ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 381
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 5ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για την έγκριση αµοιβής του δικηγόρου Κων/νου Κατηφόρη,, σύµφωνα µε την
αρ.234/2013 απόφαση Ο.Ε.
Εισηγητής:-1.Ρόκκος Στέλιος -Αντιδήµαρχος

1

2.Καρύδη Μαυρέτα-δικηγ.∆ήµου

Εισηγείται η κα.Καρύδη Μαυρέτα και διαβάζει την εισήγησή της.
“ Περιήλθε στην υπηρεσία µου ο από 4/11/2013 πίνακας αµοιβής του ∆ικηγόρου Αθηνών
Κώστα Κατηφόρη (α.µ ∆ΣΑ 10471)δυνάµει του οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Με την αριθ' 234/24/9/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας που
περιλαµβάνεται στο αρ. 27/2012 πρακτικό συνεδρίασης της, µου ανατέθηκε και άσκησα ,στο
Μονοµελές Εφετείο Αθηνών,την απο 1/10/2012 (αρ,καταθ.6255/2012) έφεση κατά της
αρ.1291/11 απόφασης Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών)
και κατά Γρηγορίου Θειακού και λοιπών 10 οµοδίκων του ,οι οποίοι άσκησαν στη συνέχεια την
απο 12/7/2012 (αρ.καταθ.5486/2012) έφεσή τους κατά της ανωτέρω απόφασης και κατά του
∆ήµου,στο ίδιο ∆ικαστήριο.
Οι δύο αντίθετες εφέσεις προσδιορίστηκαν

για την 1η Οκτωβρίου 2013, ενώ η

αρ.193/11/9/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,που περιλαµβάνεται στο αρ.28/2013
πρακτικό συνεδρίασης της του ανέθεσε να αντικρούσει την έφεση των ανωτέρω κατά του
∆ήµου. Κατά την εκδίκαση των δύο αντιθέτων εφέσεων παραστάθηκε στο Εφετείο,ανέπυξε
τους ισχυρισµούς του ∆ήµου και άσκησε τα δικαιώµατά του,αφου συνέταξε προτάσεις και για
τις δύο αντίθετες υποθέσεις και κατέβαλε τα νόµιµα τέλη υπέρ τρίτων (γραµ.κλπ.)
Για την παροχή των υπηρεσιών του (σύνταξη -κατάθεση έφεσης ,σύνταξη προτάσεων και
παράσταση στις δύο αντίθετες υποθέσεις).Το ποσό της αµοιβής του ανέρχεται στα 1000 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 23% αφου διενεργηθεί παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 20% επί της αµοιβής
αυτής.
Επειδή ο ανωτέρω δικηγόρος έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις και την εµπειρία στο εργατικό
δίκαιο,
Επειδή κρίνω εύλογο και ανάλογο το ως άνω ποσό µε τις υπηρεσίες που παρείχε ο ως άνω
δικηγόρος,
Εισηγούµαι στο δηµοτικό συµβούλιο,
Να εγκριθεί το ποσό της αµοιβής του στα 1.000,00 ευρώ 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

1.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

23% αφου διενεργηθεί

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 20% επί της αµοιβής αυτής, στον δικηγόρο Αθηνών Κων/νο
Κατηφόρη, σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 380/13.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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