
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

 
 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 06/22-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
 
Αριθµ. Απόφ. 67 /2017      ΘΕΜΑ :  «Καθορισµός αµοιβών 

δικηγορικής εταιρείας Αθηνών Π.Κ. 
Χασάπης – Ε. Τασσίνη για χειρισµό 
υπόθεσης του ∆ήµου. (Α.Ο.Ε. 103/2017 - 
104/2017 & 105/2017)» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 22η-02-2017 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 17:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ αριθµ. 5068/16-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 27 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    
1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 

∆.Σ.) 
1 Αποστόλου Στυλιανός 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Κεφαλάς Ανέστης 

4 Βογιατζής ∆ηµήτριος 4 Πονερίδης Παναγιώτης 

5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Τιτέλης Κωνσταντίνος 
6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

7 Γκιζάρης Στέργιος   

8 Γκουστίλης Θεόδωρος   

9 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

10 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

12 Καρκατζίνος Νικόλαος   

13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

14 Κοντοπίδης Γεώργιος   
15 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

16 Λαγός Νικόλαος   
17 Λιάντας ∆ηµήτριος   

18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

19 Μουστάκας Βασίλειος   
20 Μπίκος Κωνσταντίνος   

21 Πράτανος Απόστολος   

ΑΔΑ: ΩΗΓΚΩΡΣ-74Θ



 

22 Σαραφιανός Χρήστος   

23 Σαµαράς Σωκράτης   

24 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
25 Τσολάκης Απόστολος   

26 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   
27 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
Το 5ο και το 6ο θέµα συζητήθηκαν µαζί. Επίσης µαζί συζητήθηκαν το 13ο , 14ο και 15ο θέµα. 
 

  H Πρόεδρος εισηγούµενη το 15o της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι: 

α) µε την υπ αριθµ. 103/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε η δικηγορική 

εταιρεία Αθηνών «Π. Κ. Χασάπης – Ε. Τασσίνη» (Α.Μ. 80133), πληρεξουσία δικηγόρο του 

∆ήµου Θέρµης, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την 13η-

3-2017 και σε κάθε µετ’αναβολή συζήτηση αυτής, όπου θα εκδικαστεί η µε αριθ. καταθ. 

2905/2016 αίτηση της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία “ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ” για την αναίρεση της µε αριθ. 805/2016 απόφασης του 

∆ΕφΘ και να υποστηρίξει, γραπτά και προφορικά, τις θέσεις και απόψεις του ∆ήµου επί της 

υποθέσεως, συντάσσοντας, υπογράφοντας και καταθέτοντας, για τον σκοπό αυτό, 

Υποµνήµατα, Προτάσεις, Πρόσθετους Λόγους, και άλλα έγγραφα και, γενικά, να ενεργεί 

οποιαδήποτε άλλη πράξη, σε εκτέλεση της διδόµενης ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας. 

  Επιπλέον κρίθηκε ότι το ιδιάζον αντικείµενο της υπόθεσης, αλλά και η κρισιµότητα αυτής, 
αφού αποτελεί µέρος της γενικότερης υπόθεσης του ∆ήµου Θέρµης µε την εταιρεία «ΓΑΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», υπόθεση που σχετίζεται µε το 
ζήτηµα της συµµόρφωσης του ∆ήµου Θέρµης προς την απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2011 
του ∆ΕΕ επί της υπόθεσης C-601/2010, απαιτούν ειδική υποστήριξη του ∆ήµου από νοµικό 
σύµβουλο, µε ειδικές γνώσεις και ιδιάζουσα εµπειρία στο ∆ίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων 
µελετών, σε συνδυασµό µε το γενικό διοικητικό ∆ίκαιο, µε το συνταγµατικό ∆ίκαιο, µε το 
∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές ∆ίκαιο. Επιπλέον, το ζήτηµα συµπλέκεται και 
µε προηγούµενες διοικητικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις του ∆ΕφΘ και του 
Συµβουλίου της Επικρατείας. 

  Ύστερα από τα παραπάνω  ορίστηκε η δικηγορική Εταιρεία Αθηνών Π. Κ. Χασάπης – Ε. 
Τασσίνη (Α.Μ. 80133) πληρεξουσία δικηγόρος , η οποία έχει πολύ µεγάλη εµπειρία και 
ειδικεύεται σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων, καθώς και σε θέµατα 
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, όπως προκύπτει από το σχετικό βιογραφικό σηµείωµα. 
 
 Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω εργασία έχει µεγάλη αξία και σπουδαιότητα για τα 
συµφέροντα του ∆ήµου και απαιτεί εξειδικευµένη νοµική γνώση και εµπειρία η Οικονοµική 
Επιτροπή συναίνεσε να υπογραφεί σύµβαση µε υψηλότερη αµοιβή από την προβλεπόµενη 
στον Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Φ.Ε.Κ. 208/τεύχος 
Α’/2013), η οποία όµως δεν θα υπερβαίνει τα εύλογα όρια και δέσµευσε τη σχετική πίστωση 
ποσού 2.728,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ. Έτους 2017 για την αµοιβή  της 
δικηγορικής εταιρείας (α/α 266) 
 

β) µε την υπ αριθµ. 104/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε η δικηγορική 

εταιρεία Αθηνών «Π. Κ. Χασάπης – Ε. Τασσίνη» (Α.Μ. 80133), πληρεξουσία δικηγόρο του 

∆ήµου Θέρµης, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την 13η-

3-2017 και σε κάθε µετ’αναβολή συζήτηση αυτής, όπου θα εκδικαστεί η µε αριθ. καταθ. 

3028/2016 αίτηση της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία “ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ” για την αναίρεση της µε αριθ. 806/2016 απόφασης του 

∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και να υποστηρίξει, γραπτά και προφορικά, τις θέσεις και 

απόψεις του ∆ήµου επί της υποθέσεως, συντάσσοντας, υπογράφοντας και καταθέτοντας, για 

τον σκοπό αυτό, Υποµνήµατα, Προτάσεις, Πρόσθετους Λόγους, και άλλα έγγραφα και, 

γενικά, να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη, σε εκτέλεση της διδόµενης ειδικής εντολής και 

πληρεξουσιότητας. 

 

  Επιπλέον κρίθηκε ότι το ιδιάζον αντικείµενο της υπόθεσης, αλλά και η κρισιµότητα αυτής, 
αφού αποτελεί µέρος της γενικότερης υπόθεσης του ∆ήµου Θέρµης µε την ανωτέρω εταιρεία, 
υπόθεση που σχετίζεται µε το ζήτηµα της συµµόρφωσης του ∆ήµου Θέρµης προς την 
απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2011 του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της 
υπόθεσης C-601/2010, απαιτούν ειδική υποστήριξη του ∆ήµου από νοµικό σύµβουλο, µε 
ειδικές γνώσεις και ιδιάζουσα εµπειρία στο ∆ίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων µελετών, σε 
συνδυασµό µε το γενικό διοικητικό ∆ίκαιο, µε το συνταγµατικό ∆ίκαιο, µε το ∆ίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές ∆ίκαιο. Επιπλέον, το ζήτηµα συµπλέκεται και µε 
προηγούµενες διοικητικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης και του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

 

  Ύστερα από τα παραπάνω  ορίστηκε η δικηγορική Εταιρεία Αθηνών Π. Κ. Χασάπης – Ε. 
Τασσίνη (Α.Μ. 80133) πληρεξουσία δικηγόρος , η οποία έχει πολύ µεγάλη εµπειρία και 
ειδικεύεται σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων, καθώς και σε θέµατα 
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, όπως προκύπτει από το σχετικό βιογραφικό σηµείωµα. 
 
  Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω εργασία έχει µεγάλη αξία και σπουδαιότητα για τα 
συµφέροντα του ∆ήµου και απαιτεί εξειδικευµένη νοµική γνώση και εµπειρία η Οικονοµική 
Επιτροπή συναίνεσε να υπογραφεί σύµβαση µε υψηλότερη αµοιβή από την προβλεπόµενη 
στον Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Φ.Ε.Κ. 208/τεύχος 
Α’/2013), η οποία όµως δεν θα υπερβαίνει τα εύλογα όρια και δέσµευσε τη σχετική πίστωση 
ποσού 2.728,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ. Έτους 2017 για την αµοιβή  της 
δικηγορικής εταιρείας (α/α 261) 
 

γ) µε την υπ αριθµ. 105/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε η δικηγορική 

εταιρεία Αθηνών «Π. Κ. Χασάπης – Ε. Τασσίνη» (Α.Μ. 80133), πληρεξουσία δικηγόρο του 

∆ήµου Θέρµης, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την 13η-

3-2017 και σε κάθε µετ’αναβολή συζήτηση αυτής, όπου θα εκδικαστεί η µε αριθ. καταθ. 

3025/2016 αίτηση της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία “ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ” της µε αριθ. 807/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Θεσσαλονίκης και να υποστηρίξει, γραπτά και προφορικά, τις θέσεις και απόψεις 

του ∆ήµου επί της υποθέσεως, συντάσσοντας, υπογράφοντας και καταθέτοντας, για τον 

σκοπό αυτό, Υποµνήµατα, Προτάσεις, Πρόσθετους Λόγους, και άλλα έγγραφα και, γενικά, να 

ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη, σε εκτέλεση της διδόµενης ειδικής εντολής και 

πληρεξουσιότητας. 

. 

  Επιπλέον κρίθηκε ότι το ιδιάζον αντικείµενο της υπόθεσης, αλλά και η κρισιµότητα αυτής, 
αφού αποτελεί µέρος της γενικότερης υπόθεσης του ∆ήµου Θέρµης µε την ανωτέρω εταιρεία, 
υπόθεση που σχετίζεται µε το ζήτηµα της συµµόρφωσης του ∆ήµου Θέρµης προς την 
απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2011 του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της 
υπόθεσης C-601/2010, απαιτούν ειδική υποστήριξη του ∆ήµου από νοµικό σύµβουλο, µε 
ειδικές γνώσεις και ιδιάζουσα εµπειρία στο ∆ίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων µελετών, σε 
συνδυασµό µε το γενικό διοικητικό ∆ίκαιο, µε το συνταγµατικό ∆ίκαιο, µε το ∆ίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές ∆ίκαιο. Επιπλέον, το ζήτηµα συµπλέκεται και µε 
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προηγούµενες διοικητικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης και του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

  Ύστερα από τα παραπάνω  ορίστηκε η δικηγορική Εταιρεία Αθηνών Π. Κ. Χασάπης – Ε. 
Τασσίνη (Α.Μ. 80133) πληρεξουσία δικηγόρος , η οποία έχει πολύ µεγάλη εµπειρία και 
ειδικεύεται σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έργων, καθώς και σε θέµατα 
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, όπως προκύπτει από το σχετικό βιογραφικό σηµείωµα. 
 
 Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω εργασία έχει µεγάλη αξία και σπουδαιότητα για τα 
συµφέροντα του ∆ήµου και απαιτεί εξειδικευµένη νοµική γνώση και εµπειρία η Οικονοµική 
Επιτροπή συναίνεσε να υπογραφεί σύµβαση µε υψηλότερη αµοιβή από την προβλεπόµενη 
στον Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Φ.Ε.Κ. 208/τεύχος 
Α’/2013), η οποία όµως δεν θα υπερβαίνει τα εύλογα όρια και δέσµευσε τη σχετική πίστωση 
ποσού 1.984,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ. Έτους 2017 για την αµοιβή  της 
δικηγορικής εταιρείας (α/α 267) 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 281 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Οι 
πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από ∆ήµο ή Κοινότητα αµείβονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. … Για την εξώδικη ή 
δικαστική αντιµετώπιση νοµικών ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία ή 
σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευµένη νοµική γνώση ή εµπειρία, η αµοιβή του δικηγόρου 
καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή του κοινοτικού συµβουλίου κατά παρέκκλιση των 
προηγούµενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων µελών τους».  
 

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε τον καθορισµό αµοιβής της δικηγορικής 
εταιρείας α) στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ, προ ΦΠΑ (€2.200,00) και δύο 
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ µε ΦΠΑ (24%) (€2.728,00) για την υπόθεση που της 
ανατέθηκε µε την αριθ. 103/2017 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής, β) στο ποσό των δύο 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ, προ ΦΠΑ (€2.200,00) και δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ 
ευρώ µε ΦΠΑ (24%) (€2.728,00) για την υπόθεση που της ανατέθηκε µε την αριθ. 104/2017 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και γ) στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ, προ ΦΠΑ 
(€1.600,00) και χιλίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ µε ΦΠΑ (24%) (€1.984,00), για 
την υπόθεση που της ανατέθηκε µε την αριθ. 105/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
αµοιβές που θεωρεί εύλογες αναλογικά µε τη σπουδαιότητα, την αξία και τη δυσκολία των 
υποθέσεων  και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε  υπόψη του 
την εισήγηση της Προέδρου, τις υπ  αριθµ. 103/2017, 104/2017 και 105/2017 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης και τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 
(Κ.∆.Κ.) καθώς και του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4194/2013 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     οµόφωνα  
 

1. Συνηγορεί να υπογραφεί σύµβαση µε υψηλότερη αµοιβή από την προβλεπόµενη 
στον Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) µε τη 
δικηγορική εταιρεία Αθηνών Π. Κ. Χασάπης – Ε. Τασσίνη (Α.Μ. 80133) για την εργασία 
που της ανατέθηκε µε την υπ αριθµ. 103/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 
2. Καθορίζει την αµοιβή της πληρεξούσιας δικηγορικής εταιρείας Αθηνών Π.Κ. 

Χασάπης-Ε. Τασσίνη (Α.Μ. 80133) στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ, προ 
ΦΠΑ (€2.200,00) και δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ µε ΦΠΑ (24%) 
(€2.728,00) για την εργασία που της ανατέθηκε µε την υπ αριθµ.103/2017 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

ΑΔΑ: ΩΗΓΚΩΡΣ-74Θ



 

3. Συνηγορεί να υπογραφεί σύµβαση µε υψηλότερη αµοιβή από την προβλεπόµενη 
στον Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) µε τη 
δικηγορική εταιρεία Αθηνών Π. Κ. Χασάπης – Ε. Τασσίνη (Α.Μ. 80133) για την εργασία 
που της ανατέθηκε µε την υπ αριθµ. 104/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 
4. Καθορίζει την αµοιβή της πληρεξούσιας δικηγορικής εταιρείας Αθηνών Π.Κ. 

Χασάπης-Ε. Τασσίνη (Α.Μ. 80133) στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ, προ 
ΦΠΑ (€2.200,00) και δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ µε ΦΠΑ (24%) 
(€2.728,00) για την εργασία που της ανατέθηκε µε την υπ αριθµ.104/2017 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

5. Συνηγορεί να υπογραφεί σύµβαση µε υψηλότερη αµοιβή από την προβλεπόµενη 
στον Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) µε τη 
δικηγορική εταιρεία Αθηνών Π. Κ. Χασάπης – Ε. Τασσίνη (Α.Μ. 80133) για την εργασία 
που της ανατέθηκε µε την υπ αριθµ. 105/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 
6. Καθορίζει την αµοιβή της πληρεξούσιας δικηγορικής εταιρείας Αθηνών Π.Κ. 

Χασάπης-Ε. Τασσίνη (Α.Μ. 80133) στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ, προ ΦΠΑ 
(€1.600,00) και χιλίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ µε ΦΠΑ (24%) 
(€1.984,00), για την εργασία που της ανατέθηκε µε την υπ αριθµ.105/2017 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

 
Με την αριθ. 103/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεσµεύτηκε η σχετική πίστωση 
ποσού 2.728,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ. Έτους 2017 για την αµοιβή  της 
δικηγορικής εταιρείας (α/α 266) 
 
  
Με την αριθ. 104/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεσµεύτηκε η σχετική πίστωση 
ποσού 2.728,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ. Έτους 2017 για την αµοιβή  της 
δικηγορικής εταιρείας (α/α 261) 
 
Με την αριθ. 105/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεσµεύτηκε η σχετική πίστωση 
ποσού 1.984,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ. Έτους 2017 για την αµοιβή  της 
δικηγορικής εταιρείας (α/α 267) 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 67/2017. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

               
Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
                                                  

      ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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