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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 18/2021 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  24 του μήνα Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00’ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηηςς)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4995/20-08-21 πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (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. Μητσογιάννης Νικ.  1.    Γκατζόγιας Παν.  

2. Κυρίτσης Γεώργιος  2.    Τσεργάς Κων/νος  

3. Ζαρδούκας Κων.                                   

4. Κολλάτος Κων.  
 

5. Κρικώνης  Χρήστος  
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

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 (17ο).«Ορισμός δικηγόρου, για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τα 
απαλλοτριωμένα ακίνητα με αριθ. 49, 51, (Ευαγγελισμού) & 102 (Μακρυχωρίου))»             
Αριθμός   Απόφασης ( 155 ) 
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Ακολούθως ο Δήμος Τεμπών απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων 
& Γεωπληροφορικής / Τμήμα Τοπογραφήσεων & Τοπικών Εφαρμογών) προκειμένου να 
πληροφορηθεί το λόγο για τον οποίο το Δημόσιο δεν προέβη 

 
Βεβαιώθηκε η αυτοδίκαιη ανάκληση των απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται και τα ακίνητα του Δήμου Τεμπών με ΑΚΠ 49, 51 και 102. 

 
Βασίλειο – Κυριαζή Σπύρου να προβεί σε αυτοψία και να καταγράψει και να αποτυπώσει 
λεπτομερώς τα τμήματα των άνω ακινήτων τα οποία το δημόσιο κατέλαβε αυθαίρετα και χωρίς  

 
Ο άνω μηχανικός αφού μελέτησε τον κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα της απαλλοτρίωσης, 
διενήργησε αυτοψία στις αρχές Ιουνίου του έτους 2016 στα άνω ακίνητα και ακολούθως 
συνέταξε τον Ιούνιο του έτους 2016 τοπογραφικό διάγραμμα για έκαστο των άνω ακινήτων στο 
οποίο αποτύπωσε την αρχική έκταση εκάστου ακινήτου, την απαλλοτριωθείσα έκταση εκάστου 
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 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 αντικαταστάθηκε από την παρ. του άρθρου 40 του 
Ν.4735/2020, του Ν.3669/08, την εισήγηση του θέματος  και μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

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

1. Ο ρ ί ζ ο υ μ ε  πληρεξούσιο  Δικηγόρο του Δήμου Τεμπών,  τον ΣΤΕΡΓΙΟ ΡΟΦΑΛΗ του 
Ιωάννη, Δικηγόρο Λάρισας με ΑΜΔΣΛ: 463, κάτοικο Λάρισας (ΑΦΜ 045305050), στον 
οποίο δίνει   την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει Γνωμοδότηση και να 
αποφανθεί αιτιολογημένα επί του ερωτήματος: «Ποιες είναι οι δικαστικές και εξώδικες 
ενέργειες  στις οποίες οφείλει ο Δήμος Τεμπών, αναφορικά με τις παράνομες 
καταληφθείσες από το Δημόσιο εκτάσεις των ακινήτων με αριθμό κτηματολογικού 
πίνακα 49, 51 & 102 που βρίσκονται, τα μεν ακίνητα 49 και 51 στην κτηματική 
περιφέρεια Ευαγγελισμού, το δε ακίνητο με ΑΚΠ 102 στην κτηματική περιφέρεια 
Μακρυχωρίου (των οποίων ακινήτων βεβαιώθηκε η αυτοδίκαιη ανάκληση της 
απαλλοτρίωσης λόγω μη εμπρόθεσμης παρακατάθεσης της αποζημίωσης των με 
αριθμό Δ12α/Φ74/0/3685/25-6-2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων ΦΕΚ 2197/7-7-2014 τεύχος ΑΑΠ), δεδομένου ότι τα αρμόδια όργανα του 
δημοσίου κατασκεύασαν ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟ εξόδου από τον ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ 
ΠΑΘΕ με κατεύθυνση προς το Μακρυχώρι και επίσης κατασκεύασαν ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΟΔΙΩΝ 
πάνω στην άνω ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟ και τέθηκαν σε μόνιμη εξυπηρέτηση δημοσίου 
σκοπού και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποδοθούν αυτούσιες αυτές οι εκτάσεις στο 
Δήμο Τεμπών με την έννοια της επαναφοράς των εκτάσεων αυτών στην προτέρα 
κατάσταση και αποδόσεως έτσι στο Δήμο Τεμπών προς άσκηση ελεύθερης της νομής 
των». 
 

➢ Με την παρούσα απόφαση αναγνωρίζεται στον άνω Δικηγόρο χρόνος απασχόλησης 
για την μελέτη της υπόθεσης και την σύνταξη της γνωμοδότησης, ττρρεειιςς  ((33))  ώώρρεεςς και 
συνεπώς η αμοιβή του αποφασίζεται με την παρούσα να ανέλθει στο ποσό των 80,00 
ευρώ/ώρα (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Κώδικα Δικηγόρων ) Χ 3 ώρες = 224400,,0000  εευυρρώώ  

ππλλέέοονν    ΦΦΠΠΑΑ  2244%%.. 
 

 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   155/2021 
………………………………………………………………………………………………………. 
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 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. 

 
 

Μητσογιάννης Νικόλαος 
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