
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 22.01.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 1η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 4η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 22.01.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:922 
 

<< Λήψη απόφασης περί γνωµατεύσεων δικηγόρων για υποθέσεις του ∆ήµου  >>.  
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος   
Πρόεδρος: Μαλαµατίνη - Φατώλια Μελαχροινή 
Αντιπρόεδρος : Χριστοδούλου Γεωργία  
Γραµµατέας: Κουφογιάννης ∆ηµήτριος  
 
1/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                             9/. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                    10/. ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                   11/. ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              12/ KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ          
5/. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                13/. ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ   
6/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                              14/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
7/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                              15/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  , ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , 
ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ .                                                                                        
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ,  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ ,ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ , ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙ, 
ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ . 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
  
Σύµφωνα µε την 544/17-01-2014    έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου , που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα, 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
Από το πρακτικό της 1ης  Τακτικής   Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζαγοράς - Μουρεσίου που 
συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην Ζαγορά    , την 
22.01.2014   ηµέρα Τετάρτη     και ώρα 15:00 µ.µ. 
 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης . 
Μετά την συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν 
την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) διαβάστηκε στο σώµα η υπ΄αριθµ. πρωτ. 
492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου. Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες κάτοικοι και 
εκπρόσωποι φορέων της Τ.Κ. Πουρίου . 
  
Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος αποχώρησε µετά την 
συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την 
συζήτηση του 1ου θέµατος) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού 
Συλλόγου Πουρίου, οργισµένος σε ένδειξη διαµαρτυρίας τόσο για την απρόκλητη και προσβλητική 
φραστική επίθεση που ο ίδιος δέχτηκε µε απαράδεκτους σε βάρος του χαρακτηρισµούς , όσο και για τις 
<< προειδοποιήσεις >> και ευθείες απειλές << περί ανεπιθύµητων προσώπων >> στο χωριό που 
συλλήβδην εξαπολύθηκαν κατά των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από << αγανακτισµένους >> 
οργίλους παράγοντες της Τ.Κ. Πουρίου , εκφράζοντας µε την πολιτική του αυτή πράξη τον 
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αποτροπιασµό του και την αποδοκιµασία του σε τέτοιου είδους συµπεριφορές που πλήττουν άµεσα τους 
θεσµούς και το κύρος της Αυτοδιοίκησης και του πολιτικού µας πολιτισµού.   Στην συνέχεια 
αντικαταστάθηκε από τον Αντιδήµαρχο κ. Μπρίζη Θεόδωρο    ( σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  άρθρο  
67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και στο  άρθρο 7 παρ. 10 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ).  
 
Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λεβέντης Κων/νος αποχώρησε  µετά 
την συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την 
συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-
2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος  µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος  αποχώρησε  
µετά την συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν 
την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-
01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χριστοδούλου Γεωργία , µετά την συζήτηση της 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου , δήλωσε ότι αποχωρεί από 
την συνεδρίαση για τον λόγο ότι θεωρεί απαράδεκτη την αποχώρηση του κ. ∆ηµάρχου µε τον τρόπο µε 
τον οποίο αυτή έγινε και το λεξιλόγιο που χρησιµοποίησε και ότι αυτό είναι ύψιστη προσβολή για το 
σώµα. Στην συνέχεια παρέµεινε στην συνεδρίαση και αποχώρησε µετά την συζήτηση του 3ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χιώτης ∆ηµήτριος αποχώρησε µετά την συζήτηση 
του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την συζήτηση του 
1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του 
Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Κοντογιώργος Απόστολος αποχώρησε µετά την 
συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την 
συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-
2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας κ. Ρηγόπουλος Παναγιώτης  προσήλθε κατά την 
διάρκεια της συζήτησης της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτησης  του Αγροτικού Συλλόγου 
Πουρίου. 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου κ. Ανηλιώτης Κων/νος αποχώρησε µετά την συζήτηση της 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μούρεσι κ. Μαµούρης Ευάγγελος αποχώρησε µετά την συζήτηση 
της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος Τσόγκα Αικατερίνη για την τήρηση των 
πρακτικών.  
 
ΘΕΜΑ : 4ο   

 
Η  Πρόεδρος  εισηγούµενη  το 4ο θέµα της  ηµερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του σώµατος εισήγηση 
του κ. ∆ηµάρχου µε θέµα : << Λήψη απόφασης περί γνωµατεύσεων δικηγόρων για υποθέσεις του 
∆ήµου >> στην οποία αναφέρονται τα  παρακάτω: 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 στις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής ανήκει και η 
απόφαση για ορισµό δικηγόρου στους ∆ήµους που δεν έχουν την δυνατότητα να προσλάβουν δικηγόρο 
µε µηνιαία αντιµισθία.  
Επίσης στο ίδιο άρθρο ( περίπτωση ( ιδ ) παρ. 1 του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010) η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο συµβούλιο για τον εξώδικο 
συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων ( 30.000,00 ) 
ευρώ. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου µε την 206/2013  αποφάσισε τα παρακάτω: 
α) Τον ορισµό πληρεξούσιων δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του ∆ήµου  
( όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 206/2013 απόφαση της Ο.Ε. η οποία επισυνάπτεται )  
Β) Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη απόφασης για την µη άσκηση ένδικων µέσων , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ( ιδ ) παρ. 1 του άρθρου 72<< Οικονοµική Επιτροπή 
Αρµοδιότητες >> του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 άρθρο 6 του Ν. 4071/2012 , 
κατά των : Ιωάννη Α. Στέλλο & Εµποροτεχνικής Ελαστικών ΕΠΕ , µετά από την έγγραφη παραίτησή 

ΑΔΑ: ΒΙΨ1ΩΡΚ-Ο1Ρ



τους , αµφοτέρων από τόκους υπερηµερίας και λοιπά έξοδα καθώς και µέρους αρχικού κεφαλαίου 
οφειλής από τον δεύτερο και να προχωρήσει η διαδικασία για την πληρωµή των απαιτήσεών τους.  
 
Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την λήψη σχετικής απόφασης . 
 
Στην συνέχεια τέθηκε υπόψη του σώµατος η 206/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ( η οποία 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης . 
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος τα παρακάτω: 
Α) Το  υπ΄αριθµ. πρωτ. 680/22-01-2014 Γνωµοδοτικό Σηµείωµα του κ. Κλειδωνάρη ( σχετ. µε τις 
υπ΄αριθµ. καταθ. 225/2013, 224/2013 και 223/2013 αγωγές της οµόρρυθµης εταιρείας µε την  επωνυµία 
<< ∆ηµήτρης Αρχοντάκης – Κρυσταλλία Γούσιου Ο.Ε. >> κατά του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ) , µε 
το οποίο γνωµοδοτείται η µη άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης και υπέρ της εκούσιας 
συµµόρφωσης του ∆ήµου στο διατακτικό των αποφάσεων .Συνίσταται να προταθεί στον αντίδικο να 
παραιτηθεί από τους τόκους και τα έξοδα , καθόσον τα δικαστικά έξοδα στα οποία καταδικάστηκε ο 
∆ήµος , είναι αποτέλεσµα της επιλογής του ιδίου να επιδιώξει την είσπραξη των απαιτήσεών του µε 
περισσότερες αγωγές. 
Β) Το  υπ΄αριθµ. πρωτ. 681/22-01-2014 Γνωµοδοτικό Σηµείωµα του κ. Κλειδωνάρη( σχετ. µε τις 
υπ΄αριθµ. καταθ. 234/2013, 235/2013 , 236/2013 , 237/2013, 230/2013 , 231/2013, 232/2013 και 
233/013  αγωγές του Αντώνιου Ρήγα  κατά του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ) µε το οποίο 
γνωµοδοτείται η µη άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης και υπέρ της εκούσιας συµµόρφωσης του 
∆ήµου στο διατακτικό των αποφάσεων .Συνίσταται να προταθεί στον αντίδικο να παραιτηθεί από τους 
τόκους και τα έξοδα , καθόσον τα δικαστικά έξοδα στα οποία καταδικάστηκε ο ∆ήµος , είναι αποτέλεσµα 
της επιλογής του ιδίου να επιδιώξει την είσπραξη των απαιτήσεών του µε περισσότερες αγωγές. 
Γ) Το  υπ΄αριθµ. πρωτ. 678/22-01-2014 Γνωµοδοτικό Σηµείωµα του κ. Κλειδωνάρη( σχετ. µε τις 
υπ΄αριθµ. καταθ. 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239 και 238/2013  αγωγές του Αντώνιου Ρήγα  κατά του 
∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ) µε το οποίο γνωµοδοτείται η µη άσκηση του ένδικου µέσου της 
αναίρεσης και υπέρ της εκούσιας συµµόρφωσης του ∆ήµου στο διατακτικό των αποφάσεων .Συνίσταται 
να προταθεί στον αντίδικο να παραιτηθεί από τους τόκους και τα έξοδα , καθόσον τα δικαστικά έξοδα 
στα οποία καταδικάστηκε ο ∆ήµος , είναι αποτέλεσµα της επιλογής του ιδίου να επιδιώξει την είσπραξη 
των απαιτήσεών του µε περισσότερες αγωγές. 
∆) Το  υπ΄αριθµ. πρωτ. 682/22-01-2014 Γνωµοδοτικό Σηµείωµα του κ. Κλειδωνάρη ( σχετ. µε την  
υπ΄αριθµ. καταθ. 220/2013   αγωγή  του Παναγιώτη Τσατσάνη του Ταξιάρχη   κατά του ∆ήµου Ζαγοράς 
– Μουρεσίου ) µε το οποίο γνωµοδοτείται η µη άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης και υπέρ της 
εκούσιας συµµόρφωσης του ∆ήµου στο διατακτικό των αποφάσεων .Συνίσταται να προταθεί στον 
αντίδικο να παραιτηθεί από τους τόκους και τα έξοδα . 
 
 
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση   , την 206/2013  απόφαση της Ο.Ε. ,  τα υπ΄αριθµ. πρωτ. 680, 
681, 678 & 682/22-01-2014 Γνωµοδοτικά Σηµειώµατα του δικηγόρου κ. Κλειδωνάρη Κων/νου ,  τις 
διάφορες τοποθετήσεις    και µετά από διαλογική συζήτηση 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΝΟΦΩΝΑ 
 

1/. Αποδέχεται την υπ΄αριθµ.  206/2013 απόφαση της Ο.Ε. ( η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) και αποφασίζει την  µη άσκηση ένδικων µέσων , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της περίπτωσης ( ιδ ) παρ. 1 του άρθρου 72<< Οικονοµική Επιτροπή Αρµοδιότητες >> του Ν. 
3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 άρθρο 6 του Ν. 4071/2012 , κατά των : Ιωάννη Α. 
Στέλλο & Εµποροτεχνικής Ελαστικών ΕΠΕ , µετά από την έγγραφη παραίτησή τους , αµφοτέρων από 
τόκους υπερηµερίας και λοιπά έξοδα καθώς και µέρους αρχικού κεφαλαίου οφειλής από τον δεύτερο και 
να προχωρήσει η διαδικασία για την πληρωµή των απαιτήσεών τους.  
 
2/. Αποδέχεται το  υπ΄αριθµ. πρωτ. 680/22-01-2014 Γνωµοδοτικό Σηµείωµα του κ. Κλειδωνάρη ( σχετ. 
µε τις υπ΄αριθµ. καταθ. 225/2013, 224/2013 και 223/2013 αγωγές της οµόρρυθµης εταιρείας µε την  
επωνυµία << ∆ηµήτρης Αρχοντάκης – Κρυσταλλία Γούσιου Ο.Ε. >> κατά του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου ) . 
3/. Αποφασίζει την  µη άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης και την  εκούσια συµµόρφωση του 
∆ήµου στο διατακτικό των υπ΄αριθµ. καταθ. 225/2013, 224/2013 και 223/2013 αγωγών  της οµόρρυθµης 
εταιρείας µε την  επωνυµία << ∆ηµήτρης Αρχοντάκης – Κρυσταλλία Γούσιου Ο.Ε. >>,  εφόσον ο  
αντίδικος παραιτηθεί από τους τόκους και τα έξοδα. 
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4/. Αποδέχεται το  υπ΄αριθµ. πρωτ. 681/22-01-2014 Γνωµοδοτικό Σηµείωµα του κ. Κλειδωνάρη( σχετ. µε 
τις υπ΄αριθµ. καταθ. 234/2013, 235/2013 , 236/2013 , 237/2013, 230/2013 , 231/2013, 232/2013 και 
233/013  αγωγές του Αντώνιου Ρήγα  κατά του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ). 
 
5/. Αποφασίζει την µη άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης και την  εκούσια συµµόρφωση του 
∆ήµου στο διατακτικό των υπ΄αριθµ. καταθ. 234/2013, 235/2013 , 236/2013 , 237/2013, 230/2013 , 
231/2013, 232/2013 και 233/013  αγωγών  του Αντώνιου Ρήγα  , εφόσον ο αντίδικος παραιτηθεί από 
τους τόκους και τα έξοδα. 
 
6/. Αποδέχεται το  υπ΄αριθµ. πρωτ. 678/22-01-2014 Γνωµοδοτικό Σηµείωµα του κ. Κλειδωνάρη( σχετ. µε 
τις υπ΄αριθµ. καταθ. 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239 και 238/2013  αγωγές του Αντώνιου Ρήγα  κατά 
του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ). 
 
7/. Αποφασίζει την  µη άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης και την  εκούσια συµµόρφωση του 
∆ήµου στο διατακτικό των υπ΄αριθµ. καταθ. 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239 και 238/2013  αγωγών 
του Αντώνιου Ρήγα  ,εφόσον ο  αντίδικος παραιτηθεί από τους τόκους και τα έξοδα . 
 
8/. Αποδέχεται το  υπ΄αριθµ. πρωτ. 682/22-01-2014 Γνωµοδοτικό Σηµείωµα του κ. Κλειδωνάρη ( σχετ. 
µε την  υπ΄αριθµ. καταθ. 220/2013   αγωγή  του Παναγιώτη Τσατσάνη του Ταξιάρχη   κατά του ∆ήµου 
Ζαγοράς – Μουρεσίου ). 
 
9/.  Αποφασίζει την  µη  άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης και την  εκούσια συµµόρφωση του 
∆ήµου στο διατακτικό της  υπ΄αριθµ. καταθ. 220/2013   αγωγής του Παναγιώτη Τσατσάνη του Ταξιάρχη   
, εφόσον ο  αντίδικος   παραιτηθεί από τους τόκους και τα έξοδα . 
 
10/. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  4/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 23.01.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
         

 
                                ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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