ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 296
Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
24271/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 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
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζής Αναστάσιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σούνδιας Πραξιτέλης
Καρτάνος Ιωάννης
Μελάς Βασίλειος
Μικρώνης Ζώης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Αραβανής Ανδρέας
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Απουσίαζαν
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σίδερης Αντώνιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Δρακονταειδής Κων/νος
Γαβρίλης Δημήτριος
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Γιαννούτσος Πέτρος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 26 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 12ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 26/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Σκλαβενίτη Ευστάθιου σύμφωνα με το
άρθρο 281 παρ.3 του Ν.3463/2006.
Εισηγητής:κ.Ελευθέριος Αραβανής Αντ/χος
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Ο Αντιδήμαρχος, κ.Αραβανής Ελευθέριος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Κατ’εφαρμογή του άρθρου 103 παρ.2 εδάφια γ,δ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006), η Δημαρχιακή Επιτροπή του πρώην Δήμου Ελλομένου δυνάμει της με αριθμό
83/2010 ομόφωνης απόφασης της έδωσε εντολή στον

Δικηγόρο Ευστάθιο Σκλαβενίτη να

παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον πρώην Δήμο Ελλομένου ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας στην δικάσιμο της 19-9-2011, κατά του Αθανασίου Μουζάκη κλπ., οι οποίοι
άσκησαν την από 31-5-2010 αίτηση αναίρεσης κατά της με αριθμό 161/2010 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών και κατά του πρώην Δήμου Ελλομένου. Η οικονομική επιτροπή
του Δήμου Λευκάδας ανανέωσε την εντολή παράστασης του ως άνω Δικηγόρου ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας με την αριθ’ 191/2011 απόφαση αυτής.
Η ανωτέρω υπόθεση ανατέθηκε στον ανωτέρω δικηγόρο, διότι έχει ιδιαίτερη σημασία για
τα συμφέροντα του Δήμου και ο χειρισμός της απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία αφενός
μεν και αφετέρου διότι έχει μελετήσει την δικογραφία και διεξήγαγε τα προηγούμενα δικαστήρια
σε πρώτο και δεύτερο βαθμό .
Περαιτέρω ο ως άνω Δικηγόρος απέστειλε το από 24/8/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό
εργολαβικό αμοιβής για την παράσταση κατά την εκδίκαση, τη σύνταξη προτάσεων, τη
σύμπραξη κατά την αναβολή της συζήτησης κλπ.,συμφωνείται ότι ο Δήμος Λευκάδας, για
λογαριασμό του πρώην Δήμου Ελλομένου, θα καταβάλει προς τον Δικηγόρο Λευκάδας
Ευστάθιο Σκλαβενίτη, ως αμοιβή για την ανωτέρω υπόθεση, το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (4000 €) συν το ποσόν 4000Χ23%=)920 ευρώ για αναλογούντα φόρο, ήτοι το συνολικό
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ενιακοσίων είκοσι ευρώ(4.920 ευρώ). Επίσης για κάθε
ενδεχόμενη αναβολή η ματαίωση της υπόθεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,
συμφωνείται ότι ο Δήμος Λευκάδας, για λογαριασμό του πρώην

Δήμου Ελλομένου, θα

καταβάλει ως πρόσθετη αμοιβή, στον αφετέρου συμβαλλόμενο Ευστάθιο Σκλαβενίτη, το ποσόν
των χιλίων (1000 €) συν το ποσό των (1000Χ23%=)230 ευρώ για αναλογούντα φόρο, ήτοι το
συνολικό ποσό των χιλίων διακοσίων τριάντα (1230 €) ευρώ.
Επιπλέον συμφωνείται ότι ο Δήμος Λευκάδας, για λογαριασμό του πρώην Δήμου
Ελλομένου, θα καταβάλει στον αφετέρου συμβαλλόμενο Ευστάθιο Σκλαβενίτη το ποσό που θα
καταβληθεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για το γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής
αμοιβής για την παράσταση του ως άνω Δικηγόρου στο ανωτέρω Δικαστήριο. Τα ως άνω
συμφωνηθέντα επισφραγίσθηκαν με την αριθ’ 98/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του πρώην Δήμου Ελλομένου.
Την ως άνω προσφορά την κρίνω ως νόμιμη εύλογη και ανάλογη για αντίστοιχες
περιπτώσεις και προβλεπόμενη από το νόμο.
Προς τούτο εισηγούμαι να ανανεωθεί η ως άνω απόφαση του Δ.Σ του πρώην Δήμου
Ελλομένου ως και το ως άνω εργολαβικό δίκης του Δικηγόρου Ευσταθίου Σκλαβενίτη.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
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Ομόφωνα αποφασίζει
Την ανανέωση της αριθμ. 98/2010 απόφασης του Δ.Σ του πρώην Δήμου Ελλομένου ως
και το ως άνω εργολαβικό δίκης του Δικηγόρου Ευσταθίου Σκλαβενίτη και συγκεκριμένα:
Ο Δήμος Λευκάδας, για λογαριασμό του πρώην Δήμου Ελλομένου, θα καταβάλει προς
τον Δικηγόρο Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη, ως αμοιβή για την ανωτέρω υπόθεση, το ποσόν
των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4000 €) συν το ποσόν 4000Χ23%=)920 ευρώ για αναλογούντα
φόρο, ήτοι το συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (4.920 ευρώ).
Επίσης για κάθε ενδεχόμενη αναβολή η ματαίωση της υπόθεσης ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας, ο Δήμος Λευκάδας, για λογαριασμό του πρώην Δήμου Ελλομένου, θα καταβάλει
ως πρόσθετη αμοιβή, στον αφετέρου συμβαλλόμενο Ευστάθιο Σκλαβενίτη, το ποσόν των χιλίων
(1000 €) συν το ποσό των (1000Χ23%=)230 ευρώ για αναλογούντα φόρο, ήτοι το συνολικό
ποσό των χιλίων διακοσίων τριάντα (1230 €) ευρώ.
Επιπλέον ο Δήμος Λευκάδας, για λογαριασμό του πρώην Δήμου Ελλομένου, θα
καταβάλει στον αφετέρου συμβαλλόμενο Ευστάθιο Σκλαβενίτη το ποσό που θα καταβληθεί στον
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για το γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής για την
παράσταση του ως άνω Δικηγόρου στο ανωτέρω Δικαστήριο.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 296/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

