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      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 18ης   Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ζαγοράς - Μουρεσίου

ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και
έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Στη Ζαγορά, σήμερα, 15η  του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.  στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δημόσια   συνεδρίαση,  η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων,
ύστερα  από  την  5617/11-05-2018   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/.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ               

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                  2/.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ        

3. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

   

                    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  Δήμαρχος  Ζαγοράς-Μουρεσίου,
εισηγούμενος το 4ο  θέμα, ανέφερε, ότι:  

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

Οικονομικής Επιτροπής ανήκει και η απόφαση για ορισμό δικηγόρου στους Δήμους

που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν Δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία. 

       1/. Προτείνεται η ανάθεση γνωμοδότησης, στον δικηγόρο Βόλου κο Κλειδωνάρη

Κων/νου, επί  της 14/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου σχετικά με την αγωγή

Ζαγορά,  15.05.2018

Αριθ.Αποφ    71  /  2018  

Αρ. Πρωτ. : 5818   
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της  Ομόρρυθμης  Εταιρίας:  “ΜΑΝΙΝΗΣ  Π.  -  Γ.  ΕΥΘΥΜΙΟΥ  Ο.Ε.  -  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ”, για την άσκηση ή μη εφέσεως και σε περίπτωση

μη άσκησης εφέσεως την δυνατότητα εξόφλησης ή μη  οφειλής ποσού 13.851,80€ και

των λοιπών τόκων και εξόδων.

2/.   Προτείνεται  η  ανάθεση  γνωμοδότησης,  στον  δικηγόρο  Βόλου  κο  Κλειδωνάρη

Κων/νου, επί  της 15/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου σχετικά με την αγωγή

της  Ομόρρυθμης  Εταιρίας:  “ΜΑΝΙΝΗΣ  Π.  -  Γ.  ΕΥΘΥΜΙΟΥ  Ο.Ε.  -  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ”, για την άσκηση ή μη εφέσεως και σε περίπτωση

μη άσκησης εφέσεως την δυνατότητα εξόφλησης ή μη  οφειλής ποσού 13.851,80€ και

των λοιπών τόκων και εξόδων.

03/   ιΠροτείνεται  ως   δικηγόρος  του  Δήμου  ο  Γεώργιος  Καλτσογιάννης  του

Νικολάου δικηγόρος Βόλου (ΑΜ ΔΣΒ 397),   για να γνωμοδοτήσει  και  να μας

γνωστοποιήσει τα ακριβή ποσά που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με την με

αριθμό 127/2016 τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας με την

οποία  επικυρώθηκε  η  υπ’  αριθ.  75/2007  οριστική  απόφαση  του  Μονομελούς

Πρωτοδικείου  Βόλου  καθώς  και  τις  από  30-6-2017  επιταγές  προς  εκτέλεση

νομίμως  κοινοποιηθείσες  στον  Δήμο  των  εναγόντων  της  υπ΄  αριθ.

καταθ.233/2004 αγωγής 1) Ιδρύματος με την επωνυμία «ΊΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ

ΑΧΙΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ»,  2)  Κλεοπάτρας  θυγ.  Δημητρίου  και  Ζηνοβίας  ή  Ζήνας

Ζερμπίνη και 3) Δημητρίου Δημητριάδη ΚΑΤΑ των  1) Ο.Τ.Α. με την επωνυμία

«Δήμος Μουρεσίου» και 2) Γεωργίου Ρούσσα του Μιχαήλ.

      Κατόπιν κατατέθηκε πίνακας αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Βόλου κου

Καλτσογιάννη Γεώργιου, προς έγκριση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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   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 

    1/.  Αναθέτει  την  σύνταξη  γνωμοδότησης,  στον  δικηγόρο  Βόλου  κο  Κλειδωνάρη
Κων/νου, επί  της 14/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου σχετικά με την αγωγή
της  Ομόρρυθμης  Εταιρίας:  “ΜΑΝΙΝΗΣ  Π.  -  Γ.  ΕΥΘΥΜΙΟΥ  Ο.Ε.  -  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ”, για την άσκηση ή μη εφέσεως και σε περίπτωση
μη άσκησης εφέσεως την δυνατότητα εξόφλησης ή μη  οφειλής ποσού 13.851,80€ και
των λοιπών τόκων και εξόδων.

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

Κων/νου, επί  της 15/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου σχετικά με την αγωγή

της  Ομόρρυθμης  Εταιρίας:  “ΜΑΝΙΝΗΣ  Π.  -  Γ.  ΕΥΘΥΜΙΟΥ  Ο.Ε.  -  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ”, για την άσκηση ή μη εφέσεως και σε περίπτωση

μη άσκησης εφέσεως την δυνατότητα εξόφλησης ή μη  οφειλής ποσού 13.851,80€ και

των λοιπών τόκων και εξόδων.

3/.  Διορίζεται  δικηγόρος του  Δήμου ο  Γεώργιος  Καλτσογιάννης  του  Νικολάου

δικηγόρος Βόλου (ΑΜ ΔΣΒ 397),  για να γνωμοδοτήσει και να μας γνωστοποιήσει

τα  ακριβή  ποσά  που  πρέπει  να  καταβληθούν  σύμφωνα  με  την  με  αριθμό

127/2016 τελεσίδικη  απόφαση του Τριμελούς Εφετείου  Λάρισας  με  την οποία

επικυρώθηκε  η  υπ’  αριθ.  75/2007  οριστική  απόφαση  του  Μονομελούς

Πρωτοδικείου  Βόλου  καθώς  και  τις  από  30-6-2017  επιταγές  προς  εκτέλεση

νομίμως  κοινοποιηθείσες  στον  Δήμο  των  εναγόντων  της  υπ΄  αριθ.

καταθ.233/2004 αγωγής 1) Ιδρύματος με την επωνυμία «ΊΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ

ΑΧΙΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ»,  2)  Κλεοπάτρας  θυγ.  Δημητρίου  και  Ζηνοβίας  ή  Ζήνας

Ζερμπίνη και 3) Δημητρίου Δημητριάδη ΚΑΤΑ των  1) Ο.Τ.Α. με την επωνυμία

«Δήμος Μουρεσίου» και 2) Γεωργίου Ρούσσα του Μιχαήλ.
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      Εγκρίνει  τον  πίνακα  αμοιβών  και  εξόδων  του  δικηγόρου  Βόλου  κου
Καλτσογιάννη Γεώργιου:

                                 ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ  

ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

1.Παράσταση και υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου

(τριμελές) κατά τη δικάσιμο της 26-4-2018 προς απόκρουση της από 13-5-2008

και  με  αριθ.  καταθ.  157/15-5-2008  προσφυγής  του  ΙΚΑ  ΕΤΑΜ  κατά  του

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία  «Δήμου Μουρεσίου»,  και

ήδη μετά τον Καλλικράτη  «Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου »,  (ορίστηκα με την με

αριθ. 36/14-3-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς -

Μουρεσίου), για συμφωνημένη αμοιβή μου 500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% από

120,00 ευρώ. Εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Α37069/24-4-2018 διπλότυπο, για ποσό

αναφοράς  215,00 ευρώ. Παρακρατήθηκε φόρος στο ποσό αναφοράς από ΔΣΒ

32,25  ευρώ.  Έξοδα  έκδοσης  διπλοτύπου  83,50  ευρώ.  Δεν  θα  παρακρατηθεί

έτερος φόρος, καθότι το υπερβάλλον ποσό είναι κάτω των 300 ευρώ.  (σχετικά

Τ.Π.Υ: ……./18 για το ποσό των 500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% 120,00 ευρώ)

(υπ’ αριθμ. ……./2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς

– Μουρεσίου).

2  Παράσταση και υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας

κατά τη δικάσιμο της 8-05-2018 προς απόκρουση της αγωγής του Κωνσταντίνου

Θεοδώρου  του Αποστόλου κατά του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, για καταβολή

οφειλομένου ποσού  59.251,25 ευρώ που αφορά στο έργο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
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στα τ.δ. Τσαγκαράδας, Ανηλίου, Κισσού και Αγίου Δημητρίου,  (ορίστηκα με την

με  αριθ. 39/14-3-2018    απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου

Ζαγοράς  -  Μουρεσίου),  για  συμφωνημένη  αμοιβή  μου  1.700,00  ευρώ,  πλέον

Φ.Π.Α.  24%  από   408,00  ευρώ.  Εκδόθηκε  το  υπ’  αριθμ.  Α37878/8-5-2018

διπλότυπο, για ποσό αναφοράς  341,00 ευρώ. Παρακρατήθηκε φόρος στο ποσό

αναφοράς από ΔΣΒ 51,15 ευρώ. Έξοδα έκδοσης διπλοτύπου 132,30 ευρώ. Θα

παρακρατηθεί  φόρος  20%  επί  υπολοίπου  ποσού  1.359  ευρώ,  271,80  ευρώ.

(σχετικά  Τ.Π.Υ:  ……./18  για  το  ποσό  των  1.700,00  ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ  24%

408,00 ευρώ) (υπ’ αριθμ. ……./2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου).

3.  Για τη σύνταξη γνωματεύσεως  σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων

μέσων κατά της με αριθμό Α 137/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Βόλου,  δυνάμει  της  οποίας  έγινε  δεκτή  η  από  18-8-2009  προσφυγή  του

Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου  (ορίστηκα με την με αριθ. 24/2018   απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς -  Μουρεσίου)  για συμφωνημένη

αμοιβή  μου  299,00  ευρώ,  πλέον  Φ.Π.Α.  24%  από  71,76  ευρώ.  Δεν  θα

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

(σχετικά  Τ.Π.Υ:  ……/2018 για  το  ποσό των 299,00 ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ 71,76

ευρώ)  (υπ’  αριθμ.  ………..  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου

Ζαγοράς – Μουρεσίου) .

Σύνολο: 2.283,20 ευρώ (χωρίς τα έξοδα έκδοσης διπλοτύπου)

Έξοδα έκδοσης διπλοτύπων: 215,80 (83,50+132,30) ευρώ 

Γενικό Σύνολο 2.499,00 €

ΦΠΑ 24%: 599,76 €
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Φόρος που έχει παρακρατηθεί από ΔΣΒ (15%): 83,40 ευρώ  (32,25+51,15)

Παρακράτηση φόρου 20% επί υπολοίπου ποσού 1.359 ευρώ (περ. 2.) = 271,80

ευρώ

Εγκρίνετε ο πίνακας αυτός με το ανωτέρω ποσό των  2.499 ευρώ

πλέον ΦΠΑ 24% εξ ευρώ  599,76  ήτοι 3.098,76 €.

 Βόλος  15 Μαϊου 2018

                                                     Ο δικηγόρος του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου

         ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2018

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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