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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 5/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 25 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
12:30’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 1722/20-02-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ.  (άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν παρόντες οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4 ): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                1. Ζάχος Βασίλειος  

2. Τσούγιας Χρήστος                 2. Κυρίτσης Γεώργιος 

3. Διψάνας Αχιλλεύς                 3. Μανώλης Γεώργιος 

4. Έξαρχος Γεώργιος   

5. --   

6. --   

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα εκτός  της ημερήσιας διάταξης.  
 
ΘΕΜΑ ( 2ο). «Περί της υπ.’ Αριθ. 289/2014 απόφ. Ειρηνοδικείου Λάρισας, για την 
υπόθεση ΔΗΜ. ΚΑΓΙΑ»             
Αριθμός   Απόφασης ( 17 ) 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η  οικονομική επιτροπή 

είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, 
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων 
μέσων, 
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό 
συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, 
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και για την ανάκληση 
της πληρεξουσιότητας του, σε όσους Δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί 
δικηγόροι, με μηνιαία αμοιβή είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν 
δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτερα δικαστήρια 
 
Για τις περιπτώσεις ιβ, ιγ, και ιδ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση 

λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της απόφασης, 
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 Στις 29-01-2015 μας κοινοποιήθηκε η με αριθ. 289/2014 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Λάρισας (Τακτική Διαδικασία) με την οποία έγινε δεκτή η υπ’ αριθ. καταθ. 
16/2012 αγωγή του ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  ΚΚάάγγιιαα  ττοουυ  ΕΕυυααγγγγέέλλοουυ, σύμφωνα με την οποία υποχρεώθηκε 
ο Δήμος Τεμπών να καταβάλει στον ενάγοντα Δημήτριο Κάγια το ποσό των 3.025,00 €, με 
το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής του και στα δικαστικά του έξοδα τα οποία τα 
ορίζει σε 180,00 €. 

Μετά από αυτό, ζητήθηκε από την  πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης κα. 
Ευαγγελία Νταλαπάσχα, και μας έστειλε την με αριθ. εισερχομένου 1623/18-02-15 σχετική 
Γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της μη άσκησης έφεσης κατά της 
ως άνω απόφασης προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων του Δήμου Τεμπών, δεδομένου ότι 
δεν υπάρχει κατά τη γνώμη της σοβαρή πιθανότητα ευδοκίμησης τυχόν έφεσης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι την αποδοχή της με αριθ. εισερχομένου 

1623/18-02-15 Γνωμοδότησης της δικηγόρου Ευαγγελίας Νταλαπάσχα και την μη άσκηση 
έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης . 

 
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.  
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, τη γνωμοδότηση της δικηγόρου, τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική 
συζήτηση.  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  

 
 Αποδέχεται την με αριθ. εισερχομένου 1623/18-02-2015 Γνωμοδότηση της 
δικηγόρου Ευαγγελίας Νταλαπάσχα, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει σοβαρή 
πιθανότητα ευδοκίμησης τυχόν έφεσης κατά της αριθ. 228899//22001144 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Λάρισας (Τακτική Διαδικασία) με την οποία έγινε δεκτή η υπ’ αριθ. καταθ. 
16/2012 αγωγή του ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  ΚΚάάγγιιαα  ττοουυ  ΕΕυυααγγγγέέλλοουυ, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος 
Τεμπών να καταβάλει στον ενάγοντα Δημήτριο Κάγια το ποσό των 3.025,00 €, με το νόμιμο 
τόκο από την επίδοση της αγωγής του και στα δικαστικά του έξοδα τα οποία όρισε σε 
180,00 €. 
 Την μη άσκηση έφεσης κατά της αριθ. 289/2014 απόφασης του Ειρηνοδίκη Λάρισας 
(Τακτική Διαδικασία). 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   17/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

           O Αντιδήμαρχος  
   
         Τσάτσαρης Χρήστος 
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