
     

                            Εαγορά. 09-10-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αριθ.Αποθ 132/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη.  10354                                                                                                                    

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 20ης /2020  Σακηικής σνεδρίαζης ηης 

Οικονομικής Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

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

ζγκριςθσ πινάκων αμοιβϊν». 

    Σηε Ζαγορά, ζήκερα, 09
ε 

 ηοσ κελός Οθηωβρίοσ 2020 εκέρα Παραζθεσή θαη ώρα 

11:00   ζηο Δεκοηηθό Καηάζηεκα ηοσ Δήκοσ  Ζαγοράς - Μοσρεζίοσ ζσλήιζε  ύζηερα 

από ηελ 10098/05-10-2020  πρόζθιεζε ηοσ Προέδροσ, ποσ επηδόζεθε κε 

αποδεηθηηθό ζηα κέιε ε Οηθολοκηθή Επηηροπή,  κε βάζε  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,  ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

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

     

 

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο. 

                                                                                                                 

                  

                   Ο πρόεδρος ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής εηζεγούκελος ηο 07
o 

 ζέκα   τθσ 

θμεριςιασ διάταξθσ ανζφερε ότι:  ε 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 

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/
ΑΔΑ: ΩΜΦΒΩΡΚ-ΔΚΦ



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 ωο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ ν Γεώξγηνο Ν. Καιηζνγηάλλεο, 

δηθεγόξνο Βόινπ, γηα λα ζπληάμεη γλωκνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθνύ πιεζηεζηέξωλ ζπγγελώλ ηνπ απνβηώζαληνο Ρήγα Ηωάλλε, θαηόπηλ 

ππνβιεζέληνο γξαπηνύ εξωηήκαηνο από ηελ θα Γεωξγνύδε κε θόζηνο 250,00€ 

πιένλ ΦΠΑ  24% ήηνη 310,00€. 

2/. Πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ζηνλ δηθεγόξν ζην Ξξσηνδηθείν Βόινπ Θσλ/λν Γ. 

Θιεηδσλάξε, ε ζύληαμε  δηθνγξάθνπ εθζέζεσο απόςεσλ (άξζξ. 129 θαη 149 ηνπ 

Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, Λ. 2717/1999) πξνο ην Ρξηκειέο Γηνηθεηηθό 

Ξξσηνδηθείν Βόινπ, επί αγσγήο (αξηζ. δηθνγξάθνπ ΑΓ353/05-10-2018) ηνπ Ληθνιάνπ 

Νηθνλόκνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαηά ηνπ ΛΞΓΓ – ΝΡΑ κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Εαγνξάο - 

Κνπξεζίνπ», κε αληηθείκελν ηελ επηδίθαζε απνδεκίσζεο πνζνύ 15.252,62 επξώ θαη 

παξάζηαζή θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο ελώπηνλ ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ 

Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ αληίθξνπζε ηεο πξναλαθεξόκελεο αγσγήο, πξνηείλεηαη ην πνζό 

ησλ 850,00 επξώ, πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% από 204,00 επξώ θαη ζπλνιηθά 1.054,00 επξώ, 

ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πάζεο θύζεσο έμνδα γηα ηελ έθδνζε ηνπ 

δηπινηύπνπ πξνεηζπξάμεσο θ.ι.π, ζύκθσλα κε ηελ από 16-10-2018  πξνζθνξά γηα 

ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο. 

     

3/. Πξνηείλεηαη ζύκθωλα κε ηελ γλωκνδόηεζε ηνπ  δηθεγόξνπ  Νηθόιανπ 

Ρνπθιηώηε, δηθεγόξνπ Αζελώλ κε ΑΜΓΑ 30957,  επί ηεο 668/2020 Απόθαζεο ηνπ  

Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ  (Δηδηθή  Γηαδηθαζία εξγαηηθώλ – πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ), 

ππόζεζεο Λάζθνπ Απόζηνινπ, ε κε άζθεζε έλδηθωλ κέζωλ, θαηά ηεο πξωηόδηθεο 

απόθαζεο κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε παξακνλή ή επάλνδνο εξγαδνκέλωλ ζηελ 

εξγαζία ηνπο.  

4/. Πξνηείλεηαη  ζηνλ δηθεγόξν Θσλζηαληίλν Γ. Θιεηδσλάξε ε ζύληαμε 

γλσκνδόηεζεο αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 8022/10-08-2020 αίηεζε ησλ 
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Διέλεο Ξξίγθνπ θιπ. αίηεζε πξνο ηνλ Γήκαξρν Εαγνξάο – Κνπξεζίνπ, αληί ακνηβήο 

300,00 επξώ, πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% από 72,00 επξώ θαη ζπλνιηθά 372,00 επξώ, 

ζύκθσλα κε ηελ από 14-09-2020 πξνζθνξά ηνπ.   

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

παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ Ρξηκεινύο Ξνιηηηθνύ Δθεηείνπ Ιάξηζαο, γηα ηελ αληίθξνπζε 

ηεο από 11-12-2015 θαη κε αξηζκ. θαηάζεζεο 419/21-12-2015 αγσγήο ηεο ππό 

εθθαζάξηζε ηεινύζαο νκόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γεώξγηνο Ξνύιηνο – 

Αλαζηάζηνο Θαζηώξεο Ν.Δ.», ε νπνία εδξεύεη ζηε Ιάξηζα θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα 

θαηά ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Κνπξεζίνπ, κεηά από παξαπνκπή, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 

65/2020 απνθάζεσο ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Βόινπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

από 04-06-2020 θαη αξηζκ. θαηάζεζεο 291/05-06-2020 θιήζε ηεο ππό εθθαζάξηζε 

ηεινύζαο νκόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γεώξγηνο Ξνύιηνο – Αλαζηάζηνο 

Θαζηώξεο Ν.Δ.», αληί ακνηβήο 1.900,00 επξώ, πιένλ ΦΞΑ 24% από 456,00 επξώ θαη 

ζπλνιηθά 2.356,00 επξώ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα κεηάβαζεο από 

ην Βόιν ζηε Ιάξηζα κε επηζηξνθή, ηα έμνδα έθδνζεο δηπινηύπνπ πξνεηζπξάμεσο ηνπ 

ΓΠΒ γηα ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο, ηα έμνδα γηα ηελ επίδνζε θιήζεσο ζηνλ Ρίξλαβν 

ζηνλ αληίθιεην δηθεγόξν, ηα έμνδα γηα ηελ δηελέξγεηα έλνξθσλ βεβαηώζεσλ θαη ηα 

έμνδα γηα ηελ έθδνζε δηπινηύπνπ πξνεηζπξάμεσο γηα ηελ έλνξθε βεβαίσζε, 

ζύκθσλα κε ηελ από 09-10-2020 πξνζθνξά ηνπ.   

 

   6/. Ξξνηείλεηαη  ε αλάζεζε  ζηνλ δηθεγόξν Θσλζηαληίλν Γ. Θιεηδσλάξε γηα 

ηελ  παξάζηαζε ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο άξζξ. 152 Λ. 3463/2006 Λ. Καγλεζίαο – 

Θαξδίηζαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο - Πηεξεάο Διιάδνο, ζηηο 30-10-

2020, γηα ηελ αληίθξνπζε ηεο από 07-07-2020 πξνζθπγήο θαη ησλ πξνζζέησλ ιόγσλ 

ηνπ Θσλζηαληίλνπ Λνηάξ ηνπ Θνξλειίνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 79292/Π.3306/15-06-

2020 απόθαζεο ηνπ Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο - Πηεξεάο 

Διιάδνο, ηελ ζύληαμε εγγξάθσλ απόςεσλ ηνπ Γήκνπ, ηα έμνδα παξαζηάζεσο 

(έθδνζε γξακκαηίνπ ΓΠΒ) θαη ηελ κεηάβαζή κνπ κε επηζηξνθή ζηελ Ιάξηζα, αληί 

ακνηβήο 750,00 επξώ, πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% από 180,00 επξώ θαη ζπλνιηθά 930,00  

επξώ,  ζύκθσλα κε ηελ από 19-08-2020 πξνζθνξά ηνπ.   

 

Θαηόπηλ ν πξόεδξνο θαηέζεζε πξνο έγθξηζε πίλαθα ακνηβώλ ηνπ δηθεγόξνπ 

Βόινπ θνπ Θαιηζνγηάλλε Γεσξγίνπ. 

ΑΔΑ: ΩΜΦΒΩΡΚ-ΔΚΦ



 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

     αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 τθν ειςιγθςθ του προζδρου,  
 άρκρο 77 του Ν.4555/18) και κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ  

  

 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1/. Δηορίδεηαη ωο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ ν Γεώξγηνο Ν. Καιηζνγηάλλεο, 

δηθεγόξνο Βόινπ, γηα λα ζπληάμεη γλωκνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθνύ πιεζηεζηέξωλ ζπγγελώλ ηνπ απνβηώζαληνο Ρήγα Ηωάλλε, θαηόπηλ 

ππνβιεζέληνο γξαπηνύ εξωηήκαηνο από ηελ θα Γεωξγνύδε κε θόζηνο 250,00€ 

πιένλ ΦΠΑ  24% ήηνη 310,00€. 

2/. Αλαηίζεηαη ζηνλ δηθεγόξν ζην Ξξσηνδηθείν Βόινπ Θσλ/λν Γ. Θιεηδσλάξε, 

ε ζύληαμε  δηθνγξάθνπ εθζέζεσο απόςεσλ (άξζξ. 129 θαη 149 ηνπ Θώδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, Λ. 2717/1999) πξνο ην Ρξηκειέο Γηνηθεηηθό Ξξσηνδηθείν 

Βόινπ, επί αγσγήο (αξηζ. δηθνγξάθνπ ΑΓ353/05-10-2018) ηνπ Ληθνιάνπ Νηθνλόκνπ 

ηνπ Γεσξγίνπ, θαηά ηνπ ΛΞΓΓ – ΝΡΑ κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Εαγνξάο - 

Κνπξεζίνπ», κε αληηθείκελν ηελ επηδίθαζε απνδεκίσζεο πνζνύ 15.252,62 επξώ θαη 

παξάζηαζή θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο ελώπηνλ ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ 

Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ αληίθξνπζε ηεο πξναλαθεξόκελεο αγσγήο, πξνηείλεηαη ην πνζό 

ησλ 850,00 επξώ, πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% από 204,00 επξώ θαη ζπλνιηθά 1.054,00 επξώ, 

ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πάζεο θύζεσο έμνδα γηα ηελ έθδνζε ηνπ 

δηπινηύπνπ πξνεηζπξάμεσο θ.ι.π, ζύκθσλα κε ηελ από 16-10-2018  πξνζθνξά γηα 

ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο. 

     

3/. ύκθωλα κε ηελ γλωκνδόηεζε ηνπ  δηθεγόξνπ  Νηθόιανπ Ρνπθιηώηε, 

δηθεγόξνπ Αζελώλ κε ΑΜΓΑ 30957,  επί ηεο 668/2020 Απόθαζεο ηνπ  

Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ  (Δηδηθή  Γηαδηθαζία εξγαηηθώλ – πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ), 

ππόζεζεο Λάζθνπ Απόζηνινπ, ε κε άζθεζε έλδηθωλ κέζωλ, θαηά ηεο πξωηόδηθεο 

απόθαζεο κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε παξακνλή ή επάλνδνο εξγαδνκέλωλ ζηελ 

εξγαζία ηνπο.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%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%CF%81%CE%BF/
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4/. Αλαηίζεηαη  ζηνλ δηθεγόξν Θσλζηαληίλν Γ. Θιεηδσλάξε ε ζύληαμε 

γλσκνδόηεζεο αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 8022/10-08-2020 αίηεζε ησλ 

Διέλεο Ξξίγθνπ θιπ. αίηεζε πξνο ηνλ Γήκαξρν Εαγνξάο – Κνπξεζίνπ, αληί ακνηβήο 

300,00 επξώ, πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% από 72,00 επξώ θαη ζπλνιηθά 372,00 επξώ, 

ζύκθσλα κε ηελ από 14-09-2020 πξνζθνξά ηνπ.   

5/. Αλαηίζεηαη ζηνλ δηθεγόξν Θσλζηαληίλν Γ. Θιεηδσλάξε ε παξάζηαζε 

ελώπηνλ ηνπ Ρξηκεινύο Ξνιηηηθνύ Δθεηείνπ Ιάξηζαο, γηα ηελ αληίθξνπζε ηεο από 11-

12-2015 θαη κε αξηζκ. θαηάζεζεο 419/21-12-2015 αγσγήο ηεο ππό εθθαζάξηζε 

ηεινύζαο νκόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γεώξγηνο Ξνύιηνο – Αλαζηάζηνο 

Θαζηώξεο Ν.Δ.», ε νπνία εδξεύεη ζηε Ιάξηζα θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαηά ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο Κνπξεζίνπ, κεηά από παξαπνκπή, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 65/2020 

απνθάζεσο ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Βόινπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ από 04-06-

2020 θαη αξηζκ. θαηάζεζεο 291/05-06-2020 θιήζε ηεο ππό εθθαζάξηζε ηεινύζαο 

νκόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γεώξγηνο Ξνύιηνο – Αλαζηάζηνο Θαζηώξεο 

Ν.Δ.», αληί ακνηβήο 1.900,00 επξώ, πιένλ ΦΞΑ 24% από 456,00 επξώ θαη ζπλνιηθά 

2.356,00 επξώ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα κεηάβαζεο από ην Βόιν 

ζηε Ιάξηζα κε επηζηξνθή, ηα έμνδα έθδνζεο δηπινηύπνπ πξνεηζπξάμεσο ηνπ ΓΠΒ γηα 

ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο, ηα έμνδα γηα ηελ επίδνζε θιήζεσο ζηνλ Ρίξλαβν ζηνλ 

αληίθιεην δηθεγόξν, ηα έμνδα γηα ηελ δηελέξγεηα έλνξθσλ βεβαηώζεσλ θαη ηα έμνδα 

γηα ηελ έθδνζε δηπινηύπνπ πξνεηζπξάμεσο γηα ηελ έλνξθε βεβαίσζε, ζύκθσλα κε 

ηελ από 09-10-2020 πξνζθνξά ηνπ.   

 

   6/. Αλαηίζεηαη  ζηνλ δηθεγόξν Θσλζηαληίλν Γ. Θιεηδσλάξε γηα ηελ  

παξάζηαζε ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο άξζξ. 152 Λ. 3463/2006 Λ. Καγλεζίαο – 

Θαξδίηζαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο - Πηεξεάο Διιάδνο, ζηηο 30-10-

2020, γηα ηελ αληίθξνπζε ηεο από 07-07-2020 πξνζθπγήο θαη ησλ πξνζζέησλ ιόγσλ 

ηνπ Θσλζηαληίλνπ Λνηάξ ηνπ Θνξλειίνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 79292/Π.3306/15-06-

2020 απόθαζεο ηνπ Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο - Πηεξεάο 

Διιάδνο, ηελ ζύληαμε εγγξάθσλ απόςεσλ ηνπ Γήκνπ, ηα έμνδα παξαζηάζεσο 

(έθδνζε γξακκαηίνπ ΓΠΒ) θαη ηελ κεηάβαζή κνπ κε επηζηξνθή ζηελ Ιάξηζα, αληί 

ακνηβήο 750,00 επξώ, πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% από 180,00 επξώ θαη ζπλνιηθά 930,00  

επξώ,  ζύκθσλα κε ηελ από 19-08-2020 πξνζθνξά ηνπ.   

Δγθξίλεη ηνλ πίλαθα ακνηβώλ ηνπ δηθεγόξνπ Καιηζνγηάλλε Γεωξγίνπ: 

ΑΔΑ: ΩΜΦΒΩΡΚ-ΔΚΦ



 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΚΝΗΒΩΛ ΘΑΗ ΔΜΝΓΩΛ 
ΡΝ ΓΗΘΖΓΝΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝ Λ. ΘΑΙΡΠΝΓΗΑΛΛΖ 

ΓΗΑ ΡΝΛ ΣΔΗΟΗΠΚΝ ΞΝΘΔΠΔΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΕΑΓΝΟΑΠ-ΚΝΟΔΠΗΝ 
 

Γηα ζύληαμε θαη θαηάζεζε πξνηάζεωλ, πξνζζήθεο αληίθξνπζεο θαη παξάζηαζε 

ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Βόινπ (ηαθηηθή δηαδηθαζία) ζηελ από  9-1-2020 κε αξηζ. 

θαηαζ. 4/15-1-2020 αγωγή πνπ άζθεζε ν Γηάλλεο Φιηηξήο, Γξ Δλεξγεηαθόο Φπζηθόο 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ωο Δξεπλεηήο – Μειεηεηήο θαη εθπνλεί Πεξηβαιινληηθέο 

Μειέηεο, κε έδξα ην Βόιν θαηά ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, γηα ζπκθωλεκέλε 

ακνηβή κνπ πνζό 750,00 επξώ, πιένλ Φ.Π.Α. 24% από 180,00 επξώ θαη ζπλνιηθά  

930,00 επξώ  (νξίζηεθα κε ηελ κε αξηζ. 122/15-9-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ). Δθδόζεθε ην ππ’ αξηζκ. Α74488/2020 

δηπιόηππν, γηα πνζό αλαθνξάο 168,00 επξώ.  

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

Έμνδα έθδνζεο δηπινηύπνπ 66,80 επξώ.  

Παξαθξάηεζε θόξνπ 20% επί πνζνύ 582 =  116,40 

 (ζρεηηθά Σ.Π.Τ: ……/2020 γηα ην πνζό ηωλ  750,00 επξώ, πιένλ ΦΠΑ  180,00 επξώ, 

ζύλνιν 930 επξώ, ππ’ αξηζκ. …./20 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ) .  

 

Παπακαλώ να εγκπίνετε τον πίνακα αυτό με το ανωτέπω ποσό των 750 ευπώ 

πλέον ΦΠΑ 24% εξ ευπώ  180,  ήτοι  930,00 €. 

 Βόινο   30-9-2020 

                                                        Ο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ 

      Γεώξγηνο Ν. Καιηζνγηάλλεο 

      Γηθεγόξνο 

     Υαηδεαξγύξε 65, 38333 ΒΟΛΟ 

 

ΑΔΑ: ΩΜΦΒΩΡΚ-ΔΚΦ



Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 132/2020 

Αθού αλαγλώζηεθε ηο πραθηηθό ασηό σπογράθεηαη ως αθοιούζως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα κέιε 

(σπογραθή)                                                                        (σπογραθές) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

 
                            ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

ΑΔΑ: ΩΜΦΒΩΡΚ-ΔΚΦ
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