ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 64
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:00 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. 2453/9-2-2017 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).
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Παραβρέθηκαν
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωµάς
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος ήταν εκτός αιθούσης στο
ο
3 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. και
ου
επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
Οι ∆.Σ. Κούρτης Φίλιππος, Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος, Βλάχος Ευστάθιος, Γιαννιώτης
Οδυσσέας, Καρφάκη Μαριάννα, Γαζή Σωτηρία,
Αραβανής Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος και Καββαδάς
ο
Θωµάς, ήταν εκτός αιθούσης στο 7 θέµα της Η.∆.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, Καββαδάς Θωµάς,
Γαζής Πάνος, Κοντοµίχης Ευάγγελος, Κούρτης
Φίλιππος και Σκλαβενίτης Ευάγγελος, αποχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κατωπόδη
ου
Ευανθία, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 15
θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Καββαδάς Θωµάς,
Κατωπόδη Ευανθία και Κούρτης Φίλιππος, επέστρεψαν
ου
πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Αραβανής Βασίλειος
και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 16 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. Ευανθία Κατωπόδη αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 30 θέµατος της Η.∆

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 32ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 5/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αµοιβής του ∆ικηγόρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου
Σκλαβενίτη του Φιλίππου, κατ' εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄αριθ. 30/2017
απόφαση Ο.Ε.) σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου ο από 19-10-2016 πίνακας αµοιβής για παροχή νοµικών υπηρεσιών του
Ευσταθίου Σκλαβενίτη ∆ικηγόρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας , στον οποίο µεταξύ των άλλων
επάγονται τα ακόλουθα:
∆υνάµει της µε αριθµό 30/2017 οµόφωνης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας, χορηγήθηκε εντολή σε αυτόν να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά την ορισθείσα δικάσιµο της 10.03.2017 ή σε
οποιαδήποτε τυχόν µετά από αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ως δικαστικός πληρεξούσιος του ∆ήµου
Λευκάδας, κατά την συζήτηση της από 14-07-2015 Κλήσης των Νικολάου Ζήκου κλπ κατά του ∆ήµου
Λευκάδας κλπ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (αριθµός
έκθεσης κατάθεσης 5/2016), µε την οποία επαναφέρεται προς συζήτηση η από 8-12-2008 αγωγή που
άσκησαν οι Νικόλαος Ζήκος κλπ κατά του ∆ήµου Ελλοµένου κλπ ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας (αριθµός έκθεσης κατάθεσης 205/2008), ήτοι να καταθέσει προτάσεις του
∆ήµου Λευκάδας, καθώς και προσθήκη – αντίκρουση, να εξετάσει µάρτυρες, να προσάγει µε επίκληση
έγγραφα και εν γένει να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς υποστήριξη των συµφερόντων του
∆ήµου Λευκάδας στην ανωτέρω υπόθεση.
Όπως αναφέρεται στο κείµενο της αριθµό 30/2017 οµόφωνης απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 334/2011 απόφαση
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία κρίνει εαυτό αναρµόδιο και παραπέµπει την υπόθεση
στο καθ’ ύλην αρµόδιο ∆ικαστήριο, που είναι το Πολυµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας.
Με την από 14-07-2015 Κλήση των Νικολάου Ζήκου κλπ κατά του ∆ήµου Λευκάδας κλπ, η οποία
απευθύνεται ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (αριθµός έκθεσης κατάθεσης 5/2016) και
δικάσιµος αυτής ορίσθηκε η 10.03.2017, επαναφέρεται προς συζήτηση η από 8-12-2008 αγωγή που
άσκησαν οι Νικόλαος Ζήκος κλπ κατά του ∆ήµου Ελλοµένου κλπ ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας (αριθµός έκθεσης κατάθεσης 205/2008).
Επειδή η ως άνω υπόθεση έχει βαρύνουσα σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας,
δεδοµένου ότι η εκδοθείσα µε αριθµό 334/2011 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
δέχεται ότι η αξία του επιδίκου ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
Επειδή απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις στο Αστικό ∆ίκαιο και συγκεκριµένα στο Εµπράγµατο
∆ίκαιο, ενώ περαιτέρω διαθέτει εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στο Εµπράγµατο ∆ίκαιο και σε
εµπράγµατες υποθέσεις, καθόσον έχει αναλάβει στο παρελθόν αντίστοιχες υποθέσεις και είναι γνώστης
της σχετικής νοµοθεσίας, ώστε να χειρισθεί µε επιτυχία την ως άνω υπόθεση.
Επειδή δύναται να αντικρούσει τα επιχειρήµατα των καλούντων και να προασπίσει τα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας, καθόσον έχει µελετήσει µε πληρότητα όλα τα στοιχεία της ανωτέρω
υπόθεσης και έχει πλήρη γνώση αυτής, δεδοµένου ότι έχει ήδη εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας κατά
την αρχική συζήτηση της από 8-12-2008 αγωγής των Νικολάου Ζήκου κλπ κατά του ∆ήµου Ελλοµένου
κλπ ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (αριθµός έκθεσης κατάθεσης 205/2008).
Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 281 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, αρµόδιο όργανο για να
ορίσει το ύψος της αµοιβής του είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας.
Περαιτέρω ζητά να ληφθεί απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία να ορίσει την αµοιβή
του, για την παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά την ορισθείσα δικάσιµο της 10.03.2017 ή σε οποιαδήποτε τυχόν µετά από
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ως δικαστικός πληρεξούσιος του ∆ήµου Λευκάδας, κατά την συζήτηση
της από 14-07-2015 Κλήσης των Νικολάου Ζήκου κλπ κατά του ∆ήµου Λευκάδας κλπ, η οποία
απευθύνεται ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (αριθµός έκθεσης κατάθεσης 5/2016), µε
την οποία επαναφέρεται προς συζήτηση η από 8-12-2008 αγωγή που άσκησαν οι Νικόλαος Ζήκος κλπ
κατά του ∆ήµου Ελλοµένου κλπ ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (αριθµός έκθεσης
κατάθεσης 205/2008), ήτοι να καταθέσει προτάσεις του ∆ήµου Λευκάδας, καθώς και προσθήκη –
αντίκρουση, να εξετάσει µάρτυρες, να προσάγει µε επίκληση έγγραφα και εν γένει να προβεί σε όλες τις
δέουσες ενέργειες προς υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας στην ανωτέρω υπόθεση,
ως εξής:
1)Ποσό 1.860 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
2)Επιπλέον τα έξοδα για το γραµµάτιο προείσπραξης του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας
Επειδή κρίνεται σκόπιµο και σύµφωνα µε τά παραπάνω να εγκριθεί το ως άνω ποσό σύµφωνα µε τις
υπηρεσίες που θα παράσχει ο ως άνω ∆ικηγόρος .
Επειδή στον προυπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 υπάρχει εγκεκριµένη πίστωση στον
ΚΑΕ 00/6111 µε τιτλο <<Αµοιβές ∆ικηγόρων και συµβολαιογράφων >>
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ΓIA ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να εγκριθεί η αµοιβή του Ευσταθίου Σκλαβενίτη ως εξής:
1)Ποσό 1.860 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
2)Επιπλέον τα έξοδα για το γραµµάτιο προείσπραξης του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι µία (21) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση αµοιβής συνολικού ποσού 1.860,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
και επιπλέον τα έξοδα για το γραµµάτιο προείσπραξης του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, του
∆ικηγόρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη του Φιλίππου, κατ' εξαίρεση
δικαστικού χειρισµού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄αριθ. 30/2017 απόφαση Ο.Ε.) σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.
3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, υπάρχει εγκεκριµένη πίστωση στον
ΚΑΕ 00/6111 µε τίτλο: «Αµοιβές ∆ικηγόρων και συµβολαιογράφων.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 64/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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