
 

                                                                                                        
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ.  70/2020 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου   

 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 70/2020 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά  

«Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την ενδοδικαστική επίλυση 

της διαφοράς που περιέχεται στην με αριθμό καταχώρισης ΑΓ426/2019 αγωγή κατά του Δήμου 

Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά», προς ενημέρωση και για τις δικές σας 

περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

 

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

              ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα 

               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213  2025234 

FAX  : 213  2025204 

email: e.trigka@glyfada.gr 

Γλυφάδα, 15.6.2020 

Αρ.Πρωτ. 15011 

ΠΡΟΣ :  

 Δ/νση Οικονομικού 

 Γραφείο Δημάρχου/Ειδικοί Νομικοί  

Συνεργάτες  

 

 
 

 



 

                                                         
 

        
         ΑΔΑ: 6ΥΣΕΩ91-Β38 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

«Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την ενδοδικαστική επίλυση 

της διαφοράς που περιέχεται στην με αριθμό καταχώρισης ΑΓ426/2019 αγωγή κατά του Δήμου 

Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά» 

 

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 1η του μήνα  Ioυνίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και 

ώρα 8.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με 

το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα 

από την με αριθ. πρωτ. 13011/28.5.2020 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου της, 

που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε 

καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ.  (Ν. 3463/06 – 114 Α΄) 

σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το άρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης αυτής η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 29, 

οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη 

απαρτία και συγκεκριμένα : 

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΑΚΡΙΒΟΣ Δημήτριος, ΑΡΓΥΡΑΚΗ 

Βασιλεία, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία, ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ Γεωργία, ΒΡΥΖΙΔΗΣ Νικόλαος, ΔΗΜΟΥ 

Σπυρίδων, ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ Περικλής, ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ Ελένη, ΚΑΥΚΑ Άννα, 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Στυλιανός ,ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ Νικόλαος, ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μαρία, ΝΙΚΑΚΗΣ 

Βασίλειος, ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Ευστράτιος, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αλεξάνδρα, ΠΑΠΑΣ Ιωάννης, ΠΑΤΕΡΑΚΗ Αναστασία, ΣΚΑΛΤΣΑΣ Ιωάννης, ΧΑΡΙΣΗ-

ΜΠΙΛΙΑ Δαφνούλα, ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης, ΓΙΑΧΟΣ Παναγιώτης, ΤΑΣΤΑΝΗΣ Αναστάσιος, 

ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Σταμάτιος, ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος , ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος, 

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Αλέξιος, ήτοι συνολικά 29 Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ στην τηλεδιάσκεψη έξι (6)  δημοτικοί σύμβουλοι 

οι κ.κ. 

 ΔΕΝΑΞΑ Ελένη, ΚΙΣΚΗΡΑΣ Παναγιώτης, ΜΑΡΟΥΛΗ-ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ Ελεονώρα, 

ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μαρία, στο στάδιο των ερωτήσεων   

 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Χρήστος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος εκτός 

ημερήσιας διάταξης 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 6/2020 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 70/2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ       

      

ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ      
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. 

 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, πριν την ψηφοφορία του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης 

 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης 

 ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Ευστράτιος, πριν την ψηφοφορία του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης 

 ΔΕΝΑΞΑ Ελένη, ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ Ελένη, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αλεξάνδρα, κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι οι  κ.κ 

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Αιμίλιος, ΚΑΣΣΕΡΗΣ Μάριος, ΤΣΑΓΚΛΑΣ Ορέστης, ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ 

Δημήτριος, ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός, ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Αναστάσιος  

 

Από τη συνεδρίαση αυτή απουσίαζε ο Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, παρότι   

καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου. 

 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν προς συζήτηση -2- θέματα εκτός ημερήσιας 

διάταξης, για τα οποία αποφασίστηκε : 

 το 1ο ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 

 το 2ο  κατά πλειοψηφία (7 ψήφοι  υπέρ και 24 ψήφοι κατά ) να μη συζητηθεί 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους 

ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση οι Αντιδήμαρχοι και η 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε 

Δικηγόρο για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς που περιέχεται στην με αριθμό 

καταχώρισης ΑΓ426/2019 αγωγή κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος τη με αρ. 191/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής,  η οποία έχει ως εξής :  
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ΠΡΟΣ: 

       

 Διεύθυνση Διοικητικού 

Εσωτερική Διανομή : 

 Γραφείο Δημάρχου 

 Διεύθυνση Οικονομικού  

    
     
   

ΘΕΜΑ : Αποστολή της  191/2020 πράξης της Οικονομικής  Επιτροπής 

   
Σας  στέλνουμε αντίγραφο της  191/2020  πράξης  της  Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Λήψη 

απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την ενδοδικαστική 

επίλυση της διαφοράς που περιέχεται στην με αριθμό καταχώρισης ΑΓ426/2019 αγωγή 

κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά», προς ενημέρωση 

και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

 
 

  

                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 

 

                                                                         ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
               
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : E.Aμπέρτου 
Τηλ.: 213 2025 233 
Fax : 213 2025 204 
E-mail : e.abertou@glyfada.gr 

 

 
Γλυφάδα, 29.5.2020 
Αρ. Πρωτ. 13667 

 
 
ΠΡΟΣ :  

 Την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου 

Εσωτερική Διανομή : 
 Γραφείο Δημάρχου/Ειδικό Νομικό 

Συνεργάτη 

  

 

 

 
 

 



 

 

 
        

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την ενδοδικαστική 
επίλυση της διαφοράς που περιέχεται στην με αριθμό καταχώρισης ΑΓ426/2019 αγωγή 
κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά» 

Στη Γλυφάδα, σήμερα την 27η του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 
και ώρα 2.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 
παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική 
Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13010/22.5.2020 έγγραφη ειδοποίηση-
πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 
επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο 
πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 8 και συγκεκριμένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ            ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος  
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος 
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ/Αντιδήμαρχος 
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί Κισκήρα Παναγιώτη) 
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Νιτσιόπουλο Δ.) 
 

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια 
διάταξη.  

 
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση -1- θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. 

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση του κ. 

Δημάρχου, επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά: «Λήψη απόφασης για την 
παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς που 
περιέχεται στην με αριθμό καταχώρισης ΑΓ426/2019 αγωγή κατά του Δήμου Γλυφάδας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά», η οποία έχει ως εξής: 
 

 

 
 

  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της με αριθ. 18/2020 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός Απόφασης  191/2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Γλυφάδα, 26.5.2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ. πρωτ.13206 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ   

                                                                                      Προς: 
        Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  Επιτροπής           

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την 

ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς που περιέχεται στην με αριθμό καταχώρισης 

ΑΓ426/2019 αγωγή κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ά. 72 παρ. 1 περ. ιβ’ εδ. β’ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιηθέν ισχύει 

2. Το άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 

του ν.4446/2016, 

3. Ότι κατά του Δήμου Γλυφάδας έχει ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά η 

με αριθμό καταχώρισης ΑΓ426/2019 αγωγή (Τμήμα Ουσίας, αγωγές εκ διοικητικής 

σύμβασης) της ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη 

Αττικής και στην οδό Ζαρίφη  αρ. 6, με ΑΦΜ 099871513, με την οποία η ενάγουσα ζητά την 

καταβολή συνολικού ποσού 171.864,00 ευρώ ως εργολαβικό αντάλλαγμα, όπως αυτό 

αναλύεται στο υπό κρίση δικόγραφο της αγωγής, και αυτό νομιμοτόκως από την επόμενη  

της παρέλευσης των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 

των εκτελεσθεισών εργασιών άλλως επικουρικά από την επίδοση της ως άνω αγωγής και 

μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. 

4. Την πράξη ΠΟΕ 467/5.12.2019 της Προέδρου του Ζ’ Τμήματος Συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην οποία ορίσθηκε Εισηγητής για την υπόθεση η κ. Δήμητρα 

Λάσκαρη, Εφέτης Δ.Δ., 



 

5. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, Ζ’ Τμήμα Ουσίας τα 

έγγραφα και στοιχεία για την διαδικασία ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς κατά το 

άρθρο 126 Β ΚΔΔ, 

6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα 1215963/18-9-2018, 36174/6-12-2018 και 1215963/18-9-

2018 Πρωτόκολλα Παραλαβής παρελήφθησαν από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου 

Γλυφάδας τα υπ’ αρ.  140/17-9-2018, 141/17-9-2018, 149/4-12-2018 και 150/4-12-2018  

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της ενάγουσας. 

7. Το γεγονός ότι η ενάγουσα δήλωσε ότι θα παραιτηθεί των τυχόν τόκων και δικαστικών 

εξόδων που θα επιδικαστούν και θα προκύψουν μετά την εκδίκαση της ως άνω αγωγής της 

επί του συνολικού ποσού των 171.864,00 ευρώ. 

8. Το γεγονός ότι προκύπτει αναμφισβήτητη οικονομική ωφέλεια υπέρ του Δήμου. 

 

Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την παροχή 

στον δικηγόρο Απόστολο Γεωργούλα (ΑΜ ΔΣΑ 29346) ειδικής ρητής εντολής και 

πληρεξουσιότητας, να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και ειδικότερα 

ενώπιον της Εισηγήτριας Δικαστή κ. Δήμητρας Λάσκαρη, που ορίσθηκε κατ’ άρθρο 126 Β 

ΚΔΔ, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Γλυφάδας στη διαδικασία επίτευξης 

ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς, που εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά, μετά την άσκηση της με αριθμ. καταχ. ΑΓ426/11.09.2019 αγωγής των ανωτέρω. 

Ειδικότερα, του παρέχει την ειδική εντολή κατά τη συνάντηση που θα οριστεί από το 

αρμόδιο δικαστήριο και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολής συνάντηση: 

Α) να δηλώσει για λογαριασμό του Δήμου Γλυφάδας ότι: 

 Αποδέχεται την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς και συνομολογεί την ιστορική 

βάση της αγωγής ως προς την οφειλή των αναφερόμενων σε αυτήν τιμολογίων  

 Αποδέχεται τη δήλωση της ενάγουσας ότι περιορίζει το αίτημά της μόνο στην 

επιδίκαση του κεφαλαίου της αγωγής ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 

171.864,00 ευρώ ως νόμιμη αμοιβής της, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

 αποδέχεται την παραίτηση του ενάγουσας από τις λοιπές αξιώσεις της για επιδίκαση 

νόμιμων τόκων και δικαστικών δαπανών, 

Β) να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Γλυφάδας πρακτικό διεξαγωγής της κοινής 

συνάντησης των διαδίκων και την απόφαση ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς, με την 

οποία οι διάδικοι θα συναποδεχθούν την υποχρέωση του Δήμου Γλυφάδας να καταβάλει 



 

στην ενάγουσα το ποσό των 171.864,00€, χωρίς την καταβολή τόκων και χωρίς επιβολή 

δικαστικών εξόδων. 

Γενικώς του παρέχει την εντολή να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξη 

της ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με τον ενάγουσα. 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Γεώργιος Παπανικολάου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

H Oικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:    

 Την έγγραφη εισήγηση του κ.Δημάρχου 
 Το άρ. 72 παρ. 1 περ. ιβ’ εδ. β’ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιηθέν ισχύει 

 Το άρ. 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του 
ν.4446/2016, 

 Ότι κατά του Δήμου Γλυφάδας έχει ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά η με 
αριθμό καταχώρισης ΑΓ426/2019 αγωγή (Τμήμα Ουσίας, αγωγές εκ διοικητικής σύμβασης) 
της ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη Αττικής και 
στην οδό Ζαρίφη  αρ. 6, με ΑΦΜ 099871513, με την οποία η ενάγουσα ζητά την καταβολή 
συνολικού ποσού 171.864,00 ευρώ ως εργολαβικό αντάλλαγμα, όπως αυτό αναλύεται στο 
υπό κρίση δικόγραφο της αγωγής, και αυτό νομιμοτόκως από την επόμενη  της παρέλευσης 
των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των εκτελεσθεισών 
εργασιών άλλως επικουρικά από την επίδοση της ως άνω αγωγής και μέχρι ολοσχερούς 
εξοφλήσεως. 

 Την πράξη ΠΟΕ 467/5.12.2019 της Προέδρου του Ζ’ Τμήματος Συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιά στην οποία ορίσθηκε Εισηγητής για την υπόθεση η κ. Δήμητρα Λάσκαρη, 
Εφέτης Δ.Δ., 

 Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, Ζ’ Τμήμα Ουσίας τα έγγραφα 
και στοιχεία για την διαδικασία ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς κατά το άρθρο 126 Β 
ΚΔΔ, 

 Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα 1215963/18-9-2018, 36174/6-12-2018 και 1215963/18-9-
2018 Πρωτόκολλα Παραλαβής παρελήφθησαν από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου 
Γλυφάδας τα υπ’ αρ.  140/17-9-2018, 141/17-9-2018, 149/4-12-2018 και 150/4-12-2018  
Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της ενάγουσας. 

 Το γεγονός ότι η ενάγουσα δήλωσε ότι θα παραιτηθεί των τυχόν τόκων και δικαστικών 
εξόδων που θα επιδικαστούν και θα προκύψουν μετά την εκδίκαση της ως άνω αγωγής της 
επί του συνολικού ποσού των 171.864,00 ευρώ. 

 Το γεγονός ότι προκύπτει αναμφισβήτητη οικονομική ωφέλεια υπέρ του Δήμου. 
 Τη με αρ.πρωτ. 13008/22.5.2020 γνωμοδότηση του δικηγόρου Αθηνών κ. Απόστολου 

Γεωργούλα  
 

Και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 

εν λόγω συνεδρίασης , από την οποία απείχε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος 

  

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την παροχή στον δικηγόρο Απόστολο 
Γεωργούλα (ΑΜ ΔΣΑ 29346) ειδικής ρητής εντολής και πληρεξουσιότητας, να παραστεί 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και ειδικότερα ενώπιον της Εισηγήτριας Δικαστή κ. 
Δήμητρας Λάσκαρη, που ορίσθηκε κατ’ άρθρο 126 Β ΚΔΔ, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον 
Δήμο Γλυφάδας στη διαδικασία επίτευξης ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς, που 
εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, μετά την άσκηση της με αριθμ. καταχ. 
ΑΓ426/11.09.2019 αγωγής της ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.   
Ειδικότερα, του παρέχει την ειδική εντολή κατά τη συνάντηση που θα οριστεί από το αρμόδιο 

δικαστήριο και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολής συνάντηση: 

Α) να δηλώσει για λογαριασμό του Δήμου Γλυφάδας ότι: 
1) Αποδέχεται την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς και συνομολογεί την ιστορική βάση της 

αγωγής ως προς την οφειλή των αναφερόμενων σε αυτήν τιμολογίων  



 

2) Αποδέχεται τη δήλωση της ενάγουσας ότι περιορίζει το αίτημά της μόνο στην επιδίκαση του 
κεφαλαίου της αγωγής ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 171.864,00 ευρώ ως νόμιμη 
αμοιβής της, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

3) αποδέχεται την παραίτηση του ενάγουσας από τις λοιπές αξιώσεις της για επιδίκαση νόμιμων 
τόκων και δικαστικών δαπανών, 

Β) να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Γλυφάδας πρακτικό διεξαγωγής της κοινής συνάντησης 
των διαδίκων και την απόφαση ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς, με την οποία οι διάδικοι θα 
συναποδεχθούν την υποχρέωση του Δήμου Γλυφάδας να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 
171.864,00€, χωρίς την καταβολή τόκων και χωρίς επιβολή δικαστικών εξόδων. 

Γενικώς του παρέχει την εντολή να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξη 
της ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με τον ενάγουσα. 
 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
Γλυφάδα, 29.5.2020 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
 

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ 
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Στη συνέχεια  η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος: 

 Τη με αρ. 191/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

 Ότι κατά του Δήμου Γλυφάδας έχει ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά η με 

αριθμό καταχώρισης ΑΓ426/2019 αγωγή (Τμήμα Ουσίας, αγωγές εκ διοικητικής σύμβασης) 

της ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη Αττικής 

και στην οδό Ζαρίφη  αρ. 6, με ΑΦΜ 099871513, με την οποία η ενάγουσα ζητά την καταβολή 

συνολικού ποσού 171.864,00 ευρώ ως εργολαβικό αντάλλαγμα, όπως αυτό αναλύεται στο 

υπό κρίση δικόγραφο της αγωγής, και αυτό νομιμοτόκως από την επόμενη  της παρέλευσης 

των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των εκτελεσθεισών 

εργασιών άλλως επικουρικά από την επίδοση της ως άνω αγωγής και μέχρι ολοσχερούς 

εξοφλήσεως. 

 Την πράξη ΠΟΕ 467/5.12.2019 της Προέδρου του Ζ’ Τμήματος Συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην οποία ορίσθηκε Εισηγητής για την υπόθεση η κ. Δήμητρα 

Λάσκαρη, Εφέτης Δ.Δ., 

 Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, Ζ’ Τμήμα Ουσίας τα έγγραφα 

και στοιχεία για την διαδικασία ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς κατά το άρθρο 126 Β 

ΚΔΔ, 

 Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα 1215963/18-9-2018, 36174/6-12-2018 και 1215963/18-9-

2018 Πρωτόκολλα Παραλαβής παρελήφθησαν από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου 

Γλυφάδας τα υπ’ αρ.  140/17-9-2018, 141/17-9-2018, 149/4-12-2018 και 150/4-12-2018  

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της ενάγουσας. 

 Το γεγονός ότι η ενάγουσα δήλωσε ότι θα παραιτηθεί των τυχόν τόκων και δικαστικών 

εξόδων που θα επιδικαστούν και θα προκύψουν μετά την εκδίκαση της ως άνω αγωγής της 

επί του συνολικού ποσού των 171.864,00 ευρώ. 

 Το γεγονός ότι προκύπτει αναμφισβήτητη οικονομική ωφέλεια υπέρ του Δήμου. 

 Τη με αρ.πρωτ. 13008/22.5.2020 γνωμοδότηση του δικηγόρου Αθηνών κ. Απόστολου 

Γεωργούλα  

 Την πρόταση του κ. Γιάχου Παναγιώτη, η οποία έχει ως εξής: «Δεδομένου ότι το αρμόδιο 

ελεγκτικό όργανο της πολιτείας που ελέγχει τις δαπάνες των δήμων έχει επιστρέψει τα 

εκδοθέντα εντάλματα αθεώρητα για σοβαρότατες παρανομίες ελλείψει και τυπικών 

στοιχείων, προτείνω να καταψηφιστεί η εισήγηση της διοίκησης και η γνωμοδότηση του 

δικηγόρου και να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση στην οποία πρέπει να κληθούν και 

μάρτυρες δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Ο δήμος να μην συμβιβαστεί αλλά να 

παρουσιαστεί με όλα τα στοιχεία που πρέπουνε που εκτός των άλλων είναι και η παράνομη 

συμμετοχή της εταιρείας αυτής, η οποία δεν είχε άδεια για κάτι τέτοιο στο δήμο». 

 

Κι έχοντας υπόψη : 

 Το άρ. 72 παρ. 1 περ. ιβ’ εδ. β’ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιηθέν ισχύει 

 Το άρ. 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του 

ν.4446/2016 

 

Έθεσε σε ψηφοφορία:  



 

Α)  την  πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν 

κατά οι κ. ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης, ΓΙΑΧΟΣ Παναγιώτης, ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος και 

απείχαν οι κ. ΤΑΣΤΑΝΗΣ Αναστάσιος, ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Σταμάτιος, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

Αλέξιος 

Β) την πρόταση του κ. Γιάχου Παναγιώτη και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία 

ψήφισαν υπέρ οι κ. ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης και ΓΙΑΧΟΣ Παναγιώτης, 

 

η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

  

Εγκρίνει την παροχή στον δικηγόρο Απόστολο Γεωργούλα (ΑΜ ΔΣΑ 29346) ειδικής ρητής 

εντολής και πληρεξουσιότητας, να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και 

ειδικότερα ενώπιον της Εισηγήτριας Δικαστή κ. Δήμητρας Λάσκαρη, που ορίσθηκε κατ’ άρθρο 126 Β 

ΚΔΔ, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Γλυφάδας στη διαδικασία επίτευξης 

ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς, που εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, μετά 

την άσκηση της με αριθμ. καταχ. ΑΓ426/11.09.2019 αγωγής της ΕΥΡΥΘΜΟΣ 

Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.   

 

Ειδικότερα, του παρέχει την ειδική εντολή κατά τη συνάντηση που θα οριστεί από το αρμόδιο 

δικαστήριο και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολής συνάντηση: 

Α) να δηλώσει για λογαριασμό του Δήμου Γλυφάδας ότι: 

1) Αποδέχεται την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς και συνομολογεί την ιστορική βάση της 

αγωγής ως προς την οφειλή των αναφερόμενων σε αυτήν τιμολογίων  

2) Αποδέχεται τη δήλωση της ενάγουσας ότι περιορίζει το αίτημά της μόνο στην επιδίκαση του 

κεφαλαίου της αγωγής ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 171.864,00 ευρώ ως νόμιμη 

αμοιβής της, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

3) αποδέχεται την παραίτηση του ενάγουσας από τις λοιπές αξιώσεις της για επιδίκαση νόμιμων 

τόκων και δικαστικών δαπανών, 

Β) να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Γλυφάδας πρακτικό διεξαγωγής της κοινής συνάντησης 

των διαδίκων και την απόφαση ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς, με την οποία οι διάδικοι θα 

συναποδεχθούν την υποχρέωση του Δήμου Γλυφάδας να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 

171.864,00€, χωρίς την καταβολή τόκων και χωρίς επιβολή δικαστικών εξόδων. 

Γενικώς του παρέχει την εντολή να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξη 

της ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με την ενάγουσα. 

 

                               Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής: 

Ακριβές απόσπασμα 

Γλυφάδα,15.6.2020 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Αναστασία Αργυροπούλου 

     

 


