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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 06 του μήνα Μαρτίου 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. 2030/02-03-15 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 ΕΠΤΑ ( 7): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                        ΚΑΝΕΝΑΣ 

2. Τσούγιας Χρήστος                  

3. Διψάνας Αχιλλεύς                  

4. Έξαρχος Γεώργιος   

5. Ζάχος Βασίλειος   

6. Κυρίτσης Γεώργιος   

7. Μανώλης Γεώργιος               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). «Επί αιτήσεως εξώδικου συμβιβασμού του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡ. ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΥ»             
Αριθμός   Απόφασης ( 21 ) 
    

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, 

 

ΑΔΑ: ΒΖ9ΦΩΗ7-Ρ9Υ



Με την με αριθμό   5/2015 προηγούμενη απόφασή μας, ορίσαμε δικηγόρο την κα. 
Μ π έ λ τ σ ι ο υ  Σ τ έ λ λ α  προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της από 27-01-2015 
αίτηση του ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΥ Χρ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (αριθ. εισερχόμενου 784/27-01-2015),  σύμφωνα 
με την οποία ζητάει τον εε ξξ ώώ δδ ιι κκ οο   σσ υυ μμ ββ ιι ββ αα σσ μμ όό  της υπόθεσής του (οικονομική 
απαίτηση ποσού 5.950,00 € , νομιμότοκα). 

Πράγματι η δικηγόρος μας έστειλε την με αριθ. εισερχομένου 1843/25-02-15 
σχετική Γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής της αίτησης 
Εξώδικου Συμβιβασμού.  

 
 Δεδομένου όμως ότι, αυτή η απαίτηση του κ. ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΥ Χρ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, δεν 

γινόταν να πληρωθεί με την τακτική διαδικασία πληρωμής εντάλματος, καθώς υπήρχαν 
παραλήψεις-ελλείψεις στα δικαιολογητικά του και γι αυτό άλλωστε δεν πληρώθηκε ως 
σήμερα και προέβη στην κατάθεση της εν λόγω αγωγής, προτείνω να μην δεχθούμε τον 
εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης και να προχωρήσουμε στη διαδικασία  εκδίκασης της 
υπόθεσης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι την μη αποδοχή της με εισερχομένου αριθ. 

πρωτ. 784/27-01-2015 αίτησης του από 27-01-2015 αίτηση ΕΕ ξξ ώώ δδ ιι κκ οο υυ     

ΣΣ υυ μμ ββ ιι ββ αα σσ μμ οο ύύ  του ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΥ Χρ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ,   προς το Δήμο Τεμπών, με αίτημα 
τον Εξώδικο Συμβιβασμό, πριν την συζήτηση της με αριθ. κατάθεσης 461/2014 αγωγής του, 
που άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας. 

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

Προέδρου, 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  
 

Δεν  αποδέχεται  την από 25-02-2015 αίτηση   ΕΕ ξξ ώώ δδ ιι κκ οο υυ     ΣΣ υυ μμ ββ ιι ββ αα σσ μμ οο ύύ  του  
ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΥ Χρ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  (αριθ. εισερχόμενου 784/27-01-2014),  σύμφωνα με την 
οποία ζητάει τον εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσής του, για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους λόγους. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   21/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
 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: ΒΖ9ΦΩΗ7-Ρ9Υ
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