ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 83
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00, 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. 6209/1-4-2015 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.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
Κοντογεώργης Ηλίας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
Καρφάκη Μαριάννα
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
Σκληρός Παναγιώτης
5. Λώλη Γεωργία
5.
Αραβανής Βασίλειος
6. Κούρτης Φίλιππος
6.
Καββαδάς Αθανάσιος
7. Σέρβος Κων/νος
7.
Γράψας Αθανάσιος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
9. Βλάχος Κων/νος
9.
10. Γκογκάκης Γρηγόριος
10.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
13. Γαζής Πάνος
13. που ήταν παρών.
14. Φίλιππας Γεώργιος
14.
15. Θερµός Ευάγγελος
15.
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
Ο ∆.Σ. κ. Κοντογεώργης Ηλίας,
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18. θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
19. Τριλίβας Χρήστος
19.
Ο ∆.Σ. κ. Μαργέλης Σπυροπάνος,
20. Μαργέλης Σπυροπάνος
20. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
21. Κατωπόδη Ευανθία
21. 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος,
23. Ζουριδάκης Ευτύχιος
23. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
24. Σκληρός Φίλιππος
24. 5 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
25. Σταµατέλου ∆ήµητρα
25.
Ο ∆.Σ. κ. Τριλίβας Χρήστος,
26. Γληγόρης Κων/νος
26. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
27.
27. 7ου θέµατος της 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 έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 11ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Aπόφαση ∆.Σ για έγκριση αµοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Θεριανού, µέλους της δικηγορικής
εταιρείας «Θεριανός-Τζεφριού & Συνεργάτες», του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, κατ΄ εξαίρεση
δικαστικού χειρισµού υπόθεσης που αφορά στην παράστασή του ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας στις 22 Οκτωβρίου 2013 (σχετ. η αρ. 233/2013 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής) 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 εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µας µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ο από 20-3-2015 πίνακας
αµοιβής-οικονοµική προσφορά, του δικηγόρου Λευκάδας Ιω’αννη Θεριανού, µέλος της
δικηγορικής εταιρείας «Θεριανός-Τζεφριού & Συνεργάτες», δυνάµει του οποίου επάγονται τα
ακόλουθα:
Με την αρ. 233/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, τους
ανατέθηκε η εντολή να παρασταθούν ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας, κατά
την αρχική συνεδρίαση αυτού στις 22 Οκτωβρίου 2013 και να εκπροσωπήσουν τον κ. Πέτρο
Γιαννούτσο του Γεωργίου, Πρόεδρο της τέως Κοινότητας Καστού, σύµφωνα µε το ΑΒΜ 886/2010
και 2106/2010 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας.
Για την παράστασή τους αυτή, µας γνωρίζουν ότι η αµοιβή τους ανέρχεται συνολικά στο
ποσό των 1.155,81 ευρώ, όπως εµφαίνεται από το γραµµάτιο του δικηγορικού συλλόγου
Λευκάδας µε Νο j 39486, αντίγραφο του οποίου σας υποβάλλεται συνηµµένα, η οποία αναλύεται
ως εξής:
Α. Αµοιβή

939,68 ευρώ

Β. ΦΠΑ

216,13 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

1.155,81 ευρώ

Στο παραπάνω σύνολο αµοιβής συµπεριλαµβάνονται και τα έξοδα παράστασης του
Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας, τα οποία ανέρχονται σε 60,10 ευρώ.
Επιπλέον στο ποσό των ευρώ (214,00 γραµµάτιο συλλόγου -939,68) γίνεται
παρακράτηση φόρου 20%, δηλαδή 725,68 ευρώ Χ 20% = 145,14 ευρώ.
Συνολικό κόστος του ∆ήµου για το τριµελές Πληµ/κείο Λευκάδας είναι Α+Π= 1.300,95
ευρώ, αφού γίνει παρακράτηση φόρου 145,14 ευρώ.
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 δικηγόρο της δικηγορικής εταιρείας «Θεριανός-Τζεφριού & Συνεργάτες»
Για όλους αυτούς τους λόγους, εισηγούµαι
Να εγκριθεί το ως άνω ποσό αµοιβής του δικηγόρου της δικηγορικής εταιρείας «ΘεριανόςΤζεφριού & Συνεργάτες», κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης και συγκεκριµένα για την
παράσταση αυτή, η αµοιβή τους ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.300,95 ευρώ, η οποία
αναλύεται ως εξής:
Α. Αµοιβή

939,68 ευρώ

Β. ΦΠΑ

216,13 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

1.155,81 ευρώ

Στο παραπάνω σύνολο αµοιβής συµπεριλαµβάνονται και τα έξοδα παράστασης του
Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας, τα οποία ανέρχονται σε 60,10 ευρώ.

2

Επιπλέον στο ποσό των ευρώ (214,00 γραµµάτιο συλλόγου -939,68) γίνεται
παρακράτηση φόρου 20%, δηλαδή 725,68 ευρώ Χ 20% = 145,14 ευρώ.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε
είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση του ποσού αµοιβής στον δικηγόρο Λευκάδας, Ιωάννη Θεριανό, της
δικηγορικής εταιρείας «Θεριανός-Τζεφριού & Συνεργάτες», κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισµού
υπόθεσης που αφορά στην παράστασή του ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας
στις 22 Οκτωβρίου 2013.
Η αµοιβή ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.300,95 ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:
Α. Αµοιβή

939,68 ευρώ

Β. ΦΠΑ

216,13 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

1.155,81 ευρώ

Στο παραπάνω σύνολο αµοιβής συµπεριλαµβάνονται και τα έξοδα παράστασης του
Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας, τα οποία ανέρχονται σε 60,10 ευρώ.
Επιπλέον στο ποσό των ευρώ (214,00 γραµµάτιο συλλόγου -939,68) γίνεται
παρακράτηση φόρου 20%, δηλαδή 725,68 ευρώ Χ 20% = 145,14 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.83/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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