ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 13/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η
του µήνα
Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 388/9-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Καρφάκη Μαριάννα
6.
7.
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5.
6.
7.
8.
9.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης ήταν παρόντα έξι (6) µέλη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 7ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό των δικηγόρων: α) Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη, β) Γλυκερία Σιούτη
του Πάνου γ) Απόστολο Σίνη του Κωνσταντίνου, δικηγόρους Αθηνών, προκειµένου να παραστούν,
από κοινού ή ο καθένας απ΄ αυτούς ξεχωριστά, στο Συµβούλιο της Επικρατείας, στη δικάσιµο της
20ης Ιανουαρίου 2015, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολής δικάσιµο, για να αντικρούσουν την Ε
2271/2007 αίτηση του σωµατείου «Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και
του Πολιτισµού» και άλλων έξι αιτούντων.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το θέµα, πρότεινε
στην Ο.Ε. τον ορισµό δικηγόρων και συγκεκριµένα:
« Να διορίσει και να καταστήσει ειδικούς πληρεξουσίους, αντιπροσώπους και αντικλήτους του ∆ήµου
Λευκάδας τους:
1. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη, Καθηγητή της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, µε Α.Μ./∆.Σ.Α. 7043, κάτοικο Αθήνας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας
αρ.27, µέλος της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία «∆ικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης – Σιούτη»,
µε Α.Μ./∆.Σ.Α. 80057 και έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27.
2. Γλυκερία Σιούτη του Πάνου, Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθήνας,
δικηγόρο Αθήνας, Α.Μ./∆.Σ.Α 8698, κάτοικο Αθήνας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27, µέλος της
δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία «∆ικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης – Σιούτη», µε Α.Μ./∆.Σ.Α.
80057 και έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27.
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3. Απόστολο Σίνη του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Αθήνας, Α.Μ./∆.Σ.Α. 20198, κάτοικο Αθήνας,
Χαιρωνείας 1, προκειµένου να παραστούν, από κοινού ή ο καθένας απ΄ αυτούς ξεχωριστά, στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, στη δικάσιµο της 20ης Ιανουαρίου 2015, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολής
δικάσιµο, για να αντικρούσουν την Ε 2271/2007 αίτηση του σωµατείου «Σύλλογος Λευκαδίων για την
προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισµού» και άλλων έξι αιτούντων, µε την οποία ζητείται η
ακύρωση της 29/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση
4/2007 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί έγκρισης των τευχών δηµοπράτησης του έργου «Απαγωγός
επεξεργασµένων λυµάτων από τις ΕΕΛ προς το ακρωτήρι Γυράπετρα» καθώς κάθε άλλης συναφούς,
προγενέστερης ή µεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης του ∆ήµου.
Η υπόθεση αυτή ανατίθεται στους ανωτέρω δικηγόρους, διότι έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα
συµφέροντα του ∆ήµου και ο χειρισµός της απαιτεί εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία στο διοικητικό
δίκαιο, την οποία διαθέτουν οι δικηγόροι αυτοί.
Η συνολική αµοιβή για την εν λόγω υπόθεση των ανωτέρω δικηγόρων, Σπυρίδωνος Φλογαΐτη του
Ιωάννη, Γλυκερίας Σιούτη του Πάνου και Απόστολου Σίνη του Κωνσταντίνου, ανέρχεται στο ποσό των
2.500 ευρώ συν ΦΠΑ 23% επί αυτής, ήτοι συνολικό ποσό 3.075 ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό, για το οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στον υπό έγκριση, από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, πρ/σµό του ∆ήµου
Λευκάδας, έτους 2015, θα εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Εκτός αιθούσης βρίσκεται ο κ. Κων/νος Βλάχος, ο οποίος δεν ψηφίζει επί του θέµατος.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
∆ιορίζει και καθιστά ειδικούς πληρεξουσίους, αντιπροσώπους και αντικλήτους του ∆ήµου
Λευκάδας τους:
1. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη, Καθηγητή της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, µε Α.Μ./∆.Σ.Α. 7043, κάτοικο Αθήνας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας
αρ.27, µέλος της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία «∆ικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης – Σιούτη»,
µε Α.Μ./∆.Σ.Α. 80057 και έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27.
2. Γλυκερία Σιούτη του Πάνου, Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθήνας,
δικηγόρο Αθήνας, Α.Μ./∆.Σ.Α 8698, κάτοικο Αθήνας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27, µέλος της
δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία «∆ικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης – Σιούτη», µε Α.Μ./∆.Σ.Α.
80057 και έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27.
3. Απόστολο Σίνη του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Αθήνας, Α.Μ./∆.Σ.Α. 20198, κάτοικο Αθήνας,
Χαιρωνείας 1, προκειµένου να παραστούν, από κοινού ή ο καθένας απ΄ αυτούς ξεχωριστά, στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, στη δικάσιµο της 20ης Ιανουαρίου 2015, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολής
δικάσιµο, για να αντικρούσουν την Ε 2271/2007 αίτηση του σωµατείου «Σύλλογος Λευκαδίων για την
προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισµού» και άλλων έξι αιτούντων, µε την οποία ζητείται η
ακύρωση της 29/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση
4/2007 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί έγκρισης των τευχών δηµοπράτησης του έργου «Απαγωγός
επεξεργασµένων λυµάτων από τις ΕΕΛ προς το ακρωτήρι Γυράπετρα» καθώς κάθε άλλης συναφούς,
προγενέστερης ή µεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης του ∆ήµου.
Η υπόθεση αυτή ανατίθεται στους ανωτέρω δικηγόρους, διότι έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα
συµφέροντα του ∆ήµου και ο χειρισµός της απαιτεί εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία στο διοικητικό
δίκαιο, την οποία διαθέτουν οι δικηγόροι αυτοί.
Η συνολική αµοιβή για την εν λόγω υπόθεση των ανωτέρω δικηγόρων, Σπυρίδωνος Φλογαΐτη του
Ιωάννη, Γλυκερίας Σιούτη του Πάνου και Απόστολου Σίνη του Κωνσταντίνου, ανέρχεται στο ποσό των
2.500 ευρώ συν ΦΠΑ 23% επί αυτής, ήτοι συνολικό ποσό 3.075 ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό, για το οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στον υπό έγκριση, από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, πρ/σµό του ∆ήµου
Λευκάδας, έτους 2015, θα εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 13/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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