ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 370
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, 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. 31170/4-12-2014 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.
Λώλη Γεωργία
1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
Σκληρός Παναγιώτης
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Γκογκάκης Γρηγόριος
9.
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
12. Γαζής Πάνος
12.
13. Φίλιππας Γεώργιος
13.
14. Θερµός Ευάγγελος
14.
15. Κοντογεώργης Ηλίας
15.
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17.
18. Τριλίβας χρήστος
18.
19. Μαργέλης Σπυροπάνος
19.
20. Κατωπόδη Ευανθία
20.
21. Καρφάκη Μαριάννα
21.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
22. Βικέντιος Νικόλαος
22. ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
23. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
23. που ήταν παρών.
24. Αραβανής Βασίλειος
24.
25. Καββαδάς Αθανάσιος
25.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
26. βρέθηκαν παρόντα (29) µέλη.
27. Σκληρός Φίλιππος
27.
28. Σταµατέλου ∆ήµητρα
28.
29. Γράψας Αθανάσιος
29.
30. Γληγόρης Κων/νος
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4Ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 27/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αµοιβής των µελών της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία
«∆ικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης & Συνεργάτες» κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης –
άρθρο 281 ∆.Κ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Μαυρέττα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµ. Συµβούλιο
την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με την αρ. 295/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διορίζονται και καθίστανται
ειδικοί πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι και αντίκλητοι του ∆ήµου οι κατωτέρω δικηγόροι:
1. Σπυρίδων Φλογαΐτης του Ιωάννη, Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθήνας, δικηγόρος Αθήνας, µε Α.Μ./∆.Σ.Α. 7043, κάτοικος Αθήνας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας
αρ.27, µέλος της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία «∆ικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης &
Συνεργάτες», 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,
δικηγόρος Αθήνας, Α.Μ./∆.Σ.Α 8698, κάτοικο Αθήνας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27, µέλος της
δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία «∆ικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη ∆ικηγόροι Νοµικοί Σύµβουλοι», µε Α.Μ./∆.Σ.Α. 80057 και έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27.
3. Απόστολος Σίνης του Κωνσταντίνου, δικηγόρος Αθήνας, Α.Μ./∆.Σ.Α. 20198, κάτοικο
Αθήνας, Χαιρωνείας 1, προκειµένου να παραστούν, από κοινού ή ο καθένας απ΄ αυτούς ξεχωριστά,
ης
στο Συµβούλιο της Επικρατείας, στη δικάσιµο της 10 ∆εκεµβρίου 2014, ή σε οποιαδήποτε µετ΄
αναβολής δικάσιµο, για να αντικρούσουν την Ε 5634/2011 αίτηση του σωµατείου «Σύλλογος
Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισµού» και άλλων έξι αιτούντων, µε
την οποία ζητείται η ακύρωση της 91/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Λευκάδας (πρακτικό 11/23.3.2011) περί έγκρισης της µελέτης «Αποχέτευση ακαθάρτων στις
επεκτάσεις του σχεδίου πόλης Λευκάδας και έργα διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων από την
ΕΕΛ» καθώς κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή µεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης του
∆ήµου.
Λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο καθορίζει, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 281§3 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων, το ύψος της συνολικής αµοιβής των ανωτέρω δικηγόρων, Σπυρίδωνος Φλογαΐτη του
Ιωάννη, Γλυκερίας Σιούτη του Πάνου και Απόστολου Σίνη του Κωνσταντίνου για την εν λόγω
υπόθεση, στο ποσό των 3.750 ευρώ συν ΦΠΑ 23% επί αυτής, ήτοι συνολικό ποσό 4.612,50 ευρώ.
Παραλλήλως, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει, κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 2§2 του π.δ/τος
113/2010, την πραγµατοποίηση της εν λόγω δαπάνης ποσού 4.612,50 ευρώ και δεσµεύει την
αναγκαία, ισόποση πίστωση από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
Η εν λόγω υπόθεση ανατέθηκε 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.»
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι επτά (27) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισαν τρεις (3), οι κ.κ. Βλάχος Κων/νος, Πολίτης Σπυρίδων και Κατωπόδη Ευανθία.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία
αποφασίζει:
Την έγκριση αµοιβής, συνολικού ποσού 4.612,50 ευρώ, των δικηγόρων, Σπυρίδωνος
Φλογαΐτη του Ιωάννη, Γλυκερίας Σιούτη του Πάνου και Απόστολου Σίνη του Κωνσταντίνου,
προκειµένου να παραστούν, από κοινού ή ο καθένας απ΄ αυτούς ξεχωριστά, στο Συµβούλιο της
Επικρατείας, στη δικάσιµο της 10ης ∆εκεµβρίου 2014, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολής δικάσιµο,
για να αντικρούσουν την Ε 5634/2011 αίτηση του σωµατείου «Σύλλογος Λευκαδίων για την
προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισµού» και άλλων έξι αιτούντων, µε την οποία ζητείται η
ακύρωση της 91/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας (πρακτικό
11/23.3.2011) περί έγκρισης της µελέτης «Αποχέτευση ακαθάρτων στις επεκτάσεις του σχεδίου
πόλης Λευκάδας και έργα διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων από την ΕΕΛ» καθώς κάθε άλλης
συναφούς, προγενέστερης ή µεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης του ∆ήµου.
Η εν λόγω υπόθεση ανατέθηκε στους ανωτέρω δικηγόρους, µε την αρ. 295/2014 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής, 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 απόφαση αυτή πήρε αρ. 370/2014.
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