
 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  23.09.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1584 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 26 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 85 /2021     

         
   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 20/09/2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00,
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  στην  Αίθουσα  Δημοτικού
Συμβουλίου  του  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής,  ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  1486/16.09.2021
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  - 10 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                           Απόντες

                 Παπασπύρος Σπυρίδων                                                        Δερματάς Ιωάννης                                       
                 Γουργούλης Κων/νος                                                            Βρατσίδα Ευτέρπη                                       
                 Κωβαίος Γεώργιος                                                                  Νικολακοπούλου Βασιλική
                 Βλαχογιάννη Μαρία                                                               Διακογιάννης Πέτρος
                 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                            Μάλαμας Αλέξανδρος                                 
                 Δάρρας Γεώργιος  
                 Κανιώρης Νικόλαος                                          
                 Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     
                 Σερκεδάκης Αριστοτέλης (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 περί ασκήσεως ή
μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως

κατά της υπ΄αριθ. 11/2021
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου

Αθηνών”

ΑΔΑ: ΨΥ47ΟΛΘΒ-Λ7Γ



ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
1. Κατά την διάρκεια συζήτησης επί του 1ου θέματος  Η.Δ. προσήλθαν  οι κ.κ.  Διακογιάννης Πέτρος, Βρατσίδα 

Ευτέρπη και Παπακώστας Μάριος (αναπλ/κός του κ. Παπασταθόπουλου Λεωνίδα ο οποίος παρίσταται 
στην συνεδρίαση)

2. Μετά την ψήφιση επί του 8ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε ο κ.Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ/κό μέλος)
3. Στην συνεδρίαση παρίσταται ο κ.Τσαγκάρης Βασίλειος,  Πρόεδρος του αθλητικού σωματείου Α.Σ.Α.Π.

Επί του 8  ου   θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ : “Λήψη αποφάσεως περί ασκήσεως ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά
της υπ΄αριθμ. 11/2021 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου”

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Με την υπ΄ αριθμ. 11/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, υποχρεώνεται ο ΠΑΟΔΑΠ
να  καταβάλει  στους  αναφερόμενους  σ΄αυτήν  ενάγοντες  καθηγητές  του  Δημοτικού  Ωδείου,
δεδουλευμένα ετών 2018-2019 τα οποία τους οφείλονται συν τους νόμιμους τόκους καθώς και
τα δικαστικά έξοδα, επιμεριζόμενα στον καθ΄ένα σύμφωνα με την δικαστική αυτή απόφαση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 234 παρ 1 και 240 του ΚΔΚ, το ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ είναι αρμόδιο για την
λήψη αποφάσεως περί ασκήσεως ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της αποφάσεως
αυτής.

Εισηγούμαι  την  μη  άσκηση  εφέσεως  κατά  της  υπ΄αριθμ.  11/2021  αποφάσεως  του
Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, τόσο διότι τα ποσά αυτά πράγματι τους οφείλονται (ο ΠΑΟΔΑΠ
έχει συνομολογήσει) όσο και διότι με την άσκηση της εφέσεως αυξάνονται οι τόκοι ,  το δε
αποτέλεσμα της δίκης εκτιμάται ότι θα είναι και πάλι αρνητικό για τον ΠΑΟΔΑΠ.

Σπύρος Παπασπύρος

Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΟΔΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εγκρίνει την μη άσκηση εφέσεως κατά της υπ΄αριθμ. 11/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου
Χαλανδρίου, τόσο διότι τα ποσά αυτά πράγματι τους οφείλονται (ο ΠΑΟΔΑΠ έχει

συνομολογήσει) όσο και διότι με την άσκηση της εφέσεως αυξάνονται οι τόκοι , το δε
αποτέλεσμα της δίκης εκτιμάται ότι θα είναι και πάλι αρνητικό για τον ΠΑΟΔΑΠ, όπως

ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

ΑΔΑ: ΨΥ47ΟΛΘΒ-Λ7Γ



Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  85 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                      Παπασπύρος Σπύρος                       Γουργούλης Κων/νος, Κωβαίος Γεώργιος,  Βρατσίδα Ευτέρπη,
                                                                                            Βλαχογιάννη Μαρία, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, 
                                                                                            Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος,
                                                                                            Κανιώρης Νικόλαος,  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.),                                         
                                                                                            Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.),                           
                                                                                            Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)                                                                                         

                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

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

                                              Η Γραμματέας                                         

                                   Μπακιρτζή Καλλιόπη                              

ΑΔΑ: ΨΥ47ΟΛΘΒ-Λ7Γ
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