιχαήλ Σωτήρης
Σερκεδάκης Αριστοτέλης
Χριστοφοράτου Δήμητρα
Αθανασούλης Κων/νος
Ανεστιάδης Σάββας
Θανόπουλος Αθανάσιος
Παπασπύρος Σπύρος
Κανιώρης Νικόλαος
Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)
Δημαράς Θεόδωρος (αναπλ.)
Παπασταθόπουλος Λεωνίδας (αναπλ.)

Ζορμπάς Βασίλειος
Κρητικίδης Κων/νος
Γουργούλης Ιωάννης
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
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Επί του 5ου θέματος Η.Δ.
ΘΕΜΑ: “Συμβιβαστική επίλυση των δικαστικών διαφορών μεταξύ ΠΑΟΔΑΠ και των: α)
εταιρείας Opera d΄Arte – Μανίκας Παναγιώτης, β) Γιαννικέλης Κων/νος και γ) Φωτισμός
Μαυραγάνης ΙΚΕ, κατόπιν γνωμοδοτήσεων δικηγόρου.”
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Την κατ΄ αρ. 72 του Ν.3852/2010, ως ισχύει, αποδοχή των κάτωθι γνωμοδότησεων του
δικηγόρου Αθηνών κ. Θ. Συμεωνίδη :
Α. Opera d΄Arte – Μανίκας Παναγιώτης
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Με την από 17-7-2018 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 4873/2018 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης
162/2018 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου αγωγή της κατά του ΠΑΟΔΑΠ, η ατομική επιχείρηση με
την επωνυμία «Opera d; arte ΜΑΝΙΚΑΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ζωγραφική – Γλυπτική – Ειδικές Κατασκευές»,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Παναγιώτη Μανίκα του Παντελή και εδρεύει στον Κορυδαλλό
Αττικής, οδός Πλουτάρχου, αριθμός 9

ισχυρίστηκε :

ότι συμφωνήθηκε, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού και ανάθεσης, μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
ΠΑΟΔΑΠ και του ενάγοντος Παναγιώτη Μανίκα ως τεχνίτη ειδικών κατασκευών, γλυπτικής και
ζωγραφικής, η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών σχετικών με την πραγματοποίηση παραστάσεων
της θεατρικής ομάδας του ΠΑΟΔΑΠ κατά το έτος 2017,
ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 23/07-02-2018 του ΠΑΟΔΑΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΔΑΠ
ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών
οικονομικού έτους 2017,
ότι κατόπιν της απόφασης 42/7-3-2018 του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την πίστωση
α. ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (2.480,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
«κατασκευή σκηνικών θεατρικής ομάδας», β. ποσού χιλίων οχτακοσίων εξήντα (1.860,00) Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την «βαφή σκηνικών θεατρική ομάδας», γ. ποσού δύο χιλιάδων
τετρακοσίων δέκα οκτώ (2.418,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το «στήσιμο ξεστήσιμο
σκηνικών θεατρικής ομάδας», δ. ποσού χιλίων οκτακοσίων πενήντα πέντε Ευρώ και τεσσάρων
λεπτών (1.855,04) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για «μεταφορές σκηνικών στο διαδημοτικό
φεστιβάλ», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 68/2017 απόφαση του προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ. Οι δε
παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες του ενάγοντος αναφέρονται στα φορολογικά παραστατικά του
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ενάγοντος-αναδόχου με αριθμό 26/27-12-2017, 27/27-12-2017, 29/27-12-2017 και 28/27-12-2017
αντίστοιχα.,
ότι με τις υπ΄ αριθμ. 67 και 68 Αποφάσεις του προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ εγκρίθηκε η δαπάνη πίστωσης για
τις ως άνω υπηρεσίες.
Το συνολικά αιτούμενο με την ως άνω αγωγή ποσό είναι οκτώ χιλιάδες εξακόσια δέκα τρία Ευρώ και
τέσσερα λεπτά (8.613,04)

Επειδή η έκβαση της δίκης είναι αβέβαιη, τυχόν δε επιδίκαση (των αναγνωρισμένων από το εναγόμενο
ΝΠΔΔ) εν μέρει ή εν όλω των απαιτήσεων αυτών θα επιβαρύνει το εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΑΟΔΑΠ) πέραν
του κεφαλαίου, με τόκους και δικαστικά έξοδα.
Επειδή δεν αμφισβητείται η παροχή και δη επιτυχής των ως άνω υπηρεσιών κατά τα άνω διαστήματα.
Εισηγούμαι την αποδοχή της εκ μέρους της ενάγουσας πρότασης συμβιβαστικής επίλυσης της εν λόγω
διαφοράς συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδες εξακόσια δέκα τρία Ευρώ και τέσσερα λεπτά (8.613,04
Ευρώ) (κεφάλαιο) με παραίτηση από τους τόκους των αγωγικών κονδυλίων και καταβολή από τον
Οργανισμό συνολικού ποσού 8.613,04 Ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις,
να καταβληθεί δε το ως άνω ποσό ατόκως.

Αγία Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2018

Ο γνωμοδοτών δικηγόρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΑΜ.ΔΣΑ 21800
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3304010 , 6977201595
ΑΦΜ 074597797 –ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
Β. Γιαννικέλης Κων/νος
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Με την από 15-9-2017 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 5470/2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης
223/2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου αγωγή του κατά του ΠΑΟΔΑΠ, ο Κωνσταντίνος
Γιαννικέλης, ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης με προστατευτικές μεμβράνες τζαμιών-βιομηχανικά
αντιηλιακά υλικά με έδρα το Γέρακα Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 78, ισχυρίστηκε :
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ότι στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας συμφώνησε με το εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία ΠΑΟΔΑΠ στην πώληση διαφόρων προϊόντων του,
ότι με το υπ΄ αριθμ. 000208/07-07-2016 τιμολόγιο πώλησης πώλησε και παρέδωσε στο εναγόμενο ΝΠΔΔ
τα περιγραφόμενα στο ως άνω τιμολόγιο προϊόντα.
ότι το εμπόρευμα, σύμφωνα και με το υπ΄ αριθμ. 000208/07-07-2016 τιμολόγιο πώλησης ήταν συνολικής
αξίας δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (2.694,98)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24 %),
Το συνολικά αιτούμενο με την ως άνω αγωγή ποσό είναι δύο χιλιάδες εξακοσία ενενήντα τέσσερα
Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (2.694,98) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24 %).

Επειδή η έκβαση της δίκης είναι αβέβαιη, τυχόν δε επιδίκαση (της αναγνωρισμένης από το εναγόμενο
ΝΠΔΔ) απαιτήσεως αυτής θα επιβαρύνει το εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΑΟΔΑΠ) πέραν του κεφαλαίου, με
τόκους και δικαστικά έξοδα.
Επειδή δεν αμφισβητείται η πώληση και αγορά από το εναγόμενο ΝΠΔΔ των ως άνω προϊόντων.

Εισηγούμαι την αποδοχή της εκ μέρους του ενάγοντος πρότασης συμβιβαστικής
επίλυσης της εν λόγω διαφοράς συνολικού ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων
ενενήντα

τεσσάρων

Ευρώ

και

ενενήντα

οκτώ

λεπτών

(2.694,98)

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24 %), (κεφάλαιο) με παραίτηση από τους τόκους
των αγωγικών κονδυλίων και καταβολή από τον Οργανισμό συνολικού ποσού
2.694,98 Ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, να
καταβληθεί δε το ως άνω ποσό ατόκως.
Αγία Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2018

Ο γνωμοδοτών δικηγόρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΑΜ.ΔΣΑ 21800
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3304010 , 6977201595
ΑΦΜ 074597797 –ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
Γ. Φωτισμός Μαυραγάνης ΙΚΕ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Με την από 16-11-2017 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 6767/2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης
287/2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου αγωγή της κατά του ΠΑΟΔΑΠ, η εταιρεία με την
επωνυμία «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο
«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΙΚΕ», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, λεωφόρος Μεσογείων,
αριθμός 387, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Νικόλαο Καραβασίλη του Βασιλείου (ΑΦΜ 997305181 και
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ 444187), ισχυρίστηκε :
ότι η ως άνω Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΙΚΕ»
προήλθε από το μετασχηματισμό της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» δυνάμει του από 9-10-2015 συμφωνητικού
σύστασης, εκ μετασχηματισμού σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 444187 και ημερομηνία έναρξης την 2-12-2015,
ότι έκτοτε η (ενάγουσα) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία υπεισήλθε νόμιμα στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ»,
ότι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ», της οποίας η ενάγουσα ΙΚΕ τυγχάνει νόμιμα καθολικός διάδοχος, προέβη στις 18-112015 στη σύναψη και υπογραφή της υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 1170 σύμβασης προμήθειας
ηλεκτρικών λαμπτήρων με το εναγόμενο ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ,
ότι η σύμβαση αυτή υπογράφτηκε μετά την υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 1089/29-10-2015 απόφαση του
προέδρου ανάθεσης της προμήθειας βάσει τεχνικής έκθεσης της υπηρεσίας,
ότι στις 30-11-2015 εκδόθηκε το υπ΄ αριθμ. ΤΙΔ00011990/30-11-2015 Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής προς
εκτέλεση της προαναφερομένης σύμβασης,
ότι ότι η καθαρή αξία του τιμολογίου ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ενός
Ευρώ δέκα εννέα λεπτών (2.751,19) και ο ΦΠΑ (23 %) ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων
τριάντα δύο Ευρώ εβδομήντα επτά λεπτών (632,77).
Το συνολικά αιτούμενο με την ως άνω αγωγή ποσό είναι τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία
Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (3.383,96).

Επειδή η έκβαση της δίκης είναι αβέβαιη, τυχόν δε επιδίκαση (της αναγνωρισμένης από το εναγόμενο
ΝΠΔΔ) απαιτήσεως αυτής θα επιβαρύνει το εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΑΟΔΑΠ) πέραν του κεφαλαίου, με
τόκους και δικαστικά έξοδα.
Επειδή δεν αμφισβητείται η παροχή και δη επιτυχής των ως άνω υπηρεσιών κατά τα άνω διαστήματα.

Εισηγούμαι την αποδοχή της εκ μέρους της ενάγουσας πρότασης συμβιβαστικής
επίλυσης της εν λόγω διαφοράς συνολικού ποσού τρεις χιλιάδες τριακόσια
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ογδόντα τρία Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (3.383,96) (κεφάλαιο) με παραίτηση από
τους τόκους των αγωγικών κονδυλίων και καταβολή από τον Οργανισμό
συνολικού ποσού 3.383,96 Ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες
κρατήσεις, να καταβληθεί δε το ως άνω ποσό ατόκως.
Αγία Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2018

Ο γνωμοδοτών δικηγόρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΑΜ.ΔΣΑ 21800
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3304010 , 6977201595
ΑΦΜ 074597797 –ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
Παρακαλώ για την έγκριση των παραπάνω γνωμοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την κατ΄ αρ. 72 του Ν.3852/2010, ως ισχύει, αποδοχή των ανωτέρω γνωμοδότησεων
του δικηγόρου Αθηνών κ. Θ. Συμεωνίδη, που αφορούν συμβιβαστική επίλυση των δικαστικών
διαφορών μεταξύ ΠΑΟΔΑΠ και των: α) εταιρείας Opera d΄Arte – Μανίκας Παναγιώτης, β)
Γιαννικέλης Κων/νος και γ) Φωτισμός Μαυραγάνης ΙΚΕ, όπως ακριβώς αναλύεται στην
παρούσα εισήγηση.
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 177 / 2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Σωτήρης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.
Αγία Παρασκευή.............................................
Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη

Τα Μέλη
Σερκεδάκης Αρ., Χριστοφοράτου Δήμ., Ανεστιάδης Σάβ.,
Αθανασούλης Κων., Κανιώρης Ν., Θανόπουλος Αθαν.,
Παπασπύρος Σπ., Γυφτέας Δημ.(αναπλ.), Δημαράς Θεό(αναπλ.)
Παπασταθόπουλος Λεων.(αναπλ.).

