ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 26
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:30 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. 1588/28-1-2015 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
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
Αραβανής Βασίλειος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (29) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 11ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αµοιβής της δικηγόρου Γλυκερίας Σιούτη µέλους της δικηγορικής
εταιρείας µε την επωνυµία: «∆ικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη» για την παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά της αριθ.
234/2013 πράξης της διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων,
κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν.
3463/2006 ( ∆.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009
(ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«Περιήλθε εις γνώση µας η απο 10-6-2013 σύµβαση παροχής νοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας, µετά της Γλυκερίας Σιούτη, µέλος της ∆ικηγορικής εταιρείας Φλογαίτη- Σιούτη, για την
κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και την εκπροσώπηση της κατά της αριθ' 234/013 πράξης της
∆ιυπουργικής Απόφασης Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων ως και παράσταση και
εκπροσώπηση αυτών ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας .
∆υνάµει της αριθ'107/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
χορηγήθηκε εντολή στην ∆ικηγορική εταιρεία Φλογαίτης-Σιούτη, να ασκήσει ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της αριθ'234/2013 πράξη της ∆ιυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων δυνάµει της οποίας στο άρθρο 17 του
κεφαλαίου ΙΙ µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγµα στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
<<Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής περιουσίας του ∆ηµοσίου ΑΕ>> κατά πλήρη κυριότητα νοµή και
κατοχή τα ακόλουθα ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου ΑΒΚ 129 Ν. Λευκάδας συνολικού
εµβαδού 31.351,26 τ.µ ως γη.
Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδιαφιλονίκητη κυριότητα νοµή και κατοχή του ∆ήµου Λευκάδας και
κατα το ποσοστόν των 94% ως και την κυριότητα του ∆ήµου Μεγανησίου και κατά το ποσοστό των
6% .Είναι καταχωρηµένο στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και στα βιβλία του κτηµατολογικού γραφείου
Λευκάδας ως ένα γεωτεµάχιο που βρίσκεται στη θέση Βαρδάνια ∆υτικό ιχθυοτροφείο , περί το έτος
1997 , κατά την δήλωση του Ν.2308/95 περί των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο µε
ΚΑΕΚ 340263501035 µε την επωνυµία των πρώην ∆ήµων Λευκάδας ,Καρυάς, Σφακιωτών,
Ελλοµένου , Απολλωνίων και ∆ήµου Μεγανησίου µε εµβαδόν 31.480 τ.µ
Οι ως άνω πρώην ∆ήµοι έχουν δηλώσει αυτό αλλοι µε τίτλο έκτακτη χρησικτησία και άλλοι µε τίτλο
το Ν.ΨΞΣΤ /1879 περί διανοµής της επιχώριας περιουσίας της Νήσου Λευκάδας .
Επειδή η πιο πάνω πράξη µεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕ∆ της Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και
Αποκρατικοποιήσεων προσβάλλει κατάφωρα τα δικαιώµατα του ενιαίου πλέον ∆ήµου Λευκάδας και
∆ήµου Μεγανησίου και πλήττει τα έννοµα συµφέροντα αυτών.
Επειδή η αριθ' 3329/2013 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, εκδικάσθηκε
στις 8-4-2014 ενώπιον του ∆' τµήµατος αυτού .
Επειδή ιδιαίτερα η Γλυκερία Σιούτη του Πάνου καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών µε ΑΜ ∆ΣΑ 8698 εταίρος της ∆ικηγορικής εταιρείας <<ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ-∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ>µε έδρα την Αθήνα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας 27 έχει τις κατάλληλες
γνώσεις και εξειδικευµένες γνώσεις στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο.
Επειδή για τις ως άνω υπηρεσίες που παρείχε το ποσόν της αµοιβής της ανέρχεται σε 6.250,00
ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23% 1.437,5 ευρώ, ήτοι συνολικά 7.687,50 ευρώ. Στο ποσό
συµπεριλαµβάνεται το ποσό του γραµµατίου προείσπραξης δικηγορικής αµοιβής του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών για την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης , προσθέτων λόγων και την παράσταση
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Επειδή το ως άνω ποσό το κρίνω εύλογο και ανάλογο µε τις υπηρεσίες που παρείχε στο ανώτατο
∆ικαστήριο
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι να εγκριθεί το ποσόν της αµοιβής της ως άνω ∆ικηγόρου Γλυκερίας Σιούτη µέλος της
∆ικηγορικής εταιρείας Φλογαίτης -Σιούτη το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 6.250,00 ευρώ, πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ 23% 1.437,5 ευρώ, ήτοι συνολικά 7.687,50 ευρώ.
Στο ποσό συµπεριλαµβάνεται το ποσό του γραµµατίου προείσπραξης δικηγορικής αµοιβής του
∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης , προσθέτων λόγων και
την παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Για το ποσό αυτό έχει προβλεφθεί πίστωση στον υπό έγκριση από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση ∆υτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, πρ/σµό του ∆ήµου Λευκάδας, έτους
2015.»
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Παρόν ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Λευκό ψήφισε η κα Κατωπόδη Ευανθία.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία
αποφασίζει:
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Την έγκριση του ποσού της αµοιβής της ∆ικηγόρου Γλυκερίας Σιούτη µέλος της ∆ικηγορικής
εταιρείας Φλογαίτης –Σιούτη, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 6.250,00 ευρώ, πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ 23% 1.437,5 ευρώ, ήτοι συνολικά 7.687,50 ευρώ.
Στο ποσό συµπεριλαµβάνεται το ποσό του γραµµατίου προείσπραξης δικηγορικής αµοιβής
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης , προσθέτων λόγων
και την παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Για το ποσό αυτό έχει προβλεφθεί πίστωση στον υπό έγκριση από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση ∆υτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, πρ/σµό του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2015.
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Βλάχος Κων/νος.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.26/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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