ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 185
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
15799/6.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού 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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Απουσίαζαν

Αραβανής Ελευθέριος
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση -Σκιαδά Ζωή
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ανδρέας
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ροντογιάννης Κων/νος
Βλάχος Σπυρίδων
Αραβανής Σπυρίδων

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γεωργάκης Βασίλειος
6. Μεσσήνη Κερασούλα
7. Σώλος Φώτιος
8. Γιαννούτσος Πέτρος
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Μαργέλης Γεώργιος
12.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
13. Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (19) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 13/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αµοιβής δικηγόρου κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης σύµφωνα µε τις δ/ξεις
του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) όπως έχουν αντικατασταθεί µε την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν.
Α

3801/09, ΦΕΚ 163 /4.9.2009 σε συνδυασµό µε το άρθρο 72 παρ.ι του ν. 3852/2010, του δικηγόρου Λευκάδας
Ανδρέα Στραγαλινού.
Εισηγητής: Μαυρέττα Καρύδη,
∆ικηγόρος ∆ήµου Λευκάδας
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Το θέµα εισηγείται ο Αντιδήµαρχος, κ. Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος της Οικονοµικής
Επιτροπής, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆Σ. την εισήγηση της δικηγόρου του
∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η από 3-06-2014 σύµβαση παροχής υπηρεσιών τoυ ∆ικηγόρου
Λευκάδας Ανδρέα Στραγαλινού , δυνάµει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα:
Με την αριθ' 11/09-01-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, που
περιλαµβάνεται στο αρ.1/2014 πρακτικό συνεδρίασής της, τoυ χορηγήθηκε εντολή προς
απόκρουση της αγωγής της Μαρίας Βερυκίου και Ελένης Kατωπόδη ,

κατά του ∆ήµου

Λευκάδας, όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας , η οποία εκδικάζεται
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας στη
δικάσιµο της 25-06-2014(εξ αναβολής απο 15-1-2014) ,

συντάσσοντας υπόµνηµα , προς

υποστήριξη δικαιωµάτων του ∆ήµου Λευκάδας .
Για την ως υπηρεσία του η αµοιβή του για την παράσταση του ως άνω δικαστηρίου ανέρχεται
στο συνολικό ποσό των 1.300,00

€ πλέον των δικαστικών εξόδων (αγορά γραµµατίου

προείσπραξης, κρατήσεις ∆ικηγορικού Συλλόγου ,αγορά ενσήµων ) της παρακράτησης φόρου
20%: και του ΦΠΑ 23%
Επειδή κρίνω εύλογο και ανάλογο το ως άνω ποσό µε τις υπηρεσίες που παρείχε η ως άνω
δικηγόρος. Για όλους αυτούς τους λόγους
Εισηγούµαι α)

να εισαχθεί το θέµα προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου

Λευκάδας β) να εγκριθεί το ως άνω ποσό αµοιβής του ∆ικηγόρου Λευκάδας Ανδρέα
Στραγαλινού και συγκεκριµένα

να καθορισθεί η συνολική αµοιβή στο ποσό των χιλίων

τριάκοσίων ευρώ € (1.300,00 ευρώ) πλέον των δικαστικών εξόδων (αγορά γραµµατίου
προείσπραξης, κρατήσεις ∆ικηγορικού Συλλόγου ,αγορά ενσήµων ) της παρακράτησης φόρου
20%: και του ΦΠΑ 23%»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση αµοιβής ποσού 1.300,00 ευρώ πλέον των δικαστικών εξόδων (αγορά γραµµατίου
προείσπραξης, κρατήσεις ∆ικηγορικού Συλλόγου , αγορά ενσήµων ) της παρακράτησης φόρου
20% και του ΦΠΑ 23% , όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση, στον ∆ικηγόρο Λευκάδας
Ανδρέα Στραγαλινό στον οποίο δόθηκε εντολή µε την αρ. 11/09-01-2014 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Βερυκίου και Ελένης Κατωπόδη,

προς απόκρουση της αγωγής της Μαρίας

κατά του ∆ήµου Λευκάδας, όπως παραστεί και

εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας , η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας στη δικάσιµο της 25-06-2014 (εξ αναβολής
από 15-1-2014) ,

συντάσσοντας υπόµνηµα , προς υποστήριξη δικαιωµάτων του ∆ήµου

Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.185/2014.
Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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