ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 178/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 8991/10-5-18 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
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Θερμός Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Γιαννιώτης Οδυσσέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Τριλίβας Χρήστος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Μήτσουρας Πέτρος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Γληγόρης Κων/νος
7
Βλάχος Κων/νος
7
8
Κοντομίχης Ευάγγελος
8
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
10
Κακλαμάνη Αναστασία
10
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Κατωπόδη Ευανθία
15
16
Γρηγόρη Ασπασία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
18
Αραβανής Βασίλειος
18
19
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
19
20
Ζουριδάκης Ευτύχιος
20
21
Σκληρός Φίλιππος
21
22
Καββαδάς Θωμάς
22
23
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
23
24
Πολίτης Σπυρίδων
24
25
Αρβανίτης Σπυρίδων
25
26
Παπαδόπουλος Ανδρέας
26
27
Σκληρός Παναγιώτης
27
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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Η Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Οι Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 8 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 14ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Βασιλείου Αθανασίου
του Αριστοτέλη, κατ’ εξαίρεση Δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. 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 την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 8-5-2018 ο
πίνακας αμοιβής του ως άνω Δικηγόρου, Αθανασίου Βασίλειου του Αριστοτέλη ,ο οποίος μεταξύ άλλων
περιέχει τα ακόλουθα:
«Δυνάμει των υπ. αριθμ. 21/2016 και 393/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Λευκάδας, του ανατέθηκε να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Λευκάδας, ενώπιον του
Εφετείου Θεσσαλονίκης, στη δικάσιμο της 14-05-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά τη
συζήτηση της ασκηθείσης υπ. αριθμ. 3499/2011έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της εταιρίας με την
επωνυμία ≪ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ≫ με την
οποία ζητούσαμε να εξαφανιστεί η υπ. αριθμ. 20961/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης και να απορριφθεί η αγωγή της ενάγουσας-εφεσίβλητης. Η ενάγουσα με την ανωτέρω
αγωγή της, ζητούσε να της καταβάλλει ο Δήμος Λευκάδας νομιμοτόκως το συνολικό ποσό των 54.103,00
ευρώ. Επισημαίνεται ότι για την υπό κρίση υπόθεση, με την ανωτέρω υπ. αριθμ. 393/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, του χορηγήθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα για την κατάθεση δικογράφου
προσθέτων λόγων έφεσης, καθώς μετά την εκ μέρους μου κατάθεση της έφεσης, έλαβε από Δήμο την υπ.
αριθμ.31330129 σύμβαση εκχώρησης εκ της οποίας προκύπτει ότι η ενάγουσα είχε εκχωρήσει τις
απαιτήσεις στην Τράπεζα Κύπρου. Προς τούτο συνέταξε το από 12-02-2018 δικόγραφο προσθέτων
λόγων, το οποίο κατέθεσε ενώπιον της γραμματείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης την 23-02-2018 (Γ.Α.Κ
639/2018 και ΕΑΚ 581/2018)και εν συνεχεία το επέδωσε στην ενάγουσα, όπως αποδεικνύεται από την
υπ. αριθμ. 1165Β/09-03-2018έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Θεσσαλονίκης Φούλας
Τενώκη. Η έφεση και οι πρόσθετοι λόγοι θα συνεκδικαστούν ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης στη
δικάσιμο της 14-05-2018.
Η νόμιμη αμοιβή του για τη σύνταξη και την κατάθεση προτάσεων , ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης:
Η αμοιβή, σε περίπτωση μη ύπαρξης έγγραφης συμφωνίας, καθορίζεται με βάση την αξία του
αντικειμένου της δίκης ως εξής:
Η αμοιβή για τη σύνταξη κύριας αγωγής, ορίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της αγωγής,
όπως παρακάτω: α) 2% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται μέχρι το ποσό των 200.000
ευρώ. β) 1,5% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 200.001 ευρώ μέχρι
750.000 ευρώ. γ) 1% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 750.001 ευρώ
μέχρι 1.500.000 ευρώ.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κώδικα Δικηγόρων:
Για τη σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, η αμοιβή του δικηγόρου του
εναγόμενου είναι ίση με την αμοιβή της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Κώδικα και του δικηγόρου του
ενάγοντος, ορίζεται στο μισό της αμοιβής αυτής.
Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ..1 του Κώδικα Δικηγόρων:
1. Για τη σύνταξη προτάσεων στην πρώτη συζήτηση ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, η αμοιβή
των δικηγόρων όλων των διαδίκων είναι διπλάσια από την αμοιβή που ορίζεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 68 του Κώδικα. Για καθεμία από τις επόμενες συζητήσεις η αμοιβή των δικηγόρων και των δύο
διαδίκων είναι διπλάσια από την αμοιβή που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του Κώδικα.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι η αμοιβή μου για τη
σύνταξη και την κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση της
υπόθεσης, ανέρχεται στο κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενο ποσό:
Αξία του αντικειμένου της δίκης : 54.103,00 ευρώ.
1) Αμοιβή για τη σύνταξη και την κατάθεση προτάσεων:
2) Αμοιβή νια την παράστασή του, ενώπιον του Δικαστηρίου, κατά τη συζήτηση της έφεσης ενώπιον του
Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά τη δικάσιμο της 14-05-2018, και
3) Αμοιβή για τη σύνταξη και την κατάθεση του δικογράφου των προσθέτων λόγων έφεσης.
Ανέρχεται
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 1.300.56 ευρώ
ΦΠΑ 312.13 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ: 1.612.69 ευρώ.
Επειδή στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση
στον ΚΑΕ 006111 με τίτλο: «Αμοιβές Νομικών και συμβολαιογράφων .»
Επειδή τα ανωτέρω ποσά είναι εύλογα και ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα παράσχει ο ως άνω
δικηγόρος
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
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Εισηγούμαι προς τo Δ.Σ του Δήμου Λευκάδας να εγκριθεί το ποσό της αμοιβής του Αθανασίου Βασίλειου
Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
στο ποσό των 1.300,56
ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ήτοι 312,13 ευρώ συνολικό ποσό 1.612,69 ευρώ.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι ένας (21) δημοτικοί σύμβουλοι.
Απέχει της ψηφοφορίας ο κ. Γληγόρης Κων/νος
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
Την έγκριση αμοιβής συνολικού ποσού με Φ.Π.Α. 1.612,69 ευρώ, του Δικηγόρου του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης Βασιλείου Αθανασίου του Αριστοτέλη, κατ’ εξαίρεση Δικαστικού χειρισμού
υπόθεσης άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.
3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον
ΚΑΕ 006111 με τίτλο: «Αμοιβές Νομικών και συμβολαιογράφων».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 178/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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