
     

                            Εαγορά. 15-09-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αριθ.Αποθ 122/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη.  9411                                                                                                                    

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 19
ης

 /2020  Σακηικής σνεδρίαζης ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

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

και ζγκριςθσ πινάκων αμοιβϊν». 

    Σηη Ζαγορά, ζήμερα, 15
η 

 ηοσ μηνός Σεπηεμβρίοσ 2020 ημέρα Τρίηη και ώρα 11:00   

ζηο Δημοηικό Καηάζηημα ηοσ Δήμοσ  Ζαγοράς - Μοσρεζίοσ ζσνήλθε  ύζηερα από 

ηην 9137/11-09-2020  πρόζκληζη ηοσ Προέδροσ, ποσ επιδόθηκε με αποδεικηικό ζηα 

μέλη η Οικονομική Επιηροπή,  με βάζη  τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του  άρκρου 77 του Ν. 

4555/18.  

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

παρόντα  τα πζντε (5)  μζλθ,  ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

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

     

i) Απουςία του προζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και Δθμάρχου κου Παναγιϊτθ       
Κουτςάφτθ, προιδρευςε ο νόμιμοσ αντικαταςτάτθσ του κοσ Κοντογιϊργοσ Απόςτολοσ. 
ii) Απουςία του μζλουσ κου Βαρελόπουλου Ιωάννθ το παρϊν ζδωςε ο νόμιμοσ 
αντικαταςτάτθσ του κοσ Κατςιφόσ Απόςτολοσ. 

 

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο. 

                                                                                                                                                            
                   Ο πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής ειζηγούμενος ηο 10

o 
 θέμα   τθσ 

θμεριςιασ διάταξθσ ανζφερε ότι:  η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή απνθαζίδεη ζύκθσλα  κε 

ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.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/
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έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζε αλώηαηα δηθαζηήξηα θαη θαζνξίδεη ηελ ακνηβή 

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

έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη, κε κεληαία αληηκηζζία. Με 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. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε 

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

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο πξνηείλσ: 

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

δηθεγόξνο Βόινπ, γηα λα πξνβεί ζε όιεο ηηο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο,  λα ζπληάμεη θαη 

θαηαζέζεη πξνηάζεηο, πξνζζήθε – αληίθξνπζε  θαη ζρεηηθά έγγξαθα, λα παξαζηαζεί 

ζε έλνξθεο βεβαηώζεηο, λα παξαζηαζεί θαη εθπξνζωπήζεη ην Γήκν Εαγνξάο – 

Μνπξεζίνπ ζηελ ππόζεζε πνπ άλνημε κε ηελ κε αξηζκό 4/15-1-2020 αγωγή ηνπ 

Γηάλλε Φιηηξή, Γξ Δλεξγεηαθνύ Φπζηθνύ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ωο Δξεπλεηήο – 

Μειεηεηήο θαη εθπνλεί Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο, κε έδξα ην Βόιν, ελώπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Βόινπ  (ηαθηηθή δηαδηθαζία), κε ηελ νπνία αμηώλεη από ηνλ Γήκν πνζό 

20.000,00 επξώ, ζε νηαδήπνηε δηθάζηκν νξηζζεί θαζώο θαη ζε νηαδήπνηε αλαβνιή 

απηήο ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Βόινπ  (ηαθηηθή δηαδηθαζία), πξνο απόθξνπζε ηεο 

ωο άλω αγωγήο. 

2/. Πξνηείλεηαη ωο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ ε Υαξίθιεηα Ρεγάθε ηνπ Ρήγα, 

δηθεγόξνο Βόινπ, γηα λα παξαζηαζεί θαηά ηε δηθάζηκν ηεο  6-11-2020 θαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλαβνιή ηεο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο  Δθεηείνπ Λάξηζαο (Σαθηηθή 

Γηαδηθαζία) γηα λα απνθξνύζεη ηελ από 16-1-2020, κε αξηζκό 3/16-1-2020 θαη αξηζκό 

θαηαζ. 43/2020 έθεζε  ηεο εηαηξείαο κε ηελ επωλπκία «Υ.Καξηζαλαο - Π.Καδαληδεο 

& ΗΑ Ο.Δ.»  θαηά ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ θαη ηεο κε αξηζκό 123/2019 

απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ Βόινπ. 

3/. Πξνηείλεηαη ωο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ, ν δηθεγόξνο 

Αζελώλ  θνο Αλδξέαο Κ. Παπαξεγόπνπινο,  κε ΓΑ 23298  γηα ηελ άζθεζε Αγωγήο 

θαηά ηωλ εηαηξηώλ «ENERGA POWER TRADING Αλώλπκε Δηαηξία Πξνκήζεηαο θαη 

Δκπνξίαο Δλέξγεηαο» θαη ην δ.η. «ENERGA POWER TRADING A.E.», «ΚΔΝΣΧΡ 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΛΗΑΝΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» (πξώελ 

«ENERGA Δκπόξην Ληαληθήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ.»), «ΝΔΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Αλώλπκε Δηαηξία Παξαγωγήο θαη Δκπνξίαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο»  θαη ηνλ δ.η. 

«HELLAS POWER A.E.» (πξώελ «HELLAS POWER  Αλώλπκε Δηαηξίαο 

Παξαγωγήο θαη Δκπνξίαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο») θαη ηνπ Αξηζηείδε Φιώξνπ, γηα 

ηνπο ηόθνπο ηνπ θεθαιαίνπ (αλαεξρόκελνπο ελδεηθηηθά κέρξη ζήκεξα, ζε ρξεκαηηθό 
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πνζό άλω ηωλ 4.500€) θαη γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγω εζηθήο βιάβεο ηνπ 

Γήκνπ καο, ιόγω θινληζκνύ ηεο πίζηεο θαη ηνπ θύξνπο ζαο από ηελ αδηθνπξαμία  

(ελδεηθηηθά  γηα ρξεκαηηθό πνζό 4.000€) θαη ζπλνιηθά γηα ρξεκαηηθό πνζό 

ηνπιάρηζηνλ 8.500€ . Πξνηείλεηαη ε  ακνηβή λα εμαξηεζεί από ην απνηέιεζκα ηεο 

δίθεο (εξγνιαβηθή ζπκθωλία), δειαδή κόλν θαη εθόζνλ εηζπξαρζνύλ νη απηαηήζεηο 

θαη ζε πνζνζηό 15% (δεθαπέληε ηνηο εθαηό). 

4/. Πξνηείλεηαη ωο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ ε Γεκεηξαθνπνύινπ Πνιπμέλε, 

δηθεγόξνο Αζελώλ, γηα λα παξαζηαζεί θαηά ηε δηθάζηκν ηεο  26-11-2020 θαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλαβνιή ηεο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο  Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ  (Δηδηθή  

Γηαδηθαζία εξγαηηθώλ – πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ) γηα λα απνθξνύζεη ηελ από 05-06-

2020 θαη  ζηνηρεία  55594/1418/2020 αγωγήο ηεο Εελνβίαο Φαξνπνύινπ ηνπ Κ.   

θαηά ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ, κε ηελ νπνία αμηώλεη ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

αθπξόηεηαο ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηεο. Πξνηείλεηαη  γηα  ακνηβή ην 

πνζό ηωλ 294,00€ πιένλ ΦΠΑ 24% από 70,56€, ην δηπιόηππν ζα εθδνζεί γηα πνζό 

αλαθνξάο 204€ (ζπλνιηθή ακνηβή 364,56€). 

5/. Πξνηείλεηαη ωο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ, ν Νηθόιανο Ρνπθιηώηεο δηθεγόξνο 

Αζελώλ κε ΑΜΓΑ 30957, πξνθεηκέλνπ λα γλωκνδνηήζεη επί ηεο 668/2020 

Απόθαζεο ηνπ  Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ  (Δηδηθή  Γηαδηθαζία εξγαηηθώλ – 

πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ), ππόζεζεο Λάζθνπ Απόζηνινπ, ζρεηηθά κε ηελ δπλαηόηεηα 

άζθεζεο ή κε έλδηθωλ κέζωλ, θαηά ηεο πξωηόδηθεο απόθαζεο κε ηελ νπνία 

δηαηάζζεηαη ε παξακνλή ή επάλνδνο εξγαδνκέλωλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Πξνηείλεηαη 

ωο  ακνηβή ην πνζό ηωλ 250,00€ πιένλ ΦΠΑ 24% από 60€,  (ζπλνιηθή ακνηβή 

310,00€). 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

     αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

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

  

 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1/. Γηνξίδεηαη δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ ν Γεώξγηνο Ν. Καιηζνγηάλλεο, δηθεγόξνο 

Βόινπ, γηα λα πξνβεί ζε όιεο ηηο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο,  λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη 

πξνηάζεηο, πξνζζήθε – αληίθξνπζε  θαη ζρεηηθά έγγξαθα, λα παξαζηαζεί ζε έλνξθεο 

βεβαηώζεηο, λα παξαζηαζεί θαη εθπξνζωπήζεη ην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζηελ 

ππόζεζε πνπ άλνημε κε ηελ κε αξηζκό 4/15-1-2020 αγωγή ηνπ Γηάλλε Φιηηξή, Γξ 

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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Δλεξγεηαθνύ Φπζηθνύ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ωο Δξεπλεηήο – Μειεηεηήο θαη εθπνλεί 

Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο, κε έδξα ην Βόιν, ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Βόινπ  

(ηαθηηθή δηαδηθαζία), κε ηελ νπνία αμηώλεη από ηνλ Γήκν πνζό 20.000,00 επξώ, ζε 

νηαδήπνηε δηθάζηκν νξηζζεί θαζώο θαη ζε νηαδήπνηε αλαβνιή απηήο ελώπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Βόινπ  (ηαθηηθή δηαδηθαζία), πξνο απόθξνπζε ηεο ωο άλω αγωγήο. 

2/. Γηνξίδεηαη  δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ ε Υαξίθιεηα Ρεγάθε ηνπ Ρήγα, δηθεγόξνο 

Βόινπ, γηα λα παξαζηαζεί θαηά ηε δηθάζηκν ηεο  6-11-2020 θαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλαβνιή ηεο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο  Δθεηείνπ Λάξηζαο (Σαθηηθή Γηαδηθαζία) γηα 

λα απνθξνύζεη ηελ από 16-1-2020, κε αξηζκό 3/16-1-2020 θαη αξηζκό θαηαζ. 

43/2020 έθεζε  ηεο εηαηξείαο κε ηελ επωλπκία «Υ.Καξηζαλαο - Π.Καδαληδεο & ΗΑ 

Ο.Δ.»  θαηά ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ θαη ηεο κε αξηζκό 123/2019 απόθαζεο 

ηνπ Μνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ Βόινπ. 

3/. Γηνξίδεηαη ωο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ, ν δηθεγόξνο 

Αζελώλ  θνο Αλδξέαο Κ. Παπαξεγόπνπινο,  κε ΓΑ 23298  γηα ηελ άζθεζε Αγωγήο 

θαηά ηωλ εηαηξηώλ «ENERGA POWER TRADING Αλώλπκε Δηαηξία Πξνκήζεηαο θαη 

Δκπνξίαο Δλέξγεηαο» θαη ην δ.η. «ENERGA POWER TRADING A.E.», «ΚΔΝΣΧΡ 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΛΗΑΝΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» (πξώελ 

«ENERGA Δκπόξην Ληαληθήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ.»), «ΝΔΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Αλώλπκε Δηαηξία Παξαγωγήο θαη Δκπνξίαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο»  θαη ηνλ δ.η. 

«HELLAS POWER A.E.» (πξώελ «HELLAS POWER  Αλώλπκε Δηαηξίαο 

Παξαγωγήο θαη Δκπνξίαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο») θαη ηνπ Αξηζηείδε Φιώξνπ, γηα 

ηνπο ηόθνπο ηνπ θεθαιαίνπ (αλαεξρόκελνπο ελδεηθηηθά κέρξη ζήκεξα, ζε ρξεκαηηθό 

πνζό άλω ηωλ 4.500€) θαη γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγω εζηθήο βιάβεο ηνπ 

Γήκνπ καο, ιόγω θινληζκνύ ηεο πίζηεο θαη ηνπ θύξνπο ζαο από ηελ αδηθνπξαμία  

(ελδεηθηηθά  γηα ρξεκαηηθό πνζό 4.000€) θαη ζπλνιηθά γηα ρξεκαηηθό πνζό 

ηνπιάρηζηνλ 8.500€ . Πξνηείλεηαη ε  ακνηβή λα εμαξηεζεί από ην απνηέιεζκα ηεο 

δίθεο (εξγνιαβηθή ζπκθωλία), δειαδή κόλν θαη εθόζνλ εηζπξαρζνύλ νη απηαηήζεηο 

θαη ζε πνζνζηό 15% (δεθαπέληε ηνηο εθαηό). 

4/. Γηνξίδεηαη ωο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ ε Γεκεηξαθνπνύινπ Πνιπμέλε, 

δηθεγόξνο Αζελώλ, γηα λα παξαζηαζεί θαηά ηε δηθάζηκν ηεο  26-11-2020 θαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλαβνιή ηεο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο  Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ  (Δηδηθή  

Γηαδηθαζία εξγαηηθώλ – πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ) γηα λα απνθξνύζεη ηελ από 05-06-

2020 θαη  ζηνηρεία  55594/1418/2020 αγωγήο ηεο Εελνβίαο Φαξνπνύινπ ηνπ Κ.   

θαηά ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ, κε ηελ νπνία αμηώλεη ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

αθπξόηεηαο ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηεο. Απνδέρεηαη ωο  ακνηβή ην 

πνζό ηωλ 294,00€ πιένλ ΦΠΑ 24% από 70,56€, ην δηπιόηππν ζα εθδνζεί γηα πνζό 

αλαθνξάο 204€ (ζπλνιηθή ακνηβή 364,56€). 
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5/. Γηνξίδεηαη ωο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ, ν Νηθόιανο Ρνπθιηώηεο δηθεγόξνο 

Αζελώλ κε ΑΜΓΑ 30957, πξνθεηκέλνπ λα γλωκνδνηήζεη επί ηεο 668/2020 

Απόθαζεο ηνπ  Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ  (Δηδηθή  Γηαδηθαζία εξγαηηθώλ – 

πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ), ππόζεζεο Λάζθνπ Απόζηνινπ, ζρεηηθά κε ηελ δπλαηόηεηα 

άζθεζεο ή κε έλδηθωλ κέζωλ, θαηά ηεο πξωηόδηθεο απόθαζεο κε ηελ νπνία 

δηαηάζζεηαη ε παξακνλή ή επάλνδνο εξγαδνκέλωλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Απνδέρεηαη 

ωο  ακνηβή ην πνζό ηωλ 250,00€ πιένλ ΦΠΑ 24% από 60€,  (ζπλνιηθή ακνηβή 

310,00€). 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 122/2020 

Αθού αναγνώζηηκε ηο πρακηικό ασηό σπογράθεηαι ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα μέλη 

(σπογραθή)                                                                        (σπογραθές) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
                  ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

                                                               καα    
                                         ο νόμιμος αναπληρωτής του 
 

                           ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

ΑΔΑ: 6ΕΙΗΩΡΚ-ΔΟΞ
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