
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  04-03-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ.  32/2015 

Αριθ. πρωτ.  1775 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού Δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου παροχή γνωμοδοτήσεων και λήψης αποφάσεων επί των 

γνωμοδοτήσεων». 

 Στη Ζαγορά, σήµερα, 4
η 

 Μαρτίου 2015 ηµέρα Τετάρτη 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 

1481/27-02-2015  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.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                               ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           

2.   ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                            ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                                                                                                                            

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο. 

  Απουσία του ∆ηµάρχου και προέδρου της Επιτροπής για την τρέχουσα συνεδρίαση θα  

προεδρεύσει  η Αντιπρόεδρος κα Σαµαρά Μαρία [137/2014 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής]    

 Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη  το 1
ο 
 θέµα 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.  
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Κατόπιν ο πρόεδρος πρότεινε τον ορισµό των κάτωθι δικηγόρων για τις 

υποθέσεις του ∆ήµου: 

1. Προτείνεται ο ορισµός της κας Καραγεωργίου Ελένης δικηγόρο Βόλου,  για να 

παρασταθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου/ Τακτική ∆ιαδικασία  

στις 05/05/2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετά από αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο 

κατά την εκδίκαση της µε αριθµ. κατάθεσης 67/05-06-2014 εφέσεως του Γεωργίου 

Σαµσαρέλου κάτοικου Βόλου, οδός Κουµουνδούρου αρ. 24  κατά του ΝΠ∆∆ ΟΤΑ µε 

την επωνυµία «∆ήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου», που εδρεύει στην Ζαγορά Μαγνησίας.  

2. Προτείνεται κατόπιν του από 17/02/2015 γνωµοδοτικού σηµειώµατος, που 

ζητήθηκε σύµφωνα µε την 179/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η 

εξόφληση του Φανάρα Ματθαίου για εξόφληση τιµολογίου ποσού 3.570,00€ εφόσον 

παραιτηθεί από τόκους ή δικαστικά έξοδα. 

3. Προτείνεται κατόπιν του γνωµοδοτικού σηµειώµατος του δικηγόρου Βόλου κου 

Κλειδωνάρη Κων/νου, που ζητήθηκε σύµφωνα µε την 30/2015 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, η εξόφληση του Σκληθριώτη ∆ηµητρίου του Αποστόλου, 

εργολάβου, η εξόφληση τιµολογίου  και  των δικαστικών εξόδων, συνολικού ποσού 

4.404,25€ κατόπιν της παραιτήσεως του, σύµφωνα και µε την από 9/2/2015 αίτηση, 

σχετικά µε την  παραίτησή του  από τόκους. 

Κατόπιν, η πρόεδρος, κατατέθεσε πίνακα αµοιβών της δικηγόρου Βόλου κας Ρηγάκη 

Χαρίκλειας σύµφωνα µε υποθέσεις που της έχουν ανατεθεί και αντίστοιχα του κου 

Κωνσταντινου Κλειδωνάρη 

            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. Αναθέτει στην δικηγόρο Βόλου κα Καραγεωργίου Ελένη,  να παρασταθεί ενώπιον 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου/ Τακτική ∆ιαδικασία  στις 05/05/2015 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη µετά από αναβολή ή µαταίωση, δικάσιµο κατά την εκδίκαση της 

µε αριθµ. κατάθεσης 67/05-06-2014 εφέσεως του Γεωργίου Σαµσαρέλου κάτοικου 

Βόλου, οδός Κουµουνδούρου αρ. 24  κατά του ΝΠ∆∆ ΟΤΑ µε την επωνυµία «∆ήµος 

Ζαγοράς - Μουρεσίου», που εδρεύει στην Ζαγορά Μαγνησίας.  

2. Κατόπιν του από 17/02/2015 γνωµοδοτικού σηµειώµατος, που ζητήθηκε σύµφωνα 

µε την 179/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποφασίζεται η εξόφληση 

τιµολογίου ποσού 3.570,00€ στον δικαιούχο  Φανάρα Ματθαίο  εφόσον παραιτηθεί 

από τόκους ή δικαστικά έξοδα. 
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3. Κατόπιν του γνωµοδοτικού σηµειώµατος του δικηγόρου Βόλου κου Κλειδωνάρη 

Κων/νου, που ζητήθηκε σύµφωνα µε την 30/2015 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, αποφασίζεται η εξόφληση τιµολογίου  καθώς και  των δικαστικών 

εξόδων, συνολικού ποσού 4.404,25€ του  δικαιούχου Σκληθριώτη ∆ηµητρίου του 

Αποστόλου, εργολάβου, λαµβανοµένου υπόψη και την από 09/02/2015 αίτηση του 

περί  παραιτήσεως  από τόκους υπερηµερίας. 

Α. Εγκρίνει τον κάτωθι πίνακα αµοιβών της δικηγόρου Βόλου κας Χαρίκλειας 

Ρηγάκη: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΤΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΡΗΓΑΚΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

1.  Παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου (ειδική διαδικασία 

µικροδιαφορών), στις 15-1-2015 για την αντίκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 

103/16-6-2014  αγωγής του  Κατσιντέλια Ζαχαρία  εναντίον του ∆ήµου, µε αντικείµενο 

την καταψήφιση σε βάρος του ∆ήµου του ποσού των  1.428 ευρώ (ορίστηκα µε την 

µε αριθ. 2/2015 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. 38385/15-1-2015 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 της 

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

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

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου)   

  

2. Παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου (ειδική διαδικασία 

µικροδιαφορών), στις 19-2-2015 για την αντίκρουση της µε αριθµό κατάθεσης  71/08-

04-2014  αγωγής του  ∆ηµητρίου Σκληθριώτη εναντίον του ∆ήµου, µε αντικείµενο την 

καταψήφιση σε βάρος του ∆ήµου του ποσού των  2.439,50  ευρώ  (ορίστηκα µε την 

µε αριθ. 143/2014 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. 40395/19-2-2015 διπλότυπο, για ποσό 
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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 200,00 ευρώ, πλέον 

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

του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου)   

Σύνολο: 400,00 ευρώ  

Έξοδα έκδοσης διπλοτύπων:  18,40 (9,20+9,20) ευρώ  

ΦΠΑ 92,00 ευρώ 

Φόρος που έχει παρακρατηθεί από ∆ΣΒ (15%):  9,60 ευρώ  (4,80+4,80) 

Σύνολο αµοιβών και ΦΠΑ: 400,00 + 92,00=492,00  ευρώ  

Ποσό που θα µου αποδοθεί:  492,00 ευρώ 

Β. Εγκρίνει τον κάτωθι πίνακα αµοιβών του ∆ικηγόρου Βόλου κου Κλειδωνάρη 

Κωνσταντίνου: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Γ. ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΡΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

1. Σύνταξη και επίδοση της από 28-11-2014 εξώδικης δήλωσης προς την 

οµόρρυθµη εταιρεία µε την επωνυµία «Πάνος και Σία Ο.Ε.», για την επιστροφή των 

υπ’ αριθµ. 39965/2014, 39980/2014 και 40046/2014 τιµολογίων πώλησης – δελτίων 

αποστολής. (σχετική η υπ΄ αριθ. 143/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής). 

Συµφωνηµένη αµοιβή µου 350,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων 

επιδόσεως (αµοιβή δικαστικού επιµελητή), πλέον ΦΠΑ από 80,50 ευρώ και συνολικά 

430,50 ευρώ (Τ.Π.Υ. ………../…………). 

2. Σύνταξη γνωµοδοτικού σηµειώµατος, στις 09-12-2014, για την άσκηση 

ενδίκων µέσων κατά των υπ’ αριθµ. 117/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου / 

∆ιαδικασία Μικροδιαφορών - Υπόθεση Μ. Φανάρα (σχετική η υπ΄ αριθ. 179/2014 

απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής). Συµφωνηµένη αµοιβή µου 250,00 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ από 57,50 ευρώ και συνολικά 307,50 ευρώ (Τ.Π.Υ. ………../…………). 
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3. Σύνταξη και άσκηση ανακοπής στις 19-12-2014 κατά της υπ’ αριθ. 2/2011 

διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ζαγοράς και ήδη Βόλου, της ανώνυµης 

τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «PROBANK A.E.» (σχετική η υπ΄ αριθ. 

179/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής). Συµφωνηµένη αµοιβή µου  850,00 

ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων επιδόσεως (αµοιβή δικαστικού επιµελητή), 

καθώς και των εξόδων εκδόσεως διπλοτύπου παραστάσεως ∆ΣΒ, πλέον ΦΠΑ 195,50 

ευρώ και συνολικά 1.045,50 ευρώ. Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 37462/19-12-2014  

διπλότυπο ∆ΣΒ (Τ.Π.Υ. ………../…………). 

4. Σύνταξη γνωµοδοτικού σηµειώµατος, στις 19-12-2014, για την εξόφληση 

ποσού 3.570,00 ευρώ, οφειλόµενο στον Ματθαίο Φανάρα, σύµφωνα µε  την υπ’ 

αριθ. 117/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου / ∆ιαδικασία Μικροδιαφορών, η 

οποία δηµοσιεύθηκε στις 29-8-2014 (σχετική η υπ΄ αριθ. 179/2014 απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής). Συµφωνηµένη αµοιβή µου 250,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ από 

57,50 ευρώ και συνολικά 307,50 ευρώ (Τ.Π.Υ. ………../…………). 

 5. Παράσταση στις 08-01-2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου σε αγωγή 

µικροδιαφοράς Ματθαίου Φανάρα κατά ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου (σχετική η υπ΄ 

αριθ. 135/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής). Συµφωνηµένη αµοιβή µου 300,00 

ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων εκδόσεως διπλοτύπου παραστάσεως ∆ΣΒ, 

πλέον ΦΠΑ 69,00 ευρώ και συνολικά 369,00 ευρώ (Τ.Π.Υ. ………../…………). 

6. Σύνταξη γνωµοδοτικού σηµειώµατος, στις 15-01-2015, για την λήψη 

αποφάσεως για εξώδικο συµβιβασµό και κατάργηση δίκης, µετά την έκδοση της υπ’ 

αριθ. 87/2014  απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου, επί της από 14-12-

2010 και µε αριθµ. κατάθεσης 569/17-12-2010 αγωγής του Ιωάννη Φράγκου του 

Νικολάου (σχετική η υπ΄ αριθ. 16/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής). 

Συµφωνηµένη αµοιβή µου 250,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ από 57,50 ευρώ και συνολικά 

307,50 ευρώ (Τ.Π.Υ. ………../…………). 

7. Παράσταση στις 15-01-2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου σε αγωγή 

µικροδιαφοράς Ματθαίου Φανάρα κατά ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου (σχετική η υπ΄ 

αριθ. 135/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής). Συµφωνηµένη αµοιβή µου 300,00 

ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων εκδόσεως διπλοτύπου παραστάσεως ∆ΣΒ, 

πλέον ΦΠΑ 69,00 ευρώ και συνολικά 369,00 ευρώ (Τ.Π.Υ. ………../…………). 
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8. Σύνταξη γνωµοδοτικού σηµειώµατος, στις 22-01-2015, σχετικά µε το 

καθεστώς διάθεσης δηµοτικών βοσκήσιµων τόπων, καθώς και απόκτησης 

δικαιώµατος χρήσης βοσκήσιµων εκτάσεων σε δηµότες και µη (σχετική η υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 16/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής). Συµφωνηµένη αµοιβή µου 

250,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ από 57,50 ευρώ και συνολικά 307,50 ευρώ (Τ.Π.Υ. 

………../…………). 

9. Σύνταξη και κατάθεση, στις 29-01-2015, ανακοπής άρθρου 933 ΚΠολ∆ και 

αίτηση αναστολής 938 ΚΠολ∆ κατά της από 12-01-2015 κατασχέσεως εις χείρας 

τρίτου που επέβαλε η Τράπεζα PROBANK εις χείρας της Τράπεζας Πειραιώς στα 

χρηµατικά διαθέσιµα του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου για ποσό 18.176,79 ευρώ, σε 

εκτέλεση της µε αριθ. 2/2011 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ζαγοράς. 

Εκδόθηκαν τα υπ’ αριθµ. 38872 και 38813/2015 διπλότυπα ∆ΣΒ (σχετική η υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 16/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής). Συµφωνηµένη αµοιβή µου 

1.143,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων επιδόσεως (αµοιβή δικαστικού 

επιµελητή), καθώς και των εξόδων εκδόσεως διπλοτύπου παραστάσεως ∆ΣΒ, πλέον 

ΦΠΑ 262,91 ευρώ και συνολικά 1.406,00 ευρώ (Τ.Π.Υ. ………../…………). 

Σύνολο: 3.943,00 ευρώ 

ΦΠΑ: 906,89 ευρώ 

Φόρος που θα παρακρατηθεί από το ∆ήµο (20%): 788,60 ευρώ (3.943,00 x 20%) 

Καθαρό ποσό: 3.154,40 ευρώ (3.943,00 – 788,60,00) 

Καταβλητέο ποσό: 4.061,29 ευρώ (3.154,40 + 906,89) 

Ποσό που θα µου αποδοθεί (µετά την αφαίρεση του φόρου): 4.061,29 ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

                                    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 32/2015 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
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