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Την Πέμπτη 4/11/2021 και ώρα 11:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Διοικητικό Συμβούλιο  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1628/27-10-2021 

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

η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω αποφυγής διάδοσης του ιού 

Covid - 19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436/2021 

– ΦΕΚ 4919/Τ.Β΄/24-10-2021) 

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

ανταποκρίθηκαν οκτώ (8) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, όπως φαίνεται   

παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Αθανάσιος Αυγουρόπουλος 1. Σταματία Ζούλια 

2. Αθανάσιος Κούτρας  2. Αλέξανδρος Μελισσάρης 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Νίκος Λινοξυλάκης 

4. Κατερίνα Γκούμα 4. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

5. Ιωάννης Κρασσάς 5. Νίκος Στάππας 

6. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 6. Μιχάλης Πανούσης 

7. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 7. Βαρβάρα Κοσμάτου 

8. Ιωάννης Μελέας   

9. 
Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κου 

Πανούση) 
  

 

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

για την τήρηση των πρακτικών αυτής.  

ΘΕΜΑ 6ο: Συμπλήρωση αιτιολόγησης στην  υπ’ αριθ. 33/2020 απόφαση Δ.Σ.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Αθανάσιος Αυγουρόπουλος,  εισηγούμενος το θέμα αναφέρει 

τα κάτωθι: 

Στην υπ’ αριθ. 33/2020 απόφαση του ΔΟΠΑΠ, για τη μη άσκηση του ένδικου μέσου στον 

Άρειο Πάγο,  κατόπιν δικαστικής απόφασης, η οποία αφορά στην κατάταξη του κου 

Χαράλαμπου Μιχαηλίδη, εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε η παρακάτω ειδική 

αιτιολόγηση.  

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25η 

ΑΔΑ: ΨΒΩ8ΟΛΥΡ-6ΗΡ



α) Ο κος Μιχαηλίδης το 2013 προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Αθηνών και με την υπ’ αριθ. 

58/2014 απόφασή του, δικαιώθηκε. Στην απόφαση αυτή εκ μέρους του ΔΟΠΑΠ και με 

την  υπ’ αριθ. 1/2018 απόφαση του, ασκήθηκε έφεση και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 551/2020 

απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία δικαίωσε εκ νέου τον κο Μιχαηλίδη. 

β) Σε συνέχεια, μετά από γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου (11726/13-7-

2020) καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. 1153/15-7-2020 υπεύθυνη δήλωση του κου 

Μιχαηλίδη, με την οποία παραιτείται από τους τόκους, - που ήταν υποχρεωμένος να 

καταβάλει ο ΔΟΠΑΠ -  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 58/2014 απόφαση του Πρωτοδικείου 

Αθηνών και οποιουδήποτε άλλου ποσού που τυχόν του επιδικασθεί στο μέλλον, 

αποφάσισε το Δ.Σ. με την υπ’ αριθ. 33/2020 την μη άσκηση ένδικου μέσου της αίτησης 

αναίρεσης, της αποφ. 551/2020 του Εφετείου Αθηνών, καθώς δεν διαπιστώθηκε νομικό 

σφάλμα. 

γ) Ο ΔΟΠΑΠ εκτός από τα Αθλητικά και Πολιτιστικά Τμήματα λειτουργεί και 

εκπαιδευτικά Μουσικά Τμήματα για παιδιά και ενήλικες, οπότε  ο κος Μιχαηλίδης, 

επειδή δικαιώθηκε από το Πρωτοδικείο, αλλά και το Εφετείο και επίσης διαθέτει τα 

τυπικά προσόντα,  τις απαιτούμενες γνώσεις και την πολύχρονη εμπειρία (εργαζόταν 

στον πρώην Δήμο Χολαργού, με συμβάσεις ως μαέστρος, από το 1991), και διότι δεν 

υπάρχει υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας στο ΔΟΠΑΠ, κρίθηκε κατάλληλος να 

καλύψει το συγκεκριμένο κενό. 

Προτείνεται όπως το Δ.Σ. εγκρίνει τα ανωτέρω 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

Εγκρίνει την συμπλήρωση αιτιολόγησης στην  υπ’ αριθ. 33/2020 απόφαση Δ.Σ., 

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  87/2021 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Αθανάσιος Κούτρας  

 Μιχάλης Χατζής 

 Κατερίνα Γκούμα 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Ιωάννης Κρασσάς 

 Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 

 Γεωργία Γεωργακοπούλου - Ζωγράφου 

 Ιωάννης Μελέας 

 Πέτρος Παπαλέξης 

  

  

 

ΑΔΑ: ΨΒΩ8ΟΛΥΡ-6ΗΡ
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