ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 307
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 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. 27063/15-10-2014 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)
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Λώλη Γεωργία
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
Κούρτης Γεώργιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Χαλικιάς Ευάγγελος
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (30) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο : της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 23/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αµοιβής του ∆ικηγόρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης άρθρο 281 ∆.Κ.Κ. όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί µε την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.09.09.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Καρύδη Μαυρέτα , δικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.
«Περιήλθε στην υπηρεσία µας ο από 7-01-2014 πίνακας αµοιβής τoυ ∆ικηγόρου Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη , δυνάµει του οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Με την αριθ' 29/4-2-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, που
περιλαµβάνεται στο αρ.3/2014 πρακτικό συνεδρίασής της, τoυ χορηγήθηκε εντολή να
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών
διαφορών), στις 10-2-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο και να υπερασπίσει τα
δικαιώµατα του κατά την εκδίκαση της απο 26-8-2011 (αρ. Καταθ.145876/4607/2011) αγωγής
Αναστασίας -Ουρανίας Στεργίου και Μαριάννας Σταµατέλου εναντίον του και κατά του ΟΑΕ∆. Με την
αγωγή αυτή, οι ενάγουσες επιδιώκουν να χαρακτηριστεί σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου
χρόνου η σύµβαση stage που είχαν µε το ∆ήµο και να κηρυχθεί άκυρη η διακοπή της.
Εκτελώντας την ανωτέρω εντολή, στις 10-2-2014 παραστάθηκε στο ακροατήριο του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και συνέπραξε στην αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης για τις 22-10-2014.
Κατά τη µετ'αναβολή αυτή δικάσιµο (22-10-2014), θα παρασταθεί στο ακροατήριο του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών για να αποκρούσει την αγωγή, θα συντάξει και θα καταθέσει προτάσεις και
προσθήκη -αντίκρουση, θα προβάλει ενστάσεις, θα εξετάσει µάρτυρες και θα αναπτύξει τους
ισχυρισµούς του ∆ήµου.
Για τις εργασίες του αυτές και την έκδοση γραµµατίου προείσπραξης ∆.Σ.Α µε προκαταβολή των
εξόδων της δίκης, παρακαλεί να εγκρίνετε και να του καταβάλετε ποσό 800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
23% , κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ αρ.1117864/2297/Α-0012/7/12/2007 (ΦΕΚ/Β'αριθ'2422/24.12.2007).
Επειδή κρίνω εύλογο και ανάλογο το ως άνω ποσό µε τις υπηρεσίες που παρείχε ο 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 Αθηνών Κώστα Κατηφόρη και συγκεκριµένα
να καθορισθεί η συνολική αµοιβή στο ποσό των 800,00 ευρώ € πλέον ΦΠΑ 23% αφού διενεργηθεί
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 20% .
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. κατά πλειοψηφία, µε είκοσι οκτώ
(28) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά, των κ.κ. Σταµατέλου ∆ήµητρας και Γράψα Αθανάσιου,
αποφασίζει:
Την έγκριση, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του ∆.Κ.Κ. όπως ισχύουν,
ποσού αµοιβής, οκτακοσίων (800,00) € πλέον ΦΠΑ 23% αφού διενεργηθεί παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος 20%, στον δικηγόρο Αθηνών Κώστα Κατηφόρη, για να παρασταθεί στο ακροατήριο
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22/10/2014, για να αποκρούσει την αγωγή, Αναστασίας
-Ουρανίας Στεργίου και Μαριάννας Σταµατέλου, να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις και
προσθήκη -αντίκρουση, να προβάλει ενστάσεις, να εξετάσει µάρτυρες και να αναπτύξει τους
ισχυρισµούς του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.307/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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