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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2023 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  30 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)),  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
529/26-01-23 πρόσκληση του Προέδρου αυτής  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 
του Ν.4071/2012, 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  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Κρικώνης  Χρήστος 

2. Κυρίτσης Γεώργιος            2.    Βλάχος Αθαν. 
3. Κολλάτος Κων.                      

4. Κοντογιάννης Ιωάν.  
 

5. Ζαρδούκας Κων.*  
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*Δια τηλεδιάσκεψης 
  

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 εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 7ο ) «Επί γνωμοδότησης δικηγόρου, (αίτηση Τσιμπούκης)»             
Αριθμός   Απόφασης   (  7 ) 
    

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τ. Α’) Το άρθρο 72 του  
Ν.3852/2010 διαμορφώνεται ως εξής:  
«Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι 
συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής & 
διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές 
ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: …..  

ιι))  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ππρροοσσφφυυγγώώνν  σσττιιςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  κκααιι  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  
άάσσκκηησσηη  ήή  μμηη  όόλλωωνν  ττωωνν  έέννδδιικκωωνν  ββοοηηθθηημμάάττωωνν  κκααιι  έέννδδιικκωωνν  μμέέσσωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  

ππααρρααίίττηησσηη  ααππόό  ααυυττάά,,  ππλληηνν  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  δδιικκώώνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  σσττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ήή  ττηη  

μμεεττααττρροοππήή  ττηηςς  εερργγαασσιιαακκήήςς  σσχχέέσσηηςς  ……....    ΕΕππίίσσηηςς  ααπποοφφαασσίίζζεειι  ττοονν  σσυυμμββιιββαασσμμόό  ήή  ττηηνν  

κκααττάάρργγηησσηη  δδίίκκηηςς  πποουυ  έέχχεειι  ααννττιικκεείίμμεεννοο  πποοσσόό  έέωωςς  6600..000000  €€,,  ππλλέέοονν  ΦΦΠΠΑΑ..  ……………………....  

ιιδδ))  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  ππλληηρρεεξξοούύσσιιοουυ  δδιικκηηγγόόρροουυ  κκααιι  ττηηνν  ααννάάκκλληησσηη  ττηηςς  

ππλληηρρεεξξοουυσσιιόόττηηττααςς  ττοουυ  σσεε  όόσσοουυςς  δδήήμμοουυςς  δδεενν  έέχχοουυνν  ππρροοσσλληηφφθθεείί  δδιικκηηγγόόρροοιι  μμεε  μμηηννιιααίίαα  

ααννττιιμμιισσθθίίαα,,  εείίττεε  ααυυττοοίί  πποουυ  ππρροοσσλληηφφθθεείί  δδεενν  έέχχοουυνν  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ππααρρίίσσττααννττααιι  σσεε    ααννώώττεερραα    

δδιικκαασσττήήρριιαα..    ΜΜπποορρεείί  εεππίίσσηηςς  νναα  ααννααθθέέττεειι  ττηηνν  ππααρροοχχήή  γγννωωμμοοδδοοττήήσσεεωωνν,,  μμόόννοο  εεφφόόσσοονν  δδεενν  

έέχχοουυνν  ππρροοσσλληηφφθθεείί  δδιικκηηγγόόρροοιι,,  μμεε  μμηηννιιααίίαα  ααννττιιμμιισσθθίίαα..    ΜΜεε  ααππόόφφαασσήή  ττηηςς,,  εείίννααιι  δδυυννααττήή  κκααττ’’  



εεξξααίίρρεεσσηη  ηη  ααννάάθθεεσσηη  σσεε  δδιικκηηγγόόρροο,,  εεξξώώδδιικκοουυ  ήή  δδιικκαασσττιικκοούύ  χχεειιρριισσμμοούύ,,  ααννάά  υυππόόθθεεσσηη,,  

ζζηηττηημμάάττωωνν  τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  ιιδδιιααίίττεερρηη  σσηημμαασσίίαα  γγιιαα  τταα  σσυυμμφφέέρροονντταα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  κκααιι  ααππααιιττοούύνν  

εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννηη  γγννώώσσηη  ήή  εεμμππεειιρρίίαα..  ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααυυττέέςς,,  ηη  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  δδιικκηηγγόόρροουυ  οορρίίζζεεττααιι  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  228811  ττοουυ  ΚΚΔΔΚΚ..»»  
 

Με την αριθ. 225522//22002222   προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε 
η δικηγόρος  ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, για να γνωμοδοτήσει σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  ααιιττήήσσεειιςς  ττωωνν::    11))  

ΤΤΣΣΙΙΜΜΠΠΟΟΥΥΚΚΗΗ  ΧΧρρήήσσττοουυ  του  ΙΙωωάάννννηη  &&  22))  ΚΚΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΗΗ  ΑΑθθαανναασσίίοουυ  του  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ,,  γγιιαα  

ααπποοζζηημμίίωωσσηη  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  ττωωνν  υυλλιικκώώνν  ζζηημμιιώώνν  ττωωνν  οοχχηημμάάττωωνν  ττοουυςς.  ..                 
 

Στη συνέχεια, η πληρεξούσια δικηγόρος, μας έστειλε την από 22.12.2022 
Γνωμοδότηση,  εεππίί  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  ττοουυ  ΤΤΣΣΙΙΜΜΠΠΟΟΥΥΚΚΗΗ  ΧΧρρήήσσττοουυ  του  ΙΙωωάάννννηη,,   η οποία έχει ως εξής:  
………………………………….……………………………………….…………………………………………………………………… 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  
 

Μου ανατέθηκε από τον Δήμο Τεμπών να γνωμοδοτήσω σχετικά με την από  23.5.2022   
υποβληθείσα προς αυτόν  αίτηση αποζημιώσεως του Χρήστου Τσιμπούκη του Ιωάννη, κατοίκου  
Καλοχωρίου, για υλικές  ζημιές  που προκλήθηκαν στο υπ΄αριθμ  ΡΡΖ-6137 αγροτικό αυτοκίνητο του 
από υπαιτιότητα του Δήμου. 
Ειδικότερα αναφέρει « Σας παρακαλώ να εγκρίνεται  την  επισκευή της πόρτας του οδηγού στο 
αυτοκίνητό ΡΡΖ-6137 που συνέβη στις 19.05.2022 στο Καλοχώρι, ύστερα από ανεμοστρόβιλο δυνατό 
πέσανε τρεις κάδοι απορριμμάτων οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι στο ύψος της εκκλησίας του 
Καλοχωρίου χωρίς φρένα και προκαλέσανε μεγάλη ζημιά στην αριστερή πόρτα (οδηγού) του 
αυτοκινήτου μου το οποίο είναι αγροτικό και το χρησιμοποιώ  καθημερινά για να ασκήσω το 
επάγγελμά μου. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω πως οικονομικά αδυνατώ μου είναι δύσκολο 
αρκετά να πληρώσω την ζημιά»    Προσκομίζει δε προς απόδειξη  των υλικών ζημιών α) προσφορά 
του  Συνεργείου της εταιρίας ΤΟΥΟΤΑ για συνολική δαπάνη 624,51 ευρώ( επισκευή φανοποιείου 
193,50€ και  ΠΟΡΤΑ LH 310,14€ + 120,87€ ΦΠΑ)   β) έγγραφο της εκπροσώπου της εταιρείας Β.Δ 
ΑΔΑΜΟΥ  Μαρίας Αδάμου και γ) έγγραφο του προέδρου της Κοινότητας Καλοχωρίου Γεωργίου 
Σαΐτη,. ο οποίος δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας του γεγονότος  δηλαδή της μετακίνησης των κάδων 
απορριμμάτων εξ αιτίας ισχυρής ανεμοθύελλας που έπληξε στις 19.5.2022 την κοινότητα 
Καλοχωρίου. 
Α.-Ο κ.Τσιμπούκης δεν απέδειξε ότι είναι δικαιούχος της αποζημίωσης, αφού δεν προσκόμισε   
αντίγραφο διπλώματος οδήγησης , αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου καθώς και έγγραφο που να 
αποδεικνύει την γενεσιουργό αιτία πρόκλησης της υλικής ζημίας στο αυτοκίνητό του, δηλαδή 
έγγραφο πιστοποίησης καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ ή ΑΤΑ της 19ης Μαΐου 2022 ή αστυνομικό 
δελτίο συμβάντος, τα οποία ήταν ικανά να μετατοπίσουν κάδους απορριμμάτων. Απορίας άξιον 
είναι πως οι μετακινηθέντες  τρείς (3)  κάδοι απορριμμάτων  κατευθύνθηκαν  όλοι  μαζί στην ίδια 
κατεύθυνση δηλαδή ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ και δεν προκάλεσαν 
ζημιά σ΄άλλο σημείο αυτού. 
Δεν προκύπτει δε, εάν ενημερώθηκε η ασφαλιστική του εταιρία, ώστε να καταγραφεί το συμβάν και 
να προωθηθεί στον πραγματογνώμονα, ώστε στη συνέχεια να βεβαιώσει αυτός, ότι η ζημιά ήταν 
απότοκος των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ούτε βέβαια  προσκόμισε φωτογραφίες του 
αυτοκινήτου και ειδικότερα της αριστερής πόρτας αυτού, από τις οποίες θα αποδεικνύονταν οι 
υλικές ζημιές . 
Σε κάθε περίπτωση δεν αποδεικνύεται με έγγραφα η ακριβής έκταση της ζημιάς,  όπως 
πραγματογνωμοσύνη ή τιμολόγιο αγοράς ανταλλακτικών ή εργασίας επισκευής, διότι κρίθηκε 
νομολογιακά, ότι δεν αρκεί προσφορά αντικατάστασης  των  βλαβέντων μερών του αυτοκινήτου 
αλλά νόμιμο παραστατικό από το οποίο να προκύπτει η δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε ο 
ζημειωθείς(ΔπρΑ 4400/2020). 
Η απουσία τέτοιων δικαιολογητικών έχει συχνά ως αποτέλεσμα να εγείρονται ζητήματα νομιμότητας 
των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής αποζημιώσεων κατόπιν συμβιβασμού, όπως διαπιστώνει ο 
Συνήγορος του Πολίτη στο υπ΄ άριθμ Φ.1000.2/26683/4-7-2013 έγγραφό του. 
Β-. Η υποχρέωση των ΟΤΑ προς αποζημίωση θεμελιώνεται στα άρθρα 105 

και 106 Εις ΝΑΚ, τα οποία ορίζουν ότι: «Για παράνομες πράξεις ή 

παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση δημόσιας 

εξουσίας που τους έχει ανατεθεί/ το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση  

αν η πράξη ή παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για 



χάρη του γενικού συμφέροντος...» και  «οι διατάξεις ... εφαρμόζονται 

και για την ευθύνη των δήμων και κοινοτήτων ή των άλλων προσώπων 

δημοσίου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται 

στην υπηρεσία τους».  
Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να 

γεννηθεί η αστική ευθύνη, όπως τις καθορίζει η νομολογία, είναι οι 

εξής:  
Παράνομη πράξη ή παράλειψη των οργάνων του Δημοσίου ή ΟΤΑ (106 

ΕισΝΑΚ), η οποία περιλαμβάνει και τις υλικές ενέργειες τους, κατά την 

άσκηση της δημόσιας εξουσίας. Παράνομη ενέργεια του Δημοσίου συνιστά 

όχι μόνο η πράξη, αλλά και η παράλειψη προς εκτέλεση ορισμένης υλικής 

ενέργειας που επιβάλλεται από τον Νόμο. Η παράνομη παράλειψη έγκειται 

στην παράβαση της διοικητικής υποχρέωσης επιμέλειας. Εκείνος που 

επιτρέπει να υπάρξει μια εστία διακινδύνευσης, στο πεδίο για το οποίο 

είναι υπεύθυνος, πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα ώστε 

να αποτρέψει τον κίνδυνο που μπορεί να επαπειλήσει τρίτους. Εάν δεν 

αποσοβήσει τον κίνδυνο, υποχρεούται να καλύψει τη ζημία που αυτοί 

υπέστησαν. Περαιτέρω, για τις περιπτώσεις που αφορούν σε αποζημίωση 

για βλάβες που προκλήθηκαν από υπαιτιότητα του Δήμου υπάγονται και 

αυτές που προκαλούνται από μετακίνηση κάδων από ακραία καιρικά 

φαινόμενα, αφού η ευθύνη του Δήμου είναι αντικειμενική. 

 Ζημία. Η παράνομη συμπεριφορά πρέπει να προκαλεί ζημία. Η αποζημίωση 

που χορηγείται στον παθόντα είναι πλήρης και περιλαμβάνει τόσο τη 

θετική και αποθετική ζημία όσο και την ηθική βλάβη (όταν βλάπτονται 

αγαθά που συνδέονται με την προσωπικότητα, την υγεία, τη σωματική 

ακεραιότητα κλπ του τρίτου προσώπου), καλύπτει δε και την ψυχική 

οδύνη.  
Ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας. Μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και 

της επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος πρέπει να υπάρχει αιτιώδης 

σύνδεσμος. Πρέπει, δηλαδή, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, 

η φερόμενη ως ζημιογόνα πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια, κατά τη 

συνήθη και κανονική πορεία των πραγμάτων, να είναι ικανή να επιφέρει 

το ζημιογόνο αποτέλεσμα.  
Ο «αντικειμενικός» χαρακτήρας της ευθύνης δεν απαιτεί υπαιτιότητα. 

Η ύπαρξη υπαιτιότητας (δόλου ή αμέλειας) οργάνου της διοίκησης δεν 

αποτελεί προϋπόθεση για τη θεμελίωση της αστικής ευθύνης του 

Δημοσίου. Αρκεί η βλάβη του δικαιώματος ενός πολίτη (αντικειμενικός 

χαρακτήρας ευθύνης).  
Περαιτέρω και σύμφωνα με τη νομολονία, η επέλευση της ζημίας πρέπει 

να αποδεικνύεται επαρκώς με την προσκόμιση των απαραίτητων 

παραστατικών (τιμολόγια επισκευής του οχήματος), η δε αιτιώδης 

συνάφεια μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος και του αποτελέσματος, 

πρέπει να αποδεικνύεται από την προσκόμιση δημοσίου εγγράφου 

(Αστυνομικό Δελτίο Συμβάντος ή πιστοποίηση καιρικών φαινομένων) ή 

πιστοποίηση δημοτικού υπαλλήλου η οποία συντάσσεται στον τόπο του 

ατυχήματος μετά από κλήση του ζημιωθέντος(ΔΠρωτΑ 4400/2020).                                                                                       
      Η διαδικασία που προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη για τον 

εξώδικο συμβιβασμό είναι αυστηρά τυποποιημένη, περιβεβλημένη τον 

έγγραφο τύπο και έχει την εξής μορφή για τη συνηθέστερη των 

περιπτώσεων, βλάβη οχήματος από μετακίνηση κάδου  απορριμμάτων, πτώση 

κλαδιών δέντρων κλπ λακκούβες στο οδόστρωμα: Εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος από τη στιγμή επέλευσης της ζημιάς, ο πολίτης σε ειδικό 

έντυπο που απευθύνει στη Δημαρχιακή Επιτροπή, προβαίνει σε έγγραφη 

αίτηση για αποζημίωση, στην οποία προσδιορίζει επακριβώς το ύψος της 

θετικής ζημίας που υπέστη. Το ειδικό αυτό έντυπο συνοδεύεται από: α/ 

αναφορά στον χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο επέλευσης της ζημίας , β/ 

φωτογραφικό υλικό δηλωτικό της ζημίας του αυτοκινήτου, γ/ (αντίγραφο 

διπλώματος οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας, ασφαλιστικού συμβολαίου,  δ/ 

παραστατικά δηλωτικά της ζημίας (τιμολόγια) και ε/ έκθεση βεβαιώσεως 

από το Βιβλίο Συμβάντων του οικείου Αστυνομικού Τμήματος ή άλλο 

δημόσιο έγγραφο. 



Για την υπό κρίση υπόθεση, προσκομίστηκαν μόνον τα αναφερόμενα στην 

αρχή της παρούσας έγγραφα.   

Από τα ως άνω προσκομιζόμενα έγγραφα  όμως, δεν συνάνεται ποιο είναι το ακριβές ποσό που 
προκύπτει από νόμιμα παραστατικά έγγραφα (τιμολόγια) δηλωτικά της ζημίας. 
Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ πρωτ οικ 351/2013 εγκύκλιο  του 
Υπουργείου Εσωτερικών «....είναι προφανές ότι δεν αίρεται η υποχρέωση του ζημιωθέντος να 
προσκομίσει δικαιολογπτικό από τα οποία καταρχήν να τεκμηριώνεται το γενεσιουργό περιστατικό 
της διαφοράς (όπως αστυνομικό δελτίο συμβάντος) αλλά και παραστατικό δηλωτικά της ζημίας 
(τιμολόγια) άλλωστε η απουσία τέτοιων δικαιολογητικών έχει συχνά ως αποτέλεσμα να εγείρονται 
ζητήματα νομιμότητας των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής αποζημιώσεων κατόπιν συμβιβασμού, 
όπως διαπιστώνει και ο Συνήγορος του Πολίτη στο υπ' αριθμ. Φ 100.2/26683/4.7.2013 έγγραφό του.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ θετικά και υπέρ του εξώδικου συμβιβασμού προκειμένου να 
αποφευχθεί η σημαντική οικονομική επιβάρυνση του Δήμου σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της 
διαφοράς, εάν και εφόσον  ποοσκομιστούν από τον αιτούντα Χρήστο Τσιμπούκη: Πιστοποίηση 
ακραίων καιρικών φαινομένων της 19 Μαΐου 2022, νόμιμα παραστατικά (τιμολόνια) δηλωτικά της 
ζημίας, τα οποία είναι νόμιμα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν το σχετικό ένταλμα 
πληρωμής, παραστατικό νόμιμης κυκλοφορίας του οχήματος, αντίγραφο 

αδείας κυκλοφορίας και φωτογραφίες αυτοκινήτου καθώς και πραγματογνωμοσύνη από την 

οποία θα βεβαιώνεται η συνάφεια της ζημίας με τις ακραίες καιρικές συνθήκες. 
 

Λάρισα 22.12.2022 
Η Γνωμοδοτούσα Δικηγόρος 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

την γνωμοδότηση του Δικηγόρου, τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική .  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

1. Αποδέχεται την από 22-12-2022  Γ ν ω μ ο δ ό τ η σ η  της δικηγόρου ΠΕΤΡΩΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑΣ,  με την οποία Γνωμοδοτεί θετικά και υπέρ του εξώδικου συμβιβασμού 
προκειμένου να αποφευχθεί η σημαντική οικονομική επιβάρυνση του Δήμου σε 
περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς, εάν και εφόσον  ποοσκομιστούν από 
τον αιτούντα Χρήστο Τσιμπούκη: Πιστοποίηση ακραίων καιρικών φαινομένων της 19 
Μαΐου 2022, νόμιμα παραστατικά (τιμολόνια) δηλωτικά της ζημίας, τα οποία είναι 
νόμιμα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν το σχετικό ένταλμα πληρωμής, 
παραστατικό νόμιμης κυκλοφορίας του οχήματος, αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας και 
φωτογραφίες αυτοκινήτου καθώς και πραγματογνωμοσύνη από την οποία θα 
βεβαιώνεται η συνάφεια της ζημίας με τις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

 
➢ Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών, για 

τις απαιτούμενες ενέργειες. 
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   7/2023 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 
 Ο Πρόεδρος                            Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                             (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

   Σίμος Βασίλειος. 


