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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 12/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  19 του μήνα Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4231/14-07-22 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  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 
 

                 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1. Κολλάτος Κων.      

2. Κυρίτσης Γεώργιος  2. Κοντογιάννης Ιωάν. 

3. Κρικώνης  Χρήστος                    

4. Ζαρδούκας Κων.  
 

5. Βλάχος Αθαν.    
 

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 (3ο) «Καθορισμός ποσού εφάπαξ καταβολής παροχής σύστασης δουλείας»  
Αριθμός   Απόφασης ( 142) 
 

Με την αριθμ. 59/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Τεμπών, αποφασίσε τα εξής: 
1. ΕΕ γγ κκ ρρ ίί νν εε ιι  τη Σύμβαση με τους Δημήτριο Λούπα του Σωκράτη, Μαρία Σκρέτα του Νικολάου και 

Δέσποινα Σκρέτα του Νικολάου, για την σύσταση δουλείας διόδου της έκτασης εμβαδού 205,00 τ.μ., 
στη θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ» της Κοινότητας Ευαγγελισμού, για τη διάνοιξη οδού προς την επαρχιακή 
οδό για κοινή χρήση και των δύο εκτάσεων  όπως περιγράφεται με ακρίβεια στο τοπογραφικό 
διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Παύλο Σαΐτη και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Τεμπών, και αποτυπώνεται με τα στοιχεία Β-Γ-Δ-Κ-Λ-Μ-Β. 

2. Η σύμβαση για τη σύσταση πραγματικής δουλείας διόδου θα γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
και θα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κισσάβου. Η εφάπαξ 
αποζημίωση είναι υποχρεωτική, το ποσό της οποίας θα καθοριστεί και βάσει των στοιχείων της 
φορολογικής αρχής. Τα έξοδα κατασκευής της διόδου θα βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω 
περίκλειστων αγροτεμαχίων. 

 
Το ποσό της εφάπαξ καταβολής βάσει του υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών 

υπολογίζεται στο ύψος των 102,50 ευρώ.  Η εμπορική αξία των κτημάτων της περιοχής, 
ανέρχεται μεταξύ των 500 – 600 ευρώ, περίπου. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ τον καθορισμό του ποσού της εφάπαξ 

καταβολής, για την παροχή σύσταση δουλείας της δημοτικής έκτασης εμβαδού 205,00 τ.μ. στη 
θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ» Κοινότητας Ευαγγελισμού, να ορισθεί στο ποσό των 205, 00 ευρώ. 

ΑΔΑ: 63Μ7ΩΗ7-ΒΧΧ



 Και κάλεσε την  Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Τα μέλη της Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου  και  μετά από 
διαλογική συζήτηση   
 

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

 Καθορίζει ως εφάπαξ καταβολή,  για την παροχή σύσταση δουλείας της δημοτικής 
έκτασης εμβαδού 205,00 τ.μ. στη θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ» Κοινότητας Ευαγγελισμού,, το ποσό των 
διακοσίων πέντε ευρώ (205, 00 €). 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 142/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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 Δ.Σ. 

 
Σίμος Βασίλειος 

ΑΔΑ: 63Μ7ΩΗ7-ΒΧΧ
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