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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 10/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 08 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 4255/04-05-15 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 Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                1. Τσούγιας Χρήστος  

2. Κυρίτσης Γεώργιος                2. Διψάνας Αχιλλεύς 

3. Έξαρχος Γεώργιος                 

4. Ζάχος Βασίλειος   
5. Μανώλης Γεώργιος   

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, το 
οποίο ομόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί.  
   
ΘΕΜΑ (4ο) ΕΗΔ. «Έγκριση της αριθ.  755/2015 απόφασης Δημάρχου»             
Αριθμός   Απόφασης ( 43 ) 

 
 Με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται 
άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από 
την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 
ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην 
περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 
επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 
 Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, ο 
Δήμαρχος προχώρησε στη λήψη της υπ’ αριθ. 755/2014 (ΑΔΑ: 7ΠΣ4ΩΗ7-ΧΩΖ), με την οποία 
δίνεται εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας κ. Αστέριο 
Ροφαλή του Ιωάννη (ΑΜ. 463), να παραστεί ενώπιον του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Λάρισας 
στις 7-5-2015, ημέρα Πέμπτη & ώρα 12:00’, όπου συζητείται η προσωρινή διαταγή για 
συντηρητική κατάσχεση κατά του Δήμου Τεμπών, ύστερα από το αίτημα που υπέβαλε με 
την κρινόμενη Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων η Μαρία Σισμανίδου του Χαραλάμπους και να 
εκπροσωπήσει το Δήμο Τεμπών κατά τη συζήτηση αυτή, με σκοπό της απόρριψης της 
προσωρινής διαταγής. 
 
 Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής για την έγκριση της απόφασης του Δημάρχου. 
 Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 την υπ’ αριθ. 755/2015 (ΑΔΑ: 7ΠΣ4ΩΗ7-ΧΩΖ) απόφαση του Δημάρχου Τεμπών, 

ΑΔΑ: 7Χ3ΟΩΗ7-ΛΣΗ



 τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτωση  ιε’ του Ν. 3852/2010, και μετά από 
συζήτηση 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι  την υπ’ αριθ. 755/2015 (ΑΔΑ: 7ΠΣ4ΩΗ7-ΧΩΖ) απόφαση του Δημάρχου 
Τεμπών, με την οποία δίνεται εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο του Πρωτοδικείου 
Λάρισας κ. Αστέριο Ροφαλή του Ιωάννη (ΑΜ. 463):  
1) να παραστεί ενώπιον του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Λάρισας στις 7-5-2015, ημέρα 
Πέμπτη & ώρα 12:00’, όπου συζητείται η προσωρινή διαταγή για συντηρητική κατάσχεση 
κατά του Δήμου Τεμπών, ύστερα από το αίτημα που υπέβαλε με την κρινόμενη Αίτηση 
Ασφαλιστικών Μέτρων η Μαρία Σισμανίδου του Χαραλάμπους και να εκπροσωπήσει το 
Δήμο Τεμπών κατά τη συζήτηση αυτή, με σκοπό της απόρριψης της προσωρινής διαταγής. 
 
2) να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας κατά τη δικάσιμο που θα 
προσδιοριστεί για την κρινόμενη Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της αιτούσας Μαρίας 
Σισμανίδου του Χαραλάμπους κατά του Δήμου Τεμπών αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη 
δικάσιμο ή μετ’ αναβολή αυτής και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τεμπών κατά τη συζήτηση 
αυτή, να καταθέσει Σημείωμα Ισχυρισμών προς αντίκρουση και απόρριψη της άνω αίτησης 
και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια για την περαίωση των παραπάνω 
εντολών. 
 
Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του 
Κ.Δ.Κ.  
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   43/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
 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 

ΑΔΑ: 7Χ3ΟΩΗ7-ΛΣΗ
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