
          
                                                        
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  25.6.2018
                                                   Αρ.πρωτ.: - 1281 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 15/2018 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  117/ 2018              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 20/6/2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:30 συνήλθε σε
τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ύστερα  από  την  με  αρ.πρ.:  1184/  15.6.2018 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                                                               Ζορμπάς Βασίλειος
      Σερκεδάκης Αριστοτέλης                                                         Κρητικίδης Κων/νος 
      Αθανασούλης Κων/νος                                                            Γουργούλης Ιωάννης
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                        Μουστόγιαννης Αλέξανδρος    
      Παπασπύρος Σπύρος                                                                                
      Θανόπουλος Αθανάσιος       
      Κανιώρης Νικόλαος
      Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)                                                                                                                                   
      Ρίζκ-Καρακατσάνη Μαρία (αναπλ.)                                       
      Κουτσογιάννη Παρασκευή (αναπλ.)                                                                                                               
      Δάβαρης Σταύρος (αναπλ.)                      
                                                                                                                                     

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“Συμβιβαστική επίλυση δικαστικής διαφοράς
μεταξύ του Οργανισμού και της Αικατερίνης

Βασιλικού, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου”

ΑΔΑ: ΨΘ9ΑΟΛΘΒ-Θ3Η



Επί του 7ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: “Συμβιβαστική επίλυση δικαστικής διαφοράς μεταξύ του Οργανισμού και της Αικατερίνης
Βασιλικού, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου”

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Την κατ΄ αρ. 72 του Ν.3852/2010, ως ισχύει, αποδοχή της κάτωθι υπ΄αρ.πρωτ. 1215 γνωμοδότησης του

δικηγόρου Αθηνών κ. Θ. Συμεωνίδη :

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Γ   N   Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  

Με την από 19-12-2017 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 7626/2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης

249/2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου  (τακτική)  αγωγή της κατά του νπδδ με την επωνυμία

“ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ” (ΠΑΟΔΑΠ)

(εναγόμενο) και ως διαδόχου του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», η Αικατερίνη Βασιλικού (ενάγουσα) ισχυρίστηκε : 

1. ότι από το 2007 έως το έτος 2013 διαρκώς, δυνάμει κατ΄ έτος συμβάσεων ἐργου - υπηρεσιών,

ανελάμβανε τη συγκρότηση, διδασκαλία, διεύθυνση και δημόσιες εμφανίσεις της Παιδικής Χορωδίας του

Δήμου Αγίας Παρασκευής, έναντι ποσού 7.500 Ευρώ, πλέον 13 % ΦΠΑ, ήτοι για το συνολικό ποσό των

(7.500 + 975 =) 8.475 Ευρώ ανά κατ΄ έτος σύμβαση.

2. ότι  για  την  καλλιτεχνική  χρονιά  2010-2011  καταρτίσθηκε  συμφωνία  ομοίου  περιεχομένου

μεταξύ  αφενός  του  τότε  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία  «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», όπως εκπροσωπείτο από την τότε Πρόεδρο αυτού Κιμουλάκη-Καπέλλα Αλεξάνδρα, και

αφετέρου της Αικατερίνης Βασιλικού με αμοιβή το άνω ποσό 7.500 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 %, δηλαδή για

το συνολικό ποσό των (7.500 + 975 =) 8.475 ευρώ, από το οποίο  έλαβε βάσει γραπτής σύμβασης το

ποσό των 2.118,19 Ευρώ και οφείλεται το υπολειπόμενο ποσό των 6.356,81 Ευρώ. 

3.  ότι  για  την  εκπαιδευτική  χρονιά  2011-2012  καταρτίσθηκε  συμφωνία  ομοίου  περιεχομένου

μεταξύ αφενός  του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», όπως εκπροσωπείτο από τον τότε πρόεδρο αυτού Σάρκουλα Βασίλειο,

και αφετέρου της Αικατερίνης Βασιλικού με αμοιβή το άνω ποσό των 7.500 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 %,

δηλαδή για το συνολικό ποσό των 8.475, από το οποίο  έλαβε βάσει γραπτής σύμβασης το ποσό των

2.500 Ευρώ και οφείλεται το υπολειπόμενο ποσό των 5.975 Ευρώ. 
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4. ότι  για  την  καλλιτεχνική  χρονιά  2012-2013  καταρτίσθηκε  προφορική  συμφωνία  (για  το  μη

καταβληθέν μέρος) μεταξύ αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», όπως εκπροσωπείτο από τον τότε  πρόεδρο αυτού

Σάρκουλα Βασίλειο, και αφετέρου της Αικατερίνης Βασιλικού με αμοιβή της με το ποσό των 7.500 Ευρώ

πλέον ΦΠΑ 13 % εξ Ευρώ, δηλαδή για το συνολικό ποσό των 8.475, από το οποίο έλαβε βάσει γραπτής

σύμβασης το ποσό των 6.000 Ευρώ και οφείλεται το ποσό των 2.475 Ευρώ.

Ήτοι, η επαγομένη ισχυρίζεται ότι οφείλεται σε αυτήν συνολικό ποσό 14.806,81 ευρώ. 

Προς επιβεβαίωση των αγωγικών ισχυρισμών της η ενάγουσα έλαβε τις υπ΄ αριθμ.  2205/2018,

2206/2018  και  2208/2018  Ένορκες  Βεβαιώσεις  (μαρτυρικές  καταθέσεις)  των  Κουμεντέρη  Αθανασίου,

Χανού Μιχαήλ και Καρατζίκη Αντωνίου αντίστοιχα, οι οποίες επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της.

Επειδή η έκβαση της δίκης είναι αβέβαιη, τυχόν δε επιδίκαση 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.

Επειδή  ως  προκύπτει  από  το  με  αρ.1180/15.6.2018  έγγραφο  του  αν.  Προϊσταμένου  Δ/κου  –

Οικ/κού  του  Οργανισμού  με  τις  με  αρ.  136/2011,  138/2011  και  123/2012  Αποφάσεις  ΔΣ  του

Οργανισμού, οι οποίες είναι οι μόνες και όλες που αφορούν στο επίμαχο διάστημα, και δη η πρώτη εξ

αυτών αφορά σε αμοιβή Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης της Παιδικής Χορωδίας έτους 2011 έναντι ποσού

2.500  ευρώ,  η  δεύτερη  σε  αμοιβή  προετοιμασίας  και  παρουσίας  της  Παιδικής  Χορωδίας  πρώτου

τετραμήνου 2012 ποσού 6.000 ευρώ και η τρίτη σε αμοιβή προετοιμασίας και παρουσίας της Παιδικής

Χορωδίας  τρίτου  τετραμήνου  2012  ποσού  6.000  ευρώ,  το  συνολικό  οφειλόμενο  βάσει  των  άνω

αποφάσεων ποσό ανέρχεται αντιστοίχως σε 2.500 συν 6.000 συν 6.000 ίσον 14.500 ευρώ. 

Εξ αυτών, η ενάγουσα έχει λάβει το ποσό (συνολικό μικτό) των ευρώ 3.000 (ΧΕ/Α/73/2012), 2.500

(ΧΕ/Β/332/2012) και 3.000 (ΧΕ/Β/181/2013) και συνολικά ποσό ευρώ 8.500, όπως ακριβώς περιέχεται

στο αγωγικό δικόγραφο, ώστε οφείλεται ποσό ευρώ 14.500 μείον 8.500 ίσον 6.000 ευρώ,  βάσει των

άνω αποφάσεων ΔΣ του Οργανισμού για το διάστημα από το 2012 και εντεύθεν. Σημειώνεται ότι το

ποσό ευρώ 2.118,19 το οποίο κατεβλήθη με το Χ.Ε./Α/108/2011, αφορά στην περίοδο 2010-2011, όπως

ακριβώς περιέχεται στο αγωγικό δικόγραφο.     

Εισηγούμαι κατόπιν αυτών την προς το συμφέρον του Οργανισμού αποδοχή της εκ μέρους της

ενάγουσας πρότασης συμβιβαστικής επίλυσης της εν λόγω διαφοράς συνολικού ποσού (6.356,81 + 5.975 +

2.475 =) 14.806,81 Ευρώ (κεφάλαιο) με παραίτηση κατά το ποσό των 8.856,81 Ευρώ (κεφάλαιο)  και

επίσης  παραίτηση  από  την  τοκογονία  όλων  των  αγωγικών  κονδυλίων  και  την  καταβολή  από  τον

Οργανισμό συνολικού ποσού 5.950 Ευρώ, δεδομένης της κατά τα ανωτέρω αναγνωρισμένης οφειλής από
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τον Οργανισμό ποσού ευρώ 6.000,  στο  οποίο ποσό 5.950 ευρώ συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι  νόμιμες

κρατήσεις, να καταβληθεί δε το ως άνω ποσό ατόκως, συμψηφιζόμενης της σχετικής δικαστικής δαπάνης.-

Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2018

                                                                                         

                                                                                                         Ο γνωμοδοτών δικηγόρος

                                                                   ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

                                                                                      ΑΜ.ΔΣΑ 21800

                                                                                    ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63, ΑΘΗΝΑ

                                                             ΤΗΛ. 210 3304010 , 6977201595

  ΑΦΜ 074597797 –ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ”

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, μειοψηφούντων των κ.κ. Παπασπύρου Σπύρου και
Θανόπουλου Αθανάσιου, που ψήφισαν αρνητικά, 

κατά πλειοψηφία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Αποδέχεται την ως άνω γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου,  εγκρίνει την συμβιβαστική επίλυση
της προ περιγραφόμενης δικαστικής διαφοράς μεταξύ του νπδδ με την επωνυμία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ” (ΠΑΟΔΑΠ) και της Αικατερίνης Βασιλικού με το
περιεχόμενο  και  την  πρόταση  της  άνω  γνωμοδότησης,  δοθέντος  ότι  είναι  προς  το  συμφέρον  του
Οργανισμού,  εξουσιοδοτεί  δε  τον  υπογράφοντα  αυτήν  δικηγόρο,  όπως  προβεί  σε  κάθε  κατά  Νόμο
αναγκαία ενέργεια και πράξη ενώπιον της Δικαστικής Αρχής, για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης.  

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 117/2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Τα Μέλη
              Παπαμιχαήλ Σωτήρης                       Σερκεδάκης Αριστοτέλης, Αθανασούλης Κων.,
                                                                            Χριστοφοράτου Δήμ., Παπασπύρος Σπ.,
                                                                            Θανόπουλος Αθαν.,  Κανιώρης Νικ.,
                                                                            Ρίζκ-Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.), Γυφτέας Δημ.(αναπλ.),
                                                                            Κουτσογιάννη Παρ. (αναπλ.), Δάβαρης Στ. (αναπλ.)                      
                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 
      το αρχείο μας.
      Αγία Παρασκευή.............................................   
                                Η Γραμματέας
                    
                        Μπακιρτζή Καλλιόπη
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