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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                  Αριθ.Αποθ 77/2020 
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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 12
ης

 /2020  ζσνεδρίαζης ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

 

ΘΔΜΑ: Περί οριςμοφ δικηγόρων για υποθζςεισ του Δήμου, παροχή γνωμοδοτήςεων και 

ζγκριςησ πινάκων αμοιβϊν 

 

 

     Σηη Ζαγορά, ζήμερα, 02
η 

 ηοσ μηνός Ιοσνίοσ 2020 ημέρα Τρίηη και ώρα 10:00 π.μ.  

ζηο Δημοηικό Καηάζηημα ηοσ Δήμοσ  Ζαγοράς - Μοσρεζίοσ ζσνήλθε  ύζηερα από 

ηην 5103/29-05-2020  πρόζκληζη ηοσ Προέδροσ, ποσ επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικηικό ζηα μέλη, ,  σφμφωνα με τις σχετικζς διατάξεις  του  άρθρου 77 του Ν. 

4555/18.  

Αφοφ διαπιςτϊθηκε νόμιμη απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζθηκαν 

παρόντα  τα επτά (7)  μζλη, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1.  ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                                 
2. ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ                    
3. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 
4. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ        
5. ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ                           
6. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
7. ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 

             Σα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ  Κρινάκη Γεϊργιο Δημοτικό Τπάλληλο. 

Η ςυνεδρίαςη πραγματοποιήθηκε δια περιφοράσ λόγω τησ λήψησ μζτρων αποφυγήσ και διάδοςησ 
του covid-19 *άρθρο 10 τησ ΠΝΠ ΦΕΚ 55 τεφχοσ Αϋ 11-03-2020]  

                                                                                                                       

        

 

Ο πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής ειζηγούμενος ηο  θέμα   τησ ημερήςιασ 

διάταξησ ανζφερε ότι:  η Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη ζύκθσλα  κε ηελ παξ.1 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.4623/19) γηα ηελ πξόζιεςε πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ θαη γηα 

ηελ αλάθιεζε ηεο πιεξεμνπζηόηεηάο ηνπ, ζε όζνπο δήκνπο, είηε δελ έρνπλ 

πξνζιεθζεί δηθεγόξνη κε κεληαία αληηκηζζία, είηε απηνί πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί δελ 

έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζε αλώηαηα δηθαζηήξηα θαη θαζνξίδεη ηελ ακνηβή 

ηνπο. Κπνξεί επίζεο λα αλαζέηεη ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, κόλν εθόζνλ δελ 

έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη, κε κεληαία αληηκηζζία. Κε απόθαζή ηεο είλαη δπλαηή, 

θαη' εμαίξεζε, ε αλάζεζε ζε δηθεγόξν, εμώδηθνπ ή δηθαζηηθνύ ρεηξηζκνύ, αλά 

ππόζεζε, δεηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

δήκνπ θαη απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία. Πηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε 

ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ ΘΓΘ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο πξνηείλσ: 

          1/. Πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ςτον δικηγόρο  ζηνλ δηθεγόξν Θσλζηαληίλν Γ. 

Θιεηδσλάξε ε ζύληαμε πξνζθπγήο, θαη άξζξ. 227 λ. 3852/2010, θαηά  ηεο ππ’ 

αξηζκ. 64/2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ [ΑΓΑ ΤΘ5ΠΥΞΘ-ΑΦΜ] θαη  

ελώπηνλ ηνπ Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – Πηεξεάο Διιάδνο, 

αληί ακνηβήο πνζνύ 400,00 επξώ, πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% από 96,00 επξώ θαη ζπλνιηθά  

496,00  επξώ, ζύκθσλα κε ηελ από 24-05-2020 πξνζθνξά ηνπ.  [ΚΓ 406] 

2/. Πξνηείλεηαη η ανάθεςη  ζηνλ δηθεγόξν Θσλζηαληίλν Γ. Θιεηδσλάξε ε 

ζύληαμε γλσκνδόηεζεο Ανατίθεται ςτον δικηγόρο Κωνςταντίνο Γ. Κλειδωνάρη η ςφνταξη 

γνωμοδότηςησ επί του ερωτήματοσ  τησ προϊςταμζνησ  των οικονομικϊν   *βλ. το υπ αριθμ.  

πρωτ. 4552/2020 ζγγραφο], ςχετικά με  την παράταςη τησ μίςθωςησ  δημοτικοφ ακινήτου  

με μιςθϊτρια  την Μαρία Ζοφμπου για οκτϊ ζτη,   αντί αμοιβήσ 300,00 ευρϊ, πλζον Φ.Π.Α. 

24% από 72,00 ευρϊ και ςυνολικά  372,00  ευρϊ ςφμφωνα με την από 24-05-2020 

προςφορά του.  *ΜΔ408+ 

3/. Ξξνηείλεηαη ε αλάζεζε ζηνλ δηθεγόξν Θσλζηαληίλν Γ. Θιεηδσλάξε 

ζύκθσλα ε ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ε εθ λένπ κεηάβαζε γηα ιήςε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ 

γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εμόθιεζε ιεμεπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

από ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο (Α 4025/2020 ΦΔΘ 123Β) ζιπκθσλα κε ηελ  

ππ’ αξηζκ. πξση. 3855/29-04-2020 απόθαζε εμνπζηνδόηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη 

πξνηείλεηαη  ε ακνηβή  ησλ 400,00 επξώ, πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% από 96,00 επξώ θαη 

ζπλνιηθά  496,00  επξώ. [ΚΓ414] 

4/. Ξξνηείλεηαη ε αλάζεζε ζηελ δηθεγόξν Βόινπ θα Θαξαγεσξγίνπ Διέλε ε 

ζύληαμε γλσκνδόηεζεο γηα ηνλ εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό, ζύκθσλα  κε ηελ ππ’ 
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αξηζκ. 4908/2020 αίηεζε ησλ ππαιιήισλ Γεξκάλεο Ξελειόπεο θαη Γεσξγίνπ 

Θξηλάθε[ΚΓ 413]. 

 

Θαηόπηλ ν πξόεδξνο θαηέζεζε πίλαθα ακνηβώλ ηνπ δηθεγόξνπ Βόινπ θνπ 

Θαιηζνγηάλλε Γεώξγηνπ πξνο έγθξηζε. 

  

 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

           αφοφ άκουςε την ειςήγηςη του Προζδρου και αφοφ ζλαβε υπόψη τησ, τισ 

διατάξεισ του άρθρου 3  του Ν. 4623/19  και όλα τα ςτοιχεία που τζθηκαν υπόψη 

τησ: 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

          1/. Αλαηίζεηαη ζηνλ δηθεγόξν Θσλζηαληίλν Γ. Θιεηδσλάξε ε ζύληαμε 

πξνζθπγήο, θαη άξζξ. 227 λ. 3852/2010, θαηά  ηεο ππ’ αξηζκ. 64/2020 απόθαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ [ΑΓΑ ΤΘ5ΠΥΞΘ-ΑΦΜ] θαη  ελώπηνλ ηνπ Ππληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – Πηεξεάο Διιάδνο, αληί ακνηβήο πνζνύ 

400,00 επξώ, πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% από 96,00 επξώ θαη ζπλνιηθά  496,00  επξώ, 

ζύκθσλα κε ηελ από 24-05-2020 πξνζθνξά ηνπ. [ΚΓ406]  

2/. Αλαηίζεηαη  ζηνλ δηθεγόξν Θσλζηαληίλν Γ. Θιεηδσλάξε ε ζύληαμε 

γλσκνδόηεζεο Ανατίθεται ςτον δικηγόρο Κωνςταντίνο Γ. Κλειδωνάρη η ςφνταξη 

γνωμοδότηςησ επί του ερωτήματοσ  τησ προϊςταμζνησ  των οικονομικϊν   *βλ. το υπ αριθμ.  

πρωτ. 4552/2020 ζγγραφο], ςχετικά με  την παράταςη τησ μίςθωςησ  δημοτικοφ ακινήτου  

με μιςθϊτρια  την Μαρία Ζοφμπου για οκτϊ ζτη,   αντί αμοιβήσ 300,00 ευρϊ, πλζον Φ.Π.Α. 

24% από 72,00 ευρϊ και ςυνολικά  372,00  ευρϊ ςφμφωνα με την από 24-05-2020 

προςφορά του.  *ΜΔ408+ 

3/. Αλαηίζεηαη ζηνλ δηθεγόξν Θσλζηαληίλν Γ. Θιεηδσλάξε ζύκθσλα ε 

ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ε εθ λένπ κεηάβαζε γηα ιήςε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ γηα ηελ 

επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εμόθιεζε ιεμεπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ από 

ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο (Α 4025/2020 ΦΔΘ 123Β) ζιπκθσλα κε ηελ  ππ’ 

αξηζκ. πξση. 3855/29-04-2020 απόθαζε εμνπζηνδόηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη 

πξνηείλεηαη  ε ακνηβή  ησλ 400,00 επξώ, πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% από 96,00 επξώ θαη 

ζπλνιηθά  496,00  επξώ. [ΚΓ 414] 
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4/. Αλαηίζεηαη ζηελ δηθεγόξν Βόινπ θα Θαξαγεσξγίνπ Διέλε ε ζύληαμε 

γλσκνδόηεζεο γηα ηνλ εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό, ζύκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

4908/2020 αίηεζε ησλ ππαιιήισλ Γεξκάλεο Ξελειόπεο θαη Γεσξγίνπ Θξηλάθε [ΚΓ 

413]. 

 

Δγθξίλεη ηνλ θάησζη πίλαθα ακνηβώλ: 

 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΚΝΗΒΥΛ ΘΑΗ ΔΜΝΓΥΛ 
ΡΝ ΓΗΘΖΓΝΟΝ ΓΔΥΟΓΗΝ Λ. ΘΑΙΡΠΝΓΗΑΛΛΖ 

ΓΗΑ ΡΝΛ ΣΔΗΟΗΠΚΝ ΞΝΘΔΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΕΑΓΝΟΑΠ-ΚΝΟΔΠΗΝ 
 

 

1. Γηα ηελ παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξωηνδηθείνπ 

Βόινπ θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 6-2-2020 γηα ηελ αληίθξνπζε ηεο από 15-12-2014 

θαη κε αξηζ. θαηαρ. 10/16-12-2014 πξνζθπγήο ηεο μελνδνρεηαθήο –

Σαμηδηωηηθήο- Σνπξηζηηθήο Δηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επωλπκία 

“Les Hirondelles” πνπ εδξεύεη ζηνλ Άγην Ηωάλλε Πειίνπ θαηά ηνπ Γήκνπ γηα 

ζπκθωλεκέλε ακνηβή κνπ 400 επξώ πιένλ Φ.Π.Α. 24% από 96,00 επξώ. 

(νξίζηεθα κε ηελ κε αξηζ.  153/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ).  Δθδόζεθε ην ππ’ αξηζκ. Α68340/5-2-2020 

δηπιόηππν, γηα πνζό αλαθνξάο 64,00 επξώ. Παξαθξαηήζεθε θόξνο ζην 

πνζό αλαθνξάο από ΓΒ  9,60 επξώ. Έμνδα έθδνζεο δηπινηύπνπ 25,60 

επξώ. Θα παξαθξαηεζεί θόξνο επί ηνπ πνζνύ ηωλ 336 επξώ, ήηνη 67,20 

επξώ (ζρεηηθά Σ.Π.Τ: …./2020 γηα ην πνζό ηωλ 400 επξώ πιένλ ΦΠΑ 24%) 

(ππ’ αξηζκ. …../2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ). 

 

2. Γηα ηε ζύληαμε γλωκαηεύζεωο ζρεηηθά κε γηα ηελ άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ 

θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 61/2019 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Βόινπ (Γηαδηθαζία 

κηθξνδηαθνξώλ) επί αγωγήο ηεο εηαηξίαο «Ν. ΚΗΑ – Η. ΞΔΝΟΥΡΖΣΟΤ 

ΔΠΔ» θαηά ηνπ Γήκνπ (νξίζηεθα κε ηελ κε αξηζ. ππ’ αξηζ. 105/2019 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ)  γηα 

ζπκθωλεκέλε ακνηβή μου 300,00 ευπώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% από 72,00 

ευπώ. (ζρεηηθά Σ.Π.Τ: …/200 γηα ην πνζό ηωλ 300,00 επξώ, πιένλ ΦΠΑ 

72,00 επξώ) (ππ’ αξηζκ. …/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ) . 
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ύλνιν: 674,40 επξώ  (ρωξίο ηα έμνδα δηπινηύπνπ) 

Έμνδα έθδνζεο δηπινηύπωλ: 25,60 επξώ  

Γεληθό ύλνιν: 700 € 

ΦΠΑ 24%:  168,00 € 

Φόξνο πνπ έρεη παξαθξαηεζεί από ΓΒ (15%): 9,60 

Παξαθξάηεζε θόξνπ 20% επί πνζνύ 636 =  127,20 

Εγκπίνει τον πίνακα αυτό με το ανωτέπω ποσό των  700 ευπώ πλέον ΦΠΑ 24% 

εξ ευπώ  168  ήτοι 868,00 €. 

 

                                                        Ο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ 

      Γεώξγηνο Ν. Καιηζνγηάλλεο 

      Γηθεγόξνο 

     Υαηδεαξγύξε 65, 38333 ΒΟΛΟ 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 77/2020 

Αθού αναγνώζηηκε ηο πρακηικό ασηό σπογράθεηαι ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα μέλη 

(σπογραθή)                                                                        (σπογραθές) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
        ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ   
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