ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 67
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
17:30, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 5483/20-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γεωργάκης Γεώργιος
1.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
Λώλη Γεωργία
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
Τριλίβας Χρήστος
5. Κούρτης Φίλιππος
5.
Θερµός Ευάγγελος
6. Σέρβος Κων/νος
6.
Γράψας Αθανάσιος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Γκογκάκης Γρηγόριος
9.
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
12. Γαζής Πάνος
12. ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
13. Φίλιππας Γεώργιος
13. που ήταν παρών.
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14.
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. Ο ∆.Σ. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος,
17. Μαργέλης Σπυροπάνος
17. αποχώρησε πριν τη συζήτηση του
18. Κατωπόδη Ευανθία
18. 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
19. Καρφάκη Μαριάννα
19. και επανήλθε πριν την συζήτηση του
20. Βικέντιος Νικόλαος
20. 9ου θέµατος.
21. Σκληρός Παναγιώτης
21.
22. Αραβανής Βασίλειος
22.
23. Καββαδάς Αθανάσιος
23. Οι ∆.Σ. κ.κ. Σταµατέλου ∆ήµητρα,
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. Κατωπόδη Ευανθία και
25. Σκληρός Φίλιππος
25. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησαν πριν
26. Σταµατέλου ∆ήµητρα
26. την συζήτηση του 10ου θέµατος της
27. Γληγόρης Κων/νος
27. ηµερήσιας διάταξης.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 11ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 5ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αµοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη (σχετ. η αρ. 265/2009 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής χορήγησης εντολής)
κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν.
3463/06 (∆ΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ
163/τ. Α΄/4.9.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µας ο από 9-3-2015 πίνακας αµοιβής τoυ ∆ικηγόρου Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη , δυνάµει του οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Με την αριθ' 265/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιαικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, που
λήφθηκε κατά την αριθ'.20/2/11/2009 συνεδρίασής της, τoυ χορηγήθηκε εντολή να ασκήσει στο Ε'
τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας αίτηση αναίρεσης της κατά της αρ.471/09 απόφασης
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών,η οποία απέρριψε την απο 13-4-2005 προσφυγή του ∆ήµου κατά
της αριθ.πρωτ.∆ΤΥ 682/22/3/2005 απόφασης επιβολής προστίµου του Νοµάρχη Λευκάδας (για
παραβάσεις της υπ'αριθ' 80430/19/12/1995 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε -ΥΠΕΣ∆∆Α).
Η υπόθεση προσδιορίστηκε στο ανωτέρω ∆ικαστήριο για τη δικάσιµο της 11ης Μαρτίου 2015
και, για τη συζήτησή της,την παράσταση στο ακροατήριο ,τη σύνταξη και κατάθεση υποµνήµατος
µε τους ισχυρισµούς του ∆ήµου ,απαιτείται να εκδώσει γραµµάτιο ∆ΣΑ συνολικής αξίας 1.313,00
ευρώ , πλέον ΦΠΑ 23%
Ως εκ τούτου παρακαλεί να εγκρίνετε και να του καταβάλετε το ως άνω συνολικό ποσό των
1.313,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%
Κατ'εφαρµογή της ΚΥΑ αρ.1117864/2297/Α-0012/7/12/2007 (ΦΕΚ/Β'αριθ'2422/24.12.2007),
Επειδή κρίνω εύλογο και ανάλογο το ως άνω ποσό µε τις υπηρεσίες που παρείχε ο ως άνω
δικηγόρος.
Για όλους αυτούς τους λόγους, εισηγούµαι να εγκριθεί το ως άνω ποσό αµοιβής του ∆ικηγόρου
Αθηνών Κώστα Κατηφόρη και συγκεκριµένα να καθορισθεί η συνολική αµοιβή στο ποσό των
1.313,00 ευρώ € πλέον ΦΠΑ 23% αφου διενεργηθεί παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 20% .»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε
είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση
αµοιβής του ποσού των 1.313,00 ευρώ € πλέον ΦΠΑ 23% αφου
διενεργηθεί παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 20%, του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου
Αθηνών Κώστα Κατηφόρη (σχετ. η αρ. 265/2009 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής χορήγησης
εντολής) κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 281 του
Ν. 3463/06 (∆ΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009
(ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.67/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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