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ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 30 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30’ 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 717/26-01-15  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) 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 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 25 ) 

1.Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Διψάνας Αχιλλεύς 

2.Τσάτσαρης Χρήστος  15. Ζάχος Βασίλειος 

3. Έξαρχος Γεώργιος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Αργυρίου Ιωάννης  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Ντόντος Γεώργιος 

6. Πανάγου Ελευθερία  19. Νικολάου Γεώργιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Μπουζέκης Ευθύμιος  21. Σίμος Γεώργιος 

9. Ζησάκη Ξανθή  22. Κακαγιάννης Χρήστος 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. Μπίκας Χρήστος 

12. Τσεργάς Κων/νος  25. Μαϊμάρης Δημήτριος 

13. Τσούγιας Χρήστος  26.-- 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 2 ) 

1. Τσιαπλές Θωμάς   Αν και νόμιμα κληθέντες 

2. Βλάγκας Ιωάννης    

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 

Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Μπίκας Ι., Νταναβάρα 
Αργ., Νταής Β., καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι., 
Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., Σουκοβέλου Π., & Σακκαβός Ι. 

Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 7ο ). «Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού διακανονισμού Δήμου Τεμπών» 
Αριθμός   Απόφασης ( 7) 
 
  Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 11 του Ν.2251/94 (ΦΕΚ 194/94 τεύχος Β’) 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14 του Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/10.07.2007 τεύχος Α’): 
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«1.Σε κάθε νομαρχία συνιστάται από τον αρμόδιο νομάρχη, μέσα σε έξι μήνες από τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού, επιτροπή φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των 
διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών 
2. Οι επιτροπές είναι τριμελείς και αποτελούνται από: 
α) Έναν δικηγόρο, μέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου, που προτείνεται, με τον 
αναπληρωτή του, από το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, ως πρόεδρο. 
β) Έναν εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου, που προτείνεται, 
με τον αναπληρωτή του, από το διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου. Σε νομούς, όπου 
υπάρχουν βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια, προτείνεται από το διοικητικό τους 
συμβούλιο ένας εκπρόσωπός τους με τον αναπληρωτή του. Στη σύνθεση της επιτροπής μετέχει, 
κάθε φορά, ο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου στο οποίο υπάγεται ο προμηθευτής. Εφόσον 
είναι εφικτό, κάθε επιμελητήριο ορίζει ανά έναν εκπρόσωπο κάθε κλάδου της αγοράς, με τον 
αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στη σύνθεση της επιτροπής όταν κρίνεται διαφορά που 
ανάγεται στη δραστηριότητα μέλους του αντίστοιχου κλάδου της αγοράς και 
γ) Έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή 
του, από τα διοικητικά συμβούλιά τους. Εάν δεν υφίστανται οι ενώσεις αυτές, στην επιτροπή 
συμμετέχει εκπρόσωπος ένωσης καταναλωτών δευτέρου βαθμού, διαφορετικά εκπρόσωπος 
του τοπικού εργατικού κέντρου, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τη διοίκηση 
αυτού.  
 Ο γραμματέας της επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, προέρχονται από τους 
υπαλλήλους της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) και 
προτείνονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή από τον οικείο νομάρχη. 
3.Όπου ο αριθμός υποθέσεων ή οι ειδικές συνθήκες του νόμου το απαιτούν, μπορούν να 
συνιστώνται περισσότερες επιτροπές.» 
 Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/23.12.2004 τεύχος 
Α’):  «5. Ζητήματα που ανάγονται στις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 11 του ν. 
2251/1994 ρυθμίζονται με απόφαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.» 
 Με το άρθρο 94, παρ. 2 στοιχείο 22 του ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα σύστασης 
επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε 
προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων 
της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών, μεταβιβάζεται πλέον στους 
Δήμους. 
 Κατά την παρ.1α του άρθρου 95 του Ν.3852/2010, η πρόσθετη αυτή αρμοδιότητα 
ασκείται από τους Δήμους από 1ης Ιανουαρίου 2011. 
 Με το υπ’ αριθ. 22080/9-10-2014  έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του 
Καταναλωτή» ζητιούνται  στοιχεία της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού από το Δήμο μας. 
 
 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας  με το υπ’ αριθ. 91α/5-2-2015 έγγραφό του όρισε ως 
εκπρόσωπο του τον δικηγόρο κ. ΛΛΕΕΩΩΝΝΙΙΔΔΑΑ  ΚΚΟΟΥΥΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑ με αναπληρώτρια του την δικηγόρο κα. 

ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΑΑ  ΓΓΕΕΡΡΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗ, για συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή.      
 
 Το Επιμελητήριο Λάρισας  με το υπ’ αριθ. 70/23-01-2015 έγγραφό του όρισε ως 
εκπρόσωπο τον κ. ΑΑΔΔΑΑΜΜ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟ του Αντωνίου μαζί με τον αναπληρωτή του τον κ. ΝΝΤΤΑΑΓΓΚΚΑΑ  

ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ του Αθανασίου, για συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή. 
 
 Η Ένωση Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) Θεσσαλίας  με το υπ’ αριθ. 676/26-1-2015  έγγραφό του 
όρισε ως εκπρόσωπο του τον κ. ΓΓΙΙΟΟΥΥΡΡΕΕΛΛΗΗ  ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟ, με αναπληρωτή του την κα. 

ΠΠΑΑΠΠΑΑΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑ, για συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή.   
 
 Επειδή η σύσταση της συγκεκριμένης επιτροπής δεν ορίζεται στα θέματα που ανήκουν 
εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου, σύμφωνα με την 
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παρ 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’), αρμόδιο είναι το Δημοτικό 
Συμβούλιο.  
 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 

Ν.3463/2006, τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική 
συζήτηση  
  

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

 Συγκροτεί Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Τεμπών, αποτελούμενη από τους: 
1. Τον εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου  Λάρισας κ. ΛΛΕΕΩΩΝΝΙΙΔΔΑΑ  ΚΚΟΟΥΥΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑ, με 

αναπληρώτρια του την κα. ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΑΑ  ΓΓΕΕΡΡΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗ.. 
 

2. Τον εκπρόσωπο του Επιμελητήριου Λάρισας  κ. ΑΑΔΔΑΑΜΜ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟ του Αντωνίου, με 
αναπληρωτή του τον κ. ΝΝΤΤΑΑΓΓΚΚΑΑ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ του Αθανασίου. 
 

3. Τον εκπρόσωπο της  Ένωσης Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) Θεσσαλίας  κ. ΓΓΙΙΟΟΥΥΡΡΕΕΛΛΗΗ  ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟ, με 
αναπληρωτή του την κα. ΠΠΑΑΠΠΑΑΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑ.   

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 7/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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 Δ.Σ. 

 
Τσέτσιλας Δημ. 
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