
 

                                                 
                                                         
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή 07. 12.2020

                                                   Αρ.πρωτ.: - 2113 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 28 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 123 /2020              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 04/12/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00,
συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, με την διαδικασία της
ψηφοφορίας  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  2095  /03.12.2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/18 και
της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α΄)

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες  - 11 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                          Δερματάς Ιωάννης                                      

                  Γουργούλης Κων/νος                                                              Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία                        

                  Βλαχογιάννη Μαρία                                                                Παπασταθόπουλος Λεωνίδας  

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                                  Διακογιάννης Πέτρος

                  Βρατσίδα Ευτέρπη                                                                    

                  Νικολακοπούλου Βασιλική                                                                                                                 

                  Δάρρας Γεώργιος                                                                                                                                          

                  Μάλαμας Αλέξανδρος

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                                     

                  Aθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                 

                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     

                                                                                                                                            

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης

Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Αγίας
Παρασκευής για σύναψη εξώδικου

συμβιβασμού”

ΑΔΑ: 64ΡΔΟΛΘΒ-Β63



Επί του μόνου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: “Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Αγίας Παρασκευής
για σύναψη εξώδικου συμβιβασμού”

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Ο ΠΑΟΔΑΠ συνήψε σύμβαση με την ανώνυμη εταιρεία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.», για εργασίες ανακατασκευής δυο γηπέδων αντισφαιρίσεως, στο Αθλητικό Κέντρο Νότου, 
ύψους 22.989,60 ευρώ. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν και παραδόθηκαν.

Στην συνέχεια,  εκδόθηκε  το  σχετικό  ένταλμα  το  οποίο  απεστάλη στην  Ταμειακή  Υπηρεσία  για
πληρωμή.

Η Ταμειακή Υπηρεσία είχε αντίρρηση για την πληρωμή του, αφού διαπίστωσε (κατά την άποψή της)
σφάλμα στην διαδικασία όσον αφορά στον κωδικό αναγραφής της δαπάνης. 

Κατόπιν αυτού, η προαναφερθείσα εταιρεία κατέθεσε αγωγή κατά του ΠΑΟΔΑΠ, με αριθμό ΓΑΚ
866703/2020,  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών  και  μας  την  κοινοποίησε.  Με
έγγραφο  αίτημά  της,  η  εταιρεία  ζητά  την  εξωδικαστική  επίλυση  του  θέματος,  αιτούμενη  την
καταβολή του κεφαλαίου εξ 22.989,60 ευρώ και των δικαστικών εξόδων.

Ο ΠΑΟΔΑΠ απέστειλε αίτημα για νομική γνωμοδότηση στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου, στο δε
αίτημά του η Νομική Υπηρεσία απάντησε, στις 2 Δεκ 2020, ως εξής:
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:

Α. Την αποδοχή  της  ανωτέρω γνωμοδοτήσεως  της  Νομικής  Υπηρεσίας,  αφού  κρίνεται  προς  όφελος  του
ΠΑΟΔΑΠ και διαφυλάσσει την καλή πίστη στις συναλλαγές του έναντι των προμηθευτών του.  

Β. Τον καθορισμό των δικαστικών εξόδων σε 200 ευρώ (έξοδα καταθέσεως της αγωγής και επιδόσεώς της)

Γ.  Την  εξουσιοδότηση  του  Προέδρου  για  τις  περαιτέρω  ενέργειες  (υπογραφή  ιδιωτικού  συμφωνητικού,
εφ΄όσον η εταιρεία συμφωνήσει στο ύψος του ποσού των δικαστικών εξόδων) και ότι άλλο απαιτηθεί.

                                                               Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σπύρος Χρ. Παπασπύρος                     

                                                                                    

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,

             
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. α) Εγκρίνει  και αποδέχεται την ανωτέρω γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, αφού 
κρίνεται προς όφελος του ΠΑΟΔΑΠ και διαφυλάσσει την καλή πίστη στις συναλλαγές του 
έναντι των προμηθευτών του. 

β) Τον καθορισμό των δικαστικών εξόδων σε 200 ευρώ (έξοδα καταθέσεως της αγωγής και 
επιδόσεώς της) 

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  για τις περαιτέρω ενέργειες (υπογραφή ιδιωτικού 
συμφωνητικού, εφ΄όσον η εταιρεία συμφωνήσει στο ύψος του ποσού των δικαστικών 
εξόδων) και ότι άλλο απαιτηθεί, όπως  αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 123 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                              Παπασπύρος Σπύρος                        Γουργούλης Κων/νος, Βλαχογιάννη Μαρία,  Κωβαίος Γεώργιος, 
                                                                                        Βρατσίδα Ευτέρπη, Νικολακοπούλου Βασιλική                                                    
                                                                                        Δάρρας Γεώργιος, Μάλαμας Αλέξανδρος, Κανιώρης Νικόλαος,
                                                                                        Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)

                                                                                    

 
                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                                      το αρχείο μας.

                                      Αγία Παρασκευή.............................................   

                                                             Η Γραμματέας

                                               

                                                        Μπακιρτζή Καλλιόπη   
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