ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 24ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 422
Στη Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00 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. 22191/27-10-16 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. Γαζής Πάνος
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Κατωπόδη Ευανθία
6. Σκληρός Παναγιώτης
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. Καββαδάς Αθανάσιος
9. Σκληρός Φίλιππος
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
12. Κατηφόρης Χρήστος
12.
13.
13. Φίλιππας Γεώργιος
14. Θερµός Ευάγγελος
14.
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
17. Καρφάκη Μαριάννα
17.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18. Γρηγόρη Ασπασία
18. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
20.
20. Αραβανής Βασίλειος
21. Ζουριδάκης Ευτύχιος
21.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε µετά την
22. Καββαδάς Θωµάς
22. συζήτηση των 2 θεµάτων Ε.Η.∆. και πριν την
23. Γληγόρης Κων/νος
23. συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
24.
24.
ου
25.
25. Συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
26.
26.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν
27.
27. την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
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 τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 5 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 24/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αµοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, Παναγιώτη
Γληγόρη, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄αριθ. 289/2016 απόφ. Ο.Ε.)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την
παράγρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04.09.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος, κ Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος ο θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου ο πίνακας αµοιβής για παροχή νοµικών υπηρεσιών του Παναγιώτη
Γληγόρη του Ξενοφώντα,
∆ικηγόρου Λευκάδας, στον οποίο µεταξύ των άλλων
επάγονται τα
ακόλουθα:
∆υνάµει της αριθ' 289/2016
απόφασης
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, που
περιλαµβάνεται στο αρ.45/2016 πρακτικό συνεδρίασης της, του χορηγήθηκε η εντολή να παρασταθεί
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και να αποκρούσει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων του
Θεόδωρου Κατσαντώνη που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας. Ως εκ τούτου η αµοιβή του για τις
ανωτέρω νοµικές υπηρεσίες αναλύεται ως εξής:
Για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας
κατά της αριθ’ 18/2016 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του Θεόδωρου Κατσαντώνη η οποία στρέφεται
ενώπιον του ∆ήµου Λευκάδας η αµοιβή του ανέρχεται στα 600,00 ευρώ
Επειδή κρίνεται σκόπιµο και σύµφωνα µε τα παραπάνω να εγκριθεί το ως άνω ποσό σύµφωνα µε τις
υπηρεσίες που θα παράσχει ο ως άνω δικηγόρος.
Επειδή στον προυπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016 υπάρχει εγκεκριµένη πίστωση στον
ΚΑΕ 00/6111 µε τίτλο <<Αµοιβές ∆ικηγόρων και συµβολαιογράφων >>
Για όλους αυτούς τους λόγους
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα προς συζήτηση στο ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας για έγκριση της αµοιβής του
∆ικηγόρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Παναγιώτη Γληγόρη του Ξενοφώντα και συγκεκριµένα
να καθορισθεί η συνολική αµοιβή στο ποσό των 600,00 ευρώ € αφου διενεργηθεί παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος 20% .»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι (20) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισε η κα Γρηγόρη Ασπασία.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έγκριση αµοιβής ποσού 600,00 ευρώ €, αφού διενεργηθεί
εισοδήµατος 20% στον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας,
κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄αριθ. 289/2016 απόφ.
δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί
άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04.09.09).

παρακράτηση φόρου
Παναγιώτη Γληγόρη,
Ο.Ε.) σύµφωνα µε τις
µε την παράγρ. 7 του

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2016, υπάρχει εγκεκριµένη πίστωση στον
ΚΑΕ 00/6111 µε τίτλο: «Αµοιβές ∆ικηγόρων και συµβολαιογράφων».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 422/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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