
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  21-04-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ.  41/2015 

Αριθ. πρωτ.  3217 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4
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 και συμφωνητικών». 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 21
η 

 Απριλίου 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 

2876/17-04-2015  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  έξι (6)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                  1.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                           

3.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

5.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

6.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                       

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της 

απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 3ο 
 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: 

1/. Προτείνεται σύµφωνα µε:  
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α) την 87/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου [υπόθεση 

Φράγκου Ιωάννη του Νικολάου κατά του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου],  

β)την από 15/01/2015 γνωµοδότηση του δικηγόρου Βόλου κου Κλειδωνάρη 

Κων/νου και  

γ) την υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί παραιτήσεως επί τόκων και 

δικαστικών εξόδων,  

η κατάρτιση ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου κου Κουτσάφτη Παναγιώτη και του Ιωάννη Φράγκου του Νικ. µε 

σκοπό την τµηµατική καταβολή οφειλοµένων, αρχής γενοµένης από 01/07/2015 

µε ποσό 1.000,00€ µηνιαίως και χρόνο ανοχής δεκαπέντε ηµερών προκειµένου να 

περαιωθούν όλες οι νόµιµες διαδικασίες για την ενταλµατοποίηση των 

τιµολογίων.  

Το σχέδιο του συµφωνητικού αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της αποφάσεως αυτής. 

2/. Προτείνεται σύµφωνα µε:  

α) την 136/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου [υπόθεση «Βόλος Χυτήρια Υιοί 

Ε. Πλαστάρα Ο.Ε. κατά ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου],  

β) την αναγκαστική κατάσχεση [Κατασχετήριο 982επ. ΚΠολδ] εις χείρας τρίτου σε 

τηρούµενους λογαριασµούς του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου,  

γ) τον περιορισµό των δεδουλευµένων τόκων  

δ) την παραίτηση της ΟΕ µε την επωνυµία: «Βόλος Χυτήρια Υιοί Ε. Πλαστάρα Ο.Ε.  

δικαστικών και εξόδων εκτελέσεως   

η κατάρτιση ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου κου Κουτσάφτη Παναγιώτη και της ΟΕ µε την επωνυµία: «Βόλος 

Χυτήρια Υιοί Ε. Πλαστάρα Ο.Ε. µε σκοπό την τµηµατική καταβολή οφειλοµένων, 

αρχής γενοµένης από 01/05/2015 σε 4 µηνιαίες ισόποσες δόσεις ποσού 5,098,20€   

και χρόνο ανοχής δεκαπέντε ηµερών προκειµένου να περαιωθούν όλες οι νόµιµες 

διαδικασίες για την ενταλµατοποίηση των τιµολογίων.  

Το σχέδιο του συµφωνητικού αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της αποφάσεως αυτής. 

3/. Προτείνεται κατόπιν του γνωµοδοτικού σηµειώµατος του δικηγόρου Βόλου κου 

Κλειδωνάρη Κων/νου, που ζητήθηκε σύµφωνα µε την 38/2015 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής και κατόπιν της από 14-4-2015 γνωµοδότησης του δικηγόρου 

Βόλου Κων/νου Γ. Κλειδωνάρη, η άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αριθµ. 15/2015  αποφάσεως 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Υπόθεση ETVIN AZIZAJ  για ποσό 37.924,61 ευρώ 

από συµβάσεις έργου µε ∆ήµο Μουρεσίου) να εξουσιοδοτήσουµε τον προαναφερόµενο 

δικηγόρο να συντάξει το εφετήριο δικόγραφο και να το καταθέσει στην αρµόδια γραµµατεία 
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καθώς και να γίνει συµβιβασµός για το άµεσα εκτελεστέο ποσό των 10.000,00€ που 

επιδικάστηκε προκειµένου να προχωρήσει ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου σε κατάρτιση 

ιδιωτικού συµφωνητικού µε σκοπό την µηνιαία τακτοποίηση των οφειλοµένων σε 10 

ισόποσες δόσεις των 1.000€. 

4/.  Προτείνετε ο ορισµός του ∆ικηγόρου Βόλου κου Κλειδωνάρη Κων/νου προκειµένου να 

γνωµοδοτήσει και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να ρυθµιστεί οφειλή 

του πρώην ∆ήµου Μουρεσίου και του καθολικού διαδόχου του σήµερα ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου µε την εταιρία : «ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ (INTERLIFE) ΑΑΕΓΑ»  

5/. Προτείνετε ο ορισµός του ∆ικηγόρου Βόλου κου Καλτσογιάννη Γεωργίου προκειµένου να 

προβεί στην σύνταξη και κατάθεσης αίτησης αναφοράς κατά των α) Μαρίας Αδαµάσογλου 

του Νικ. και β) Όλγας συζ. Νικολάου Αδαµάσογλου θυγατέρας Γεωργίου Παγωνόπουλου 

ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου και σε οποιαδοίποτε µετά από αναβολή 

δικάσιµο. 

6/. Προτείνεται ο ορισµός ως δικηγόρος του ∆ήµου ο κος Κλειδωνάρης Κων/νος, 

δικηγόρος Βόλου, για να παρασταθεί ενώπιων του Ειρηνοδικείου Βόλου [διαδικασία 

µικροδιαφορών]  στις 11/06/2015 ή σε οποιαδήποτε από αναβολή / µαταίωση ή 

δικάσιµο κατά την εκδίκαση της µε αριθµ. κατάθεσης 40/27-03-2015 αγωγής  της 

Οµόρρυθµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΧΡΩΜΑ ΠΑΝΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ».  

7/. Προτείνεται ο ορισµός ως δικηγόρος του ∆ήµου ο κος Κλειδωνάρης Κων/νος, 

δικηγόρος Βόλου, για να παρασταθεί ενώπιων του Ειρηνοδικείου Βόλου [ Τακτική 

διαδικασία]  στις 04/12/2015 ή σε οποιαδήποτε από αναβολή µαταίωση ή δικάσιµο 

κατά την εκδίκαση της µε αριθµ. κατάθεσης 88/27-03-2015 αγωγής  της Οµόρρυθµης 

Εταιρίας µε την επωνυµία «ΧΡΩΜΑ ΠΑΝΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ».  

8/. Προτείνετε κατόπιν της από 14-04-2015 γνωµοδότησης του δικηγόρου Βόλου 

Κων/νου Γ. Κλειδωνάρη, αποφασίζεται η άσκηση ανακοπής και αιτήσεως αναστολής 

κατά της εκτελέσεως κατά του από 08-04-2015 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου της 

Ελένης Γκόνου, δυνάµει του οποίου η τελευταία υπέβαλε αναγκαστική κατάσχεση εις 

χείρας της Τράπεζας «Eurobank» για ποσό 52.277,47 ευρώ. Εξουσιοδοτείται ο 

προαναφερόµενος δικηγόρος να συντάξει τα προαναφερόµενα δικόγραφα να τα 

καταθέσει στο αρµόδιο ∆ικαστήριο και να παρασταθεί στη συζήτησή τους ή σε 

οποιαδήποτε µετά από αναβολή/µαταίωση της διαδικασίας, καθώς και στην 

διαδικασία εκδόσεως προσωρινής διαταγής.   

9/. Προτείνεται ο ορισµός ως δικηγόρος του ∆ήµου ο κος Κλειδωνάρης Κων/νος,  

δικηγόρος Βόλου, προκειµένου να παρασταθεί ενώπιον του  ∆ιοικητικού Εφετείου 

Λάρισας όταν προσδιορισθεί η δικάσιµος της από 13/2015 Αγωγής που κατατέθηκε 

την 01/04/2015, της Ανώνυµης Τεχνικής Εταιρίας µε την επωνυµία «Η. ΤΑΡΝΑΡΑΣ 

– Ε. FADANI ATΕ»  καθώς και  σε οποιαδήποτε από αναβολή µαταίωση ή δικάσιµο 

ΑΔΑ: ΒΝΙΖΩΡΚ-5Τ6



καθώς και  την σύνταξη γνωµοδότησης  προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί ή όχι στην 

πληρωµή του δικαιούχου αποφεύγοντας τα δικαστικά έξοδα και τόκους. 

10/. Προτείνεται ο ορισµός ως δικηγόρος του ∆ήµου ο κος Κλειδωνάρης Κων/νος,  

δικηγόρος Βόλου, προκειµένου να παρασταθεί ενώπιον του  ∆ιοικητικού Εφετείου 

Λάρισας όταν προσδιορισθεί η δικάσιµος της από 14/2015 Αγωγής που κατατέθηκε 

την 06/04/2015, της Οµόρρυθµης  Εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 

–ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΤΩΡΗΣ»  καθώς και  σε οποιαδήποτε από αναβολή µαταίωση 

ή δικάσιµο καθώς και  την σύνταξη γνωµοδότησης  προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί ή 

όχι στην πληρωµή του δικαιούχου αποφεύγοντας τα δικαστικά έξοδα και τόκους. 

11/. Προτείνετε  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου ο κος Καλτσογιάννης 

Γεώργιος, προκειµένου να προβεί στη σύνταξη γνωµοδότησης  για την πληρωµή ή µη 

του Σκληθριώτη ∆ηµητρίου σύµφωνα µε την 7/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Βόλου [διαδικασία Μικροδιαφορών]. 

 

12/. Προτείνετε  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου ο κος Καλτσογιάννης 

Γεώργιος, προκειµένου να προβεί στη σύνταξη γνωµοδότησης  για την πληρωµή ή µη 

του Σκληθριώτη ∆ηµητρίου σύµφωνα µε την 18/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Βόλου [διαδικασία Μικροδιαφορών]. 

 

13/. Προτείνετε στον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Βόλου Κωνσταντίνο Γ. 

Κλειδωνάρη, η  σύνταξη γνωµοδότησης κατ’ αρθρ. 72 παρ. 2 εδ. 1 του ν. 3852/2010, 

για την επαναφορά για συζήτηση της από 16-02-2012 και µε αριθµ. κατάθεσης 51/16-

02-2012 αγωγής του  Κωνσταντίνου Πάνου του ∆ηµητρίου κατά του ∆ήµου Ζαγοράς 

– Μουρεσίου, της οποίας η συζήτηση είχε οριστεί για τις 18-11-2014, πλην όµως 

µαταιώθηκε.  Η υπόθεση σχετίζεται µε αξίωση του Κωνσταντίνου Πάνου κατά του 

∆ήµου Ζαγοράς, που απορρέει, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του, από την υπ’ αριθ. 

171/2012 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου / ∆ιαδικασία 

Ασφαλιστικών Μέτρων και ανέρχεται σε 58.500 ευρώ, πλέον 300 ευρώ για δικαστικά 

έξοδα.  

14/. Προτείνετε  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου ο κα Καραγεωργίου Ελένη  

προκειµένου να προβεί στη σύνταξη γνωµοδότησης  για την πληρωµή ή µη του 

Λουκά Σδρόλια σύµφωνα µε την 522/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Βόλου [∆ιαδικασία Ασφαλιστικών µέτρων]. 

 

15/.Προτείνετε  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου ο κα Καραγεωργίου Ελένη  

προκειµένου να προβεί στη σύνταξη γνωµοδότησης για το εάν µετά από τρεις άγονους 

φανερούς προφορικούς πλειοδοτικούς διαγωνισµούς για την εκµίσθωση  δηµοτικού 

χώρου στη θέση “Κιόσια” οικισµού Χορευτού ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, µε σκοπό τη 

δηµιουργία χώρου οργανωµένης κατασκήνωσης (κάµπινγκ), υπάρχει η δυνατότητα 

απευθείας εκµίσθωσης.  
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 16/. Προτείνετε  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου ο κα Καραγεωργίου Ελένη  

προκειµένου να προβεί στη σύνταξη γνωµοδότησης  για το εάν δύναται µε απόφαση 

του δηµοτικού συµβουλίου να παραχωρηθεί χώρος δηµοτικού κτιρίου σε Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) µε σκοπό λειτουργίας τον καθαρισµό 

παραλιών, µονοπατιών κ.λπ., προκειµένου να το χρησιµοποιεί για να στεγάζει τα 

γραφεία της.  

17. Προτείνεται ο ορισµός ως δικηγόρος του ∆ήµου η κα Καραγεωργίου Ελένη, 

δικηγόρος Βόλου, για να παρασταθεί ενώπιων του Ειρηνοδικείου Βόλου [Τακτική 

διαδικασία]  στις 06/11/2015 ή σε οποιαδήποτε από αναβολή µαταίωση ή δικάσιµο 

κατά την εκδίκαση της µε αριθµ. 06/07-01-2015 αγωγής της Αντιγόνης Λάµπρου του 

Νικολάου, κατοίκου Ανηλίου Πηλίου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου.  

18. Προτείνεται ο ορισµός ως δικηγόρος του ∆ήµου η κα Καραγεωργίου Ελένη, 

δικηγόρος Βόλου, για να παρασταθεί ενώπιων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου  

Βόλου [Τακτική διαδικασία]  στις 24/09/2015 ή σε οποιαδήποτε από αναβολή 

µαταίωση ή δικάσιµο κατά την εκδίκαση της µε αριθµ. 16/08-01-2015 αγωγής της 

Ελένης Καρελά του Νικολάου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής κατά του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου.  

 

Κατόπιν, ο πρόεδρος, κατέθεσε πίνακα αµοιβών των  δικηγόρων Βόλου κου 

Καλτσογιάννη Γεωργίου και κου Κλειδωνάρη Κων/νου σύµφωνα µε υποθέσεις που 

τους  έχουν ανατεθεί. 

            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/. Αποφασίζει σύµφωνα µε:  

α) την 87/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου [υπόθεση 

Φράγκου Ιωάννη του Νικολάου κατά του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου],  

β)την από 15/01/2015 γνωµοδότηση του δικηγόρου Βόλου κου Κλειδωνάρη 

Κων/νου και  

γ) την υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί παραιτήσεως επί τόκων και 

δικαστικών εξόδων,  
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την κατάρτιση ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ του ∆ηµάρχου του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου κου Κουτσάφτη Παναγιώτη και του Ιωάννη Φράγκου του 

Νικ. µε σκοπό την τµηµατική καταβολή οφειλοµένων, αρχής γενοµένης από 

01/07/2015 µε ποσό 1.000,00€ µηνιαίως και χρόνο ανοχής δεκαπέντε ηµερών 

προκειµένου να περαιωθούν όλες οι νόµιµες διαδικασίες για την 

ενταλµατοποίηση των τιµολογίων.  

Το σχέδιο του συµφωνητικού αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της αποφάσεως αυτής. 

2/. Αποφασίζει σύµφωνα µε:  

α) την 136/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου [υπόθεση «Βόλος Χυτήρια Υιοί 

Ε. Πλαστάρα Ο.Ε. κατά ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου],  

β) την αναγκαστική κατάσχεση [Κατασχετήριο 982επ. ΚΠολδ] εις χείρας τρίτου σε 

τηρούµενους λογαριασµούς του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου,  

γ) τον περιορισµό των δεδουλευµένων τόκων  

δ) την παραίτηση της ΟΕ µε την επωνυµία: «Βόλος Χυτήρια Υιοί Ε. Πλαστάρα Ο.Ε.  

δικαστικών και εξόδων εκτελέσεως   

την κατάρτιση ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου κου Κουτσάφτη Παναγιώτη και της ΟΕ µε την επωνυµία: «Βόλος 

Χυτήρια Υιοί Ε. Πλαστάρα Ο.Ε. µε σκοπό την τµηµατική καταβολή οφειλοµένων, 

αρχής γενοµένης από 01/05/2015 σε 4 µηνιαίες ισόποσες δόσεις ποσού 5,098,20€   

και χρόνο ανοχής δεκαπέντε ηµερών προκειµένου να περαιωθούν όλες οι νόµιµες 

διαδικασίες για την ενταλµατοποίηση των τιµολογίων.  

Το σχέδιο του συµφωνητικού αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της αποφάσεως αυτής. 

3/. Κατόπιν του γνωµοδοτικού σηµειώµατος του δικηγόρου Βόλου κου Κλειδωνάρη 

Κων/νου, που ζητήθηκε σύµφωνα µε την 38/2015 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και κατόπιν της από 14-4-2015 γνωµοδότησης του δικηγόρου Βόλου Κων/νου Γ. 

Κλειδωνάρη, αποφασίζεται η άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αριθµ. 15/2015  αποφάσεως του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Υπόθεση ETVIN AZIZAJ  για ποσό 37.924,61 ευρώ από 

συµβάσεις έργου µε ∆ήµο Μουρεσίου) να εξουσιοδοτήσουµε τον προαναφερόµενο δικηγόρο 

να συντάξει το εφετήριο δικόγραφο και να το καταθέσει στην αρµόδια γραµµατεία καθώς και 

να γίνει συµβιβασµός για το άµεσα εκτελεστέο ποσό των 10.000,00€ που επιδικάστηκε 

προκειµένου να προχωρήσει ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου σε κατάρτιση ιδιωτικού 

συµφωνητικού µε σκοπό την µηνιαία τακτοποίηση των οφειλοµένων σε 10 ισόποσες δόσεις 

των 1.000€. 

4/.  Ορίζεται ως ∆ικηγόρος του ∆ήµου ο ∆ικηγόρος  Βόλου κος Κλειδωνάρης Κων/νος 

προκειµένου να γνωµοδοτήσει και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να 

ΑΔΑ: ΒΝΙΖΩΡΚ-5Τ6



ρυθµιστεί οφειλή του πρώην ∆ήµου Μουρεσίου και του καθολικού διαδόχου του σήµερα 

∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου µε την εταιρία : «ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ (INTERLIFE) ΑΑΕΓΑ»  

5/. Ορίζεται ως ∆ικηγόρος του ∆ήµου ο ∆ικηγόρος  Βόλου κος  Βόλου κος Καλτσογιάννης 

Γεώργιος προκειµένου να προβεί στην σύνταξη και κατάθεσης αίτησης αναφοράς κατά των 

α) Μαρίας Αδαµάσογλου του Νικ. και β) Όλγας συζ. Νικολάου Αδαµάσογλου θυγατέρας 

Γεωργίου Παγωνόπουλου ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου και σε οποιαδοίποτε 

µετά από αναβολή δικάσιµο. 

6/. Ορίζεται ως Δικηγόρος του Δήμου ο Δικηγόρος  Βόλου κος Κλειδωνάρης Κων/νος, για να 

παρασταθεί ενώπιων του Ειρηνοδικείου Βόλου [διαδικασία µικροδιαφορών]  στις 

11/06/2015 ή σε οποιαδήποτε από αναβολή / µαταίωση ή δικάσιµο κατά την 

εκδίκαση της µε αριθµ. κατάθεσης 40/27-03-2015 αγωγής  της Οµόρρυθµης Εταιρίας 

µε την επωνυµία «ΧΡΩΜΑ ΠΑΝΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ».  

7/. Ορίζεται ως Δικηγόρος του Δήμου ο Δικηγόρος  Βόλου κος Κλειδωνάρης Κων/νος , για 

να παρασταθεί ενώπιων του Ειρηνοδικείου Βόλου [ Τακτική διαδικασία]  στις 

04/12/2015 ή σε οποιαδήποτε από αναβολή µαταίωση ή δικάσιµο κατά την εκδίκαση 

της µε αριθµ. κατάθεσης 88/27-03-2015 αγωγής  της Οµόρρυθµης Εταιρίας µε την 

επωνυµία «ΧΡΩΜΑ ΠΑΝΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ».  

8/. Κατόπιν της από 14-04-2015 γνωµοδότησης του δικηγόρου Βόλου Κων/νου Γ. 

Κλειδωνάρη, αποφασίζεται η άσκηση ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά της 

εκτελέσεως κατά του από 08-04-2015 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου της Ελένης 

Γκόνου, δυνάµει του οποίου η τελευταία υπέβαλε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας 

της Τράπεζας «Eurobank» για ποσό 52.277,47 ευρώ. Εξουσιοδοτείται ο 

προαναφερόµενος δικηγόρος να συντάξει τα προαναφερόµενα δικόγραφα να τα 

καταθέσει στο αρµόδιο ∆ικαστήριο και να παρασταθεί στη συζήτησή τους ή σε 

οποιαδήποτε µετά από αναβολή/µαταίωση της διαδικασίας, καθώς και στην 

διαδικασία εκδόσεως προσωρινής διαταγής.   

9/. Ορίζεται ως Δικηγόρος του Δήμου ο Δικηγόρος  Βόλου κος Κλειδωνάρης Κων/νος 

προκειµένου να παρασταθεί ενώπιον του  ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας όταν 

προσδιορισθεί η δικάσιµος της από 13/2015 Αγωγής που κατατέθηκε την 01/04/2015, 

της Ανώνυµης Τεχνικής Εταιρίας µε την επωνυµία «Η. ΤΑΡΝΑΡΑΣ – Ε. FADANI 

ATΕ»  καθώς και  σε οποιαδήποτε από αναβολή µαταίωση ή δικάσιµο καθώς και  την 

σύνταξη γνωµοδότησης  προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί ή όχι στην πληρωµή του 

δικαιούχου αποφεύγοντας τα δικαστικά έξοδα και τόκους. 

10/. Ορίζεται ως Δικηγόρος του Δήμου ο Δικηγόρος  Βόλου κος Κλειδωνάρης Κων/νος 

προκειµένου να παρασταθεί ενώπιον του  ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας όταν 

προσδιορισθεί η δικάσιµος της από 14/2015 Αγωγής που κατατέθηκε την 06/04/2015, 

της Οµόρρυθµης  Εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ –

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΤΩΡΗΣ»  καθώς και  σε οποιαδήποτε από αναβολή µαταίωση ή 
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δικάσιµο καθώς και  την σύνταξη γνωµοδότησης  προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί ή 

όχι στην πληρωµή του δικαιούχου αποφεύγοντας τα δικαστικά έξοδα και τόκους. 

11/. Ορίζεται ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου ο κος Καλτσογιάννης Γεώργιος, 

προκειµένου να προβεί στη σύνταξη γνωµοδότησης  για την πληρωµή ή µη του 

Σκληθριώτη ∆ηµητρίου σύµφωνα µε την 7/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου 

[διαδικασία Μικροδιαφορών]. 

 

12/. Ορίζεται ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου ο κος Καλτσογιάννης Γεώργιος, 

προκειµένου να προβεί στη σύνταξη γνωµοδότησης  για την πληρωµή ή µη του 

Σκληθριώτη ∆ηµητρίου σύµφωνα µε την 18/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου 

[διαδικασία Μικροδιαφορών]. 

 

13/. Ορίζεται  στον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Βόλου Κωνσταντίνο Γ. Κλειδωνάρη, 

η  σύνταξη γνωµοδότησης κατ’ αρθρ. 72 παρ. 2 εδ. 1 του ν. 3852/2010, για την 

επαναφορά για συζήτηση της από 16-02-2012 και µε αριθµ. κατάθεσης 51/16-02-

2012 αγωγής του  Κωνσταντίνου Πάνου του ∆ηµητρίου κατά του ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου, της οποίας η συζήτηση είχε οριστεί για τις 18-11-2014, πλην όµως 

µαταιώθηκε.  Η υπόθεση σχετίζεται µε αξίωση του Κωνσταντίνου Πάνου κατά του 

∆ήµου Ζαγοράς, που απορρέει, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του, από την υπ’ αριθ. 

171/2012 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου / ∆ιαδικασία 

Ασφαλιστικών Μέτρων και ανέρχεται σε 58.500 ευρώ, πλέον 300 ευρώ για δικαστικά 

έξοδα.  

14/. Ορίζεται  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου ο κα Καραγεωργίου Ελένη  

προκειµένου να προβεί στη σύνταξη γνωµοδότησης  για την πληρωµή ή µη του 

Λουκά Σδρόλια σύµφωνα µε την 522/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Βόλου [∆ιαδικασία Ασφαλιστικών µέτρων]. 

 

15/. Ορίζεται  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου ο κα Καραγεωργίου Ελένη  

προκειµένου να προβεί στη σύνταξη γνωµοδότησης για το εάν µετά από τρεις άγονους 

φανερούς προφορικούς πλειοδοτικούς διαγωνισµούς για την εκµίσθωση  δηµοτικού 

χώρου στη θέση “Κιόσια” οικισµού Χορευτού ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, µε σκοπό τη 

δηµιουργία χώρου οργανωµένης κατασκήνωσης (κάµπινγκ), υπάρχει η δυνατότητα 

απευθείας εκµίσθωσης.  

 16/. Ορίζεται  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου ο κα Καραγεωργίου Ελένη  

προκειµένου να προβεί στη σύνταξη γνωµοδότησης  για το εάν δύναται µε απόφαση 

του δηµοτικού συµβουλίου να παραχωρηθεί χώρος δηµοτικού κτιρίου σε Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) µε σκοπό λειτουργίας τον καθαρισµό 

παραλιών, µονοπατιών κ.λπ., προκειµένου να το χρησιµοποιεί για να στεγάζει τα 

γραφεία της.  
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17. Ορίζεται ως Δικηγόρος του Δήμου ο Δικηγόρος  Βόλου η κα Καραγεωργίου Ελένη, 

δικηγόρος Βόλου, για να παρασταθεί ενώπιων του Ειρηνοδικείου Βόλου [Τακτική 

διαδικασία]  στις 06/11/2015 ή σε οποιαδήποτε από αναβολή µαταίωση ή δικάσιµο 

κατά την εκδίκαση της µε αριθµ. 06/07-01-2015 αγωγής της Αντιγόνης Λάµπρου του 

Νικολάου, κατοίκου Ανηλίου Πηλίου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου.  

18. Ορίζεται ως δικηγόρος του ∆ήµου η κα Καραγεωργίου Ελένη, δικηγόρος Βόλου, 

για να παρασταθεί ενώπιων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου  Βόλου [Τακτική 

διαδικασία]  στις 24/09/2015 ή σε οποιαδήποτε από αναβολή µαταίωση ή δικάσιµο 

κατά την εκδίκαση της µε αριθµ. 16/08-01-2015 αγωγής της Ελένης Καρελά του 

Νικολάου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής κατά του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου.  

 

Β. Εγκρίνει τους κάτωθι πίνακες αµοιβών: 

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

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

1. Παράσταση ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Λάρισας στις 20-2-2015 κατά 

την εκδίκαση της  µε αριθµ. 930/2014 κλήσεως για µετ’ απόδειξη συζήτηση  κατά του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  αναφερόµενη στην υπ’ αριθ. εκθέσεως καταθ.  

Πρωτοδικείου Βόλου 210/5-7-2007 και αριθ. καταθ. 859/20-7-2007 έφεση του ∆ήµου  

κατά του ιδρύµατος µε την επωνυµία «Ίδρυµα Σοφοκλέους Αχιλλοπούλου», 

Κλεοπάτρας θυγ. ∆ηµητρίου και Ζηνοβίας Ζερµπίνη και του ∆ηµητρίου ∆ηµητριάδη 

του Γεωργίου και της υπ’ αριθ. 75/2007 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Βόλου (Τακτική ∆ιαδικασία), (ορίστηκα µε την µε αριθ. 179/2014 απόφαση της 

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

µου 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% από 230 ευρώ. Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 

40310/2015  διπλότυπο ∆ΣΒ, για ποσό αναφοράς 256,00 ευρώ. Παρακρατήθηκε 

φόρος από ∆ΣΒ 38,40 ευρώ. Έξοδα έκδοσης διπλοτύπου 56,60 ευρώ. Θα 

παρακρατηθεί φόρος επί του ποσού των 744,00 ευρώ, ήτοι 148,80 ευρώ (σχετικά 

Τ.Π.Υ: ………………./2015 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%  230 ευρώ (υπ’ αριθµ. 

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

Μουρεσίου) 

 

2. Παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου (ειδική διαδικασία 

µικροδιαφορών), στις 12-3-2015 για την αντίκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 76/08-

04-2014  αγωγής του  ∆ηµητρίου Σκληθριώτη εναντίον του ∆ήµου, µε αντικείµενο την 
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καταψήφιση σε βάρος του ∆ήµου του ποσού των  4.629,10 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. 41752/13-3-2015 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)   

 

Σύνολο: 1.200,00 ευρώ  

Έξοδα έκδοσης διπλοτύπων:  65,80 (56,60 +9,20) ευρώ  

ΦΠΑ 276,00 

 

Φόρος που έχει παρακρατηθεί από ∆ΣΒ (15%):  43,20 ευρώ  ( 38,40+4,80) 

Φόρος που θα παρακρατηθεί από το ∆ήµο (20%): 148,80 ευρώ ( 744,00 x 20%) 

Σύνολο αµοιβών, ΦΠΑ: 1.200,00+276,00=1.476,00  ευρώ  

Ποσό που θα µου αποδοθεί (µετά την αφαίρεση του φόρου των 148,80 ευρώ):  

1.327,20 ευρώ 

 
2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

1. Παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Βόλου στις 14-11-

2014 κατά την εκδίκαση του µε ΑΒΩ Μ09-6660 κλητηρίου θεσπίσµατος για την 

υπεράσπιση του  κατηγορουµένου µε αυτό Κωνσταντίνου Λεβέντη για το αδίκηµα 

της παράνοµης υλοτοµίας στον Άγιο ∆ηµήτριο Κισσού που φέρεται ότι τελέσθηκε 

κατά το χρονικό διάστηµα µηνός Απριλίου - Μαίου 2009 κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του ως δηµάρχου Μουρεσίου (ορίστηκα µε την µε αριθ. 135/2014 

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. 36436/12-11-2014 διπλότυπο, για ποσό αναφοράς 117,00 
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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: ………………./2015 για το ποσό των 500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ  

115,00 ευρώ) (υπ’ αριθµ. ………….. /2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου) 

  

2. Παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου (ειδική διαδικασία 

µικροδιαφορών), στις 13-11-2014 για την αντίκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 

87/13-05-2014  αγωγής του ∆ιονύση Μελαχρινού εναντίον του ∆ήµου, µε αντικείµενο 

την καταψήφιση σε βάρος του ∆ήµου του ποσού των  2.856,00 ευρώ (ορίστηκα µε 

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

Μουρεσίου), για συµφωνηµένη αµοιβή µου 300,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% από 

69,00 ευρώ. Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 36538/13-11-2014 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 

300,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 69 ευρώ) (υπ’ αριθµ. ………….. /2015 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου)   

  

3. Παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου (ειδική διαδικασία 

µικροδιαφορών), στις 13-11-2014 για την αντίκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 

73/08-04-2014  αγωγής του  ∆ηµητρίου Σκληθριώτη εναντίον του ∆ήµου, µε 

αντικείµενο την καταψήφιση σε βάρος του ∆ήµου του ποσού των  4.950,75 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. 36537/13-11-2014 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)   
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4. Παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου (ειδική διαδικασία 

µικροδιαφορών), στις 5-2-2015 για την αντίκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 69/08-

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

καταψήφιση σε βάρος του ∆ήµου του ποσού των  3.117,80 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. 39381/5-2-2015 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)   

Σύνολο: 1.145,70 ευρώ (χωρίς τα έξοδα έκδοσης διπλοτύπου) 

Έξοδα έκδοσης διπλοτύπων:  54,30 (26,70+9,20+9,20+9,20) ευρώ  

Γενικό Σύνολο 1.200 

ΦΠΑ 276,00 

Φόρος που έχει παρακρατηθεί από ∆ΣΒ (15%):  31,95 ευρώ  ( 

17,55+4,80+4,80+4,80) 

Φόρος που θα παρακρατηθεί από το ∆ήµο (20%): 76,60 ευρώ ( 383,00 x 20%) 

Σύνολο αµοιβών, ΦΠΑ και έξοδα έκδοσης διπλοτύπων: 

1.145,70+276,00+54,30=1.476,00  ευρώ  

Ποσό που θα µου αποδοθεί (µετά την αφαίρεση του φόρου των 76,60 ευρώ):  

1.399,4 ευρώ 

   

 

   

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΩΝ. 

 Γ. ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΡΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
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Σύνταξη γνωµοδοτικού σηµειώµατος, στις 29-01-2015, σχετικά µε αίτηµα της 

εταιρείας «Παπαδήµος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.» (αριθµ. πρωτ. 13048/08-11-2012) για 

επανακαθορισµό ανταλλάγµατος για παραχώρηση για απλή χρήση αιγιαλού και επιστροφή 

ποσού 880,50 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (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. ………../…………). 

Παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου, στις 10-2-2015, κατά τη συζήτηση 

αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων κατά PROBANK και 06-02-2015 παράσταση ενώπιον του 

ίδιου δικαστηρίου κατά τη συζήτηση προσωρινής διαταγής κατά PROBANK. Εκδόθηκε το 

υπ’ αριθµ. 39683/2015 διπλότυπο ∆ΣΒ (σχετική η υπ’ αριθµ. πρωτ. 3/2015 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής). Συµφωνηµένη αµοιβή µου 750,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 243,11 ευρώ 

(Τ.Π.Υ. ………../…………). 

Σύνταξη και κατάθεση εφέσεως, στις 02-03-2015, κατά 166/2014 αποφάσεως 

Ειρηνοδικείου Βόλου Μανίνης – Ευθυµίου. Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 40975/2015 διπλότυπο 

∆ΣΒ (σχετική η υπ’ αριθµ. πρωτ. 30/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής). 

Συµφωνηµένη αµοιβή µου 680 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 156,40 ευρώ (Τ.Π.Υ. ………../…………). 

Σύνταξη γνωµοδοτικού σηµειώµατος, στις 9-3-2015, σχετικά µε τη νοµιµότητα 

πληρωµής υπηρεσίας µεταφοράς στην οµόρρυθµη εταιρεία µε την επωνυµία «Αφοί Ρηγάκη 

Ο.Ε.», σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 730/2013 τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών (αριθµ. πρωτ. 

1678/4-3-2015 έγγραφο)   (σχετική η υπ’ αριθµ. πρωτ. ……../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. ………../…………). 

Παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου, στις 17-03-2015, για την αντίκρουση 

αγωγής των Γεωργίου Κρινάκη και Πηνελόπης Γερµάνη κατά του ∆ήµου. Εκδόθηκε του υπ’ 

αριθµ. 42008/2015 διπλότυπο ∆ΣΒ (σχετική η υπ’ αριθµ. πρωτ. 16/2015 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής). Συµφωνηµένη αµοιβή µου 650,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ από 149,50 

ευρώ και συνολικά 799,50 ευρώ (Τ.Π.Υ. ………../…………). 

Παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου, στις 31-03-2015, για 

την αντίκρουση αγωγής της Ελένης Γκόνου κατά του ∆ήµου. Εκδόθηκε του υπ’ αριθµ. 

41775/2015 διπλότυπο ∆ΣΒ (σχετική η υπ’ αριθµ. πρωτ. 2/2015 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής). Συµφωνηµένη αµοιβή µου 1.400 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 322 ευρώ (Τ.Π.Υ. 

………../…………). 

Σύνολο: 3.980 ευρώ 
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ΦΠΑ: 915,40 ευρώ 

Φόρος που θα παρακρατηθεί από το ∆ήµο (20%): 796,00 ευρώ (3.980, 00 x 20%) 

Καθαρό ποσό: 3.184,00 ευρώ (3.980,00 – 796,00) 

Καταβλητέο ποσό: 4.099,40 ευρώ (3.184,00 + 915,40) 

Ποσό που θα µου αποδοθεί (µετά την αφαίρεση του φόρου): 4.099,40 ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 41/2015 

.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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