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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 26ες ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Τξίηε θαη 

ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 27155/16-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ 

 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξόεδξν 

2. Φαλαθνύια Αζαλάζην, απώλ, αλαπιεξνύκελνο από ηνλ θ. Γάην Γεώξγην Αιθηβηάδε 

3. Λάβδα Διέλε, 

4. Τηηίθα Βαθηξηδή, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, 

6. Μαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απώλ, αλαπιεξνύκελνο από ηελ θ. Κνκλελνύ – 

Κνύκπα Άλλα, 

7. Φαξνθόπν Παληειή, σο κέιε 

 

 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ. 

 

 Σηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Μνύηζηνο Γεώξγηνο. 

 

 Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ 7ο Ζ.Γ. 

Έγθρηζε πιερωκής ακοηβής ζηο δηθεγόρο Σρήζηο Βαρβαρίγο γηα δηθεγορηθές 

σποζέζεης ποσ ηοσ αλαηέζεθαλ. 

 

 Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ηεο πιεξσκήο ζην 

δηθεγόξν Φξήζην Βαξβαξίγν ακνηβώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ €846 πιένλ Φ.Π.Α.(23%) εμ €194,58, 

ζύλνιν €1040,58 γηα δηθεγνξηθέο εξγαζίεο ηνπ, πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο 

174/2011, 167/2011, θαη 181/2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Γηα ηηο σο άλσ ακνηβέο ηνπ ν 

αλσηέξσ δηθεγόξνο πξνζθόκηζε ην κε αξηζ. πξση. 26934/14-12-2011 από 14-12-2011 πίλαθα 

ακνηβώλ ηνπ, ζηνλ νπνίν εκθαίλνληαη αλαιπηηθώο νη εξγαζίεο ηνπ, ε δηελέξγεηα ησλ νπνίσλ 



πξνθύπηεη από ηα επηζπλαπηόκελα ζην ινγαξηαζκό απηό έγγξαθα θαη γξακκάηηα ηνπ 

Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Αζελώλ. 

 

 Παξαθαιώ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

  Η Νηθολοκηθή Δπηηροπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 εδ. δ’ ηνπ Ν. 3852/2010, 

3. Τνλ αλαθεξόκελν ζηελ εηζήγεζε ινγαξηαζκό ηνπ δηθεγόξνπ Φξήζηνπ Βαξβαξίγνπ, 

4. Τα επηζπλαθζέληα ζ’ απηόλ έγγξαθα, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

1) Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή ζην δηθεγόξν Φξήζην Α. Βαξβαξίγν, θάηνηθν Αζελώλ 

(Παλεπηζηεκίνπ 42), ΑΦΜ 043698526, ΓΟΥ Α’ Αζελώλ, ακνηβώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ €846 

πιένλ Φ.Π.Α.(23%), ήηνη πιένλ €194,58, ζύλνιν €1040,58 γηα ηηο δηθεγνξηθέο εξγαζίεο 

ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην κλεκνλεπόκελν ζηελ εηζήγεζε πίλαθα ακνηβώλ ηνπ θαη  

2) Χεθίδεη πίζησζε πνζνύ  €846 +ΦΠΑ(23%) €194,58, ζύλνιν €1.040,58 ζε βάξνο ηνπ 

ΚΑ 00.6111 πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2011 κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ». 

 

Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό 232/2011 

 

 Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 

  
ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ Γάηος Γεώργηος - Αιθηβηάδες 

 Ιάβδα Διέλε 

Αθρηβές Απόζπαζκα Βαθηρηδή Ρηηίθα 
Από ην πξαθηηθό ηεο 26ες Σπλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 
2011. 

Χπρηθό, 21-12-2011 

Γοσλδοσιάθε Διέλε 

Θοκλελού – Θούκπα Άλλα 
Σαροθόπος Ξαληειής 

  

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  

  
  

  
ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  

 


