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Εθ λένπ νξηζκόο
ηνπ δηθεγόξνπ θαηά
ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’
αξηζ. 7721/2007
αηηήζεσο
αλαηξέζεσο ηνπ
Δήκνπ θνπέινπ
θαηά ηεο εηαηξείαο
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α/α
Απόθαζης

Περίληψη Απόθαζης

10/2013

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
1) Αλαγλσξίδεη όιεο ηηο κέρξη ζήκεξα ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ζε
δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζεο απηήο
2) Αλαζέηεη ζηε δηθεγνξηθή εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΗΜΗΣΡΗ
ΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ», κε ΑΜ ΔΑ 80480, πνπ εδξεύεη ζηελ
Αζήλα (Τπεξείδνπ 15Α), εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ δηθεγόξν
Αζελώλ, θ. Δεκήηξην Μέιηζζα ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Καζεγεηή Δηθαίνπ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Εζληθνύ Μεηζνβίνπ
Πνιπηερλείνπ θαη Δηθεγόξν παξ' Αξείσ Πάγσ, θαη απνδεδεηγκέλα
δηαζέηεη ηελ εμεηδηθεπκέλε γλώζε θαη εκπεηξία γύξσ από ην αληηθείκελν
απηό, λα εθπξνζσπήζεη ην Δήκν θνπέινπ ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Επηθξαηείαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζ. θαηάζεζεο 7721/2007
αηηήζεσο αλαηξέζεσο ηνπ Δήκνπ θαηά ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία
«Κ. ΣΟΛΗ Α.Ε.» θαη ηεο ππ’ αξηζ. 176/2007 απνθάζεσο ηνπ
Σξηκεινύο Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Λάξηζαο θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 10εο
Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2014 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη’ αλαβνιή
ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο θαζώο θαη γεληθά λα ελεξγεί θάζε
απαξαίηεηε δηαδηθαζηηθή πξάμε γηα λα θέξεη εηο πέξαο ηελ εληνιή, πνπ
ηεο αλαηίζεηαη.
3) Σν πνζό ηεο ακνηβήο ηεο σο άλσ δηθεγνξηθήο εηαηξίαο γηα ηελ
παξερόκελε ππεξεζία, νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 1.654,99 €,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%, ζύκθσλα κε ηελ
επηζπλαπηόκελε νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά.
4) Σν ζπλνιηθό πνζό ησλ 1.654,99 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α. 23%, θαζώο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ελζήκσλ παξάζηαζεο πνπ
αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 40 επξώ, πνζά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο
πξνβιεπόκελεο από ηνλ Κώδηθα Πεξί Δηθεγόξσλ ακνηβέο (Ν.
4194/2013, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4205/2013), όπσο
ηζρύνπλ θάζε θνξά, ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 ππό ΚΑΕ 00-6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ
θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ
εγγεγξακκέλε πίζησζε ησλ 10.000,00 € πνπ έρεη δηαηεζεί - ςεθηζηεί
ζην ζύλνιό ηεο κε ηε ππ’ αξηζ. 4/2014 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο.
κόπελος, 04 Φεβροσαρίοσ 2014
Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής
Δπιηροπής

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΗΥΔΛΖ
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