
           

                                                        
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  28.01.2020
                                                   Αρ.πρωτ.: - 301 -

             
            

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 1 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  1 /2020              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 27/01/2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ. πρ.: 277/ 23.01.2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.4555/2018.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  - 11 -   αρχίζει η συνεδρίαση:

                    Παρόντες                                   Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                               Γουργούλης Κωνσταντίνος 
                   Δερματάς Ιωάννης                                                                        Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία
                   Βλαχογιάννη Μαρία                                                                     Παπασταθόπουλος Λεωνίδας
                   Κωβαίος Γεώργιος                                                                         Μάλαμας Αλέξανδρος
                   Χίρτογλου Δημήτρης 
                   Νικολακοπούλου Βασιλική  
                   Διακογιάννης Πέτρος
                   Κανιώρης Νικόλαος
                   Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)  
                   Θανόπουλος Αθανάσιος (αναπλ.)               
                  
                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

“Αποδοχή ή μη γνωμοδοτήσεως 
δικαστικής επίλυσης διαφοράς 
επί αγωγής του Sulcaj Dritan». 

ΑΔΑ: Ω7ΛΤΟΛΘΒ-ΦΥΕ



ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 Μετά την ψήφιση επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ., προσήλθε ο κ. Παπασταθόπουλος Λεωνίδας.

 Μετά την ψήφιση επί του 2ου θέματος Η.Δ., προσήλθε ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ.Γουργούλης Κων/νος.

 Πριν την ψήφιση επί του 5ου Θέματος Η.Δ., αποχώρησε η κ. Βλαχογιάννη Μαρία.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. 

κ.κ. Κάρμαλης Βασίλειος, Παπακώστας Μάριος, Κανάνης Παναγιώτης, καθώς και ο κ.Τσαγκάρης Βασίλειος, πρόεδρος του
Αθλητικού Σωματείου Αγίας Παρασκευής (Α.Σ.Α.Π.)

Επί του 1ου Θέματος Ε.Η.Δ.

                                                 
ΘΕΜΑ:  “Αποδοχή ή μη γνωμοδοτήσεως δικαστικής επίλυσης διαφοράς 

επί αγωγής του Sulcaj Dritan”. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Έχοντας υπ’ όψη:

 Την Αγωγή  του Sulcaj Dritan  στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, κατά του Οργανισμού με ΓΑΚ 
4128/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 584/2017.

 Τη με αρ. 20/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  με θέμα: “Έγκριση δαπάνης για αμοιβή 
δικηγόρου των δικαστικών υποθέσεων του Οργανισμού και παροχή γνωμοδοτήσεων επ΄ αυτών”.

 Τη με αρ. 20/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  με θέμα: “Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
για παροχή υπηρεσιών δικηγόρου για δικαστικές υποθέσεις του Οργανισμού”

 Την με αρ. Πρωτ.: 288/27-01-2019 Γνωμοδότηση του δικηγορικού γραφείου “ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. 
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ”:

ΠΡΟΣ  ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

   Με την από 31-07-2017 και με  Γενικό Αριθμό Κατάθεσης  584/2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 21/2017
αγωγή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά του ΠΑΟΔΑΠ, ο  Sulcaj Dritan, κάτοικος Κηφισίας οδός
Ζηρίνη αρ.  23  με ΑΦΜ 106337317  στράφηκε εναντίον  του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», ισχυριζόμενος :

- ότι συνολικά για τις εργασίες βαφής και άλλες (στοκάρισμα, τρίψιμο κ.α.) του εσωτερικού του πέτρινου
κτιρίου, της πόρτας του πέτρινου κτιρίου , των τοίχων και του δαπέδου της παιδικής αίθουσας και  της
αίθουσας ενηλίκων, και για μεταφορά πραγμάτων  ο ενάγων δικαιούται λαμβάνειν το συνολικό ποσό
των τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών Ευρώ τριάντα οκτώ λεπτών (3.943,28 Ευρώ) με το νόμι -
μο τόκο υπερημερίας από τη νόμιμη επίδοση της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.

    Το συνολικά αιτούμενο με την ως άνω αγωγή ποσό είναι τρεις  χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ 
τριάντα οκτώ λεπτά (3.943,38 Ευρώ). 

ΑΔΑ: Ω7ΛΤΟΛΘΒ-ΦΥΕ



   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  κατόπιν αυτών την  προς το συμφέρον του Οργανισμού  αποδοχή της εκ μέρους του ενάγοντος
πρόταση   συμβιβαστικής  επίλυσης  της  εν  λόγω διαφοράς  συνολικού  ποσού  τριών   χιλιάδων  εννιακοσίων
σαράντα τριών Ευρώ τριάντα οκτώ λεπτών (3.943,38 Ευρώ),  με παραίτηση από τους τόκους των αγωγικών
κονδυλίων και καταβολή από τον Οργανισμό συνολικού ποσού τριών  χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών
Ευρώ τριάντα οκτώ λεπτών (3.943,38 Ευρώ) , στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, να
καταβληθεί δε το ως άνω ποσό ατόκως.
  
                                                                                                            Αγία Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020
                                                                                                                       Ο γνωμοδοτών δικηγόρος       
                                                                                                   

                                                                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

                                                                                                                    ΑΔΜ ΔΣΑ 21800

                                                                                                             ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63 –ΑΘΗΝΑ

                                                                                                          ΤΗΛ 210 3304010 -6977201595

                                                                                                       ΑΦΜ 074597797 –ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι την αποδοχή της ανωτέρω γνωμοδότησης.

 
Ο Συντάξας υπάλληλος

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς
 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Αν. Προϊστάμενος Δ/κού-Οικ/κού 

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς
 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

 
Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Νικόλαος Κανιώρης
ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

                                                                                                                                                                             
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,

                                         

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Αποδέχεται την ανωτέρω γνωμοδότηση συμβιβαστικής επίλυσης της εν λόγω διαφοράς, 
κατόπιν πρότασης εκ μέρους του ενάγοντος,  με παραίτηση από τους τόκους των αγωγικών 
κονδυλίων και καταβολή από τον Οργανισμό του συνολικού ποσού τριών  χιλιάδων 
εννιακοσίων σαράντα τριών Ευρώ τριάντα οκτώ λεπτών (3.943,38 Ευρώ) , στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, να καταβληθεί δε το ως άνω ποσό ατόκως, 
όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

ΑΔΑ: Ω7ΛΤΟΛΘΒ-ΦΥΕ



Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  1/ 2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
             Παπασπύρος Σπυρίδων                                      Δερματάς Ιωάννης, Κωβαίος Γεώργιος,  Χίρτογλου Δημήτριος,  
                                                                                               Βλαχογιάννη Μαρία, Νικολακοπούλου Βασιλική, 
                                                                                               Διακογιάννης Πέτρος, Κανιώρης Νικόλαος,  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), 
                                                                                               Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Θανόπουλος Αθανάσιος (αναπλ.)
                                                                                              

 
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

           το αρχείο μας.
           Αγία Παρασκευή.............................................   

                                      Η Γραμματέας

                                 Μπακιρτζή Καλλιόπη  

ΑΔΑ: Ω7ΛΤΟΛΘΒ-ΦΥΕ
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