Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:24/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:206/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 3η του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
23439/30.8.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5).Ζουριδάκης Ευτύχιος
6)Πεντεσπίτης Νίκος
7) Γαβρίλης Δημήτρης
8) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.24-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικον. Επιτροπής
για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο για
παράσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατ΄εξαίρεση δικαστικού
χειρισμού υπόθεσης και υποστήριξής της από 27/8/12 αίτησης του Δήμου
Λευκάδας, για την ανάκληση της αρ.3/2012 πράξης προσυμβατικού ελέγχου
του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Λευκάδας.
Εισηγ: κα. Μαυρέτα Καρύδη
δικηγόρος του Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε τα εξής:
“ Στις 3/8/2012 επιδόθηκε στο Δήμο Λευκάδας και έλαβε αριθ' πρωτ.22166 η 3/2012
Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό
Λευκάδας.Προς τούτο ενημερώνεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας ότι
για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του ΙV Τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για την ανάκληση της 3/2012 πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στο Νομό Λευκάδας έχει ασκηθεί η απο 27-8-2012 αίτηση του Δήμου
Λευκάδας.
Η επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Λευκάδας έκρινε ότι κωλύεται η
υπογραφή της σύμβασης της υπηρεσίας <<Παροχή Υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου

Υποστήριξης του Δήμου Λευκάδας.>>Για την υποστήριξη της πιο πάνω αίτησης και
επομένως την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου πρέπει να διορισθεί
δικηγόρος προκειμένου να παραστεί και να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας. Η ως άνω υπόθεση απαιτεί τον χειρισμό της απο δικηγόρο με
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα διοικητικού δικαίου και κυρίως
Νομοθσίας Δημοσίων συμβάσεων (εφαρμογή των Π.Δ 60/2007, Π.Δ
118/2007,ν.3463/2006) και σε υποθέσεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά
και ενώπιον του Δήμου Λευκάδας,αντικείμενα στα οποία δεν έχει εξειδίκευση η
δικηγόρος, η οποία είναι τοποθετημένη στο Δήμο Λευκάδας με σχέση πάγιας
αντιμισθίας. Επιπλέον ,η ως άνω δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας έχει εξαιρετικό
φόρτο εργασίας,απασχολούμενη με πάρα πολλές υποθέσεις του Δήμου Λευκάδας
(π.χ προμήθειες, υπαλληλικά,κ.α),συχνές παραστάσεις στα δικαστήρια και διοικητικά
θέματα και καθήκοντα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, σε βαθμό που
δεν προλαβαίνει να υποστηρίξει αποτελεσματικά την παρούσα υπόθεση.
Για τους παραπάνω λόγους,
εισηγούμαι προς την οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:
α)Να εγκρίνει την άσκηση και κατάθεση για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας την
απο 27-8-2012 αίτηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του ΙV Tμήματος του
Eλεγκτικού Συνεδρίου για την ανάκληση της 3/2012 πράξης της Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Λευκάδας καθώς και κάθε ενέργεια που έχει γίνει
μέχρι σήμερα για την υποστήριξη της απο τους κάτωθι πληρεξουσίους δικηγόρους
β)Να διορίσει και να καταστήσει ειδικούς πληρεξουσίους ,αντιπροσώπους και
αντικλήτους του Δήμου Λευκάδας τους δικηγόρους Αθήνας.
Αντώνη Βγότζα του Νικολάου (ΑΜ 4403)
Δημήτριο Σταθόπουλο του Νικολάου ΑΜ 6400) κατοίκους Αθηνών οδός Μασσαλίας
αριθμός 17.
Ελευθερία Τσίτα του Νικολάου (ΑΜ.ΔΣΑ 26237) ,κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής στην
οδό Κριεζή αριθ.14 και να τους παρέχει την ειδική εντολή πληρεξουσιότητα και
το δικαίωμα ,όπως αντί για το Δήμο και για λογαριασμό του,ενεργώντας απο
κοινού η καθένας χωριστά:
Να παραστούν ενώπιον του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη
συζήτηση της απο 27-8-2012 αίτησης του Δήμου Λευκάδας για την ανάκληση
της 3/2012 πράξης προσυμβατικού Ελέγχου της Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στο Νομό Λευκάδας, κατά τη δικάσιμο της 7-9-2012, καθώς και σε
κάθε δικάσιμο μετά απο αναβολή η παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο Τμήμα η
Δικαστήριο και σε τυχόν επανασυζήτησή της
Να υποβάλλουν σχετικά με την πιο πάνω σχετική αίτηση ανάκλησης υπομνήματα,
πρόσθετους λόγους, απόψεις, έγγραφα και κάθε αίτηση η δήλωση σχετική με
την πιο πάνω υποθεση.
Να διορίζουν άλλους μεταπληρεξουσίους δικηγόρους με τις ίδιες η λιγότερες εντολές
και να τους ανακαλούν.
Και γενικά να ενεργούν και να πράττουν καθε τι που απαιτείται για την εκπλήρωση
των πιο πάνω εντολών ακόμα και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα.
Ο Καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου που θα παραστεί ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου θα γίνει βάσει των νόμιμων δικηγορικών αμοιβών, όπως
προσδιορίζονται απο την αριθ'1117864/2297/Α0012/7/12/-2007 ΚΥΑ με θέμα
<<Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών Δικηγόρων>> “.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
ανάθεση της παραπάνω υπόθεσης στους προαναφερόμενους δικηγόρους των
Αθηνών, σύμφωνα και με την εισήγηση της δικηγόρου του Δήμου.
Στο σημείο αυτό ο κος Μπραντζουκάκης δηλώνει ότι θα έπρεπε να μας απασχολεί η
κακή οικονομική κατάσταση του Δήμου αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την οποία

υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να πληρώσει τις υπηρεσίες του
Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου Λευκάδας”.

“Ειδικού

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με επτά (7) ψήφους υπέρ και έναν κατά, του κ. Μπραντζουκάκη για τους λόγους που
προανέφερε,
εγκρίνει
α) την άσκηση και κατάθεση για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας την απο 27-82012 αίτηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του ΙV Tμήματος του Eλεγκτικού
Συνεδρίου για την ανάκληση της 3/2012 πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στο Νομό Λευκάδας καθώς και κάθε ενέργεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα
για την υποστήριξη της απο τους κάτωθι πληρεξουσίους δικηγόρους
β Διορίζει και να καταστά ειδικούς πληρεξουσίους ,αντιπροσώπους και αντικλήτους
του Δήμου Λευκάδας τους δικηγόρους Αθήνας:
Αντώνη Βγότζα του Νικολάου (ΑΜ 4403)
Δημήτριο Σταθόπουλο του Νικολάου ΑΜ 6400) κατοίκους Αθηνών οδός Μασσαλίας
αριθμός 17.
Ελευθερία Τσίτα του Νικολάου (ΑΜ.ΔΣΑ 26237) ,κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής στην
οδό Κριεζή αριθ.14 και τους παρέχει την ειδική εντολή πληρεξουσιότητα και το
δικαίωμα ,όπως αντί για το Δήμο και για λογαριασμό του,ενεργώντας απο
κοινού η καθένας χωριστά:
Να παραστούν ενώπιον του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη
συζήτηση της απο 27-8-2012 αίτησης του Δήμου Λευκάδας για την ανάκληση
της 3/2012 πράξης προσυμβατικού Ελέγχου της Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στο Νομό Λευκάδας, κατά τη δικάσιμο της 7-9-2012, καθώς και σε
κάθε δικάσιμο μετά απο αναβολή η παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο Τμήμα η
Δικαστήριο και σε τυχόν επανασυζήτησή της
Να υποβάλλουν σχετικά με την πιο πάνω σχετική αίτηση ανάκλησης υπομνήματα,
πρόσθετους λόγους, απόψεις, έγγραφα και κάθε αίτηση η δήλωση σχετική με
την πιο πάνω υποθεση.
Να διορίζουν άλλους μεταπληρεξουσίους δικηγόρους με τις ίδιες η λιγότερες εντολές
και να τους ανακαλούν.
Και γενικά να ενεργούν και να πράττουν καθε τι που απαιτείται για την εκπλήρωση
των πιο πάνω εντολών ακόμα και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα.
Ο Καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου που θα παραστεί ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου θα γίνει βάσει των νόμιμων δικηγορικών αμοιβών, όπως προσδιορίζονται
απο την αριθ'1117864/2297/Α0012/7/12/-2007 ΚΥΑ με θέμα <<Προσδιορισμός των
ελάχιστων αμοιβών Δικηγόρων>>.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 206/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

