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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 6/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  07 του μήνα Απριλίου  του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00’ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)) 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. 1913/01-04-22 
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.    Κυρίτσης Γεώργιος  

2. Κρικώνης  Χρήστος*  2.    Κοντογιάννης Ιωάννης 

3. Ζαρδούκας Κων. *                    

4. Βλάχος Αθαν.  
 

5. Κολλάτος Κων.   
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*Δια τηλεδιάσκεψης 
  

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 τη συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (ΕΗΔ 1ο) «Ορισμός δικηγόρων, για άσκηση αγωγών Αναγνωριστικής Κυριότητας 
Ακίνητων Δήμου Τεμπών (ΚΑΔΕ 011003, 011033, 011001) κατά του Ελληνικού Δημοσίου»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 87 ) 
    

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α’) 
Το άρθρο 72 του  Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  
«Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό 
όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: …..  

ιι) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή 
μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.  
Επίσης αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως 60.000 €, 
πλέον ΦΠΑ..  ……………………....  
ιδ) αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν 
προσληφθεί στο 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 
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περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του 
ΚΔΚ.» 
 

Με τη  με αριθμό Δ12α/Μ1262/0/5052/11-9-2014, ( ΦΕΚ 304/18-9-2014 ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΑΠ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κηρύχθηκε αναγκαστική 
απαλλοτρίωση (συμπληρωματική) του έργου « ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» για την κατασκευή του 
Α/Κ Τεμπών-Α/Κ Ραψάνης , από ΧΘ 378+900-ΧΘ380+900, ΧΘ 380+800-ΧΘ381+200, ΧΘ 
383+200-ΧΘ 384+500, ΧΘ391+400 -ΧΘ 392+000 και ΧΘ 392+400- 393+400 της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ,υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού δημοσίου .  
Μεταξύ των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με την άνω Υπουργική Απόφαση 
περιλαμβάνονται και τα παρακάτω αναφερόμενα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Τεμπών, 
τα οποία απεικονίζονται στο κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα με τους παρακάτω 
κτηματολογικούς αριθμούς:  
1) Το υπ. αρ. 054001 ακίνητο του  κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 
περιφέρεια των Δ.Δ. Μακρυχωρίου - Ευαγγελισμού, 
 2) Το υπ. αρ. 054004 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 
περιφέρεια των Δ.Δ. Μακρυχωρίου-Ευαγγελισμού,  
3) Το υπ. αρ. 011003 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 
περιφέρεια Αμπελακίων,  
4) Το υπ. αρ. 011033 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 
περιφέρεια Αμπελακίων ,  
5) Το υπ. αρ. 129080 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 
περιφέρεια Πυργετού, 
 6) Το υπ. αρ. 129085 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 
περιφέρεια Πυργετού και  
7) Το υπ. αρ. 129088 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 
περιφέρεια Πυργετού. 
 

Περαιτέρω με την υπ. αρ. ΔΔ1122  αα//ΦΦ  00001111998833//οο//44555566//2288--77--22001144 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ( ΦΕΚ 257/12-8-2014 ΤΕΥΧΟΣ AΑΠ) 
κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση (συμπληρωματική) για την διάνοιξη οδών 
πρόσβασης στα φρεάτια εξαερισμού της σήραγγας Τ2 στις ΧΘ 5+400, 7+400, 7+500 και 
9+200 του οδικού άξονα του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ Ράχες Μαλιακού -Κλειδί Ημαθίας 
της ΔΕ Αμπελακίων του Δήμου Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, υπέρ και με 
δαπάνη του Ελληνικού δημοσίου .  
Μεταξύ των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με την άνω Υπουργική Απόφαση 
περιλαμβάνεται και το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Τεμπών, το οποίο απεικονίζεται στο 
κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα με τον κτηματολογικό αριθμό 00111100000011 που βρίσκεται 
στη κτηματική περιφέρεια ΑΑμμππεελλαακκίίωωνν. 
 

Το Ελληνικό Δημόσιο  κατέθεσε στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας  την υπ. αρ. 
303/2016 ΑΙΤΗΣΗ κατά του Δήμου Τεμπών Δημοσίου με την οποία ζήτησε  το 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για τα απαλλοτριωμένα 
ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Τεμπών με ΚΑΔΕ 054001, ΚΑΔΕ 054004, ΚΑΔΕ 
011003, ΚΑΔΕ 011033, ΚΑΔΕ 129085 και ΚΑΔΕ 129088, με αρχική δικάσιμο   την 10-
3-2017 και  μετά από διαδοχικές αναβολές προσδιορίσθηκε δικάσιμος η 8-4-2022  με 
αριθμό πινακίου 43. 
 

Επίσης το Ελληνικό Δημόσιο  κατέθεσε στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας  τη  με αρ. 
κατάθεσης 310/2016 ΑΊΤΗΣΗ κατά του Δήμου Τεμπών, με την οποία ζήτησε  το 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για  το ακίνητο του Δήμου 
Τεμπών με ΚΑΔΕ 011001, με αρχική δικάσιμο την 10-3-2017 και  μετά από διαδοχικές 
αναβολές προσδιορίσθηκε δικάσιμος η  8-4-2022   με αριθμό πινακίου 45. 
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Ακολούθως με την υπ. αρ. 360/2017 απόφαση του Δημάρχου Τεμπών , η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 24/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διορίσθηκαν ως 
πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου Τεμπών, οι Δικηγόροι του Πρωτοδικείου Λάρισας :  1) 
Στέργιος Ροφαλής του Ιωάννη, με ΑΜΔΣΛ: 463, κάτοικος Λάρισας ( Κούμα 4) και   2) 
Αθανάσιος Πετρωτός του Εμμανουήλ, με ΑΜΔΣΛ: 1271, κάτοικος Λάρισας (Φρίξου 2), 
προκειμένου να προβούν από κοινού στην κατάθεση ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ του Δήμου Τεμπών κατά του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του 
Μονομελούς Εφετείου Λάρισας για τα απαλλοτριωμένα ακίνητα  με ΚΑΔΕ 054001, 
ΚΑΔΕ 054004, ΚΑΔΕ 011003, ΚΑΔΕ 011033, ΚΑΔΕ 129080, ΚΑΔΕ 129085 κα ι ΚΑΔΕ 
129088 και  επίσης να προβούν από κοινού στην κατάθεση ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ του Δήμου Τεμπών κατά του Ελληνικού Δημοσίου 
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας για το ακίνητο με ΚΑΔΕ 011001 .  
 

Ακολούθως  οι άνω Δικηγόροι κατέθεσαν ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου 
Λάρισας (Ειδική διαδικασία)  για λογαριασμό  του Δήμου Τεμπών κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου την μ΄ αριθμό κατάθεσης 459/2017 ΑΊΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για   τα απαλλοτριωμένα ακίνητα του Δήμου Τεμπών  με  ΚΑΔΕ 
054001, ΚΑΔΕ 054004, ΚΑΔΕ 011003 και  ΚΑΔΕ 011033 , με αρχική δικάσιμο την 8-12-
2017 και μετά από διαδοχικές αναβολές προσδιορίσθηκε δικάσιμος η 8-4-2022 με αριθμό 
πινακίου  46.   
 

Επίσης   οι άνω Δικηγόροι  κατέθεσαν  Ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, 
(Ειδική διαδικασία)   για λογαριασμό  του Δήμου Τεμπών κατά  του Ελληνικού Δημοσίου 
τη με αρ. κατάθεσης 126/2017 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για  τα ακίνητα του Δήμου Τεμπών με ΚΑΔΕ  129080, ΚΑΔΕ 129085 και 
ΚΑΔΕ 129088    με αρχική δικάσιμο την 8-12-2017 και μετά από διαδοχικές αναβολές 
προσδιορίσθηκε δικάσιμος η 8-4-2022 με αριθμό πινακίου  42. 
 

Επίσης   οι άνω Δικηγόροι  κατέθεσαν  Ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, 
(Ειδική διαδικασία)   για λογαριασμό  του Δήμου Τεμπών κατά  του Ελληνικού Δημοσίου  
τη με αρ. κατάθεσης 157/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για  το  απαλλοτριωμένο ακίνητο του Δήμου Τεμπών με ΚΑΔΕ 011001 με 
αρχική δικάσιμο την 21-9-2018 και μετά από διαδοχικές αναβολές προσδιορίσθηκε 
δικάσιμος η  8-4-2022  με αριθμό πινακίου  48  . 
 

Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η επίδικη υπόθεση είναι τέτοιας 
νομικής φύσης και σπουδαιότητας για τα συμφέροντα του Δήμου ώστε να απαιτείται η 
συμπαράσταση περισσότερων του ενός δικηγόρων (πρβλ. 251/2011 ΕΣ (ΠΡΑΞΗ-Τμ. Ι)  
 

Επειδή τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν για το χειρισμό της άνω υποθέσεως 
απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία την οποία έχουν οι Δικηγόροι Λάρισας 
καθόσον έχουν χειρισθεί πληθώρα υποθέσεων με αντικείμενο τις απαλλοτριώσεις με 
απόλυτη επιτυχία και  επιπρόσθετα έχουν χειρισθεί προ ετών υπόθεση απαλλοτρίωσης 
ακινήτων ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Κάτω Ολύμπου και νυν Δήμου Τεμπών και η 
έκβαση των δικών που ανέλαβαν  ήταν απολύτως θετική, καθόσον ο Δήμος  εισέπραξε  
μεγάλη αποζημίωση λόγω της απαλλοτρίωσης των ακινήτων του .  
 

Επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Τεμπών, 
απαιτείται για τους προαναφερόμενους λόγους η πρόσληψη πληρεξουσίων δικηγόρων για 
το χειρισμό των άνω υποθέσεων προκειμένου να προασπισθούν τα συμφέροντα του Δήμου 
Τεμπών. 
 

Για τους άνω λόγους  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την πρόσληψη ως πληρεξούσιων δικηγόρων για 
την ανωτέρω υπόθεση των ιδίων Δικηγόρων που χειρίσθηκαν δικαστικά μέχρι σήμερα την 
άνω υπόθεση,  δηλαδή του Στέργιου ΡΟΦΑΛΗ του Ιωάννη, και του Αθανάσιου ΠΕΤΡΩΤΟΥ 
του Εμμανουήλ , προκειμένου να παρασταθούν και να εκπροσωπήσουν τον Δήμο Τεμπών 
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ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (Ειδική διαδικασία) κατά την ημερομηνία 
συζήτησης των άνω αιτήσεων καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος  του Ελληνικού 
Δημοσίου κατά του Δήμου Τεμπών και των αιτήσεων καθορισμού προσωρινής τιμής 
μονάδος  του Δήμου Τεμπών  κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ή την τυχόν μετ.΄ αναβολή 
δικάσιμο, επίσης να καταθέσουν  ενώπιων του άνω Δικαστηρίου προτάσεις και  προσθήκη-
αντίκρουση και  να ενεργήσουν  ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του  Δήμου Τεμπών οτιδήποτε 
είναι απαραίτητο προς  υποστήριξη  των άνω αιτήσεων του Δήμου Τεμπών, προκειμένου να 
γίνουν  αυτές δεκτές ως νόμιμες και βάσιμες και επίσης να  καταθέσουν  ενώπιων του άνω 
Δικαστηρίου προτάσεις και  προσθήκη-αντίκρουση και  να ενεργήσουν  ως πληρεξούσιοι 
δικηγόροι του  Δήμου Τεμπών οτιδήποτε είναι απαραίτητο προς  αντίκρουση των άνω 
αιτήσεων του   Ελληνικού   Δημοσίου, προκειμένου αυτές να απορριφθούν αυτές  ως μη 
νόμιμες και αβάσιμες .  Σε περίπτωση ματαίωσης των με αριθμό κατάθεσης 157/2018, 
459/2017 και 126/2017  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ του Δήμου Τεμπών  κατά  του Ελληνικού Δημοσίου Ενώπιον του 
Μονομελούς Εφετείου,  να επαναφέρουν οι άνω Δικηγόροι με κατάθεση κλήσεων ενώπιον 
του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας τις άνω αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής 
μονάδος στρεφομένων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, να παρασταθούν κατά την ορισθείσα 
δικάσιμο της  κάθε κλήσης ενώπιον του άνω Δικαστηρίου, να καταθέσουν  ενώπιων του 
άνω Δικαστηρίου προτάσεις και  προσθήκη-αντίκρουση και  να ενεργήσουν  ως 
πληρεξούσιοι δικηγόροι του  Δήμου Τεμπών οτιδήποτε είναι απαραίτητο προς  υποστήριξη 
της κάθε αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του Δήμου Τεμπών, προκειμένου 
να γίνουν αυτές δεκτές ως νόμιμες και βάσιμες. 

 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.  
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,  

τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική .  
 

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

Ορίζει ως πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου Τεμπών, τον κ. Στέργιο ΡΟΦΑΛΗ 
του Ιωάννη, Δικηγόρο Λάρισας, με  ΑΜΔΣΛ: 463, κάτοικο Λάρισας, (Κούμα 4) και τον κ. 
Αθανάσιο ΠΕΤΡΩΤΟ του Εμμανουήλ, Δικηγόρο Λάρισας, με ΑΜΔΣΛ:1271, κάτοικο Λάρισας, 
(Φρίξου 2), δίνοντας τους τις ακόλουθες εντολές και πληρεξουσιότητες :  

 

1. Να  παραστούν για λογαριασμό του Δήμου Τεμπών Ενώπιον του Μονομελούς 
Εφετείου Λάρισας κατά την ορισθείσα  μετ.΄ αναβολών ημερομηνία συζήτησης  ήτοι 
την 0088--0044--22002222  με αριθμό πινακίου 43, ή την τυχόν μετ.΄ αναβολή δικάσιμο   και να 
αντικρούσουν τη με αρ. κατάθεσης 330033//22001166  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ κατά 
του Δήμου Τεμπών με την οποία ζητά το ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  για τα ακίνητα του Δήμου Τεμπών με ΚΚΑΑΔΔΕΕ    005544000011,,  ΚΚΑΑΔΔΕΕ    005544000044,,  

ΚΚΑΑΔΔΕΕ    001111000033,,  ΚΚΑΑΔΔΕΕ    001111003333,,  ΚΚΑΑΔΔΕΕ  112299008855  κκααιι  ΚΚΑΑΔΔΕΕ  112299008888..  
 

2. Να  παραστούν για λογαριασμό του Δήμου Τεμπών Ενώπιον του Μονομελούς 
Εφετείου Λάρισας κατά την ορισθείσα  μετ.΄ αναβολών ημερομηνία συζήτησης  ήτοι 
την 0088--0044--22002222 με αριθμό πινακίου 45, ή την τυχόν μετ.΄ αναβολή δικάσιμο και να 
αντικρούσουν τη με αρ. κατάθεσης 331100//22001166  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ κατά 
του Δήμου Τεμπών, με την οποία ζητά το ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για  το ακίνητο του Δήμου Τεμπών με ΚΚΑΑΔΔΕΕ  001111000011 . 
 

33..  Να  παραστούν για λογαριασμό του Δήμου Τεμπών Ενώπιον του Μονομελούς 
Εφετείου Λάρισας κατά την ορισθείσα  μετ.΄ αναβολών ημερομηνία συζήτησης  ήτοι 
την 0088--0044--22002222 με αριθμό πινακίου 46 ή την τυχόν μετ.΄ αναβολή δικάσιμο  και να 
υποστηρίξουν  τη με αρ. κατάθεσης 445599//22001177    ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΤΤεεμμππώώνν κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητά το ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 
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ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για  τα ακίνητα του Δήμου Τεμπών με ΚΚΑΑΔΔΕΕ    005544000011,,  ΚΚΑΑΔΔΕΕ    

005544000044,,  ΚΚΑΑΔΔΕΕ  001111000033  και  ΚΚΑΑΔΔΕΕ  001111003333..  
 

4. Να  παραστούν για λογαριασμό του Δήμου Τεμπών Ενώπιον του Μονομελούς 
Εφετείου Λάρισας κατά την ορισθείσα  μετ.΄ αναβολών ημερομηνία συζήτησης  ήτοι 
την 0088--0044--22002222  με αριθμό πινακίου 42  ή την τυχόν μετ.΄ αναβολή δικάσιμο και να 
υποστηρίξουν  τη με αρ. κατάθεσης 112266//22001177    ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΤΤεεμμππώώνν  κατά  του 
Ελληνικού Δημοσίου , με την οποία ζητά το ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για  τα ακίνητα του Δήμου Τεμπών με ΚΚΑΑΔΔΕΕ    112299008800,,  ΚΚΑΑΔΔΕΕ  

112299008855  κκααιι  ΚΚΑΑΔΔΕΕ  112299008888. 
 

5. Να  παραστούν για λογαριασμό του Δήμου Τεμπών Ενώπιον του Μονομελούς 
Εφετείου Λάρισας κατά την ορισθείσα  μετ.΄ αναβολών ημερομηνία συζήτησης  ήτοι 
την 0088--0044--22002222  με αριθμό πινακίου 48  ή την τυχόν μετ.΄ αναβολή δικάσιμο και να 
υποστηρίξουν  τη με αρ. κατάθεσης 115577//22001188  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΤΤεεμμππώώνν κατά  του 
Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητά το ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για  το ακίνητο του Δήμου Τεμπών με ΚΚΑΑΔΔΕΕ  001111000011. 

 

6. Να καταθέσουν  ενώπιων του άνω Δικαστηρίου προτάσεις και  προσθήκη-αντίκρουση 
και  να ενεργήσουν  ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του  Δήμου Τεμπών οτιδήποτε είναι 
απαραίτητο προς  υποστήριξη  των άνω αιτήσεων του Δήμου Τεμπών, προκειμένου να 
γίνει  αυτές δεκτές ως νόμιμες και βάσιμες και επίσης να  καταθέσουν  ενώπιων του 
άνω Δικαστηρίου προτάσεις και  προσθήκη-αντίκρουση και  να ενεργήσουν  ως 
πληρεξούσιοι δικηγόροι του  Δήμου Τεμπών οτιδήποτε είναι απαραίτητο προς  
αντίκρουση των άνω αιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου  αυτές να 
απορριφθούν ως μη νόμιμες και αβάσιμες.  Σε περίπτωση ματαίωσης των με 
αριθμό κατάθεσης 157/2018, 459/2017 και 126/2017  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  του Δήμου Τεμπών  
κατά  του Ελληνικού Δημοσίου Ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας περί 
καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος των προαναφερθέντων 
απαλλοτριωμένων ακινήτων του, εξουσιοδοτούνται οι άνω Δικηγόροι να 
επαναφέρουν με κατάθεση κλήσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας τις 
άνω αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος στρεφομένων κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου, να παρασταθούν κατά την ορισθείσα δικάσιμο της  κάθε κλήσης 
ενώπιον του άνω Δικαστηρίου, να καταθέσουν  ενώπιων του άνω Δικαστηρίου 
προτάσεις και  προσθήκη-αντίκρουση και  να ενεργήσουν  ως πληρεξούσιοι δικηγόροι 
του  Δήμου Τεμπών οτιδήποτε είναι απαραίτητο προς  υποστήριξη της κάθε αίτησης 
καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του Δήμου Τεμπών, προκειμένου να γίνουν 
αυτές δεκτές ως νόμιμες και βάσιμες. 

 

➢ Η αμοιβή  εκάστου Δικηγόρου για εκάστη ανωτέρω αναφερομένη υπόθεση  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   87/2022 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 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. 

 
   Σίμος Βασίλειος 

ΑΔΑ: 9Α34ΩΗ7-ΘΜΞ
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