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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 18/2020 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις 17 του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6041/13-07-2020 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) 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. Κρικώνης  Χρήστος   
5. Κολλάτος Κων.   

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 και αφού πρώτα 

ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα  της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (9ο) «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, για την με αριθ. κατάθ. 254 Αίτηση 
Δήμου Τεμπών & 349/2020 Αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού Οριστικής 
Τιμής Μονάδας Αποζημίωσης των απαλλοτριωμένων ακίνητων του Δήμου Τεμπών με 
ΚΑΔΕ 088140 & 088142»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 117) 
    

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019,  η  οικονομική επιτροπή είναι όργανο 
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: 

ιζ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, 
ιη) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, 
καθώς και για την παραίτηση από αυτά. 
ιθ) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και για την ανάκληση της 
πληρεξουσιότητας του, σε όσους Δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με 
μηνιαία αμοιβή είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται 
σε ανώτερα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την 
παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν  προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία 
αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, 

ΑΔΑ: ΨΤΓ3ΩΗ7-ΕΤΩ



εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 281 του ΚΔΚ. 

 

Δυνάμει της υπ΄αρ. Δ12α/3408/12-6-2014 απόφασης του ΥΠΥΜΕΔΙ, (ΦΕΚ 202/25-6-2014) 
κηρύχτηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος στον οδικό άξονα του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ ΡΑΧΕΣ –ΜΑΛΙΑΚΟΥ – ΚΛΕΙΔΙ 
ΗΜΑΘΙΑΣ και ειδικότερα στο τμήμα ΓΥΡΤΩΝΗ – ΤΕΜΠΗ   (ΑΚ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ – ΠΕΡΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΤΕΜΠΩΝ για το τμήμα της οδού ΓΕ-06-09 
περιοχή Μακρυχωρίου της ΠΕ Λάρισας( Χ.Θ. 371+800 – Χ.Θ. 372+800).  Η άνω 
απαλλοτριωτική απόφαση μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία μεταγραφών του 
Υποθηκοφυλακείου Κισσάβου ( Τόμος 48, αριθμός 478).  
Μεταξύ των απαλλοτριωμένων ακινήτων περιλαμβάνονται τα παρακάτω ακίνητα του 
Δήμου Τεμπών  τα οποία απεικονίζονται στο κτηματολογικό πίνακα με ΚΑΔΕ 088140 και με 
ΚΑΔΕ 088142. Ητοι: 
 1) Το ακίνητο με ΚΑΔΕ 088140 το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια 
Μακρυχωρίου, παραπλεύρως της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, αποτελεί τμήμα του υπ’ 
αριθμόν 533 αγροτεμαχίου συνολικού εμβαδού 22.218 τ.μ του αναδασμού Μακρυχωρίου 
1985-1986, είχε πριν την απαλλοτρίωση ολικό εμβαδόν 12.476,57 τ.μ , απαλλοτριώνεται 
έκταση εμβαδού 4492,87 τ.μ. και εναπομένει εκτός απαλλοτρίωσης έκταση εμβαδού 
7.983,70 τ.μ και 
2) Το ακίνητο με ΚΑΔΕ 088142 το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια 
Μακρυχωρίου, παραπλεύρως της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, αποτελεί τμήμα του υπ’ 
αριθμόν 533 αγροτεμαχίου συνολικού εμβαδού 22.218 τ.μ του αναδασμού Μακρυχωρίου 
1985-1986 και  απαλλοτριώνεται ολόκληρη η έκταση του εμβαδού 1214,62 τ.μ.  
 Επειδή ασκήθηκε στο  Τριμελές Εφετείο Λάρισας  η με αριθμό κατάθεσης 254/2020 
αίτηση  του Δήμου Τεμπών κατά του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού οριστικής τιμής 
μονάδος των απαλλοτριωμένων ακινήτων με ΚΑΔΕ 088140 και ΚΑΔΕ 088142  ,  δικάσιμος 
της οποίας ορίσθηκε η  23-10-2020 με αριθμό πινακίου 20. 
 Επειδή ασκήθηκε στο  Τριμελές Εφετείο Λάρισας  η με αριθμό κατάθεσης 349/2020 
αίτηση  του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Τεμπών περί καθορισμού οριστικής 
τιμής μονάδος των απαλλοτριωμένων ακινήτων με ΚΑΔΕ 088140 και ΚΑΔΕ 088142  ,  
δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η  23-10-2020 με αριθμό πινακίου 32. 
Επειδή απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για το χειρισμό της άνω υπόθεσης  
και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο , προτείνω την 
πρόσληψη ως πληρεξούσιων δικηγόρων για την ανωτέρω υπόθεση, των ιδίων Δικηγόρων 
που χειρίσθηκαν δικαστικά μέχρι σήμερα την άνω υπόθεση και προέβησαν στην κατάθεση 
Ενώπιον Εφετείου Λάρισας της αίτησης του Δήμου Τεμπών περί καθορισμού οριστικής 
τιμής μονάδος για τα απαλλοτριωμένα ακίνητα με ΚΑΔΕ 088140 και ΚΑΔΕ 088142  , ήτοι 
των :  11))ΣΣττέέρργγιιοουυ  ΡΡοοφφααλλήή  ττοουυ  ΙΙωωάάννννηη,  Δικηγόρου Λάρισας , με  ΑΜΔΣΛ: 463, και 22))  

ΑΑθθαανναασσίίοουυ  ΠΠεεττρρωωττοού του Εμμανουήλ, Δικηγόρου Λάρισας , με  ΑΜΔΣΛ:1271, προκειμένου 
να παραστούν Ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου Λάρισας κατά τη δικάσιμο της 23-10-2020 
ή την τυχόν μετ’ αναβολή τοιαύτη για να εκπροσωπήσουν το Δήμο Τεμπών στη δίκη  και να 
υποστηρίξουν την με αριθμό κατάθεσης 254/2020 αίτηση του Δήμου Τεμπών περί 
καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος των απαλλοτριωμένων ακινήτων με ΚΑΔΕ 088140 και 
ΚΑΔΕ 088142 στρεφομένη κατά του Δημοσίου   καθώς και να προβούν  -παραστούν σε κάθε 
ενέργεια εξώδικη ή δικαστική, που τυχόν θα κριθεί απαραίτητη για την υπόθεση αυτή   (να  
καταθέσουν  προτάσεις  και  τυχόν  προσθήκη αντίκρουση    &  κάθε  νομιμοποιητικό 
έγγραφο,  να  καλέσουν  &  να  εξετάσουν μάρτυρες,  να  προβάλουν ενστάσεις  & 
ισχυρισμούς κ.λ.π.). 
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 Επίσης  οι άνω Δικηγόροι να  παραστούν Ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου Λάρισας κατά 
τη δικάσιμο της 23-10-2020 ή την τυχόν μετ’ αναβολή τοιαύτη για να εκπροσωπήσουν το 
Δήμο Τεμπών στη δίκη  και να αντικρούσουν την με αριθμό κατάθεσης 349/2020  αίτηση 
του Δημοσίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος των απαλλοτριωμένων ακινήτων 
με ΚΑΔΕ 088140 και ΚΑΔΕ 088142  στρεφομένη κατά του Δήμου Τεμπών καθώς και να 
προβούν  -παραστούν σε κάθε ενέργεια εξώδικη ή δικαστική, που τυχόν θα κριθεί 
απαραίτητη για την υπόθεση αυτή   (να  καταθέσουν  προτάσεις  και  τυχόν  προσθήκη-
αντίκρουση   &  κάθε  νομιμοποιητικό έγγραφο,  να  καλέσουν  &  να  εξετάσουν μάρτυρες,  
να  προβάλουν ενστάσεις  & ισχυρισμούς κ.λ.π.). 
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 
Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και μετά  από διαλογική συζήτηση.   

 

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

  Ορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου Τεμπών:  1) τον κ. Στέργιο ΡΟΦΑΛΗ 
του Ιωάννη,  Δικηγόρο Λάρισας , με  ΑΜΔΣΛ: 463, κάτοικο Λάρισας, (Κούμα 4)  και 2) τον κ. 
Αθανάσιο ΠΕΤΡΩΤΟ του Εμμανουήλ, Δικηγόρο Λάρισας , με  ΑΜΔΣΛ:1271, κάτοικο 
Λάρισας, (Φρίξου 2), προκειμένου:  

 να παραστούν Ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου Λάρισας κατά τη δικάσιμο της           
2233--1100--22002200 ή την τυχόν μετ’ αναβολή τοιαύτη για να εκπροσωπήσουν το Δήμο Τεμπών 
στη δίκη  και να υποστηρίξουν την με αριθμό κατάθεσης 225544//22002200 ααίίττηησσηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  

ΤΤεεμμππώώνν περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος των απαλλοτριωμένων ακινήτων με 

ΚΚΑΑΔΔΕΕ  008888114400  κκααιι  ΚΚΑΑΔΔΕΕ  008888114422  καθώς και να προβούν  -παραστούν σε κάθε ενέργεια 
εξώδικη ή δικαστική, που τυχόν θα κριθεί απαραίτητη για την υπόθεση αυτή    (να  
καταθέσουν  προτάσεις  και  τυχόν  προσθήκη αντίκρουση    &  κάθε  νομιμοποιητικό 
έγγραφο,  να  καλέσουν  &  να  εξετάσουν μάρτυρες,  να  προβάλουν ενστάσεις  & 
ισχυρισμούς κ.λ.π.).    

 να  παραστούν Ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου Λάρισας κατά τη δικάσιμο της         
2233--1100--22002200 ή την τυχόν μετ’ αναβολή τοιαύτη για να εκπροσωπήσουν το Δήμο Τεμπών 
στη δίκη  και να αντικρούσουν την με αριθμό κατάθεσης 334499//22002200    ααίίττηησσηη  ττοουυ  

ΔΔηημμοοσσίίοουυ περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος των απαλλοτριωμένων ακινήτων 
με ΚΚΑΑΔΔΕΕ  008888114400  κκααιι  ΚΚΑΑΔΔΕΕ  008888114422  στρεφομένη κατά του Δήμου Τεμπών καθώς και να 
προβούν  -παραστούν σε κάθε ενέργεια εξώδικη ή δικαστική, που τυχόν θα κριθεί 
απαραίτητη για την υπόθεση αυτή  (να  καταθέσουν  προτάσεις  και  τυχόν  προσθήκη-
αντίκρουση   &  κάθε  νομιμοποιητικό έγγραφο,  να  καλέσουν  &  να  εξετάσουν 
μάρτυρες,  να  προβάλουν ενστάσεις  & ισχυρισμούς κ.λ.π.).  
 

 Η αμοιβή  εκάστου Δικηγόρου θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
281 παρ.1 του Κ.Δ.Κ και του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4205/2013).  

 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   117/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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. 

Μητσογιάννης Νικ. 
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