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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 15/2021 της Ε.Ε.

Στις 09 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 4η 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
05/02/2021

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 6ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της
εκπροσώπησης του Συνδέσμου ενώπιον του ΜΠΑ, για την συζήτηση της αίτησης αναστολής κατά
της 5956/20 διαταγής πληρωμής» και λέει τα εξής:

Την 20.10.2020, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών την από 19.10.2020 αίτηση του κατά της υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία
«Μαυρογένη και ΣΙΑ Ο.Ε.», για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’αρ.5956/2020 Διαταγής Πληρωμής του
κ.Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της κοινοποιηθείσας την 13.10.2020 παρά πόδας
ακριβούς αντιγράφου του α΄απογράφου εκτελεστού της άνω Διαταγής Πληρωμής από 5.10.2020 επιταγής προς
πληρωμή της Πληρεξουσίας Δικηγόρου της καθ’ης. Η εν λόγω αίτηση έχει προσδιοριστεί για συζήτηση ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 16.2.2021.

Εκ των ανωτέρω, καθίσταται αναγκαία η εκπροσώπηση των συμφερόντων του Συνδέσμου κατά την ως άνω
δικάσιμο, με τη σχετική ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση και να αναθέσουμε στη Δικηγόρο
Αθηνών, κα Χριστίνα Η. Παπανδρεοπούλου με ΑΜ ΔΣΑ 33035, να προβεί σε όποιες διαδικαστικές ενέργειες
απαιτούνται σχετικά με την ως άνω υπόθεση, ήτοι ιδίως στην κατάθεση σημειώματος, στην εξέταση μαρτύρων
και στην παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 16.2.2021 αλλά και
σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναπροσδιορισμό δικάσιμο.
Η αμοιβή της ως άνω δικηγόρου ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) πλέον ΦΠΑ, και θα
βαρύνει τον ΚΑ 00/6111 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων" του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού
έτους 2021.

 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.
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4. Την υπ' αριθ. 11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ).
5 . Την υπ' αριθ. 05/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμούΑΣΔΑ Ο.Ε. 2021"
(ΑΔΑ:Ψ8ΕΨΟΡΕΓ-ΘΘΘ) που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 88275/21900 /17/11/2020 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 5256/23.11.2020)         
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στη Δικηγόρο Αθηνών κα Χριστίνα Η. Παπανδρεοπούλου, με ΑΜ ΔΣΑ 33035, την εκπροσώπηση
του Συνδέσμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την κατάθεση σημειώματος, την
εξέταση μαρτύρων και την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο
της 16.2.2021 και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναπροσδιορισμό δικάσιμο καθώς και την πραγματοποίηση
οιωνδήποτε ενεργειών απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εν λόγω υπόθεσης.
H αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται στο ποσό πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) πλέον ΦΠΑ και θα
βαρύνει τον ΚΑ 00/6111 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων" του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ
οικονομικού έτους 2021.   

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 09/02/2021

ΟΠρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

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

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  
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