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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 (9ο). «Ορισμός δικηγόρου, για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση ΒΡΑΚΑΤΟΥ)»             
Αριθμός   Απόφασης ( 9 ) 
 

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  

ΑΔΑ: ΡΞΙ9ΩΗ7-557



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..»»  
 

Ο Βρακάτος Παναγιώτης του Αποστόλου κάτοικος Πυργετού του Δήμου Τεμπών, 
υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΔΕ και ειδικότητας Χειριστών 
Μηχ/των Έργων του Δήμου Τεμπών έλαβε αναρρωτική άδεια άνευ αποδοχών την 1.1.2015 
και κρίθηκε με  απόφαση Επιτροπής του ΙΚΑ ότι ήταν ανάπηρος για εργασία με ποσοστό 
67%  

Στις 10 Μαρτίου 2021 απεβίωσε ο Παναγιώτης Βρακάτος όπως προκύπτει από την 
προσκομισθείσα από την οικογένειά του ληξιαρχική πράξη θανάτου του του Ληξιαρχείου 
Δ.Ε Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών. 

Η οικογένειά του απηύθυνε ερώτηση προς τον Δήμο Τεμπών για τη δυνατότητα  
χορήγησης αποζημίωσης άρθρου 204 Ν 3584/2007 στους κληρονόμους του ανωτέρω 
υπαλλήλου . 

Επειδή πρέπει να ερευνηθούν οι διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 και 
ποιες προϋποθέσεις γενικότερα πρέπει να υφίστανται και να συντρέχουν στο πρόσωπο 
αποβιώσαντα δημοτικού υπαλλήλου, ώστε να δικαιούνται οι αναγκαστικού κληρονόμοι 
αυτού αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου θα πρέπει να ορισθεί 
δικηγόρος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα συντάξει αιτιολογημένα 
γνωμοδότηση επί του ανωτέρω θέματος  
  

 Για το ανωτέρω θέμα που έχει προκύψει και  για το οποίο απαιτείται η 
γνωμοδότηση δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  
αντιμισθία στο Δήμο, προτείνω τον ορισμό της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Λάρισας 
ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ με ΑΑ..ΜΜ.. 224400.. 
 

 Και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Τα Μέλη της  Οικονομικής επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του  
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/23, του 
Ν.3669/08, το ερώτημα της οικογένειας του αποβιώσαντα, ς και μετά από διαλογική 
συζήτηση. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  
 
 Ορίζει  την  ΠΕΤΡΩΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ,  δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας  ((ΑΑ..ΜΜ..  224400)),,  
για να γγννωωμμοοδδοοττήήσσεειι    εεππίί  ττοουυ  εερρωωττήήμμααττοοςς  ττηηςς    οοιικκοογγέέννεειιααςς    ττοουυ  ααπποοββιιώώσσαανντταα  ΠΠααννααγγιιώώττηη  

ΒΒΡΡΑΑΚΚΑΑΤΤΟΟΥΥ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

➢ Αναγνωρίζουμε ως χρόνο απασχόλησης της ανωτέρω Δικηγόρου για την μελέτη των  
στοιχείων και την παροχή σχετικής γνωμοδότησης, ππέέννττεε  ((55))  ώώρρεεςς και η αμοιβή της 
καθορίζεται στο ποσό των 440000,,0000  εευυρρώώ [αμοιβή 80 ευρώ /ώρα , σύμφωνα  με το άρθρο 
59 του Ν. 4197/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) Χ 5 ώρες απασχόλησης] πλέον ΦΠΑ 24%.   

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   9/2023 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
        O Πρόεδρος της Ο.Ε.    
 
          Σίμος Βασίλειος 
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