ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 85/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 5 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00
ήρθε σε 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.
3828/1-3-2018 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
Κακλαμάνη Αναστασία
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Σκληρός Παναγιώτης
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
5
Γαρύφαλλος Δημήτριος
5
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6
Κούρτης Φίλιππος
6
7
Σέρβος Κων/νος
7
Συζητήθηκαν έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας
8
Πολίτης Σπυρίδων
8
διάταξης.
ο
Το 10 θέμα προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε
9
Κοντομίχης Ευάγγελος
9
ο
ο
μετά το 6 και πριν το 7 .
10
Αρβανίτης Σπυρίδων
10
Ο Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος ήταν εκτός ψηφοφορίας
11
Κατηφόρης Χρήστος
11
ο
στο 2 θέμα Ε.Η.Δ.
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Σκιαδά-Πετούση
13
Θερμός Ευάγγελος
13
ο
Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν το 4 θέμα Ε.Η.Δ.
14
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14
ο
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος επέστρεψε πριν το 1
15
Βλάχος Ευστάθιος
15
ο
θέμα της Η.Δ. αποχώρησε πριν το 8 θέμα,
16
Παπαδόπουλος Ανδρέας
16
ο
επέστρεψε πριν το 12 και αποχώρησε πριν το
17
Γιαννιώτης Οδυσσέας
17
ο
17 θέμα της Η.Δ.
18
Τριλίβας Χρήστος
18
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Αραβανής Βασ.
19
Καρφάκη Μαριάννα
19
ο
αποχώρησαν πριν το 2 θέμα της Η.Δ.
20
Κατωπόδη Ευανθία
20
Η Δ.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα επέστρεψε
21
Γρηγόρη Ασπασία
21
ο
το 2 θέμα της Η.Δ. και αποχώρησε πριν το
22
Βικέντιος Νικόλαος
22
ο
7 θέμα της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Φίλιππας Γεώργιος
23
Μήτσουρας Πέτρος
23
ου
ήταν εκτός ψηφοφορίας στο 2 θέμα της Η.Δ.
24
Αραβανής Βασίλειος
24
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
25
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
25
ο
πριν το 3 θέμα της Η.Δ.
26
Ζουριδάκης Ευτύχιος
26
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν
27
Σκληρός Φίλιππος
27
ο
το 4 θέμα της Η.Δ. Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία
28
Καββαδάς Θωμάς
28
Βικέντιος Νικόλαος και Ζουριδάκης
29
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
29
ο
Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν το 7 θέμα της
30
Γληγόρης Κων/νος
30
Η.Δ. Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος αποχώρησε
31
Βλάχος Κων/νος
31
ο
πριν το 8 θέμα της Η.Δ.
32
32
Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος αποχώρησε πριν
33
33
ο

το 13 θέμα της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 23ο της Η.Δ. της αρ. 6ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Φλογαϊτης –Σιούτη και
Συνεργάτες» για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας σε πολιτικές υποθέσεις που συνεκδικάζονται κατόπιν αναβολών κατ΄ έξαίρεση
δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 του Κωδ. Δήμων και Κοινοτήτων.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

1

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της δικηγόρου του Δήμου, η οποία
έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μου ο από 4-1-2018 πίνακας αμοιβής Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία
Δικηγορική εταιρεία Φλογαίτης –Σιούτη και Συνεργάτες η οποία είχε λάβει εντολή από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την αριθ’394/2017 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ’ 411/2017
και συγκεκριμένα χορηγήθηκε εντολή στην δικηγορική εταιρεία ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
και στην δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίμου, από κοινού ή χωριστά, να εκπροσωπήσουν τον Δήμο Λευκάδας
κατά την δικάσιμο της 19ης.1.2018 και σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, όπου εκδικάζεται η από 11.09.2017 (αρ. κατάθεσης 27/2017) αυτοτελής
πρόσθετη παρέμβαση της « ΕΤΑΔ ΑΕ» υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ κατά εκτός των άλλων και του Δήμου Λευκάδας
και η οποία αφορά εκκρεμή εμπράγματη διαφορά ενός ακινήτου εκτάσεως 60.988,13 τ.μ. στην θέση
Βαρδάνια-Γύρα-Δυτικό Ιχθυοτροφείο και εν γένει να πράξουν ό,τι απαιτείται για την υποστήριξη των
συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας καταθέτοντας προτάσεις κλπ.
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1)Η αμοιβή του γραφείου τους για το χειρισμό της υπόθεσης της πρόσθετης παρεμβάσεως της ΑΕ ΕΤΑΔ
υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ επι της αγωγής του κατά του Δήμου Λευκάδας, στη συζήτηση της στη δικάσιμο 19-12018 ή οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο που τυχόν ήθελε ορισθεί και δή τη σύνταξη
προτάσεων-προσθήκης και παράσταση στο Δικαστήριο στον πρώτο βαθμό ,ανέρχεται στο ποσόν των
4032 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (967,68) ,ήτοι συνολικό ποσό 4.999,68 ευρώ.
2) Επειδή η ΕΤΑΔ άσκησε κύρια Παρέμβαση και στη δίκη επι της αγωγής του Δήμου Λευκάδας κατά του
Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ, η αμοιβή του γραφείου τους για το χειρισμό και της υπόθεσης αυτής, κατά τη
συζήτηση της στη δικάσιμο που θα ορισθεί η οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο που τυχόν ορισθεί μετ’
αναβολή ή ματαίωση και δή τη σύνταξη προτάσεων –προσθήκης και παράσταση στο Δικαστήριο στον
πρώτο βαθμό, ανέρχεται στο ποσόν των 8.064,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (1.935,48) ήτοι συνολικό ποσό
9.999,98 ευρώ.
Προς τούτο ζητούν να αποδεχθεί ο Δήμος Λευκάδας και να εκκαθαρίσει το ως άνω ποσόν για έξοδα και
αμοιβή των παραστάσεων στα επερχόμενα δύο Δικαστήρια
Επειδή οι ως άνω υποθέσεις έχουν βαρύνουσα οικονομική σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας εν γένει
Επειδή στον προυπολογισμό του Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2018 έχει πιστωθεί ποσό για
αμοιβές δικηγόρων
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
Θέτω εις γνώση τον ως άνω πίνακας αμοιβής στο Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας
Εισηγούμαι να αποδεχθούν και να εγκρίνουν αυτόν και συγκεκριμένα
1) Για το χειρισμό της υπόθεσης της πρόσθετης παρεμβάσεως της ΑΕ ΕΤΑΔ υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ επι της
αγωγής του κατά του Δήμου Λευκάδας, στη συζήτηση της στη δικάσιμο 19-1-2018 ή οποιαδήποτε άλλη
μεταγενέστερη δικάσιμο που τυχόν ήθελε ορισθεί και δή τη σύνταξη προτάσεων-προσθήκης και
παράσταση στο Δικαστήριο στον πρώτο βαθμό, ανέρχεται στο ποσόν των 4.032,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
24% (967,68) , ήτοι συνολικό ποσό 4.999,68 ευρώ.
2) Επειδή η ΕΤΑΔ άσκησε κύρια παρέμβαση και στη δίκη επι της αγωγής του Δήμου Λευκάδας κατά του
Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ, η αμοιβή του γραφείου τους για το χειρισμό και της υπόθεσης αυτής, κατά τη
συζήτηση της στη δικάσιμο που θα ορισθεί ή οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο που τυχόν ορισθεί μετ’
αναβολή ή ματαίωση και δή τη σύνταξη προτάσεων –προσθήκης και παράσταση στο Δικαστήριο στον
πρώτο βαθμό, ανέρχεται στο ποσόν των 8.064,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (1.935,48,) ήτοι συνολικό ποσό
9.999,98 ευρώ.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Πολίτης Σπυρίδων.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Φλογαϊτης –Σιούτη και
Συνεργάτες» για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας σε πολιτικές υποθέσεις που συνεκδικάζονται κατόπιν αναβολών κατ΄ έξαίρεση
δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 του Κωδ. Δήμων και Κοινοτήτων και συγκεκριμένα:
1) Αμοιβή ποσού 4.032,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (967,68) , ήτοι συνολικό ποσό 4.999,68 ευρώ, για τον
χειρισμό της υπόθεσης της πρόσθετης παρεμβάσεως της ΑΕ ΕΤΑΔ υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ επι της αγωγής του
κατά του Δήμου Λευκάδας, στη συζήτηση
της στη δικάσιμο 19-1-2018 ή οποιαδήποτε άλλη
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μεταγενέστερη δικάσιμο που τυχόν ήθελε ορισθεί και δή τη σύνταξη προτάσεων-προσθήκης και
παράσταση στο Δικαστήριο στον πρώτο βαθμό.
2) Αμοιβή ποσού 8.064,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (19350,48) ήτοι συνολικό ποσό 9.999,98 ευρώ, επειδή
η ΕΤΑΔ άσκησε κύρια παρέμβαση και στη δίκη επι της αγωγής του Δήμου Λευκάδας κατά του Δημοσίου
και του ΤΑΙΠΕΔ, η αμοιβή του γραφείου τους για το χειρισμό και της υπόθεσης αυτής, κατά τη συζήτηση
της στη δικάσιμο που θα ορισθεί ή οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο που τυχόν ορισθεί μετ’ αναβολή ή
ματαίωση και δή τη σύνταξη προτάσεων –προσθήκης και παράσταση στο Δικαστήριο στον πρώτο βαθμό.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον ΚΑΕ
00/6111 με τίτλο: «Αμοιβές Δικηγόρων και συμβολαιογράφων.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 85/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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