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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την 2α Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1642/29-

10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα 

μέλος κατά τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 

234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 
 

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ (8) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Μαρία Δημητριάδου 

2. Μιχάλης Χατζής 2. Μιχάλης Τράκας 

3. Σταματία Ζούλια 3. Θανάσης Χαρακτινιώτης 

4. Ευστάθιος Κίντζιος 4. Γιώργος Τσουροπλής 

5. Βασίλης Σκουφίτσας 5. Κων/νος Κώτσης 

6. Δέσποινα Ζαμπούκου 6. Αχιλλέας Μελισσάρης 

7. Θεόδωρος Γκλεζάκος 7. Παναγιώτης Νικολούδης 

8. Γρηγόρης Βαραδίνης   

9. 
Κατερίνα Γκούμα (αναπλ. κου 

Χαραλτινιώτη) 
  

10. 
Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ. κου 

Κώτση) 
  

11. 
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου 

Νικολούδη) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την 

τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα 3ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ : Άσκηση ένδικου μέσου και ορισμού δικηγόρου 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το θέμα, μετά από την  εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας, αναφέρει τα ακόλουθα: 
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Οι Νικόλαος Γκαράλης του Δημητρίου, Εύη Γκαράλη του Δημητρίου, Σοφία Γκαράλη 

του Δημητρίου και Κυριακή Τσέπα χήρα Δημητρίου Γκαράλη λειτουργούν παρανόμως το 

αναψυκτήριο που ευρίσκεται στις δημοτικές εγκαταστάσεις αντισφαίρισης Χολαργού στον 

ομώνυμο Δήμο και επί των οδών Ναυαρίνου και Κουντουριώτου (πρόποδες Υμηττού) 

έκτασης 70 τετραγωνικών μέτρων με wc και με εκμεταλλεύσιμο εξωτερικό χώρο συνολικής 

επιφανείας 150 τετραγωνικών μέτρων, παρ’ όλο που η σύμβαση μίσθωσης με τον 

Οργανισμό έχει λήξει. 

 Ο Οργανισμός, με την από 18-7-2018 εξώδικη διαμαρτυρία, τους ζήτησε να 

αποχωρήσουν, εντούτοις αυτοί αρνούνται. 

 Εν τω μεταξύ ο Οργανισμός έχει ολοκληρώσει τη διαγωνιστική διαδικασία για την 

εκ νέου μίσθωση του ως άνω χώρου, παρ’ όλα αυτά ο πλειοδότης-μισθωτής δεν μπορεί να 

λειτουργήσει το μίσθιο λόγω της παράνομης παραμονής των ως άνω στο μίσθιο. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το αρ. 72 παρ. 1 και 2 Ν. 3852/10 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων, την οικονομική ζημία του ΔΟΠΑΠ και τη σοβαρότητα της 

υπόθεσης, εισηγούμαι το Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ να αποφασίσει την άσκηση του ενδίκου μέσου 

της αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου 

ένδικου μέσου για την αποβολή των Νικόλαου Γκαράλη του Δημητρίου, Εύης Γκαράλη του 

Δημητρίου, Σοφίας Γκαράλη του Δημητρίου και Κυριακής Τσέπα χήρα Δημητρίου Γκαράλη 

και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτούς από το μίσθιο. 

Με την ίδια απόφαση θα πρέπει να δοθεί η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το 

δικαίωμα στους δικηγόρους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ. κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο 

και Παναγιώτη Πούλιο να ασκήσουν το αμέσως ανωτέρω ένδικο μέσο και να παραστούν 

ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προς συζήτηση και υποστήριξη αυτού με κάθε νόμιμο 

μέσο και τρόπο, από κοινού ή υφ’ εκάστου κεχωρισμένως. 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει: 

α) την άσκηση του ενδίκου μέσου της αίτησης, για έκδοση διαταγής απόδοσης 

μισθίου ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου ένδικου μέσου για την αποβολή των Νικόλαου 

Γκαράλη του Δημητρίου, Εύης Γκαράλη του Δημητρίου, Σοφίας Γκαράλη του Δημητρίου και 

Κυριακής Τσέπα χήρα Δημητρίου Γκαράλη και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από 

αυτούς, από το μίσθιο και  

β) την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους δικηγόρους του Δήμου 

Παπάγου-Χολαργού κ. κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο και Παναγιώτη Πούλιο να ασκήσουν 

το αμέσως ανωτέρω ένδικο μέσο και να παραστούν ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου 

προς συζήτηση και υποστήριξη αυτού με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, από κοινού ή υφ’ 

εκάστου κεχωρισμένως. 
 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 96/2018  
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Χατζής 

 Σταματία Ζούλια 

 Ευστάθιος Κίντζιος 

Δημήτριος Οικονόμου Βασίλης Σκουφίτσας 

 Δέσποινα Ζαμπούκου 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Κατερίνα Γκούμα 

 Αλέξανδρος Φιλόσοφος 

 Χρήστος Γιωτόπουλος 
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