ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 37
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18.00΄ ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
4108/14-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67

του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Φίλιππας Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μακρυγιώργου Νίκη
Γεωργάκης Βασίλειος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Αραβανής Γεράσιµος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μελάς Βασίλειος
Βλάχος Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Μεσσήνης Ιωάννης
Καββαδάς Αθανάσιος
Σίδερης Αντώνιος
Καρτάνος Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος

Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 6/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε έγκριση αµοιβής δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών
Κωνσταντίνου Κατηφόρη κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης 281 του Ν. 3463/06 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 72 περ. ι του Ν. 3852/10 (σχετ. η υπ’ αριθµ. 289/12 αποφ. Ανάθεσης
εντολής της Οικονοµικής Επιτροπής)
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Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
2.

Μαυρέτα

Καρύδη,

δικηγόρος

∆ήµου

Λευκάδας

Ο Αντιδήµαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την
γνωµοδότηση της δικηγόρου του ∆ήµου κας Μαυρέτας Καρύδη, η οποία έχει ως εξής:
“∆υνάµει του από 14/1/2013 πίνακα αµοιβής µε την προσαρτώµενη σε αυτό απόδειξη
παροχής υπηρεσιών του ∆ικηγόρου Κωσταντίνου Κατηφόρη

του

∆ικηγορικού Συλλόγου

Αθηνών οποία απευθύνεται προς το ∆ήµο Λευκάδας επάγονται τα ακόλουθα:
Με την αριθ. 289 /20/11/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
που περιλαµβάνεται στο αρ.34/2012 πρακτικό συνεδρίασης της µου ανατέθηκε

να

εκπροσωπήσω τον ∆ήµο Λευκάδας στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (διαδικασία Εργατικών
διαφορών),κατά την εκδίκαση της απο 28-12-2011 (αρ. Καταθ.2954/11) αγωγής της Σπυρ.
Πρεβεζάνου και πέντε άλλων εναγόντων,εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και κατά του ΟΑΕ∆..
Εκτελώντας λοιπόν την δοθείσα εντολή,παραστάθηκα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, στις 5
∆εκεµβρίου 2012,συνέταξα και κατέθεσα προτάσεις,καθώς επίσης προέβαλα ενστάσεις και
τους εν γένει ισχυρισµούς του ∆ήµου,µε σκοπό την απόρριψη της εναντίον του αγωγής. Εναντι
των υπηρεσιών που προσέφερα,εξέδωσα τη (συνηµµένη) αρ.909/5/12/2012 δ.α.π.υ,αξίας
χιλίων (500)Ε,πλέον Φ.Π.Α 23% η 115 ευρώ, δηλαδή εξακοσίων δέκα πέντε (615) ευρώ
συνολικά.

Παρακαλώ

να µου καταβάλετε το ανωτέρω ποσό αυτό ,αφού

παρακρατήσετε 20% για

ανάλογο φόρο εισοδήµατος µου, µειωµένο κατά 22,40 ευρώ που ήδη κατέβαλα, µε πίστωση
του υπ' αριθ'151/941428-22 λογαριασµού µου στην εθνική τράπεζα της Ελλάδας.

Επειδή ο ως άνω δικηγόρος έχει τις κατάλληλες γνώσεις και την εξειδικευµένη εµπειρία ως
προς το εργατικό δίκαιο που απαιτείται για την παρούσα διαφορά
Επειδή κρίνω εύλογο και ανάλογο µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ως άνω δικηγόρου το
υπεράνω ποσό αµοιβής.
Προς τούτο εισηγούµαι α) να εισαχθεί το θέµα προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
∆ήµου Λευκάδας β) να εγκριθεί το ως άνω ποσό αµοιβής και συγκεκριµένα να καθορισθεί η
συνολική αµοιβή για την παράσταση σύνταξη,κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αθηνών για την απόκρουση

της αγωγής

της Σπυριδούλας Πρεβεζάνου και άλλων πέντε

εναγόντων κατά του ∆ήµου Λευκάδας στο ποσό των 500 ευρώ καθαρή αµοιβή επιπλέον
(23% ΦΠΑ) 115 ευρώ, ήτοι 615 ευρώ συνολικά”.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε
υπόψη του την παραπάνω γνωµοδότηση
Οµόφωνα αποφασίζει
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Εγκρίνει την καταβολή ποσού 500 ευρώ καθαρή αµοιβή, επιπλέον (23% ΦΠΑ) 115
ευρώ,

ήτοι 615 ευρώ συνολικά στον δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Κατηφόρη για την

παράσταση σύνταξη, κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την
απόκρουση της αγωγής της Σπυριδούλας Πρεβεζάνου και άλλων πέντε εναγόντων κατά του
∆ήµου Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 37/13.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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