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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 10/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  23 του μήνα Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3630/17-06-22 πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Σίμου Βασιλείου.  (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.    Κοντογιάννης Ιωάννης 

3. Ζαρδούκας Κων.                     

4. Κολλάτος Κων.  
 

5. Βλάχος Αθανάσιος  
 

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 του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 1ο). «Ορισμός δικηγόρου, για παροχή γνωμοδότησης για τη δυνατότητα 
παροχής δουλείας διόδου υπέρ ιδιωτικού ακινήτου και σε βάρος δημοτικής έκτασης»             
Αριθμός   Απόφασης ( 132 ) 
 

 Με αίτησή τους οι  κ. Δημήτριος Λούπας του Σωκράτη, Μαρία Σκρέτα του Νικολάου 
και Δέσποινα Σκρέτα του Νικολάου ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στη θέση Ξηροκάμπι  της Τ.Κ. 
Ευαγγελισμού του Δήμου Τεμπών αιτούνται παροχής διόδου δημοτικής δουλείας προς 
πλησιέστερο επαρχιακό δρόμο Συκουρίου Τεμπών που βρίσκεται βορειοανατολικά των 
αγροτεμάχιων τους, δεδομένου ότι τα αγροτεμάχια τους στερούνται διόδου προς 
εγκεκριμένη Δημοτική οδό. 
  

 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,, για να γγννωωμμοοδδοοττήήσσεειι  εεππίί  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  ττοουυ  κκ..  ΝΝΤΤΑΑΒΒΑΑ  

ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ.. 
 

 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 αίτηση των ενδιαφερομένων  και μετά από διαλογική 
συζήτηση. 

ΑΔΑ: Ψ96ΙΩΗ7-5ΨΣ



 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
 Ορίζει  την κα.  ΠΕΤΡΩΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ,  δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας  ((ΑΑ..ΜΜ..  
224400)),,  για να γγννωωμμοοδδοοττήήσσεειι    σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  κκααιι  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  σσύύσστταασσηηςς    ππααρροοχχήήςς  

ππρρααγγμμααττιικκήήςς  δδοουυλλεείίααςς  δδιιόόδδοουυ  σσεε  ββάάρροοςς  δδηημμοοττιικκήήςς  έέκκτταασσηηςς  κκααιι  υυππέέρρ      αακκιιννήήττωωνν  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  

ιιδδιιωωττώώνν,,  σχετικά και με την αίτηση των    Δημήτριου Λούπα του Σωκράτη, Μαρίας Σκρέτα του 
Νικολάου και Δέσποινας Σκρέτα του Νικολάου. 

 
➢ Αναγνωρίζουμε ως χρόνο απασχόλησης της ανωτέρω Δικηγόρου για την μελέτη των  

στοιχείων και την παροχή σχετικής γνωμοδότησης, ττρρεειιςς  ((33))  ώώρρεεςς και η αμοιβή της 
καθορίζεται στο ποσό των 224400,,0000  εευυρρώώ [αμοιβή 80 ευρώ /ώρα , σύμφωνα  με το άρθρο 
59 του Ν. 4197/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) Χ 3 ώρες απασχόλησης] ππλλέέοονν  ΦΦΠΠΑΑ  2244%%..   

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   132/2022 
………………………………………………………………………………………………………. 
 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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