ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 379
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 3268114-11-2013 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).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος –Πρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σούνδιας Πραξιτέλης
6. Γαζής Αναστάσιος
7. Καρτάνος Ιωάννης
8. Βικέντιος Νικόλαος
9. ΣίδερηςΑντώνιος
10. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Αραβανής Σπυρίδων
12. Σώλος Φώτιος
13. Βεργίνης Ξενοφών
14. Καββαδάς Αθανάσιος
15. Μελάς Βασίλης
16. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
17. ∆ρακονταειδής Κων/νος
18. Νικητάκης Μάρκος
19. Φίλιππας Γεώργιος
20. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
21. ΡοντογιάννηςΚων/νος
22. Βλάχος Σπυρίδων
23..Καρβούνης Σπυρίδων
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Ρόκκος Στυλιανός
2. Σάντα-Μακρή Αικ
3. Πεντεσπίτης Νικ.
4. Ζουριδάκης Ευτύχ.
5. Μεσσήνη Κερασούλα
6. Γιαννούτσος Πέτρος
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10.Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για την έγκριση αµοιβής της δικηγορικής εταιρείας <<ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΣ
ΛΙΑΣΚΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ>>, και της δικηγόρου Γιαννούλα Κουρεµάδα, σύµφωνα µε την
αρ.232/2013 απόφαση Ο.Ε.
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Εισηγητής:-1.Ρόκκος Στέλιος -Αντιδήµαρχος
2.Καρύδη Μαυρέτα-δικηγ.∆ήµου

Εισηγείται η κα.Καρύδη Μαυρέτα και διαβάζει την εισήγησή της.
“Περιήλθε στην υπηρεσία µου ο από 2/11/2013 πίνακας αµοιβής των δικηγόρων Ευάγγελου
Λιάσκου ∆ικηγόρου Αθηνών (α.µ ∆ΣΑ 21954 εταίρου της δικηγορικής εταιρείας <<ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΣ ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ >> )(ΑΜ∆ΣΑ 80320)

ΚΑΙ ∆ΕΎΤΕΡΟΝ Γιαννούλας

Κουρεµάδα ∆ικηγόρου Αθηνών του Ευσταθίου (ΑΜ∆ΣΑ 20102) απο κοινού η και ο καθένας
χωριστά,
∆υνάµει του οποίου επάγονται τα ακόλουθα:Με την αριθ'232/2013 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας που περιλαµβάνεται στο αρ.34/2013 πρακτικό συνεδρίασης
της, Τους ανατέθηκε

εντολή για άσκηση παρέµβασης ενώπιον του Συµβουλίου της

Επικρατείας σε δίκη που άσκησε ο Ευστράτιος Αραβανής αίτησης ακύρωσης΄κατά

της µε

αριθµό 1411/2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη.
Το ποσόν της αµοιβής ανέρχεται στις 4000 ευρώ πλέον ΦΠΑ το οποίο καταβλητέο είναι ως
εξής:
Ποσό 2000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ,καταβλητέο κατά την κατάθεση υποµνήµατος για λογαριασµό
του ∆ήµου Λευκάδας για την εκκρεµή αίτηση αναστολής ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας (Ε.Τµήµα σε συµβούλιο),στο οποίο περιλαµβάνεται και η αµοιβή τους για την
επικοινωνία µε τον εισηγητή της υπόθεσης και τη βοηθό αυτού, την παράσταση ενώπιον της
Επιτροπής Αναστολών -εφόσον τους επιτραπεί και την σύνταξη εφόσον απαιτηθεί-επιπλέον
υποµνήµατος για όσα ζητήµατα τεθούν ενώπιον της επιτροπής Αναστολών.Το υπόµνηµα για
λογαρασµό του ∆ήµου Λευκάδος επι της εκκρεµούσης δίκης αίτησης αναστολής έχει ήδη
κατατεθεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την 8.11.2013
Ποσό 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ,καταβλητέο κατά την άσκηση παρεµβάσεως για λογαριασµό του
∆ήµου Λευκάδος ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας Ε' τµήµα προς υποστήριξη της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ελληνικού ∆ηµοσίου,και ποσό 1500 πλέον ΦΠΑ
καταβλητέο κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης στο οποίο περιλαµβάνεται και η αµοιβή
τους για τη σύνταξη υποµ΄µνήµατος µετά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως.
Επειδή οι ως άνω δικηγόροι Ευ΄'αγγελος Λιάσκος και Γιάννα Κουρεµάδα µέλη της ∆ικηγορικής
εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΛΙΑΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχουν εξειδικευµένες γνώσεις στο
∆ιοικητικό δίκαιο.
Επειδη το ανωτέρω ποσό το κρίνω εύλογο και ανάλογο µε τις υπηρεσίες που παρείχαν οι ως
άνω ∆ικηγόροι Ευάγγελος Λιάσκος και Γιάννα Κουρεµάδα απο κοινού η ο καθέ ένας χωριστά
µέλη της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΣ ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑ
ΚΟΥΡΕΜΑ∆Α ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Εισηγούµαι στο δηµοτικό συµβούλιο
Να εγκριθεί το ποσό της αµοιβής των ως άνω
καταβλητέο είναι ως εξής:
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στις 4000 ευρώ πλέον ΦΠΑ το οποίο

Ποσό 2000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ,καταβλητέο κατά την κατάθεση υποµνήµατος για λογαριασµό
του ∆ήµου Λευκάδας για την εκκρεµή αίτηση αναστολής ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας (Ε.Τµήµα σε συµβούλιο),στο οποίο περιλαµβάνεται και η αµοιβή τους για την
επικοινωνία µε τον εισηγητή της υπόθεσης και τη βοηθό αυτού, την παράσταση ενώπιον της
Επιτροπής Αναστολών -εφόσον τους επιτραπεί και την σύνταξη εφόσον απαιτηθεί-επιπλέον
υποµνήµατος για όσα ζητήµατα τεθούν ενώπιον της επιτροπής Αναστολών.Το υπόµνηµα για
λογαρασµό του ∆ήµου Λευκάδος επι της εκκρεµούσης δίκης αίτησης αναστολής έχει ήδη
κατατεθεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την 8.11.2013
Ποσό 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ,καταβλητέο κατά την άσκηση παρεµβάσεως για λογαριασµό του
∆ήµου Λευκάδος ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας Ε' τµήµα προς υποστήριξη της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ελληνικού ∆ηµοσίου,και ποσό 1500 πλέον ΦΠΑ
καταβλητέο κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης στο οποίο περιλαµβάνεται και η αµοιβή
τους για τη σύνταξη υποµνήµατος µετά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως. πλέον ΦΠΑ
23% αφου διενεργηθεί παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 20% επί της αµοιβής αυτής. “

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω
εισήγηση.
Οµόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει το ποσό της αµοιβής των 4.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τα µέλη της εταιρείας
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΣ ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑ ΚΟΥΡΕΜΑ∆Α ΤΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ , σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 379/13.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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