
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
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Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ              Αριθ. πρωτ.              939 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 2/2016 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 27 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη 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. 552/22-01-16 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 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4 ): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                1. Κυρίτσης Γεώργιος  

2. Διψάνας Αχιλλεύς                2. Μανώλης Γεώργιος 

3. Έξαρχος Γεώργιος                3. Ζάχος Βασίλειος 

4. Τσούγιας Χρήστος   
5. --   

6. --   

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
 
ΘΕΜΑ (5ο). «Έγκριση της αριθ.  24/2016 απόφασης Δημάρχου»             
Αριθμός   Απόφασης ( 6 ) 

 
 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. 24/2016 (ΑΔΑ: ΨΗΕ7ΩΗ7-Ν1Λ), με την οποία 
δίνεται εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας κ. Αστέριο 
Ροφαλή του Ιωάννη (ΑΜ. 463), να παραιτηθεί του δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 
40/26-11-2015 αίτησης αναστολής εκτέλεσης του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ κατά της υπ’. αριθ. 
663/2015 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Λάρισας και κατά της εταιρίας με την 
επωνυμία «Φ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» απευθυνόμενη στο Ειρηνοδικείο 
Λάρισας και να καταθέσει νέο δικόγραφο αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της άνω 
διαταγής πληρωμής και κατά της άνω αντιδίκου, στην οποία αίτηση αναστολής θα 
εμπεριέχεται και το αίτημα προσωρινής διαταγής. Να παραστεί κατά τη συζήτηση της 
προσωρινής διαταγής και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της 663/2015 Διαταγής 
Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Λάρισας και κατά της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης 

ΑΔΑ: ΨΗΜ1ΩΗ7-Χ6Ψ



ευθύνης με την επωνυμία «Φ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με σκοπό αυτή να 
γίνει δεκτή. Ορίζεται δικαστικός επιμελητής για την σχετική επίδοση. 
 
 Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής για την έγκριση της απόφασης του Δημάρχου. 
 Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 την υπ’ αριθ. 24/2016 (ΑΔΑ: ΨΗΕ7ΩΗ7-Ν1Λ) απόφαση του Δημάρχου Τεμπών, 

 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 
 

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι  την υπ’ αριθ. 24/2016 (ΑΔΑ: ΨΗΕ7ΩΗ7-Ν1Λ) απόφαση του Δημάρχου 
Τεμπών, με την οποία δίνεται εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο του Πρωτοδικείου 
Λάρισας κ. Αστέριο Ροφαλή του Ιωάννη (ΑΜ. 463):  
α) να παραιτηθεί του δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 40/26-11-2015 αίτησης 
αναστολής εκτέλεσης του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ κατά της υπ’. αριθ. 663/2015 Διαταγής 
Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Λάρισας και κατά της εταιρίας με την επωνυμία «Φ. 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» απευθυνόμενη στο Ειρηνοδικείο Λάρισας και να 
καταθέσει νέο δικόγραφο αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της άνω διαταγής πληρωμής 
και κατά της άνω αντιδίκου, στην οποία αίτηση αναστολής θα εμπεριέχεται και το αίτημα 
προσωρινής διαταγής. 
β) να παραστεί ενώπιον του κ.κ. Ειρηνοδίκη Λάρισας κατά τη συζήτηση της προσωρινής 
διαταγής και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τεμπών, με σκοποό να γίνει δεκτή η προσωρινή 
διαταγή. 
 γ) να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας κατά τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής εκτέλεσης κατά της 663/2015 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Λάρισας 
και κατά της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Φ. 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με σκοπό αυτή να γίνει δεκτή. 
 
2. Ορίζει το ΔΔιικκαασσττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήή του Πρωτοδικείου Λάρισας κ. Χρίστο Παναγιωτή, κάτοικο 
Λάρισας (οδός Καρδίτσης αρ. 35) προκειμένου να προβεί στην επίδοση της άνω αίτησης 
αναστολής εκτέλεσης προς την αντίδικο εταιρία με την επωνυμία «Φ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
 
 Η αμοιβή του ανωτέρου δικηγόρου, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Δικηγόρων και θα βαρύνει τον ΚΚ..ΑΑ..  0022..0000..66111111  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου. 
 
 Η δαπάνη επίδοσης της αίτησης αναστολής εκτέλεσης ανέρχεται στο ποσό των στο 
ποσό των 8899,,7799  εευυρρώώ και θα βαρύνει τον ΚΚΑΑΕΕ  0022..0000..66111166  του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   6/2016 
………………………………………………………………………………………………………. 
 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    

ΑΔΑ: ΨΗΜ1ΩΗ7-Χ6Ψ



 
          Τσάτσαρης Χρήστος 

ΑΔΑ: ΨΗΜ1ΩΗ7-Χ6Ψ
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