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Την Δευτέρα 7/2/2022 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Διοικητικό Συμβούλιο  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 210/3-2-2022 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, 

η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω αποφυγής της διάδοσης του 

ιού Covid - 19, σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 290) ΚΥΑ. 

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, 

ανταποκρίθηκαν δεκατρία  (13) τακτικά, όπως φαίνεται   παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μιχάλης Υφαντής 1. Αλέξανδρος Μελισσάρης 

2. Νίκος Κουκής  2. Στέλλα Ιωαννίδου 

3. Μιχάλης Χατζής   

4. Ματίνα Ζούλια   

5. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου   

6. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου   

7. Μαρία Πατσαρίση   

8. Ισμήνη Παραδέλλη   

9. Ειρήνη Κουμουτσέα   

10. Λεωνίδας Τζίμας   

11. Γιώργος Γουνελάς   

12. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου   

13. Βαρβάρα Κοσμάτου   
 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 97/2021 απόφαση 

Προέδρου περί ορισμού τής.  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Άσκηση ένδικου μέσου και εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ 

Δ.Ο.Π.Α.Π. από εξωτερικό δικηγόρο και ορισμός δαπάνης. 

Ο Πρόεδρος, ζήτησε την έγκριση από το Σώμα, για να συζητηθεί το θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης και  αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του. Κατόπιν έδωσε τον 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η 

ΑΔΑ: 6ΑΦ1ΟΛΥΡ-ΡΝΙ



λόγο στον Προϊστάμενο Διοικητικού – Οικονομικού κ. Χρήστο Γιωτόπουλο, ο οποίος 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1933/3-2-2022 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου ανέφερε τα κάτωθι: 

Έχει ασκηθεί κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Παπάγου-Χολαργού, η από 27-1-2017 αγωγή 

(ΓΑΚ 7928/2017) των υπαλλήλων ΙΔΑΧ του Νομικού Προσώπου (σύνολο 19), ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου. 

Με την ανωτέρω αγωγή, οι ενάγοντες υπάλληλοι, διεκδικούν την αναδρομική 

καταβολή δώρων εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα και του επιδόματος αδείας για την 

περίοδο 2015-2017.  

Η ως άνω αγωγή είχε προσδιορισθεί να συζητηθεί αρχικά κατά τη δικάσιμο της 

14ης/6/2018, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 18ης/4/2019 και εκ νέου για τη 

δικάσιμο της 24ης/2/2022, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου.  

Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ με την υπ’ 

αριθ. 38/2019 απόφαση του είχε εγκρίνει την συνεργασία με το δικηγόρο κ. Βασίλη 

Ασημακόπουλο (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 24527) λόγω των εξιδεικευμένων γνώσεων τις οποίες 

διαθέτει ως εργατολόγος με πολυετή δικαστική εμπειρία, προκειμένου να παραστεί 

στη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής. 
 

Προτείνεται όπως, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ, εγκρίνει: 

1. την  παράσταση του Δικηγόρου Βασίλη Ασημακόπουλου (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 24527) 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου  για την αγωγή των  19 υπαλλήλων 

ΙΔΑΧ (ΓΑΚ 7928/2017) με δικάσιμο στις 24/2/2022 ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Χαλανδρίου για την αναδρομική καταβολή δώρων εορτών Χριστουγέννων - 

Πάσχα και του επιδόματος αδείας για την περίοδο 2015-2017 και να δοθεί η 

εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως παραστεί στη συζήτηση 

αυτής και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή συζήτηση καθώς και να προβεί σε όλες 

τις ενέργειες (δικαστικές και εξώδικες)  προς υποστήριξη των συμφερόντων του 

ΔΟΠΑΠ με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο. 

2. την δαπάνη ως ακολούθως: 

 

Οικονομικό έτος 2022 – Κ.Α.: 00-6111.001 (Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων) 

Συνολικό ποσό  

1 Παράσταση στο Ειρηνοδικείο + προετοιμασία φακέλου  

1 Χ ( [64+85] 149 € + [24% ΦΠΑ] 35,76 €) =  

 

184,76 € 

1 Αναβολή 

1 Χ (50 € + [24% ΦΠΑ] 12,00 €) = 

 

 62,00 € 

            Σύνολο δαπάνης 246,76 € 

 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΔΑ: 6ΑΦ1ΟΛΥΡ-ΡΝΙ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία, την άσκηση ένδικου μέσου και εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ 

Δ.Ο.Π.Α.Π. από εξωτερικό δικηγόρο και τον ορισμό της δαπάνης, σύμφωνα με την 

ανωτέρω εισήγηση. 

«Κατά» ψήφισε ο κος Γιώργος Γουνελάς 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  6/2022 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Νίκος Κουκής 

 Μιχάλης Χατζής 

 Ματίνα Ζούλια 

 Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 

 Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 

Μιχάλης Υφαντής Μαρία Πατσαρίση 

 Ισμήνη Παραδέλλη 

 Ειρήνη Κουμουτσέα 

 Λεωνίδας Τζίμας 

 Γιώργος Γουνελάς 

 Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 
 

ΑΔΑ: 6ΑΦ1ΟΛΥΡ-ΡΝΙ
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