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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 ( 8ο ) «Επί γνωμοδότησης δικηγόρου, (αίτηση Μπασδραβάλας)»             
Αριθμός   Απόφασης   (  8 ) 
    

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. 221155//22002222   προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε 
η δικηγόρος  ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, για να γνωμοδοτήσει σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  κκααττααττεεθθεείίσσαα  ααίίττηησσηη  

ττοουυ  κκ..  ΜΜΠΠΑΑΣΣΔΔΡΡΑΑΒΒΑΑΛΛΑΑ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ττοουυ  ΦΦωωττίίοουυ,,  γγιιαα  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  ττωωνν  υυλλιικκώώνν  

ζζηημμιιώώνν  ττοουυ  οοχχήήμμααττόόςς  ττοουυ,,  σε ατύχημα που συνέβη στην είσοδο του Συκουρίου.                 
 

Στη συνέχεια, η πληρεξούσια δικηγόρος, μας έστειλε την από 19.12.2022 
Γνωμοδότηση, η οποία έχει ως εξής:  
………………………………….……………………………………….…………………………………………………………………… 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
Λάρισα 19.12.2022 

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος 
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 

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

την γνωμοδότηση της  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 19-12-2022  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  βεβαιωθούν τα 
πραγματικά περιστατικά  που επικαλείται ο αιτών στην κρινόμενη αίτηση του και οι 
υλικές ζημιές στο αυτοκίνητό του  είναι απότοκος των συνθηκών  του ατυχήματος (αν 
κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα και παραταύτα  προκλήθηκε το ατύχημα αποκλειστικά 
από την ύπαρξη όμβριων υδάτων στο οδόστρωμα, η ύπαρξη των οποίων  μειώνει το 
ποσό της αποζημίωσης του) β) και προσκομιστούν τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία  
δηλωτικά  αποκατάστασης των φθορών του αυτοκινήτου. 

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

τις απαιτούμενες ενέργειες. 
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   8/2023 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 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. 


