
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  10-11-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ.  120/2015 

Αριθ. πρωτ.  10525 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 12
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

 ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού Δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου & παροχής γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεως πινάκων αμοιβών». 

 Στη Ζαγορά, σήµερα, 10
η 

 Νοεµβρίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ.  στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 10348/06-

11-2015  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 

σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα  πέντε (5)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                1.  ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                    2.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                           

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                     

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                                                                                       

                                                                                                                         

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

εισηγούµενος το 3
ο
  Θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι . 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του  νέου Νόµου 3852/10 στις αρµοδιότητες της 

Οικονοµικής Επιτροπής ανήκει και η απόφαση για ορισµό δικηγόρου στους ∆ήµους 

που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν ∆ικηγόρο µε µηνιαία αντιµισθία.  

Κατόπιν ο πρόεδρος πρότεινε τον ορισµό των κάτωθι δικηγόρων για τις 

υποθέσεις του ∆ήµου: 
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             1/. Προτείνεται ο ορισµός ως  δικηγόρος του ∆ήµου, της ∆ικηγόρου Αθηνών, 

κας Σταµατίου Φιλίτσας, ώστε να προβεί στις απαραίτητες νοµικές ενέργειες, 

σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 2231/195771/29-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης 

Κοινωφελών Περιουσιών, προκειµένου να επαναπροσδιορισθεί ο τρόπος 

συγκρότησης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία «Ίδρυµα Αποστόλου 

Κάγια εκ Κισσού Πηλίου».  

 2/.  Προτείνετε η ανάθεση για σύνταξη γνωµοδότησης, στον δικηγόρο Βόλου 

κο Καλτσογιάννη Γεωργίου σχετικά µε την 82/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Βόλου  –∆ιαδικασία Μικροδιαφορών- για την εξόφληση η µη τιµολογίων του κου 

Σκληθριώτη ∆ηµητρίου  του Αποστόλου. 

3/.  Προτείνετε η ανάθεση, στον δικηγόρο Βόλου κο Καλτσογιάννη Γεώργιο, 

για σύνταξη εξώδικης διαµαρτυρίας σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8882/18-09-

2015 επιστολή του κου Ευσταθίου Νικολάου.  

4/. Προτείνεται η ανάθεση της σύνταξης γνωµοδότησης, στον δικηγόρο Βόλου, 

κο Κωνσταντίνο Κλειδωνάρη του Γεωργίου, σχετικά µε την 96/2015 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Βόλου  –Τακτική ∆ιαδικασία - για την εξόφληση η µη τιµολογίων του 

κου Ρήγα Μιχολίτση καθώς και την δυνατότητα διακανονισµού  και τµηµατικής 

καταβολής των οφειλοµένων, αρχής γενοµένης από τον Ιανουάριο του 2016. 

5/.  Προτείνεται η ανάθεση στον  δικηγόρο Βόλου κο  Κων/νο Γ. Κλειδωνάρη, να 

παρασταθεί ενώπιον του αρµοδίου ποινικού δικαστηρίου Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου 

Βόλου κατά τη δικάσιµο της 11-11-2015 ή σε κάθε µετά από αναβολή συνεδρίαση  προς 

υπεράσπιση του πρώην ∆ηµάρχου Γεωργίου Αντώνογλου – Κασσαβέτη, για υπόθεση που 

έλαβε χώρα σε χρόνο που αυτός ασκούσε τα ανωτέρω καθήκοντα, σύµφωνα µε την ΑΒΩ 

ΜΜ14-124 ποινική δικογραφία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου και αφορά την 

διάπραξη του αδικήµατος της ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής σε κατάστηµα ιδιοκτησίας 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Αµοιβή 650,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ από 149,50 ευρώ και 

συνολικά  799,50 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων εκδόσεως διπλοτύπου 

παραστάσεως και χαρτοσήµων παραστάσεως ∆ΣΒ και όλων των επιµέρους αµοιβών για κάθε 

είδους απασχόληση για την υπόθεση.  

6/. Προτείνεται ο ορισµός του κ Κλειδωνάρη Κων/νου δικηγόρο Βόλου ως 

πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου, στον οποίο να χορηγηθεί εντολή και 

πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου,  για την 
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αντίκρουση της από 02-10-2015 και µε αριθµ. κατάθεσης  239/2015 αγωγής που 

συζητείτε την 3
η
 Ιουνίου 2016, του κου Λουκά Σδρόλια, εργολάβου πολιτικού 

Μηχανικού, κάτοικο Βόλου, για να καταθέσει προτάσεις και να ενεργήσει τα νόµιµα 

για την υποστήριξη των απόψεων του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ή σε οποιοδήποτε 

άλλη µετά από αναβολή δικάσιµο και να εκπροσωπήσει τα συµφέροντα του ∆ήµου. 

7/.  Προτείνεται ο ορισµός του κ Κλειδωνάρη Κων/νου δικηγόρο Βόλου ως 

πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στον ο̟οίο 

ανατίθεται η αντίκρουση της α̟ό 29-11-2006 και µε αριθµ. κατάθεσης 

422/2006 ̟ροσφυγής του ∆ηµητρίου Αµερικάνου του Γεωργίου του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου, η ο̟οία δικάζεται ενώ̟ιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Βόλου, στις 3 ∆εκεµβρίου 2015, ή σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη µετά 

α̟ό αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο. 

 

Κατόπιν ο πρόεδρος κατέθεσε πίνακες αµοιβών των ∆ικηγόρων: κου 

Καλτσογιάννη Γεωργίου, Κλειδωνάρη Κωνσταντίνου και κας Γεωργαλά Ελένης  προς 

έγκριση και πληρωµή. 

            Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

  Η  Ο.Ε., αφού  άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,  τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της. 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την εισήγηση του προέδρου και: 

             1/. ∆ιορίζεται ως  δικηγόρος του ∆ήµου, η ∆ικηγόρος Αθηνών, κα Σταµατίου 

Φιλίτσα, ώστε να προβεί στις απαραίτητες νοµικές ενέργειες, σύµφωνα µε το υπ’ 

αριθµ. 2231/195771/29-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, 

προκειµένου να επαναπροσδιορισθεί ο τρόπος συγκρότησης των µελών που 

απαρτίζουν το Συµβούλιο, του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία «Ίδρυµα 

Αποστόλου Κάγια εκ Κισσού Πηλίου».  

 2/.  Αναθέτει  την σύνταξη γνωµοδότησης, στον δικηγόρο Βόλου κο 

Καλτσογιάννη Γεωργίου σχετικά µε την 82/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλου  

–∆ιαδικασία Μικροδιαφορών- για την εξόφληση η µη τιµολογίων του κου Σκληθριώτη 

∆ηµητρίου  του Αποστόλου. 
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3/.  Αναθέτει, στον δικηγόρο Βόλου κο Καλτσογιάννη Γεώργιο, την σύνταξη 

εξώδικης διαµαρτυρίας σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8882/18-09-2015 επιστολή 

του κου Ευσταθίου Νικολάου.  

4/. Αναθέτει την  σύνταξης γνωµοδότησης, στον δικηγόρο Βόλου, κο 

Κωνσταντίνο Κλειδωνάρη του Γεωργίου, σχετικά µε την 96/2015 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Βόλου  –Τακτική ∆ιαδικασία - για την εξόφληση η µη τιµολογίων του 

κου Ρήγα Μιχολίτση καθώς και την δυνατότητα διακανονισµού  και τµηµατικής 

καταβολής των οφειλοµένων, αρχής γενοµένης από τον Ιανουάριο του 2016. 

5/.  ∆ιορίζει τον  δικηγόρο Βόλου κο  Κων/νο Γ. Κλειδωνάρη, να παρασταθεί 

ενώπιον του αρµοδίου ποινικού δικαστηρίου Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Βόλου κατά τη 

δικάσιµο της 11-11-2015 ή σε κάθε µετά από αναβολή συνεδρίαση  προς υπεράσπιση του 

πρώην ∆ηµάρχου Γεωργίου Αντώνογλου – Κασσαβέτη, για υπόθεση που έλαβε χώρα σε 

χρόνο που αυτός ασκούσε τα ανωτέρω καθήκοντα, σύµφωνα µε την ΑΒΩ ΜΜ14-124 

ποινική δικογραφία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου και αφορά την διάπραξη του 

αδικήµατος της ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής σε κατάστηµα ιδιοκτησίας του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου. Αµοιβή 650,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ από 149,50 ευρώ και συνολικά  

799,50 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων εκδόσεως διπλοτύπου παραστάσεως και 

χαρτοσήµων παραστάσεως ∆ΣΒ και όλων των επιµέρους αµοιβών για κάθε είδους 

απασχόληση για την υπόθεση.  

6/. ∆ιορίζει τον κ Κλειδωνάρη Κων/νου δικηγόρο Βόλου ως πληρεξούσιο 

δικηγόρο του ∆ήµου, στον οποίο χορηγείται η εντολή και πληρεξουσιότητα να 

παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου,  για την αντίκρουση της από 02-10-

2015 και µε αριθµ. κατάθεσης  239/2015 αγωγής που συζητείτε την 3
η
 Ιουνίου 2016, 

του κου Λουκά Σδρόλια, εργολάβου πολιτικού Μηχανικού, κάτοικο Βόλου, για να 

καταθέσει προτάσεις και να ενεργήσει τα νόµιµα για την υποστήριξη των απόψεων 

του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ή σε οποιοδήποτε άλλη µετά από αναβολή δικάσιµο 

και να εκπροσωπήσει τα συµφέροντα του ∆ήµου. 

7/. ∆ιορίζουµε πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου τον 

δικηγόρο Κωνσταντίνο Κλειδωνάρη, στον οποίο ανατίθεται η αντίκρουση της από 

29-11-2006 και µε αριθµ. κατάθεσης 422/2006 προσφυγής του ∆ηµητρίου 

Αµερικάνου του Γεωργίου του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου, η οποία δικάζεται 

ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, στις 3 ∆εκεµβρίου 2015, ή 

σε οποιαδήποτε άλλη µετά από αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο. 
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Εγκρίνει τους πίνακες αµοιβών των ∆ικηγόρων: κου Καλτσογιάννη Γεωργίου, 

Κλειδωνάρη Κωνσταντίνου και κας Γεωργαλά Ελένης  προς έγκριση και πληρωµή, 

ήτοι: 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

1. Παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου (ειδική διαδικασία 

µικροδιαφορών), στις 1-10-2015 για την αντίκρουση της από 10-3-2015 µε αριθ. 

καταθ. 33/11-3-2015 αγωγής της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Α∆ΕΛΦΟΙ 

ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» που εδρεύει  στην Αθήνα, οδός Λ. Αθηνών αρ. 71 και 

εκπροσωπείται νόµιµα, ως καθολικής διαδόχου συνεπεία συγχώνευσης µε 

απορρόφηση της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΕΒΕ» εναντίον του ∆ήµου, µε αντικείµενο την καταψήφιση σε βάρος του ∆ήµου του 

ποσού των  3.400 ευρώ  (ορίστηκα µε την µε αριθ. 55/2015 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου), για συµφωνηµένη αµοιβή 

µου 200,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% από 46,00 ευρώ. Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 

49331/1-10-2015 διπλότυπο, για ποσό αναφοράς 32,00 ευρώ. Παρακρατήθηκε 

φόρος από ∆ΣΒ 4,80 ευρώ. Έξοδα έκδοσης διπλοτύπου 9,20 ευρώ. ∆εν θα 

παρακρατηθεί έτερος φόρος καθώς το ποσόν αµοιβής είναι κάτω των 300,00 ευρώ 

(σχετικά Τ.Π.Υ: …/2015 για το ποσό των 200,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 46,00 ευρώ) (υπ’ 

αριθµ. …./2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου)   

2. Παράσταση ενώπιον του ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Βόλου 

δικάζοντος ως Εφετείου στις 02-10-2015 κατά την εκδίκαση του µε ΑΒΩ ΜΜ13-336 

κλητηρίου θεσπίσµατος για την υπεράσπιση του  κατηγορουµένου µε αυτό 

Κωνσταντίνου Λεβέντη για να υποστηρίξει έφεση που ασκήθηκε κατά της υπ’  αριθ. 

3010/24-9-2014 αποφάσεως του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Βόλου, για το 

αδίκηµα της (υποβάθµισης) που προβλέπεται στα άρθρα 1,12,141,26 ΠΑΡ. 
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1α,27,45,51,53,57,79,94 ΠΚ και άρθρ. 28παρ. 1α, 4,5 Ν. 1650/86 και ∆ιάταγµα 

Πηλίου και αρθ. 17παρ.8α Ν.1337/83 που φέρεται ότι τελέσθηκε στις 11-6-2009 και 

31-7-2009 κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως δηµάρχου Μουρεσίου 

(ορίστηκα µε την µε αριθ. 103/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου), για συµφωνηµένη αµοιβή µου 800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

23% από 184,00 ευρώ. Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 49356/2-10-2015 διπλότυπο, για 

ποσό αναφοράς 214,00 ευρώ. Παρακρατήθηκε φόρος από ∆ΣΒ 32,10  ευρώ. Έξοδα 

έκδοσης διπλοτύπου 47,40 ευρώ. Θα παρακρατηθεί φόρος επί του ποσού των 

586,00 ευρώ, ήτοι 117,20 ευρώ (σχετικά Τ.Π.Υ: ………………./2015 για το ποσό των 

800,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ  184,00 ευρώ) (υπ’ αριθµ. ………….. /2015 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου) 

3. Παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Βόλου στις 2-10-

2015 κατά την εκδίκαση του µε ΑΒΩ ΜΜ11-356 κλητηρίου θεσπίσµατος για την 

υπεράσπιση του κατηγορουµένου µε αυτό Κωνσταντίνου Λεβέντη για παράβαση του 

άρθρου 119 Ν.1892/90 που φέρεται ότι τελέστηκε στον οικισµό «Αγία Παρασκευή» 

του δηµοτικού διαµερίσµατος  Τσαγκαράδας του ∆ήµου Μουρεσίου την 25-02-2009 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως δήµαρχος Μουρεσίου  (ορίστηκα µε την µε 

αριθ. 143/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου), για συµφωνηµένη αµοιβή µου 500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% από 

115,00 ευρώ. Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 49355/2-10-2015 διπλότυπο, για ποσό 

αναφοράς 117,00 ευρώ. Παρακρατήθηκε φόρος από ∆ΣΒ 17,55  ευρώ. Έξοδα 

έκδοσης διπλοτύπου 26,70 ευρώ. Θα παρακρατηθεί φόρος επί του ποσού των 

383,00 ευρώ, ήτοι 76,60 ευρώ (σχετικά Τ.Π.Υ: ……………… για το ποσό των 500,00 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ  115,00 ευρώ) (υπ’ αριθµ. ……….. απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου) 
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4. Παράσταση και υπόµνηµα ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Βόλου, στις 8-10-2015 για την υποστήριξη της από 18-5-2009 και µε 

αριθ. καταθ. 16/2009 προσφυγής του τότε ∆ήµου Ζαγοράς κατά της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και  ήδη Περιφέρεια Θεσσαλίας και  κατά της υπ’ αριθ. 

πρωτ. 937/7-4-2009 απόφασης του τότε Νοµάρχη Μαγνησίας, Μαγνησίας µε την 

οποία µου επεβλήθη πρόστιµο τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00) για παράβαση 

µεταφόρτωσης απορριµµάτων χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων και πρόστιµο 

δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00) για την παράβαση µεταφόρτωσης των 

απορριµµάτων χωρίς άδεια µεταφόρτωσης,  (ορίστηκα µε την µε αριθ. 96/2015 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου), για 

συµφωνηµένη αµοιβή µου 650,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% από 149,50 ευρώ. 

Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 49753/8-10-2015 διπλότυπο, για ποσό αναφοράς 215,00 

ευρώ. Παρακρατήθηκε φόρος από ∆ΣΒ 32,25 ευρώ. Έξοδα έκδοσης διπλοτύπου 

47,50 ευρώ. Θα παρακρατηθεί φόρος επί του ποσού των 435,00 ευρώ, ήτοι  87,00 

ευρώ (σχετικά Τ.Π.Υ: ……………… για το ποσό των 650,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 

149,50 ευρώ) (υπ’ αριθµ. ……….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου) 

5. Παράσταση και υπόµνηµα ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Βόλου, στις 8-10-2015 για την υποστήριξη της από 27-05-2009 και µε 

αριθ. καταθ. 18/2009 προσφυγή του τότε ∆ήµου Μουρεσίου κατά της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και  ήδη Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατά της υπ’ αριθ. 

869/2-4-2009 απόφασης του τότε Νοµάρχη Μαγνησίας, µε την οποία µου επεβλήθη 

πρόστιµο τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00) για παράβαση µεταφόρτωσης 

απορριµµάτων χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων και πρόστιµο δεκαπέντε 

χιλιάδων Ευρώ (15.000,00) για την παράβαση µεταφόρτωσης των απορριµµάτων 

χωρίς άδεια µεταφόρτωσης
  (ορίστηκα µε την µε αριθ. 96/2015 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου), για συµφωνηµένη αµοιβή 

µου 650,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% από 149,50 ευρώ. Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 
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49902/12-10-2015 διπλότυπο, για ποσό αναφοράς 215,00 ευρώ. Παρακρατήθηκε 

φόρος από ∆ΣΒ 32,25 ευρώ. Έξοδα έκδοσης διπλοτύπου 47,50 ευρώ. Θα 

παρακρατηθεί φόρος επί του ποσού των 435,00 ευρώ, ήτοι  87,00 ευρώ (σχετικά 

Τ.Π.Υ: ……………… για το ποσό των 650,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 149,50 ευρώ) (υπ’ 

αριθµ. ……….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου) 

6. Παράσταση ενώπιον της Τ∆Ε του ΙΚΑ Βόλου την 6-5-2015 για την 

υποστήριξη της µε αριθµό 736/2010 ένστασης του τότε ∆ήµου Μουρεσίου (ορίστηκα 

µε την µε αριθ. 35/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου), για συµφωνηµένη αµοιβή µου 200,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% από 

46,00 ευρώ. Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 50156/2015 διπλότυπο, για ποσό αναφοράς 

64,00 ευρώ. Παρακρατήθηκε φόρος από ∆ΣΒ 9,60 ευρώ. Έξοδα έκδοσης 

διπλοτύπου 14,40 ευρώ. ∆εν θα παρακρατηθεί έτερος φόρος καθώς το ποσόν 

αµοιβής είναι κάτω των 300,00 ευρώ (σχετικά Τ.Π.Υ:  …../2015 για το ποσό των 

200,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 46,00 ευρώ) (υπ’ αριθµ. …./2015 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου)   

7. Για τη σύνταξη γνωµατεύσεων  για την πληρωµή ή µη του Σκληθριώτη 

∆ηµητρίου σύµφωνα µε την 65/2015 και 86/2015 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου 

Βόλου (∆ιαδικασία Μικροδιαφορών) (ορίστηκα µε την µε αριθ. 96/2015  απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου) δωρεάν, καθώς για τις 

υποθέσεις αυτές έχω  λάβει αµοιβή κατά την εκδίκασή τους. 

8. Για τη σύνταξη γνωµατεύσεων  για την πληρωµή ή µη του ∆ιονύση 

Μελαχροινού σύµφωνα µε την 66/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου 

(∆ιαδικασία Μικροδιαφορών) (ορίστηκα µε την µε αριθ. 103/28-9-2015 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου) δωρεάν, καθώς για την 

υπόθεση αυτή έχω  λάβει αµοιβή κατά την εκδίκασή της. 

Σύνολο: 2.807,30 ευρώ (χωρίς τα έξοδα έκδοσης διπλοτύπου) 

Έξοδα έκδοσης διπλοτύπων:  192,70 (9,20+47,40+26,70+47,50+47,50+14,40) 

ευρώ  

Γενικό Σύνολο 3.000 € 

ΦΠΑ 690,00 € 
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Φόρος που έχει παρακρατηθεί από ∆ΣΒ (15%):  128,55 ευρώ  

(4,80+32,10+17,55+32,25+32,25+9,60) 

Φόρος που θα παρακρατηθεί από το ∆ήµο (20%): 367,80 ευρώ (586,00+383,00 

+435,00 +435,00 = 1.839 x 20%) 

Σύνολο αµοιβών, ΦΠΑ και έξοδα έκδοσης διπλοτύπων: 2.807,30+690,00+192,70 

=3.690,00  ευρώ  

Ποσό που θα µου αποδοθεί (µετά την αφαίρεση του φόρου των 367,80 ευρώ):  

3.322,20 ευρώ 

 

Παρακαλώ να εγκρίνετε τον πίνακα αυτό µε το ανωτέρω ποσό των  3.000 

ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% εξ ευρώ 690,00 ήτοι 3.690,00 €. 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Γ. ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΡΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
1. Σύνταξη και κατάθεση αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων ανακοπής κατά του 

από 08-04-2015 κατασχετηρίου εγγράφου εις χείρας τρίτου, δυνάµει του οποίου 

επιβλήθηκε εις χείρας των Τραπεζών «Εθνικής τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», 

«Eurobank Ergasias Α.Ε.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» κατάσχεση στα χρηµατικά 

διαθέσιµα του ∆ήµου και κατά της κα Ελένης Γκόνου του Αλκιβιάδη. Συµφωνηµένη 

αµοιβή 850,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ από 195,50 ευρώ και συνολικά 1.045,50 ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων εκδόσεως διπλοτύπου κατάθεσης της αιτήσεως 

και των εξόδων επιδόσεως. Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 43484/20-04-2015 διπλότυπα 

∆ΣΒ (σχετική η υπ’ αριθµ. πρωτ. 41/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής).   

2. Σύνταξη και κατάθεση της από 08-06-2015 και µε αριθµ. κατάθεσης 

143/2015 διεκδικητικής αγωγής του ∆ήµου κατά Γαβριήλ και Παρασκευής Ντουµά, 

που αφορά διεκδίκηση στη θέση «Βαµβακιά» του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος 

Μουρεσίου. Συµφωνηµένη αµοιβή 2.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ από 575,00 ευρώ και 

συνολικά 3.075,50 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξόδων (έξοδα 

κατάθεσης, επιδόσεις, εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθ/κείου Μηλεών, 

έξοδα συζήτησης αγωγής). Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 46578/08-06-2015 διπλότυπα 

∆ΣΒ (σχετική η υπ’ αριθµ. πρωτ. 55/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής).   

3. Παράσταση στο Ειρηνοδικείο Βόλου στις 11-06-2015 για την αντίκρουση 

της αγωγής της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΡΩΜΑ ΠΑΝΟΣ Ο.Ε.», 

Συµφωνηµένη αµοιβή 655,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ από 150,65 ευρώ και συνολικά 

805,65 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων  των εξόδων έκδοσης διπλοτύπου προείσπραξης 

δικηγορικής αµοιβής. Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 46862/11-06-2015 διπλότυπα ∆ΣΒ 

(σχετική η υπ’ αριθµ. πρωτ. 41/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής).   
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Σύνολο: 4.005,00 ευρώ 

ΦΠΑ: 921,15 ευρώ 

Φόρος που θα παρακρατηθεί από το ∆ήµο: (20%) 801,00 ευρώ 

Ποσό που θα µου αποδοθεί:  

 α/ αµοιβή (µετά την αφαίρεση του φόρου): 3.204,00 ευρώ (4.005,00-

801,00) 

 β/ ΦΠΑ 921,15 ευρώ 

Σύνολο που θα καταβληθεί: 4.125,15 ευρώ 

Παρακαλώ να εγκρίνετε τον πίνακα αυτό µε το ανωτέρω ποσό των 4.926,15 

ευρώ. 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΤΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ Κ ΓΕΩΡΓΑΛΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
Σύνταξη Γνωµοδοτικού σηµειώµατος στις 23/10/2015, σχετικά µε τις 
παραγεγραµµένες οφειλές του ∆ήµου ως 31/12/2009 (σχετική απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής 96/2015). Συµφωνηµένη αµοιβή 299,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 68,77 ευρώ και 
συνολικά 367,77 ευρώ. 
 
Φόρος που θα παρακρατηθεί από το ∆ήµο (20%): 0,00€ (φόρος παρακρατείται σε 
καθαρή αµοιβή άνω των 300,00€) 
 
Καθαρό ποσό αµοιβής 299,00€ 
ΦΠΑ: 68,77€ 
Σύνολο 367,77 
 
Πληρωτέο 367,77€  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 120/2015 

 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
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