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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 19/2020 της Ε.Ε.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 3η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που
έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την
21/02/2020

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας –

μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου αναφορικά με
τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 765/19.02.2020 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ) κατασχετήρια εις χείρας τρίτων και ανάθεση
της εργασίας» και λέει τα εξής:
Την 19.02.2020 επεδόθησαν στον Α.Σ.Δ.Α. από το Δικαστικό Επιμελητή Αθηνών Γεώργιο Π. Ράλλιο, τα από
14.02.2020 (υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 765/19.02.2020) κατασχετήρια εις χείρας τρίτου, της εταιρείας με την
επωνυμία  «Mαυρογένη και ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του ΑΣΔΑ εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας EUROΒΑΝK
ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Εκ των ανωτέρω, καθίσταται αναγκαία η εκπροσώπηση των συμφερόντων του Συνδέσμου, με τη σχετική
ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο προκειμένου να προβεί στην άσκηση ανακοπής κατά των ως άνω
κατασχετηρίων εις χείρας τρίτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία, στην παράσταση στη
δικάσιμο που θα ορισθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο,
στην κατάθεση των σχετικών προτάσεων, προσθήκης- αντίκρουσης  καθώς και σε οιεσδήποτε ενέργειες
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της ως άνω υπόθεσης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση και να αναθέσουμε στη
Δικηγόρο Αθηνών, Μαρία Γ. Ανδρέου (ΑΜ ΔΣΑ 36404). 
Η αμοιβή της ως άνω δικηγόρου ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ ευρώ (450,00 €) μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 00/6111 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων"  του
προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2020.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α, 19/07/2018) όπως ισχύουν 
5. Το υπ' αριθ. 6831/24.12.2019 (πρωτ.ΑΣΔΑ) απόγραφο της υπ΄αριθ.444/2016 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών 
6. Την υπ' αριθ. 11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
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 7. Την υπ'αριθ. 12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2020" (ΑΔΑ:6ΣΟΦΟΡΕΓ-093) που εγκρίθηκε με το 132674/33336/27.01.2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 427/30.01.2020)  
8.Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.
9. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 765/19.02.2020 κατασχετήρια εις χείρας τρίτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Αναθέτει στη Δικηγόρο Αθηνών κα Μαρία Γ. Ανδρέου (ΑΜ ΔΣΑ 36404), την εκπροσώπηση του Συνδέσμου
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  με την άσκηση ανακοπής κατά των ως άνω
κατασχετηρίων εις χείρας τρίτου και ειδικότερα εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας EUROΒΑΝK
ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., την παράσταση κατά
την ορισθείσα δικάσιμο και σε οιαδήποτε μετ' αναβολή δικάσιμο, την κατάθεση προτάσεων, προσθήκης
αντίκρουσης καθώς και να προβεί σε οιεσδήποτε άλλες ενέργειες απαιτούνται  για τη διεκπεραίωση της ως
άνω υπόθεσης.

H αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα Ευρώ (450,00 €) μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 00/6111 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων" του
προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2020.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2020 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι,25/02/2020

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

 

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Δ.Υ.Ο .Σ.  
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