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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 20/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τρίτη (23η) Ιουνίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 11197/18-06-2014. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Σταµούδης Ελευθέριος, 

αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 3.  Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Παπανικολάου Ευτυχία, 5. Σαράντη 

Μαρία τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης, 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 15ο 
Άσκηση ή µη ένδικων µέσων κατά της µε αριθ. 

66/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου 

(συµβιβασµός – κατάργηση δίκης) 

 

Αριθµός Απόφασης: 212 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

«Η αιτούσα, µε την µε αριθ. κατάθεση 69/2012 αγωγή της σε βάρος του ∆ήµου  και για τους 

λόγους που αναφέρουν σ’ αυτήν (αγωγή), ζήτησε να καταδικασθεί ο ∆ήµος να πληρώσει, το 

στην αγωγή αναφερόµενο ποσό. 

Η παραπάνω αγωγή συζητήθηκε στις 09/10/2013 κατ’ αντιµωλία δηλαδή µε την παρουσία 

όλων των διαδίκων, εξετάσθηκαν µάρτυρες και από τις δύο πλευρές και εκδόθηκε η µε αριθ. 

66/2014 οριστική απόφαση µε την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της αιτούσας και υποχρεώθηκε ο 

∆ήµος µας να καταβάλλει το ποσό των 9.474.20 € µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την 

επίδοση της αγωγής, πλέον δικαστικής δαπάνης 250 €. 
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Με βάση τα παραπάνω και την από 19/06/2014 για το θέµα αυτό γνωµοδότηση του ∆ικηγόρου 

του ∆ήµου που τάσσεται υπέρ της µη άσκησης ένδικων µέσων, εισηγούµαι την µη άσκηση 

ενδίκων µέσων κατά της οριστικής αυτής απόφασης, γιατί δεν υφίστανται ενστάσεις νοµικού ή 

ουσιαστικού περιεχοµένου οι οποίες προβαλλόµενες στο Εφετείο µπορούν να γίνουν 

αποδεκτές από αυτό και κινδυνεύει ο ∆ήµος αν συνεχισθεί η όλη εκκρεµοδικία, να επιβαρυνθεί 

µε περαιτέρω τόκους και µεγαλύτερη δικαστική δαπάνη. 

Ύστερα από τα παραπάνω και τον διάλογο που αναπτύχθηκε, η Οικονομική Επιτροπή 

αφού είδε και τις διατάξεις του αρθρ. 72 του Ν. 3852/10 και με δεδομένο ότι τα 

παραπάνω ωφελούν τον Δήμο και δεν έχουμε μισθολογική διαφορά. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Να μην ασκηθεί οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο κατά της με αριθ. 

66/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου παραιτούμενου του Δήμου 

και του δικαιώματος άσκησης αυτών, με τον όρο ότι η αιτούσα θα παραιτηθεί του 

δικαιώματος άσκησης έφεσης κατά της παραπάνω αποφάσεως. 

2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε αναγκαίου για την ολοκλήρωση 

των παραπάνω ενεργειών εγγράφου.  

 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  212/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  23η Ιουνίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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