Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:34/2012 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:280/2012
ηελ Λεπθάδα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ
κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.00κ.κ., ήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση.
30021/16.11.2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε
λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έμη (6) κέιε, άξρηζε ε πλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΔ
1]ΔιεπζέξηνοΑξαβαλήο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3) άληα-Μαθξή Αηθ.
4) Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο
5)Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο
6)Μαξγέιεο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ
Γαδήο Αλαζηάζηνο
Πεληεζπίηεο Νίθνο
Γαβξίιεο Γεκήηξεο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα.
άληα Δπηπρία, Τπάιιειν Γήκνπ Λεπθάδαο.
3ν ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.34-2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ρνξήγεζε εληνιήο ζε δηθεγόξν θαη' εμαίξεζε
δηθαζηηθνύ ρεηξηζκνύ, ζρεηηθά κε παξνρή γλωκνδόηεζεο αλαθνξηθά κε
επηζηνιέο ηεο ΑΛΦΑ ΑΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. Πξνο ην Γήκν Λεπθάδαο.
Δηζεγεη:θα.Μαπξέηα Καξύδε-δηθεγόξνο Γήκνπ

Ζ Δηζεγήηξηα αλέθεξε ηα παξαθάησ:
“ Αλαθνξηθά κε ηηο απν 17-8-2012 θαη 23-10-2012 επηζηνιέο ηεο ΑLPHA AΣΗΚΑ
ΑΚΗΝΖΣΑ ΑΔ πξνο ην Γήκν Λεπθάδαο κε ηελ ηδηόηεηά ηεο σο εηδηθήο εθθαζαξίζηξηαο
ηεο ΔΜΠΔΓΟ ΑΔ, ην πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ αθνξά ζηε ζπλαίλεζε ηεο
κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρώλ ηεο ΚΤΡΑΚΟΤΛΖ ΜΔΟΓΔΗΑΚΑΗ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑΗ
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΔ ,αληηπαξαζέησ ηα παξαθάησ:
Ο Γήκνο Λεπθάδαο θαιείηαη λα απνθαζίζεη εάλ θαη εθόζνλ νη απν 17-8-2012
θαη 23-10-2012 επηζηνιέο ηεο ΑLPHA ΑΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ ΑΔ,πνπ εζηάιεζαλ πξνο
απηόλ,κε ηελ ηδηόηεηά ηεο σο εηδηθήο εθθαζαξίζηξηαο ηεο ΔΜΠΔΓΟ ΑΔ,ζπληζηνύλ ε
κηα απν ηηο δύν ηελ απαηηνύκελε θαηα ην λόκν, ζπλαίλεζε ηεο ΔΜΠΔΓΟ
ΑΔ,κεηόρνπ ηεο ΜΑΡΗΝΑ ΛΔΤΚΑΓΑ ΑΔ ζην αίηεκα ηεο ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΖ
ΜΔΟΓΔΗΑΚΑΗ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΔ,επίζεο κεηόρνπ ηεο ΜΑΡΗΝΑ
ΛΔΤΚΑΓΑ ΑΔ,λα ππνθαηαζηαζεί ζηελ απν 17-12-1999 ζύκβαζε απν ηελ Κ&G
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΑΡΗΝΩΝ Α.Δ
Δπεηδή ε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε έρεη βαξύλνπζα ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα
ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο θαη ν ρεηξηζκόο ηεο απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη εκπεηξία
ζην Γηνηθεηηθό δίθαην .

Δπεηδή ν ππξίδσλ Φινγαΐηεο ηνπ Ησάλλε, Καζεγεηήο ηεο Ννκηθήο ρνιήο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο, δηθεγόξν Αζήλαο, κε Α.Μ./Γ..Α. 7043, θάηνηθν Αζήλαο,
Λεσθόξνο Βαζηιίζζεο νθίαο αξ.27, κέινο ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «Γηθεγνξηθή Δηαηξεία Φινγαΐηεο & πλεξγάηεο», κε Α.Μ./Γ..Α. 80057 θαη
έδξα ηελ Αζήλα, Λεσθόξνο Βαζηιίζζεο νθίαο αξ. 27, δηαζέηεη ηε εμεηδηθεπκέλε
γλώζε θαη εκπεηξία πξνο ην Γηνηθεηηθό δίθαην.Ζ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ θαη θαζεγεηή
ππξίδσλνο Φινγαίηε θαζνξίδεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ 4.920 επξώ.Σν πνζό
αλαιύεηαη σο εμήο.Ακνηβή θόξνπ πξν θόξσλ θαη ΦΠΑ 3.200 επξώ.Φόξνο επη ηεο
ακνηβήο 800 επξώ ΦΠΑ 23% επί ηεο ακνηβήο κεηά θόξνπ 920 επξώ.Πιεξσηέν 4.120
επξώ,
ΔΗΖΓΟΎΜΑΗ
ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο λα αλαζέζεη
ζηνλ ππξίδσλα Φινγαΐηε ηνπ Ησάλλε, Καζεγεηή ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο, δηθεγόξν Αζήλαο, κε Α.Μ./Γ..Α. 7043,κέινο ηεο
δηθεγνξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία <<Γηθεγνξηθή Δηαηξεία Φινγαίηεο ηνπηε θαη
πλεξγάηεο,κε ΑΜ/ΓΑ 8057 θαη έδξα ηελ Αζήλα,Λεσθόξνο Βαζηιίζζεο νθίαο 27
ηελ ζύληαμε γλσκνδόηεζεο αλαθνξηθά κε ην εάλ νη απν 17-8-2012 θαη 23-10-2012
επηζηνιέο ηεο ΑLPHA ΑΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ ΑΔ,πνπ εζηάιεζαλ πξνο απηόλ,κε ηελ
ηδηόηεηά ηεο σο εηδηθήο εθθαζαξίζηξηαο ηεο ΔΜΠΔΓΟ ΑΔ,ζπληζηνύλ ε κηα απν ηηο
δύν ηελ απαηηνύκελε θαηα ην λόκν, ζπλαίλεζε ηεο ΔΜΠΔΓΟ ΑΔ,κεηόρνπ ηεο
ΜΑΡΗΝΑ ΛΔΤΚΑΓΑ ΑΔ ζην αίηεκα ηεο ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΖ ΜΔΟΓΔΗΑΚΑΗ
ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΔ,επίζεο κεηόρνπ ηεο ΜΑΡΗΝΑ ΛΔΤΚΑΓΑ ΑΔ,λα
ππνθαηαζηαζεί ζηελ απν 17-12-1999 ζύκβαζε απν ηελ Κ&G ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΜΑΡΗΝΩΝ Α.Δ .
Ζ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ θαη θαζεγεηή ππξίδσλνο Φινγαίηε θαζνξίδεηαη ζην
ζπλνιηθό πνζό ησλ 4.920 επξώ.Σν πνζό αλαιύεηαη σο εμήο. Ακνηβή θόξνπ πξν
θόξσλ θαη ΦΠΑ 3.200 επξώ. Φόξνο επη ηεο ακνηβήο 800 επξώ ΦΠΑ 23% επί ηεο
ακνηβήο κεηά θόξνπ 920 επξώ. Πιεξσηέν 4.920 επξώ”.
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ζηνλ
ππξίδσλα Φινγαΐηε ηνπ Ησάλλε, ηελ ζύληαμε γλσκνδόηεζεο αλαθνξηθά κε ην εάλ
νη απν 17-8-2012 θαη 23-10-2012 επηζηνιέο ηεο ΑLPHA ΑΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ ΑΔ,πνπ
εζηάιεζαλ πξνο απηόλ,κε ηελ ηδηόηεηά ηεο σο εηδηθήο εθθαζαξίζηξηαο ηεο ΔΜΠΔΓΟ
ΑΔ,ζπληζηνύλ ε κηα απν ηηο δύν ηελ απαηηνύκελε θαηα ην λόκν, ζπλαίλεζε ηεο
ΔΜΠΔΓΟ ΑΔ,κεηόρνπ ηεο ΜΑΡΗΝΑ ΛΔΤΚΑΓΑ ΑΔ ζην αίηεκα ηεο ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΖ
ΜΔΟΓΔΗΑΚΑΗ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΔ,επίζεο κεηόρνπ ηεο ΜΑΡΗΝΑ
ΛΔΤΚΑΓΑ ΑΔ,λα ππνθαηαζηαζεί ζηελ απν 17-12-1999 ζύκβαζε απν ηελ Κ&G
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΑΡΗΝΩΝ Α.Δ .
Ζ Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ην Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο ,
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,
νκόθωλα

απνθαζίδεη

Αλαζέηεη ζηνλ ππξίδσλα Φινγαΐηε ηνπ Ησάλλε, Καζεγεηή ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο, δηθεγόξν Αζήλαο, κε Α.Μ./Γ..Α. 7043,κέινο ηεο
δηθεγνξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία <<Γηθεγνξηθή Δηαηξεία Φινγαίηεο ηνπηε θαη
πλεξγάηεο,κε ΑΜ/ΓΑ 8057 θαη έδξα ηελ Αζήλα,Λεσθόξνο Βαζηιίζζεο νθίαο 27,
ηελ ζύληαμε γλσκνδόηεζεο αλαθνξηθά κε ην εάλ νη απν 17-8-2012 θαη 23-10-2012
επηζηνιέο ηεο ΑLPHA ΑΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ ΑΔ,πνπ εζηάιεζαλ πξνο απηόλ,κε ηελ
ηδηόηεηά ηεο σο εηδηθήο εθθαζαξίζηξηαο ηεο ΔΜΠΔΓΟ ΑΔ,ζπληζηνύλ ε κηα απν ηηο
δύν ηελ απαηηνύκελε θαηα ην λόκν, ζπλαίλεζε ηεο ΔΜΠΔΓΟ ΑΔ,κεηόρνπ ηεο
ΜΑΡΗΝΑ ΛΔΤΚΑΓΑ ΑΔ ζην αίηεκα ηεο ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΖ ΜΔΟΓΔΗΑΚΑΗ

ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΔ,επίζεο κεηόρνπ ηεο ΜΑΡΗΝΑ ΛΔΤΚΑΓΑ ΑΔ,λα
ππνθαηαζηαζεί ζηελ απν 17-12-1999 ζύκβαζε απν ηελ Κ&G ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΜΑΡΗΝΩΝ Α.Δ .
Ζ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ θαη θαζεγεηή ππξίδσλνο Φινγαίηε θαζνξίδεηαη ζην
ζπλνιηθό πνζό ησλ 4.920,00 επξώ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 280/2012
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ

