
                               Εαγορά. 04-08-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                               Αριθ.Αποθ 101/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη. 7916                                                                                                                     

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 16
ης

 /2020  ζσνεδρίαζης ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

 

ΘΔΜΑ:  «Περί οριςμοφ δικθγόρων για υποκζςεισ του Διμου παροχισ γνωμοδοτιςεων και 

ζγκριςθσ πινάκων αμοιβϊν» 

    Σηη Εαγορά, ζήμερα, 04
η 

 ηοσ μηνός Ασγούζηοσ 2020 ημέρα Τρίηη και ώρα 10:00 

π.μ.  ζηο Γημοηικό Καηάζηημα ηοσ Γήμοσ  Εαγοράς - Μοσρεζίοσ ζσνήλθε  ύζηερα 

από ηην 7723/31-07-2020  πρόζκληζη ηοσ Προέδροσ, ποσ επιδόθηκε νόμιμα με 

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

4555/18.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζκθκαν 

παρόντα  τα ζξι (6)  μζλθ, (παρϊν ο αναπλθρωτισ του κου ουλδάτου Απόςτολου, 

Λαμπαδάρθσ Νικόλαοσ) ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

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

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο. 

                                                                                                                       

                   Ο πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής ειζηγούμενος ηο  θέμα   τθσ 

θμεριςιασ διάταξθσ ανζφερε ότι:  η Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη ζύκθσλα  κε 

ηελ παξ.1 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 

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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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 ζύκθσλα κε ηελ από 29/07/2020 γλσκνδόηεζε [ΑΟΔ 

94/2020] ηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ θνπ Γεώξγηνπ Ν. Καιηζνγηάλλε, δηθεγόξνπ 

Βόινπ, ε κε θαηάζεζε εθέζεσο  ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Λάξηζαο θαηά 

ηεο κε αξηζκό 8/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Βόινπ (ηαθηηθή 

δηαδηθαζία) θαη θαηά ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

ΟΡΩΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ» θαη ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΟΛ Α.Δ.»  πνπ εδξεύεη  ζηελ Αζήλα (νδόο Φσθίσλνο Νέγξε αξ. 3), όπσο 

λόκηκα εθπξνζσπείηαη  όζνλ αθνξά ηελ ππόζεζε πνπ άλνημε κε ηελ κε αξηζκό 

θαηάζεζεο  410/2015 αγσγή ηεο θαηά ηνπ Γήκνπ θαη εηζεγείηαη ηελ εμόθιεζε ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξίαο ζύκθσλα κε ηελ 08/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Βόινπ. 

Καηόπηλ ν πξόεδξνο θαηέζεζε πξνο έγθξηζε πίλαθεο ακνηβώλ ησ δηθεγόξσλ 

Βόινπ  θθ Καξαγεσξγίνπ Διέλεο θαη  Καιηζνγηάλλε Γεσξγίνπ. 

 
 
 

 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

           αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ του Προζδρου και αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ, τισ 

διατάξεισ του άρκρου 3  του Ν. 4623/19  και όλα τα ςτοιχεία που τζκθκαν υπόψθ 

τθσ: 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1/. Σύκθσλα κε ηελ από 29/07/2020 γλσκνδόηεζε [ΑΟΔ 94/2020] ηνπ 

δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ θνπ Γεώξγηνπ Ν. Καιηζνγηάλλε, δηθεγόξνπ Βόινπ, α) εγθξίλεη 

ηελ  κε θαηάζεζε εθέζεσο  ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Λάξηζαο θαηά ηεο κε 

αξηζκό 8/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Βόινπ (ηαθηηθή δηαδηθαζία) 

θαη θαηά ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΩΣΟΗ 

ΛΟΓΗΣΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΟΛ Α.Δ.»  πνπ εδξεύεη  ζηελ Αζήλα (νδόο Φσθίσλνο Νέγξε αξ. 3), όπσο λόκηκα 

εθπξνζσπείηαη  όζνλ αθνξά ηελ ππόζεζε πνπ άλνημε κε ηελ κε αξηζκό θαηάζεζεο  

410/2015 αγσγή ηεο θαηά ηνπ Γήκνπ, θαη β) εγθξίλεη ηελ εμόθιεζε ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξίαο ζύκθσλα κε ηελ 08/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Βόινπ. 

Δγθξίλεη ηνπο θάησζη πίλαθεο ακνηβώλ, ησλ δηθεγόξσλ: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΞΟΓΩΝ  ΚΑΙ  ΑΜΟΙΒΩΝ 
 

Σθσ Δικθγόρου Ελζνης Κ. Καραγεωργίου, κατοίκου Βόλου, οδόσ Κ. Καρτάλθ αρικμ. 

172, Α.Μ. Δ..Β. 440, τθλ.: 24210-31663, Α.Φ.Μ. 046868052/Αϋ Δ.Ο.Τ. Βόλου. 

 

Για δικαςτικζσ και μη ενζργειεσ που ζγιναν για λογαριαςμό και κατ’ εντολήν του 

O.T.A. Αϋ Βακμίδασ με τθν επωνυμία «Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου». 

 

1) Παράςταςθ ενϊπιον του Μονομελοφσ Εφετείου Λάριςασ (τακτικι διαδικαςία) 

ςτθ δικάςιμο τθσ 10θσ Ιανουαρίου 2020 για υποςτιριξθ τθσ από 18-02-2019 και με αρικμ. 

εκκ. κατακζςεωσ 205/2019 εφζςεωσ κατά των: 1) Ζιςθ Κωνςταντίνου του Αςτερίου και 2) 

Μαρίασ ςυη. Ζιςθ Κωνςταντίνου το γζνοσ Χριςτοφόρου Κόμπου, κατοίκων Ακθνϊν (Εμμ. 

Ποϊδθ 25 – 27) κακϊσ και τθσ υπ. αρικμ. 3/2019 οριςτικισ απόφαςθσ του Μονομελοφσ 

Πρωτοδικείου Βόλου (τακτικι διαδικαςία), κακϊσ και ςφνταξθ προτάςεων και προςκικθσ – 

αντίκρουςθσ, ευρϊ 900,00  πλζον Φ.Π.Α (ςχετ. η υπ. αριθμ. 16/2019 απόφαςη τησ 

Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου και η με αριθμ. πρωτ. 98/08-1-

2020 απόφαςη του Δημάρχου Ζαγοράσ Μουρεςίου. 

 

2) φνταξθ εξϊδικθσ όχλθςθσ, διαμαρτυρίασ, πρόςκλθςθσ και διλωςθσ κατά: i) τθσ 

ανϊνυμθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο 

«ΕΛ-ΣΑ Α.Ε» και ii) τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ με  τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», ευρϊ  400,00, πλζον Φ.Π.Α 24% (ςχετ. η υπ. 

αριθμ. 141/2019 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου) 

 

3) φνταξθ γνωμοδότθςθσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα παράταςθσ μίςκωςθσ του 

δθμοτικοφ καταςτιματοσ (αναψυκτιριο) ςτθ κζςθ «Μυλοπόταμοσ» του άλλοτε Δ.Δ 

Σςαγκαράδασ και ιδθ τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ Σςαγκαράδασ, Δθμοτικισ Ενότθτασ 

Μουρεςίου, Διμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου, ευρϊ 300,00, πλζον Φ.Π.Α 24% (ςχετ. η υπ. 

αριθμ……. /2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου) 
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4) φνταξθ γνωμοδοτικοφ ςθμειϊματοσ περί άςκθςθσ ι μθ ενδίκων μζςων ςτθν 

υπόκεςθ των : 1) Ζιςθ Κωνςταντίνου του Αςτερίου και 2) Μαρίασ ςυη. Ζιςθ Κωνςταντίνου 

το γζνοσ Χριςτοφόρου Κόμπου κατά του Διμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου, ευρϊ  250,00, πλζον 

Φ.Π.Α 24%, (ςχετ. η υπ. αριθμ…….. /2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου 

Ζαγοράσ – Μουρεςίου) 

5)  φνταξθ γνωμοδοτικοφ ςθμειϊματοσ περί άςκθςθσ ι μθ ενδίκων μζςων ςτθν 

υπόκεςθ τθσ Ζθνοβίασ Ψαροποφλου του Κωνςταντίνου κατά του Διμου Ζαγοράσ – 

Μουρεςίου, ευρϊ  250,00, πλζον Φ.Π.Α 24%, (ςχετ. η υπ. αριθμ…….. /2020 απόφαςη τησ 

Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου). 

6) φνταξθ γνωμοδότθςθσ περί τθσ αναγκαιότθτασ ι μθ νζασ απόφαςθσ του 

Δθμοτικοφ υμβουλίου για επιςτροφι ποςοφ ςε υποβλθκείςα αίτθςθ για επιςτροφι ποςοφ 

ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ, ευρϊ 250,00, πλζον Φ.Π.Α 24%, (ςχετ. η υπ. αριθμ…….. 

/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου).   

  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 2.350,00 €  

(900,00 + 400,00 + 300,00 + 250,00 + 250,00 + 250,00 + 250,00),  

πλζον Φ.Π.Α. 24% ποςοφ  564,00  €  

ιτοι ςφνολο: 2.914,00 € 

 

 

Η εντολοδόχοσ Δικθγόροσ 

και παράςχουςα τισ υπθρεςίεσ 

 

ΕΛΕΝΗ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΤ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΞΟΓΩΝ  ΚΑΙ  ΑΜΟΙΒΩΝ 
 

Σθσ Δικθγόρου Ελζνης Κ. Καραγεωργίου, κατοίκου Βόλου, οδόσ Κ. Καρτάλθ αρικμ. 

172, Α.Μ. Δ..Β. 440, τθλ.: 24210-31663, Α.Φ.Μ. 046868052/Αϋ Δ.Ο.Τ. Βόλου. 

 

Για δικαςτικζσ και μη ενζργειεσ που ζγιναν για λογαριαςμό και κατ’ εντολήν του 

O.T.A. Αϋ Βακμίδασ με τθν επωνυμία «Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου». 

 

1) φνταξθ και κατάκεςθ ζφεςθσ και προςδιοριςμοφ αυτισ ενϊπιον του 

Μονομελοφσ Εφετείου Λάριςασ (τακτικι διαδικαςία) κατά τθσ Ελζνθσ Καρζλα του Νικολάου 

και τθσ υπ. αρικμ. 121/2020 απόφαςθσ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Βόλου (τακτικι 

διαδικαςία), ευρϊ 900,00, πλζον Φ.Π.Α 24%, (ςχετ. η υπ. αριθμ. 81/2020 απόφαςη τησ 

Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου). 

 

2) φνταξθ γνωμοδότθςθσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα μείωςθσ του ετιςιου 

μιςκϊματοσ και ςυνακόλουκθσ τροποποίθςθσ των ςυμβάςεων μίςκωςθσ, που αφοροφν 

ςτα ακίνθτα που βρίςκονται ςτον Άγιο Ιωάννθ και ςτο Χορευτό αντίςτοιχα του Διμου 

Ζαγοράσ – Μουρεςίου (campingσ), ευρϊ 350,00, πλζον Φ.Π.Α 24%,  (ςχετ. η υπ. αριθμ. 

81/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου). 

 

3) φνταξθ γνωμοδότθςθσ ςτο πλαίςιο εξϊδικου ςυμβιβαςμοφ επί αιτιματοσ 

δθμότθ περί καταβολισ αποηθμίωςθσ για ηθμιζσ που προκάλεςε όχθμα του Διμου κατά τθ 

διάρκεια αποχιονιςμοφ, ευρϊ 350,00, πλζον Φ.Π.Α 24%, (ςχετ. η υπ. αριθμ. 81/2020 

απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου). 

 

4) φνταξθ γνωμοδότθςθσ επί υποβλθκείςασ αίτθςθσ δθμοτικϊν υπαλλιλων για 

οφειλόμενεσ αποδοχζσ, ευρϊ 350,00, πλζον Φ.Π.Α 24%, (ςχετ. η υπ. αριθμ. 77/2020 

απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου). 
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 1.950,00 €  

(900,00 + 350,00 + 350,00 + 350,00),  

πλζον Φ.Π.Α. 24% ποςοφ  468,00  €  

ιτοι ςφνολο: 2.418,00 € 

 

 

Η εντολοδόχοσ Δικθγόροσ 

και παράςχουςα τισ υπθρεςίεσ 

 

ΕΛΕΝΗ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΤ  
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΚΝΗΒΩΛ ΘΑΗ ΔΜΝΓΩΛ 

ΡΝ ΓΗΘΖΓΝΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝ Λ. ΘΑΙΡΠΝΓΗΑΛΛΖ 
ΓΗΑ ΡΝΛ ΣΔΗΟΗΠΚΝ ΞΝΘΔΠΔΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΕΑΓΝΟΑΠ-ΚΝΟΔΠΗΝ 

 

 

Γηα ζύληαμε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ, επηθύξσζε εγγξάθσλ θαη παξάζηαζε 

ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Λάξηζαο θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 10-7-2020 γηα 

ππνζηήξημε ηεο κε αξηζκό 914/2010 έθεζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ θαη 

ηνπ Παλαγηώηε (Παηή) Κνπηζάθηε, Γεκάξρνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ  θαηά ηεο κε 

αξηζκό 19/2019 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Βόινπ (ηαθηηθή 

δηαδηθαζία) θαη θαηά ηνπ Γεσξγίνπ Κνςηδά ηνπ Απνζηόινπ θιπ 8, γηα ζπκθσλεκέλε 

ακνηβή κνπ 1.400 επξώ, πιένλ Φ.Π.Α. 24% από 336,00 επξώ. (νξίζηεθα κε ηελ κε 

αξηζ. 94/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ). Δθδόζεθε ην ππ’ αξηζκ. Α72679/9-7-2020 δηπιόηππν, γηα πνζό 

αλαθνξάο 406,00 επξώ.  

Παξαθξαηήζεθε θόξνο ζην πνζό αλαθνξάο από ΓΒ  60,90 επξώ.  

Έμνδα έθδνζεο δηπινηύπνπ 160,20 επξώ.  

Παξαθξάηεζε θόξνπ 20% επί πνζνύ 994 =  198,80 

 (ζρεηηθά Σ.Π.Τ: ……/2020 γηα ην πνζό ησλ 1.400,00 επξώ, πιένλ ΦΠΑ 336,00 

επξώ, ππ’ αξηζκ. …./20 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – 

Μνπξεζίνπ) .  

 

Παπακαλώ να εγκπίνετε τον πίνακα αυτό με το ανωτέπω ποσό των 1.400 ευπώ 

πλέον ΦΠΑ 24% εξ ευπώ  336  ήτοι 1.736,00 €. 

 

 Βόινο   24-7-2020 

                                                        Ο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ 

      Γεώξγηνο Ν. Καιηζνγηάλλεο 

      Γηθεγόξνο 

     Υαηδεαξγύξε 65, 38333 ΒΟΛΟ 

ΑΔΑ: 60ΧΩΩΡΚ-Υ4Χ



 
 

 
ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΚΝΗΒΩΛ ΘΑΗ ΔΜΝΓΩΛ 

ΡΝ ΓΗΘΖΓΝΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝ Λ. ΘΑΙΡΠΝΓΗΑΛΛΖ 
ΓΗΑ ΡΝΛ ΣΔΗΟΗΠΚΝ ΞΝΘΔΠΔΩΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΕΑΓΝΟΑΠ-ΚΝΟΔΠΗΝ 

Γηα ηελ ζύληαμε πξνηάζεσλ, πξνζζήθεο αληίθξνπζεο θαη παξάζηαζε 

ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Βόινπ (ηαθηηθή δηαδηθαζία) ζηελ από  26-1-2020 

κε αξηζ. θαηαζ. 23/21-2-2020 αλαθνίλσζε δίθεο κε πξνζεπίθιεζε γηα 

αλαγθαζηηθή παξέκβαζε πνπ άζθεζε ν Βέξγνο ηπιηαλόο Αιηίλεο θαηά ηνπ 

Γήκνπ, γηα ζπκθσλεκέλε ακνηβή κνπ 450,00 επξώ, πιένλ Φ.Π.Α. 24% από 

108,00 επξώ θαη ζπλνιηθά  558,00 επξώ. (νξίζηεθα κε ηελ κε αξηζ. 94/2020 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ). 

Δθδόζεθε ην ππ’ αξηζκ. Α73011/2020 δηπιόηππν, γηα πνζό αλαθνξάο 168,00 

€.  

Έμνδα έθδνζεο δηπινηύπνπ 66,80 επξώ.  

Παξαθξαηήζεθε θόξνο ζην πνζό αλαθνξάο από ΓΒ  25,20 επξώ. 

Παξαθξάηεζε θόξνπ 20% επί πνζνύ 282 =  56,40 επξώ 

 (ζρεηηθά Σ.Π.Τ: ……./2020 γηα ην πνζό ησλ 450,00 επξώ, πιένλ ΦΠΑ 108,00 

επξώ ππ’ αξηζκ. ……./20 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ) .  

 

Παπακαλώ να εγκπίνετε τον πίνακα αυτό με το ανωτέπω ποσό των  450 ευπώ 

πλέον ΦΠΑ 24% εξ ευπώ  108  ήτοι 558,00 €. 

 

 Βόινο   27-7-2020 

                                                        Ο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ 

      Γεώξγηνο Ν. Καιηζνγηάλλεο 

      Γηθεγόξνο 

     Υαηδεαξγύξε 65, 38333 ΒΟΛΟ 

ΑΔΑ: 60ΧΩΩΡΚ-Υ4Χ



 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 101/2020 

Αθού αναγνώζηηκε ηο πρακηικό ασηό σπογράθεηαι ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα μέλη 

(σπογραθή)                                                                        (σπογραθές) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
        ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ   

ΑΔΑ: 60ΧΩΩΡΚ-Υ4Χ
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