
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ. 11/2018 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                                  Περίληψη 
  86/2018                                                               « Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο εκτός Νομικής             
                                                                                 υπηρεσίας του Δήμου  Καλλιθέας 
                                                                                        /Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης» 
 
   Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 

Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 15η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδομάδας 

Τρίτη  και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά 

την υπ’ αριθ. πρωτ. 2966/11-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των 

Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των -

15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -7- τακτικά μέλη και -5- αναπληρωματικά. 

 
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 

 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, 
Αγγελική Απέργη, Βάϊος Γιαννίρης, Ανδριανός Παυλόπουλος, Αικατερίνη Ζαχαράκη 
και Δημήτριος Θεμιστοκλέους. 
   
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ιωάννης Εμιρζάς, 
Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος 
Αντωνακάκης, Βασίλειος Σπατούλας, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, Νικόλαος Αφέντογλου, 
Γεώργιος Αβαρικιώτης  και Αναστασία Μεζίνη. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Ευάγγελος Ανδρεάδης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ευγενία Στόλη 
και Ελένη Χατσαρίδου διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. 
Σταύρος Ζάκας,  Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης  και Δημήτριος 
Θεμιστοκλέους.       
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      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 11ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 

Παρακαλούμε όπως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συμπεριλάβετε και το πιο 

κάτω θέμα:  

      Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο εκτός νομικής υπηρεσίας του Δήμου  Καλλιθέας 

προκειμένου  α) για την σύνταξη, κατάθεση και κοινοποίηση αγωγών  και β) για την 

εκδίκαση των  αγωγών όπου απαιτείται (τακτική διαδικασία ενώπιον ειρηνοδικείου ή 

μονομελούς πρωτοδικείου)  προκειμένου το ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 

Άθλησης Γιάννης Γάλλος» να  εισπράξει τις τυχόν  οφειλόμενες απαιτήσεις που 

αφορούν εισφορές χρηστών της Ναυταθλητικής μαρίνας  για το χρονικό διάστημα 

από την ανάθεση της Διαχείρισης της Ναυταθλητικής Μαρίνας στο Δήμο Καλλιθέας 

και εντεύθεν μέχρι τη σύναψη συμβάσεων ελλιμενισμού και γ) Εγκρίνετε τη δαπάνη 

ποσού (8.000,00€) και την διάθεσή της εγγεγραμμένης πίστωσης του τρέχοντος  

προϋπολογισμού με Κ.Α. 15/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων, δικ. Επιμελητών» 

 

     Για το παραπάνω θέμα παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 

   Όπως γνωρίζετε η Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας, ως προς τη χρήση 

και διαχείριση της, παραχωρήθηκε στο Δήμο Καλλιθέας με το από 7.4.2009 ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ της Α.Ε. «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.» και του Δήμου Καλλιθέας, ο 

οποίος στη συνέχεια όρισε φορέα διαχείρισης της, το «ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄» με τη με αριθ. 208/2011 

(ΑΔΑ:.4ΑΘ2ΩΕΚ-Τ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄ 

με τη με αριθ. 88/2011 (ΑΔΑ:4565ΟΛΨΦ-ΨΥΘ) απόφαση του Διοικητικού του 

Συμβουλίου ενέκρινε τα τέλη ελλιμενισμού και παρεχόμενων υπηρεσιών της 

ναυταθλητικής μαρίνας. 

Στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας ελλιμενίζονται σκάφη  για τα οποία 

είτε έχουν συναφθεί συμβάσεις ελλιμενισμού είτε υπάρχει σχετική εκκρεμότητα.   

Επειδή η διεκπεραίωση των ανωτέρω υποθέσεων από τη Νομική Υπηρεσία του 

Δήμου Καλλιθέας, λόγω κυρίως του μεγάλου αριθμού τους, θα επιβαρύνει και θα 

δυσχεράνει την ορθή υποστήριξη των πολυάριθμων λοιπών υποθέσεων που 

χειρίζεται (βλ. υπ’ αριθ. 4114/26.1.2017 έγγραφο της Ν.Υ.)  κρίνεται σκόπιμη και 

απολύτως αναγκαία η ανάθεση του χειρισμού τους, εκτός Νομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Καλλιθέας, σε δικηγόρο που διαθέτει ειδικές γνώσεις και εμπειρία για το 

χειρισμό ανάλογων υποθέσεων και μπορεί να τις αναλάβει και να τις διεκπεραιώσει. 
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Προκειμένου λοιπόν   το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης 

Γάλλος» να  εισπράξει τις τυχόν   οφειλόμενες απαιτήσεις που αφορούν εισφορές 

χρηστών της Ναυταθλητικής μαρίνας,  για το χρονικό διάστημα από την ανάθεση της 

Διαχείρισης της Ναυταθλητικής Μαρίνας στο Δήμο Καλλιθέας και εντεύθεν μέχρι τη 

σύναψη συμβάσεων ελλιμενισμού, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε  : 1ον  την ανάθεση 

σε δικηγόρο εκτός νομικής υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας α) για την σύνταξη, 

κατάθεση και κοινοποίηση αγωγών  β) για την εκδίκαση των  αγωγών όπου 

απαιτείται (τακτική διαδικασία ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου)» 

όσων ιδιοκτητών σκαφών δεν έχουν προσέλθει για την κατάρτιση συμβάσεων 

ελλιμενισμού με το φορέα μας. 

2ον  τη δαπάνη ποσού (8.000,00€) και  3ον την διάθεσή της εγγεγραμμένης πίστωσης  

του τρέχοντος  προϋπολογισμού με Κ.Α. 15/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών 

και συμβολαιογράφων, δικ. Επιμελητών». 

 

 

         Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 
1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
2. Το από 7.4.2009 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Α.Ε. «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.» και 

του Δήμου Καλλιθέας  
3. Τη με αριθ. 208/2011 (ΑΔΑ:.4ΑΘ2ΩΕΚ-Τ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το 

οποίο όρισε φορέα διαχείρισης της, το «ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄» 

4. Τη με αριθ. 88/2011 (ΑΔΑ:4565ΟΛΨΦ-ΨΥΘ) απόφαση του Δ.Σ. του νομικού 
προσώπου με την οποία ενέκρινε τα τέλη ελλιμενισμού και παρεχόμενων υπηρεσιών 
της ναυταθλητικής μαρίνας. 

5.  Το υπ’ αριθ. 4114/26.1.2017 έγγραφο της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας 
6. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 
 
 
 

      Εγκρίνει, 

1ον  την ανάθεση σε δικηγόρο εκτός νομικής υπηρεσίας του Δήμου  Καλλιθέας, 

α)  για τη σύνταξη, κατάθεση και κοινοποίηση αγωγών   

β) για την εκδίκαση των  αγωγών όπου απαιτείται (τακτική διαδικασία ενώπιον 

ειρηνοδικείου ή μονομελούς πρωτοδικείου)  προκειμένου το ΝΠΔΔ, Οργανισμός 

Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος», να  εισπράξει τις τυχόν  οφειλόμενες 

απαιτήσεις που αφορούν εισφορές χρηστών της Ναυταθλητικής μαρίνας  για το 
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χρονικό διάστημα από την ανάθεση της Διαχείρισης της Ναυταθλητικής Μαρίνας στο 

Δήμο Καλλιθέας και εντεύθεν μέχρι τη σύναψη συμβάσεων ελλιμενισμού και 

 2ον τη δαπάνη ποσού οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) και τη διάθεσή της 

εγγεγραμμένης πίστωσης του τρέχοντος  προϋπολογισμού με Κ.Α. 15/6111.0001 και 

τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων, δικ. Επιμελητών». 

 

 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισε το μέλος του Δ.Σ. 

κ. Φωτεινή Χαλαστάνη. 

 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης ψήφισαν λευκό τα μέλη του 

Δ.Σ. κκ. Βασιλική Μαργαρίτη και Αγγελική Τσιακμάκη. 

 

 Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -86- και δημοσιεύθηκε την 18/5/2018. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ  

   

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

   

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 
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