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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 11/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  04 του μήνα Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3958/30-06-22 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ.  (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  ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                     Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.  Κρικώνης  Χρήστος  
2. Βλάχος Αθαν.  2. Κυρίτσης Γεώργιος 
3. Κολλάτος Κων.       3. Κοντογιάννης Ιωάν.       
4. Ζαρδούκας Κων/νος  

 

5. --  
 

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 εκτός της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 1ο). «Ορισμός δικηγόρου, για παροχή γνωμοδότησης»             
Αριθμός   Απόφασης ( 138 ) 
 

Με την αριθμ. 1088276/8110/Δ0010/10-10-2004 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1180/16-12-2004  ΤΕΥΧΟΣ Δ΄) κηρύχθηκε  
αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ 
Γυρτώνης – ΑΚ Τεμπών  ( χθ 386+000 έως  χ.θ. 377+550, Υπότμημα από χθ 0+000 έως χθ 
8+800  ) στο Δήμο  Μακρυχωρίου στο Νομό Λάρισας συνολικής έκτασης 178.950,20τμ η 
οποία εικονίζεται στα με κλίμακα 1:500 κτηματολογικά διαγράμματα ΚΔ1, ΚΔ2...ΚΔ6 και τον 
αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ/ΤΚΕ Λάρισας τα οποία έχει συντάξει ο 
τοπογράφος- μηχανικός Τσούτρας Ιωάννης και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ12 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ Κων/νος Δεσύπρης στις 24-1-2003. 

Μεταξύ των απαλλοτριωμένων  ακινήτων περιλαμβάνονται και  τα ακίνητα 
ιδιοκτησίας του Δήμου Τεμπών που απεικονίζονται  στο κτηματολογικό πίνακα και  το 
διάγραμμα  με  τους αριθμούς  24,  38,  39 και 40  τα οποία   βρίσκονται στη κτηματική 
περιφέρεια Ευαγγελισμού του Δήμου Τεμπών του Νομού Λάρισας από τα οποία (ακίνητα)  
απαλλοτριώθηκε η παρακάτω έκταση :  
1. Από το ακίνητο με  ΑΚΠ 24 το οποίο δεν έχει  πρόσωπο στην Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, 

απαλλοτριώθηκε σύμφωνα με το κτηματολογικό πίνακα  έκταση 298,28 τ.μ,  
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2. Από το ακίνητο με  ΑΚΠ 38 το οποίο δεν έχει  πρόσωπο στην Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, 
απαλλοτριώθηκε σύμφωνα με το κτηματολογικό πίνακα  έκταση 3.951,42 τ.μ,  

3. Από το ακίνητο με  ΑΚΠ 39 το οποίο  έχει  πρόσωπο στην Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης , 
απαλλοτριώθηκε σύμφωνα με το κτηματολογικό πίνακα  έκταση 2.044,26 τ.μ  

4. Από το ακίνητο με  ΑΚΠ 40  το οποίο έχει  πρόσωπο στην Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης , 
απαλλοτριώθηκε σύμφωνα με το κτηματολογικό πίνακα  έκταση 6.232,40 τ.μ 
 

Δυνάμει της αριθ. 362/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας 
καθορίσθηκε η προσωρινή τιμή μονάδος των άνω ακινήτων με ΑΚΠ 24 , ΑΚΠ  39 και ΑΚΠ 40  
ανερχομένη στο ποσό των 5,68 ευρώ/τ.μ για έκαστο εξ αυτών και του ακινήτου με ΑΚΠ 38 
στο ποσό των 1,03 ευρώ/τ.μ  και με την ίδια δικαστική  απόφαση  το Δημοτικό Διαμέρισμα 
Ευαγγελισμού (πρώην Κοινότητα Ευαγγελισμού) του Δήμου Μακρυχωρίου αναγνωρίσθηκε 
δικαιούχος της αποζημίωσης  των ακινήτων με ΑΚΠ  24, ΑΚΠ 38, ΑΚΠ 39 και ΑΚΠ 40 και έτσι  
η άνω  δικαστική απόφαση αποφάνθηκε αμετάκλητα για το ποιός είναι ο δικαιούχος για 
την είσπραξη της επιδικασθείσης οριστικής αποζημίωσης και, επιπροσθέτως, για το 
εμβαδόν των άνω απαλλοτριωμένων ακινήτων . 

Περαιτέρω δυνάμει της αριθ. 750/2007 απόφασης του Εφετείου Λάρισας 
καθορίσθηκε η οριστική τιμή μονάδος για την απαλλοτριωμένη έκταση των ακινήτων με 
ΑΚΠ 24 και  ΑΚΠ 38 ανερχομένη στο ποσό των 11,20 ευρώ/τ.μ  για έκαστο εξ αυτών και για 
την απαλλοτριωμένη έκταση των ακινήτων  με ΑΚΠ  39 και ΑΚΠ 40 στο ποσό των 14,00 
ευρώ για έκαστο εξ αυτών , την οποία δικαστική απόφαση αποδέχθηκε το Ελληνικό 
Δημόσιο με την υπ΄αρ. 2270/26-3-2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους,  και έτσι η άνω απόφαση κατέστη αμετάκλητη , όπως τούτο προκύπτει από το  με 
αρ. πρωτ.  25/29-3-2021 Πιστοποιητικό  της Προϊσταμένης του Πολιτικού Τμήματος του 
Εφετείου Λάρισας. 
 

Δυνάμει των άρθρων 1 και 283 ν. 3852/2010   ο Δήμος Τεμπών υπεισήλθε από  01-01-
2011 αυτοδικαίως ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του  
Δημοτικού Διαμερίσματος Ευαγγελισμού (πρώην Κοινότητα Ευαγγελισμού) του Δήμου 
Μακρυχωριου και έτσι είναι  δικαιούχος  της ενοχικής  απαίτησης (αποζημίωσης)  την 
οποία είχε το  Δημοτικό  Διαμέρισμα Ευαγγελισμού (πρώην Κοινότητα Ευαγγελισμού) του 
Δήμου Μακρυχωρίου κατά του Ελληνικού  Δημοσίου λόγω της απαλλοτρίωσης των 
ακινήτων με ΑΚΠ 24, ΑΚΠ 38, ΑΚΠ 39 και  ΑΚΠ  40 προερχόμενη από την αριθ. 750/2007 
απόφαση του Εφετείου Λάρισας , καθόσον δυνάμει της αριθ. 362/2006 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας το Δημοτικό Διαμέρισμα Ευαγγελισμού (πρώην 
Κοινότητα Ευαγγελισμού) του Δήμου Μακρυχωρίου  αναγνωρίσθηκε δικαιούχος της 
αποζημίωσης  των άνω  ακινήτων. 
 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα  το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει ως αποζημίωση στο 
Δήμο Τεμπών για την απαλλοτριωθείσα έκταση εκάστου  ανωτέρω ακινήτου του  με 
βάση την  υπ΄αρ. 750/2007 απόφαση του Εφετείου Λάρισας τα κατωτέρω ποσά:  
1. Για  το ακίνητο με  ΑΚΠ 24  από  το οποίο  απαλλοτριώθηκε σύμφωνα με το 

κτηματολογικό πίνακα  έκταση εμβαδού 298,28 τ.μ,   και καθορίσθηκε οριστική τιμή 
μονάδος το ποσό των 11,20 ευρώ/τ.μ , η οφειλόμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό 
των  (298,28 τ.μ χ 11,20 ευρώ/τ.μ =)  3.340,73 ευρώ 

2. Για το ακίνητο με  ΑΚΠ 38  από  το οποίο  απαλλοτριώθηκε σύμφωνα με το 
κτηματολογικό πίνακα έκταση  εμβαδού 3.951,42 τ.μ,  και καθορίσθηκε οριστική τιμή 
μονάδος το ποσό των 11,20 ευρώ/τ.μ, η οφειλόμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό 
των  (3.951,42 τ.μ χ 11,20 ευρώ/τ.μ =)   44.255,90 ευρώ 

3. Για το ακίνητο με  ΑΚΠ 39 από  το οποίο  απαλλοτριώθηκε σύμφωνα με το 
κτηματολογικό πίνακα  έκταση εμβαδού 2.044,26 τ.μ  και καθορίσθηκε οριστική τιμή 
μονάδος το ποσό των 14,00  ευρώ/τ.μ ,η οφειλόμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό 
των  (2.044,26 τ.μ χ 14,00  ευρώ/τ.μ =)   28.619,64 ευρώ 
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4. Για το ακίνητο με  ΑΚΠ 40  από  το οποίο  απαλλοτριώθηκε σύμφωνα με το 
κτηματολογικό πίνακα  έκταση εμβαδού 6.232,40 τ.μ  και καθορίσθηκε οριστική τιμή 
μονάδος το ποσό των 14,00 ευρώ/τ.μ , η οφειλόμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό 
των ( 6.232,40 τ.μ χ 14,00 ευρώ/τ.μ =)   87.253,60 ευρώ.  

 

Συνεπώς το Δημόσιο οφείλει στο Δήμο Τεμπών για την ανωτέρω αιτία το συνολικό 
ποσό των (3.340,73 ευρώ +44.255,90ευρώ +28.619,64 ευρώ+87.253,60 ευρώ ευρώ. =)  
163.469,87 ευρώ,  

Το Δημόσιο δεν  έχει  παρακαταθέσει στον ΤΠΔ  την άνω αποζημίωση και έτσι δεν την  
έχει  καταβάλει στο Δήμο Τεμπών .    

 

Ο Δήμος  Τεμπών δεν έχει νομικό σύμβουλο με πάγια αντιμισθία και  ως εκ τούτου 
αναθέτει εκ περιτροπής σε εξωτερικό δικηγόρο την εκπροσώπηση του Δήμου Τεμπών 
ενώπιον των δικαστηρίων ή την σύνταξη απαραίτητων γνωμοδοτήσεων. Η αμοιβή του 
δικηγόρου ανά υπόθεση καθορίζεται είτε με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με βάση τις 
αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Ν. 4194/2013 είτε με απόφαση δημοτικού 
συμβουλίου όπου θα καθορίζεται μεγαλύτερη αμοιβή λόγω της ιδιαιτερότητας της 
υπόθεσης. Για την αντιμετώπιση της δαπάνης αμοιβής των δικηγόρων έχει εγγραφεί 
σχετική πίστωση στον Κ.Α.Ε. με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 
 

Με την περίπτωση ιδ΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η 
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής 
γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στον Δήμο δικηγόροι με μηνιαία 
αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου 
ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 
δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του 
δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

Στην παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που 
διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί 
Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. 

Στην παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) ορίζεται ότι ο 
δικηγόρος δικαιούται να λάβει αμοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, 
δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για 
την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε. 

Στις παρ.1 έως 3 του άρθρου 58 του Ν.4194/13 ορίζονται τα εξής:«1. Η αμοιβή του 
δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον 
αντιπρόσωπό του.2. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε 
μέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή 
εξώδικες. 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου 
καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία 
του αντικειμένου της δίκης και, σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν 
αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές 
που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
αυτού.». 
 

Επειδή η παραπάνω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα οικονομικά συμφέροντα του 
Δήμου Τεμπών, είναι απαραίτητος σύμφωνα με την παρ.1 περίπτ, ιγ  του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 πριν την άσκηση οιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ο ορισμός δικηγόρου με 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία προκειμένου να  συντάξει ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με την οποία 
θα αποφανθεί αιτιολογημένα  επί του ερωτήματος:   <<  Ποιές είναι οι  δικαστικές 
ενέργειες στις οποίες δύναται να προβεί ο Δήμος Τεμπών εναντίον του Δημοσίου 
προκειμένου να εισπράξει την επιδικασθείσα δυνάμει της υπ΄αρ. 750/2007 απόφασης 
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του Εφετείου Λάρισας  οριστική αποζημίωση  των ακινήτων με ΑΚΠ 24,  38,  39 και 40  ,  
ιδιοκτησίας του ΔΔ Ευαγγελισμού ( πρώην Κοινότητα Ευαγγελισμού ) του Δήμου 
Μακρυχωρίου και νυν Δήμου Τεμπών ,τα οποία   βρίσκονται στη κτηματική περιφέρεια 
Ευαγγελισμού του Δήμου Τεμπών του Νομού Λάρισας από τα οποία (ακίνητα)  
απαλλοτριώθηκε  έκταση 298,28 τ.μ, 3.951,42 τ.μ, 2.044,26 τ.μ  και 6.232,40 τ.μ 
αντίστοιχα, την οποία  δικαστική απόφαση το Ελληνικό Δημόσιο αποδέχθηκε  με την 
υπ΄αρ. 2270/26-3-2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  και έτσι η 
άνω απόφαση κατέστη αμετάκλητη , όπως τούτο προκύπτει από το  με αρ. πρωτ.  25/29-
3-2021 Πιστοποιητικό  της Προϊσταμένης του Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Λάρισας, 
για την οποία αποζημίωση αναγνωρίσθηκε δικαιούχος δυνάμει της υπ΄αρ. 362/2006 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας το Δημοτικό Διαμέρισμα 
Ευαγγελισμού (πρώην Κοινότητα Ευαγγελισμού) του Δήμου Μακρυχωρίου  και νυν Δήμος 
Τεμπών και την οποία αποζημίωση δεν παρακατέθεσε το Δημόσιο και έτσι δεν την έλαβε 
ο Δήμος Τεμπών>>   
 

Για  την άνω υπόθεση ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ να ορισθεί πληρεξούσιος Δικηγόρος ο 

ΣΣττέέρργγιιοοςς    ΡΡοοφφααλλήήςς του Ιωάννη, Δικηγόρος Λάρισας ((ΑΑΜΜΔΔΣΣΛΛ::  446633)) με ΑΦΜ: 045305050, ΔΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ , ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία στις υποθέσεις απαλλοτριώσεων και χειρίσθηκε 
με επιτυχία επανειλημμένα υποθέσεις που αφορούσαν απαλλοτρίωση ακινήτων του Δήμου 
Τεμπών , προκειμένου να γνωμοδοτήσει αιτιολογημένα  επι του  άνω ερωτήματος . Η 
αμοιβή του  για την μελέτη της άνω  υπόθεσης, την αναζήτηση και μελέτη της σχετικής 
Νομοθεσίας και Νομολογίας και τη σύνταξη της σχετικής Γνωμοδότησης προτείνω να 
ανέλθει  στο ποσό των 240,00€ (χωρίς ΦΠΑ), που υπολογίζεται ως εξής: 3 ώρες 
απασχόλησης Χ 80,00 ευρώ ανά ώρα = 240,00€ πλέον ΦΠΑ24 % . Το ύψος της εν λόγω 
αμοιβής θεωρείται εύλογο διότι είναι στα όρια που προβλέπονται από το άρθρο 59 του Ν. 
4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). 
 

 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  και μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  
 
 Ορίζει  τον κ.  Στέργιο  ΡΟΦΑΛΗ του Ιωάννη, Δικηγόρο  Λάρισας (ΑΜΔΣΛ: 463) με 
ΑΦΜ: 045305050, ΔΟΥ Α΄ΛΑΡΙΣΑΣ, στον οποίο δίνει  την εντολή και πληρεξουσιότητα  ν α  
σ υ ν τ ά ξ ε ι  Γ ν ω μ ο δ ό τ η σ η  και να αποφανθεί αιτιολογημένα  επί του ερωτήματος:         
<< Ποιές είναι οι  δικαστικές ενέργειες στις οποίες δύναται να προβεί ο Δήμος Τεμπών 
εναντίον του Δημοσίου προκειμένου να εισπράξει την επιδικασθείσα δυνάμει της υπ΄αρ. 
750/2007 απόφασης του Εφετείου Λάρισας  οριστική αποζημίωση  των ακινήτων με ΑΚΠ 
24,  38,  39 και 40  ,  ιδιοκτησίας του ΔΔ Ευαγγελισμού ( πρώην Κοινότητα Ευαγγελισμού ) 
του Δήμου Μακρυχωρίου και νυν Δήμου Τεμπών ,τα οποία   βρίσκονται στη κτηματική 
περιφέρεια Ευαγγελισμού του Δήμου Τεμπών του Νομού Λάρισας από τα οποία (ακίνητα)  
απαλλοτριώθηκε  έκταση 298,28 τ.μ, 3.951,42 τ.μ, 2.044,26 τ.μ  και 6.232,40 τ.μ 
αντίστοιχα, την οποία  δικαστική απόφαση το Ελληνικό Δημόσιο αποδέχθηκε  με την 
υπ΄αρ. 2270/26-3-2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  και έτσι η 
άνω απόφαση κατέστη αμετάκλητη , όπως τούτο προκύπτει από το  με αρ. πρωτ.  25/29-
3-2021 Πιστοποιητικό  της Προϊσταμένης του Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Λάρισας, 
για την οποία αποζημίωση αναγνωρίσθηκε δικαιούχος δυνάμει της υπ΄αρ. 362/2006 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας το Δημοτικό Διαμέρισμα 
Ευαγγελισμού (πρώην Κοινότητα Ευαγγελισμού) του Δήμου Μακρυχωρίου  και νυν Δήμος 
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Τεμπών και την οποία αποζημίωση δεν παρακατέθεσε το Δημόσιο και έτσι δεν την έλαβε 
ο Δήμος Τεμπών>>   

 

➢ 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   138/2022 
………………………………………………………………………………………………………. 
 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 

ΑΔΑ: 6Ι0ΧΩΗ7-ΕΓΡ


		2022-07-08T13:20:45+0300
	Athens




