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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 24
ης

   Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού Δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχή γνωμοδοτήσεων 

και έγκρισης πινάκων αμοιβών» 

 Στη Ζαγορά, σήµερα, 29
η
  του µηνός Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ.  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δηµόσια 

συνεδρίαση,  η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,   ύστερα από την 

15022/28-11-2017  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 

και  τα  επτά (7)  µέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                -----------------------                                                                             

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ             

5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

6. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

7. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ       

                    

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 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 ∆ήµους που δεν έχουν τη 

δυνατότητα να προσλάβουν ∆ικηγόρο µε µηνιαία αντιµισθία.  

1/. Προτείνω την ανάθεση στον ∆ικηγόρο Βόλου κο Κλειδωνάρη Κων/νο την 

σύνταξη γνωµοδότησης για την εξόφληση ή µη του Φίλιππου Μερκούρη του Ηλία 

Ζαγορά,   29.11.2017 

Αριθ.Αποφ  179/2017 

Αρ. Πρωτ. :  15400   
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σύµφωνα µε την Α385/2017 Πρακτικού Απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου  

Λάρισας. 

2/. Προτείνω την ανάθεση στον ∆ικηγόρο Βόλου κο Κλειδωνάρη Κων/νο την 

σύνταξη γνωµοδότησης για την υποχρέωση του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου να 

καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές επί των µισθών υπερηµερίας που καταβλήθηκαν 

στην κα Γκόνου Ελένη σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 

3/. Προτείνω την ανάθεση στον ∆ικηγόρο Βόλου κο Κλειδωνάρη Κων/νο την 

σύνταξη γνωµοδότησης για την υπαγωγή οφειλέτη στη ρύθµιση του άρθρου 52του Ν 

4483/2017 του οποίου η οφειλή είχε βεβαιωθεί, έχει ασκηθεί κατ’ αυτής προσφυγή 

στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο και δεν έχει ακόµη εκδικασθεί. 

4/. Προτείνω την ανάθεση στον ∆ικηγόρο Βόλου κο Κλειδωνάρη Κων/νο την 

σύνταξη γνωµοδότησης για την νοµιµοποίηση του ∆ήµου στην αντίκρουση των από 

28/12/2010 και µε αριθµ. κατάθεσης 598/2010 και από 04/11/2015και µε αριθµ. 

κατάθεσης 354/2015 αγωγών της οµόρρυθµης Εταιρίας µε την επωνυµία  «Π. 

Μανίνης – Γ. Ευθυµίου Ο.Ε.» ενώπιων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου / 

Τακτική ∆ιαδικασία  κατά της λυθείσης  ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία 

«Ενιαία Αναπτυξιακή Επιχείρηση Μουρεσίου –Ε∆ΑΕΜ». 

5/. Προτείνεται ο διορισµός ως δικηγόρος του ∆ήµου ο Γεώργιος Ν. Καλτσογιάννης, 

δικηγόρος Βόλου, για να προβεί σε όλες τις διαδικαστικές ενέργειες,  προκειµένου να 

παρασταθεί και  εκπροσωπήσει το ∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου σε οιαδήποτε 

δικάσιµο ορισθεί καθώς και σε οιαδήποτε αναβολή αυτής ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Βόλου (τακτική διαδικασία), να καταθέσει  προτάσεις, προσθήκη – αντίκρουση  και 

σχετικά έγγραφα, προς απόκρουση της υπ’ αριθ. 155/2017 αγωγής του Απόστολου 

Τσελεπή κατά του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου.
 

6/. Προτείνεται ο διορισµός ως δικηγόρος του ∆ήµου ο Γεώργιος Ν. Καλτσογιάννης, 

δικηγόρος Βόλου, προκειµένου να παρασταθεί ενώπιον του πενταµελούς Εφετείου 

Λάρισας στις 26-10-2018 και σε οιαδήποτε αναβολή αυτής κατά την εκδίκαση της µε 

αριθµό κατάθεσης 159/2017 αγωγής που κατέθεσε ο κος Ιωάννης Κούντρας του 

Κωνσταντίνου, αρχιτέκτονας µηχανικός, κάτοικος Βόλου, οδός Αχιλλοπούλου 66, 

κατά του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου
 

7/. Προτείνεται ο διορισµός ως δικηγόρος του ∆ήµου ο Γεώργιος Ν. Καλτσογιάννης, 

δικηγόρος Βόλου, προκειµένου να παρασταθεί ενώπιον του πενταµελούς Εφετείου 

Λάρισας στις 26-10-2018 και σε οιαδήποτε αναβολή αυτής κατά την εκδίκαση της µε 

αριθµό κατάθεσης 160/2017 αγωγής που κατέθεσε ο κος Ιωάννης Κούντρας του 
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Κωνσταντίνου, αρχιτέκτονας µηχανικός, κάτοικος Βόλου, οδός Αχιλλοπούλου 66, 

κατά του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου
 

8/. Προτείνεται ο διορισµός ως δικηγόρος του ∆ήµου ο Γεώργιος Ν. Καλτσογιάννης, 

δικηγόρος Βόλου, προκειµένου να παρασταθεί ενώπιον του πενταµελούς Εφετείου 

Λάρισας στις 26-10-2018 και σε οιαδήποτε αναβολή αυτής κατά την εκδίκαση της µε 

αριθµό κατάθεσης 161/2017 αγωγής που κατέθεσε ο κος Ιωάννης Κούντρας του 

Κωνσταντίνου, αρχιτέκτονας µηχανικός, κάτοικος Βόλου, οδός Αχιλλοπούλου 66, 

κατά του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου 

 
 

9/. Προτείνεται ο διορισμός ως δικηγόρος του Δήμου η Δικηγόρος Βόλου κα Κυριαζή 

Ασημίνα – Μαρία προκειμένου να ασκήσει το ένδικο μέσο της Εφέσεως κατά της 

απορριπτικής αποφάσεως Α916/2017 της ΝΑΜ και ήδη Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά του 

Δήμου Μουρεσίου και ήδη Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου σε αντικατάσταση του δικηγόρου 

Βόλου κου Καλτσογιάννη Γεωργίου, ο οποίος κωλύεται ως τελών καθήκοντα 

Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας.  

10/. Προτείνεται  η άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αριθµ. 65/2017 αποφάσεως του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου/ Ειδική ∆ιαδικασία και χορηγείται εντολή και 

πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Βόλου κο Κλειδωνάρη Κων/νο να συντάξει το 

εφετήριο δικόγραφο και να το καταθέσει στην αρµόδια γραµµατεία.      

11/. Προτείνεται κατόπιν της από 29/11/2017 γνωμοδοτήσεως του δικηγόρου Βόλου κου 

Κων/νου Κλειδωνάρη η εξόφληση σύµφωνα µε την 347/2017 αποφάσεως του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου του δικαιούχου Etvin Azizaj του Zini kai και 

προτείνεται επίσης η παραίτηση από τόκους µε δήλωση του πριν την 

ενταλµατοποίηση του υπολειπόµενου ποσού των 27.924,51€.      

           
12/. Προτείνεται ο διορισµός ως δικηγόρος του ∆ήµου, ο κος Σωτήρης 

Βενιζέλος, δικηγόρος Ζαγοράς, προκειµένου να παρασταθεί ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Βόλου (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών) την 12-12-2017 και σε 

οιαδήποτε αναβολή αυτής κατά την εκδίκαση της µε αριθµό κατάθεσης 389/2017 

αγωγής που κατέθεσαν οι: α) Μαρίνα Γεωργούδη του Νικολάου β) Αικατερίνη 

Τσόγκα του Αποστόλου γ) Ιωάννα Καραγιάννη του Γεωργίου κατά του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου.
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Κατόπιν κατατέθηκαν προς έγκριση πίνακες αµοιβών του δικηγόρου Βόλου κου 

Καλτσογιάννη Γεωργίου,
 

και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

   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 στον ∆ικηγόρο Βόλου κο Κλειδωνάρη Κων/νο την σύνταξη 

γνωµοδότησης για την εξόφληση ή µη του Φίλιππου Μερκούρη του Ηλία σύµφωνα 

µε την Α385/2017 Πρακτικού Απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου  Λάρισας. 

2/. Αναθέτει στον ∆ικηγόρο Βόλου κο Κλειδωνάρη Κων/νο την σύνταξη 

γνωµοδότησης για την υποχρέωση του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου να καταβάλει 

ασφαλιστικές εισφορές επί των µισθών υπερηµερίας που καταβλήθηκαν στην κα 

Γκόνου Ελένη σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 

3/. Αναθέτει στον ∆ικηγόρο Βόλου κο Κλειδωνάρη Κων/νο την σύνταξη 

γνωµοδότησης για την υπαγωγή οφειλέτη στη ρύθµιση του άρθρου 52του Ν 

4483/2017 του οποίου η οφειλή είχε βεβαιωθεί, έχει ασκηθεί κατ’ αυτής προσφυγή 

στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο και δεν έχει ακόµη εκδικασθεί. 

4/. Αναθέτει στον ∆ικηγόρο Βόλου κο Κλειδωνάρη Κων/νο την σύνταξη 

γνωµοδότησης για την νοµιµοποίηση του ∆ήµου στην αντίκρουση των από 

28/12/2010 και µε αριθµ. κατάθεσης 598/2010 και από 04/11/2015και µε αριθµ. 

κατάθεσης 354/2015 αγωγών της οµόρρυθµης Εταιρίας µε την επωνυµία  «Π. 

Μανίνης – Γ. Ευθυµίου Ο.Ε.» ενώπιων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου / 

Τακτική ∆ιαδικασία  κατά της λυθείσης  ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία 

«Ενιαία Αναπτυξιακή Επιχείρηση Μουρεσίου –Ε∆ΑΕΜ». 

5/. ∆ιορίζεται ως δικηγόρος του ∆ήµου ο Γεώργιος Ν. Καλτσογιάννης, δικηγόρος 

Βόλου, για να προβεί σε όλες τις διαδικαστικές ενέργειες,  προκειµένου να 

παρασταθεί και  εκπροσωπήσει το ∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου σε οιαδήποτε 

δικάσιµο ορισθεί καθώς και σε οιαδήποτε αναβολή αυτής ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Βόλου (τακτική διαδικασία), να καταθέσει  προτάσεις, προσθήκη – αντίκρουση  και 

σχετικά έγγραφα, προς απόκρουση της υπ’ αριθ. 155/2017 αγωγής του Απόστολου 

Τσελεπή κατά του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου.
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6/. ∆ιορίζεται ως δικηγόρος του ∆ήµου ο Γεώργιος Ν. Καλτσογιάννης, δικηγόρος 

Βόλου, προκειµένου να παρασταθεί ενώπιον του πενταµελούς Εφετείου Λάρισας 

στις 26-10-2018 και σε οιαδήποτε αναβολή αυτής κατά την εκδίκαση της µε αριθµό 

κατάθεσης 159/2017 αγωγής που κατέθεσε ο κος Ιωάννης Κούντρας του 

Κωνσταντίνου, αρχιτέκτονας µηχανικός, κάτοικος Βόλου, οδός Αχιλλοπούλου 66, 

κατά του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου
 

7/. ∆ιορίζεται ως δικηγόρος του ∆ήµου ο Γεώργιος Ν. Καλτσογιάννης, δικηγόρος 

Βόλου, προκειµένου να παρασταθεί ενώπιον του πενταµελούς Εφετείου Λάρισας 

στις 26-10-2018 και σε οιαδήποτε αναβολή αυτής κατά την εκδίκαση της µε αριθµό 

κατάθεσης 160/2017 αγωγής που κατέθεσε ο κος Ιωάννης Κούντρας του 

Κωνσταντίνου, αρχιτέκτονας µηχανικός, κάτοικος Βόλου, οδός Αχιλλοπούλου 66, 

κατά του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου
 

8/. ∆ιορίζεται ως δικηγόρος του ∆ήµου ο Γεώργιος Ν. Καλτσογιάννης, δικηγόρος 

Βόλου, προκειµένου να παρασταθεί ενώπιον του πενταµελούς Εφετείου Λάρισας 

στις 26-10-2018 και σε οιαδήποτε αναβολή αυτής κατά την εκδίκαση της µε αριθµό 

κατάθεσης 161/2017 αγωγής που κατέθεσε ο κος Ιωάννης Κούντρας του 

Κωνσταντίνου, αρχιτέκτονας µηχανικός, κάτοικος Βόλου, οδός Αχιλλοπούλου 66, 

κατά του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου 

 
 

9/. ∆ιορίζεται ως δικηγόρος του ∆ήµου η ∆ικηγόρος Βόλου κα Κυριαζή Ασηµίνα – 

Μαρία προκειµένου να ασκήσει το ένδικο µέσο της Εφέσεως κατά της απορριπτικής 

αποφάσεως Α916/2017 της ΝΑΜ και ήδη Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά του ∆ήµου 

Μουρεσίου και ήδη ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου σε αντικατάσταση του δικηγόρου 

Βόλου κου Καλτσογιάννη Γεωργίου, ο οποίος κωλύεται ως τελών καθήκοντα 

Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας. 

10/. Αποφασίζεται   η άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αριθµ. 65/2017 αποφάσεως του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου/ Ειδική ∆ιαδικασία και χορηγείται εντολή και 

πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Βόλου κο Κλειδωνάρη Κων/νο να συντάξει το 

εφετήριο δικόγραφο και να το καταθέσει στην αρµόδια γραµµατεία.      

11/. Αποφασίζεται κατόπιν της από 29/11/2017 γνωμοδοτήσεως του δικηγόρου Βόλου κου 

Κων/νου Κλειδωνάρη η εξόφληση σύµφωνα µε την 347/2017 αποφάσεως του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου του δικαιούχου Etvin Azizaj του Zini kai  κατόπιν 

παραιτήσεως από τόκους µε δήλωση του πριν την ενταλµατοποίηση του 

υπολειπόµενου ποσού των 27.924,51€.     
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12/. Αποφασίζεται  ο διορισµός ως δικηγόρος του ∆ήµου, ο κος Σωτήρης Βενιζέλος, 

δικηγόρος Ζαγοράς, προκειµένου να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου 

(∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών) την 12-12-2017 και σε οιαδήποτε αναβολή αυτής 

κατά την εκδίκαση της µε αριθµό κατάθεσης 389/2017 αγωγής που κατέθεσαν οι: α) 

Μαρίνα Γεωργούδη του Νικολάου β) Αικατερίνη Τσόγκα του Αποστόλου γ) Ιωάννα 

Καραγιάννη του Γεωργίου κατά του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου.
 

Εγκρίνει τους κάτωθι πίνακες  αµοιβών του δικηγόρου Βόλου κου Καλτσογιάννη 

Γεωργίου, ήτοι:  

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

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

1. Σύνταξη και κατάθεση εφέσεως ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Λάρισας, στις 2-11-2017 κατά  Του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 

Κεντρικού Λιµεναρχείου Βόλου και της µε αριθ. Α562/2017 

αποφάσεως του 1ου Τµήµατος του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Βόλου (ορίστηκα µε την  µε αριθµό 118/2017 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου), για συµφωνηµένη αµοιβή µου 500,00 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α. 24% από  120,00 ευρώ. Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. Α26961/3-

11-2017 διπλότυπο, για ποσό αναφοράς  235,00 ευρώ. 

Παρακρατήθηκε φόρος από ∆ΣΒ 35,25 ευρώ. Σύνολο εισφορών 

διπλοτύπου 91,50 ευρώ. Παρακράτηση φόρου 20% επί του 

υπολοίπου ποσού των 265,00 ευρώ δε θα γίνει καθώς είναι κάτω 

των 300 ευρώ (σχετικά Τ.Π.Υ:  ………., υπ’ αριθ. ……./2017 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου). 

2. Για µετάβαση στη Λάρισα και λήψη αναβολών ενώπιον του 

πενταµελούς Εφετείου Λάρισας στις 24-11-2017 στις µε αριθµό 

κατάθεσης 159/2017,  160/2017 και 161/2017 αγωγές που κατέθεσε 

ο κος Ιωάννης Κούντρας του Κωνσταντίνου, αρχιτέκτονας 

µηχανικός, κάτοικος Βόλου, κατά του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου 
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για συµφωνηµένη αµοιβή µου 200 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ 48 ευρώ, 

ήτοι 248 ευρώ. ∆εν θα γίνει παρακράτηση φόρου, καθώς το ποσό 

είναι µικρότερο των 300 ευρώ. (σχετικά Τ.Π.Υ:  ………., υπ’ αριθ. 

……./2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου). 

 

      Συνολικά εγκρίνει το ποσό των  700 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% εξ ευρώ 

168,00 ήτοι  868,00 €. 

  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 

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

 

1. Παράσταση και υπόµνηµα ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Βόλου, στις 7-12-2017 για την απόκρουση της  από 19-10-2007 και µε 

αριθ. καταθ. 364/19-10-2007 αγωγής του αντιδίκου Νικολάου Μάργαρη του Ιωάννη, 

κατοίκου Θεσσαλονίκης κατά του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την 

επωνυµία «∆ήµου Μουρεσίου», και ήδη µετά τον Καλλικράτη  «∆ήµος Ζαγοράς - 

Μουρεσίου », (ορίστηκα µε την µε αριθ. υπ’ αριθ. 130/6-10-2017 απόφαση της 

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

µου 550,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% από  132,00 ευρώ. Εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 

Α29231/7-12-2017 διπλότυπο, για ποσό αναφοράς  288,00 ευρώ. Παρακρατήθηκε 

φόρος από ∆ΣΒ 43,20 ευρώ. Έξοδα έκδοσης διπλοτύπου 111,40 ευρώ. ∆εν θα 

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

(σχετικά Τ.Π.Υ:  ………./17 για το ποσό των 550,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%  132,00 

ευρώ) (υπ’ αριθµ. …./2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου). 

Συνολικά εγκρίνει τον πίνακα αυτό µε το ανωτέρω ποσό των  550 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ 24% εξ ευρώ 132,00 ήτοι  682,00 €. 

   
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 179/2017 

  

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
& 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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