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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ        Αριθ. Απόφ:  17/2015 
 

 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 6
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα : « Εξέταση της γνωμοδότησης του δικηγόρου Εμμανουήλ Στάγκα σχετικά με την 

υπ΄αριθμόν 34/2014 διαταγή πληρωμής της Τεχνικής Κατασκευαστικής Βρετού Α.Ε.Ε.». 
      

 

     Στην Κάσο, σήμερα  06 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:30 στο Δημοτικό κατάστημα του 

Δήμου Κάσου, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 

1080/30-03-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της Μαρίας Μαλανδρή  που εκδόθηκε 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα έξι (6) 

μέλη, ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                

 

1. Mαρία Μαλανδρή, Πρόεδρος                              1.Γεώργιος Παμπαφίκος, εκτός Κάσου                        

2.  Εμμανουήλ Παρλής, Μέλος                                              

3. Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος     

4. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Μέλος                       

5. Λαμπρινή Γενειάδου, Μέλος 

6. Νικήτας Κρητικός, Μέλος   
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κάσου Σταματίνα Χαλκιά. 

Η Πρόεδρος  κατά την εισήγηση του 3
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης, αναφέρει τα εξής:  

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί 

«Λήψεως απόφασης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού με την Τεχνική Κατασκευαστική Βρετού Α. Ε.Ε., 

κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου», έθεσε υπόψη των μελών τα κατωτέρω, ήτοι:  

α) Την από  17/11/2014   αίτηση της κ. Βρετού  η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3926/17-11-2014  

δυνάμει της οποίας αιτείται την εξωδικαστική επίλυση της υφισταμένης μεταξύ της Τεχνικής 

Κατασκευαστικής Α.Ε.Ε.  και του Δήμου Κάσου διαφοράς, 

β) Την υπ' αριθμ. 4/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή 

γνωμοδότησης περί της δυνατότητας εξωδικαστικής επίλυσης της ως άνω διαφοράς, 

γ) Την υπ΄αριθμ.1070/30-03-15 σχετική γνωμοδότηση επί της 3926/2011 πρότασης συμβιβασμού του 

δικηγόρου  Ρόδου Εμμανουήλ Στάγκα   

δ) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 ορίζεται πως: «1. Η Οικονομική επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: «.......ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και 
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εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 

αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό .... 2. Για τις περιπτώσεις ιβ', ιγ' και ιδ' της προηγούμενης 

παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης». 

Κατ' άρθρο 105 ΕισΝΑΚ αναφέρεται πως «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του 

δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε 

αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του 

γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την 

επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών», ενώ κατ' άρθρο 106 ΕισΝΑΚ 

προκύπτει ότι :« Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για την ευθύνη των 

δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις 

των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους ». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1 εδάφ. ιγ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.- Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Κάσου και της 

Τεχνικής Κατασκευαστικής Βρετού Α.Ε.Ε. .   

Β.- Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 17.600,00 € , σύμφωνα με τα παραστατικά που έχει 

προσκομίσει. 

Γ.- Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμο Κάσου   και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 

8081.22 . 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2015. 

  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                       υπ: Εμμανουήλ Παρλής  

υπ: Μαρία Μαλανδρή                   υπ: Ευαγγελία Δημητρίου  

 υπ: Βασίλειος Παπαγεωργίου 

 υπ: Λαμπρινή Γενειάδου  

                                                         υπ: Νικήτας Κρητικός             

  

 

       

        Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ 

 

           

Μαρία Μαλανδρή                   

 

 


