
                                                                 
                                                 
                                                         
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  07.05.2020

                                                   Αρ.πρωτ.: - 724 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 6 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 32 /2020              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 07/05/2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00, συνήλθε
σε τακτική δια περιφοράς (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης) συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο,
ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  704/29.04.2020 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, Ν.3852/2010, Ν.4555/2018 και τις  υπ΄αριθ. 18318/13/3/2020 και 40/ΑΠ.
20930/31-3-2020 Εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Σ.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντα -12-  αρχίζει η συνεδρίαση:

                   Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                               Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία

                   Γουργούλης Κωνσταντίνος                                                         Διακογιάννης Πέτρος 

                   Δερματάς Ιωάννης                                                                       Δάρρας Γεώργιος    

                   Βλαχογιάννη Μαρία

                   Κωβαίος Γεώργιος                                                                     

                   Χίρτογλου Δημήτρης                                                                

                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας    

                   Νικολακοπούλου Βασιλική                              

                   Μάλαμας Αλέξανδρος

                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                                             

                  Κανιώρης Νικόλαος

                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)

                   Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                                                                                                    

          

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 του ΠΑΟΔΑΠ”

ΑΔΑ: Ψ6Ρ2ΟΛΘΒ-2ΙΧ



     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος Η.Δ., προσήλθαν στην τηλεδιάσκεψη η κα Αϊδίνη-
Παπασιδέρη Σοφία και ο κ.Διακογιάννης Πέτρος.

2. Πριν την ψήφιση επί του 2ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε ο κος Διακογιάννης Πέτρος, για τεχνικούς λόγους.

3. Παρίστανται στην τηλεδιάσκεψη (χωρίς δικαίωμα ψήφου), ο κ.Παπακώστας Μάριος, αναπλ/κό μέλος του 
κ.Παπασταθόπουλου Λεωνίδα και η κ.Βρατσίδα Ευτέρπη, αναπλ/κό μέλος του αντιπροέδρου Δ.Σ. κ. Γουργούλη 
Κων/νου. 

 

Επί του 1  ου   θέματος Ε.Η.Δ.

«Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Αγίας παρασκευής για

σύναψη  εξώδικου  συμβιβασμού  του  ΠΑΟΔΑΠ  με  την  εταιρεία  Δαμασκηνός  Ν.-

Δαμασκηνός Δ.  Ε.Ε.»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Σε απάντηση του με αρ.πρωτ. 696/27-4-2020 εγγράφου μας, προς την Νομική Υπηρεσία του

Δήμου Αγίας Παρασκευής, αναφορικά με την δυνατότητα σύναψης εξώδικου συμβιβασμού του

ΠΑΟΔΑΠ με την εταιρεία «Δαμασκηνός Ν. -  Δαμασκηνός Δ.   Ε.Ε.»,  μας απάντησε με το

υπ΄αριθ. Πρωτ. 8929/6-5-2020 έγγραφο της τα κάτωθι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αγία Παρασκευή 6-5-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αρ. πρωτ.: 8929

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415 - 417, Τ.Κ. 153 43  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΝΟΜΙΚΗ

                  ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ    

                                ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) 

                                Υπόψιν του Προέδρου κ. Σ. Παπασπύρου 
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Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 696/27-4-2020 εγγράφου σας προς την Υπηρεσία μας (αρ.

πρωτ. Δήμου Αγ. Παρασκευής 8799/5-5-2020) αναφορικά με τη δυνατότητα σύναψης εξώδικου

συμβιβασμού  του  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  με  την  εταιρία  «ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  –

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.» επαγόμεθα τα εξής: 

Με την από 3-3-2020 (αρ. πρωτ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. 558/13-3-2020) αίτησή της προς το Δ.Σ.

του  Πολιτιστικού  και  Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής  η  εταιρία  με  την

επωνυμία «ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.» αιτείται από

τον Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. όπως προβεί στην άμεση και ολοσχερή εξόφληση ποσού Ευρώ (4.265,60)

Ευρώ για τις αναφερόμενες στην ως άνω αίτηση αιτίες, άνευ του νομίμου τόκου υπερημερίας,

για έκαστο τιμολόγιο, περιορίζοντας το αίτημά της στο ως άνω ποσό, άνευ τόκων υπερημερίας,

προς  το  σκοπό του  αιτουμένων  δια  της  ως  άνω αιτήσεως  συμβιβασμού και  εξωδικαστικής

επιλύσεως της διαφοράς. 

Το  ως  άνω  ποσό  των  Ευρώ  (4.265,60)  Ευρώ  αντιστοιχεί  στη  συνολική  αξία  των

αναφερομένων  στην  ανωτέρω αίτηση  τιμολογίων  παροχής  υπηρεσιών,  τα  οποία  εκδόθηκαν

δυνάμει της με αρ. πρωτ. 36/8-1-2018 συμβάσεως, η οποία συνήφθη μεταξύ του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

και της εταιρίας «ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.» και η

οποία  είχε  ως  αντικείμενο  την  παροχή  υπηρεσίας  από  την  ως  άνω  εταιρία  προς  τον

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  αναφορικά  με  την  επικοινωνία  –  συντήρηση ιστοσελίδας  του  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,

συνολικής αξίας Ευρώ (4.265,60) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Όπως προκύπτει  από το από 4-4-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής – Καλής Εκτέλεσης

Εργασίας/Υπηρεσίας  του  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  &  Παραλαβής

Δημοσίων  Συμβάσεων    βεβαίωσε   ότι  η  ως  άνω  εταιρία  «ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  –

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ε.Ε.»  με  την  οποία  υπεγράφη  η  ανωτέρω  από  8-1-2018

σύμβαση  παροχής  της  εργασίας/υπηρεσίας    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

εκτέλεσε την ανωτέρω εργασία/υπηρεσία όπως ορίζεται στην ως άνω με αρ. πρωτ. 36/8-1-

2018 σύμβαση.        

Σύμφωνα δε με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιβ) του Ν. 3852/2010 «1. Η οικονομική επιτροπή

….. αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα

χιλιάδων (60.000) ευρώ.».   

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  και  λαμβανομένων  υπόψη  ότι  α) η  ως  άνω  εταιρία

«ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  –  ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ε.Ε.»  εκτέλεσε     την

εργασία/υπηρεσία   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ,     όπως ορίζεται στην ως
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άνω με  αρ.  πρωτ.  36/8-1-2018 σύμβαση,  κάτι  το  οποίο  βεβαιώθηκε  από την Επιτροπή

Παρακολούθησης & Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων και προκύπτει  από το από 4-4-

2018  Πρωτόκολλο  Παραλαβής  –  Καλής  Εκτέλεσης  Εργασίας/Υπηρεσίας  του

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., β) εκτιμάται η ευδοκίμηση τυχόν ασκηθησομένων ενδίκων βοηθημάτων από

την εταιρία «ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.» κατά του

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και η επιβάρυνση του ΠΑΟΔΑΠ με έξοδα τόκων υπερημερίας και δικαστική

δαπάνη και  γ) επιπροσθέτως,  ο  εξώδικος  συμβιβασμός  του  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  με  την  εταιρία

«ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.»    θα έχει  πρόσθετο

όφελος την παραίτηση από το ποσό των τόκων από μέρους της εταιρίας «ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.»,   όπως προκύπτει από την ίδια ως άνω

αίτησή της προς τον Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., η Νομική Υπηρεσία γνωμοδοτεί υπέρ της καταρτίσεως

εξώδικου συμβιβασμού του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. με την εταιρία «ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

–  ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ε.Ε.»,  καθόσον  είναι  προς  το  συμφέρον  του

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.. 

Απαιτείται  βέβαια  η  λήψη  αποφάσεως  από  το  Δ.Σ.  του  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  και  εφόσον

αποφασισθεί  η  κατάρτιση  εξώδικου  συμβιβασμού  από  αυτό,  θα  πρέπει,  εν  συνεχεία,  να

υπογραφεί και σχετική σύμβαση εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ των μερών.      

 Για τη Νομική Υπηρεσία,  

                                                                                                           Η Νομική Σύμβουλος

                                                                                                            Ελένη Γκουμά 

                                                                        

Εισηγούμεθα την σύναψη εξώδικου συμβιβασμού με την ανωτέρω εταιρεία, για τους λόγους 

που αναφέρονται στην παρούσα γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

ΑΔΑ: Ψ6Ρ2ΟΛΘΒ-2ΙΧ



Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα

                                    

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Εγκρίνει την Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπως 
αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.    

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 32 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
                  Παπασπύρος Σπυρίδων                              Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία, 
                                                                                        Κωβαίος Γεώργιος, Χίρτογλου Δημήτριος, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας,
                                                                                        Νικολακοπούλου Βασιλική,  Μάλαμας Αλέξανδρος, Κανιώρης Νικόλαος, 
                                                                                        Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)

 

                  

                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

           το αρχείο μας.

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

                                      Η Γραμματέας

                                 Μπακιρτζή Καλλιόπη  
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