ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 387
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, 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. 21688/20-10-16 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Φίλιππας Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Βλάχος Ευστάθιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5. Κούρτης Φίλιππος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Σκληρός Φίλιππος
8. Βλάχος Κων/νος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9.
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Γαζής Πάνος
12.
13.
Ο ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησε
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14. πριν την έναρξη της Η.∆. και επέστρεψε πριν
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Φίλιππας Γεώργιος, προσήλθε
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16.
17. Τριλίβας Χρήστος
17. πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
18. Καρφάκη Μαριάννα
18.
Οι ∆.Σ. Γαζής Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας,
19. Κατωπόδη Ευανθία
19. Αραβανής Βασίλειος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος
20. αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 3ου θέµατος
20. Γρηγόρη Ασπασία
21. Βικέντιος Νικόλαος
21. της Η.∆.
22. Σκληρός Παναγιώτης
22.
Οι ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης και Βικέντιος
23. Αραβανής Βασίλειος
23. Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
24. Καββαδάς Θωµάς
24. 4ου θέµατος της Η.∆.
25. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. Γληγόρης Κων/νος
26. την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
27.
27.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
28.
28. στα θέµατα 6,7,8,9 και 10 της Η.∆. Επέστρεψε
29.
29. πριν την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
30.
30. Αποχώρησε και πάλι πριν την συζήτηση του 21ου
31.
31. θέµατος της Η.∆.
32.
32.
Η ∆.Σ. κα Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
33.
33. την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1Ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για επαναπροκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης δικηγόρου µε σχέση έµµισθης
εντολής, στο ∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγητές: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
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Η κα Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας,
εισηγούµενη το θέµα, είπε τα εξής:
«Με την υπ. αριθµ. 369/8.12.2014 απόφαση του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Λευκάδας ενέκρινε
την πρόσληψη µιάς (1) θέσης ∆ικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής, σύµφωνα µε τις δ/ξεις των
άρθρων 42-45 του Ν.4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄208), σε κενή οργανική θέση, για τη
νοµική υποστήριξη των αιρετών οργάνων, των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του ∆ήµου.
Με το υπ. αριθµ. 2822/28.1.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός δικηγόρου στο ∆ήµο Λευκάδας. (∆ΙΠΑΑ∆ /Φ.ΕΓΚΡ./
2/36108/8.1.2015)
Η ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών προέβη στην σύνταξη της υπ. αριθµ. 7333/26.4.2016
Προκήρυξης για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης.
Με την υπ. αριθµ. 10181/2.6.2016 (Α∆Α: ΩΡ4ΥΩΛΙ-Ο2Ξ) Απόφαση ∆ηµάρχου ορίσθηκε
πενταµελής επιτροπή για την επιλογή του ∆ικηγόρου, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της περ. β., παρ. 2. του
άρθρου 43 του Ν. 4194/2013.
Κατατέθηκαν οκτώ (8) αιτήσεις υποψηφίων.
Η Επιτροπή Επιλογής µε το υπ. αριθµ. 3/7.7.2016 πρακτικό της, οµόφωνα αποφάσισε ότι
ουδείς των υποψηφίων απέδειξε ενώπιόν της, ότι έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά τη λήξη
της προθεσµίας (15.6.2016) για την υποβολή των αιτήσεων τους και θα πρέπει να επαναληφθεί από το
∆ήµο Λευκάδας η διαδικασία για την πλήρωση µίας (1) θέσης ∆ικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής,
µε την έκδοση νέας προκήρυξης και την τήρηση των νοµίµων προθεσµιών και δηµοσιεύσεων σύµφωνα
µε το νόµο.
Για την παροχή των υπηρεσιών του δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής οι αποδοχές
καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.10, υποπ.β, του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ.Α΄/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων». Σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 21578/19.10.2016 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2016 και συγκεκριµένα στον Κ.Α.Ε 00-6031.001 «Αµοιβή ∆ικηγόρου µε
πάγια αντιµισθία», µε ποσό 15.000€ και στον Κ.Α.Ε. 00-6053 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
ειδικών θέσεων» µε ποσό 550,00€.
Για τη δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του δικηγόρου, στον υπό κατάρτιση
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 όπως και στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών θα
εγγραφούν πιστώσεις στον Κ.Α.Ε. 00-6031.001 «Αµοιβή δικηγόρου µε πάγια αντιµισθία» ύψους
20.000,00€ και στον Κ.Α.Ε. 00-6053 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» ύψους
700,00€.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει την
επαναπροκήρυξη για την πλήρωση µιάς (1) θέσης ∆ικηγόρου παρ΄ Εφέταις, στο ∆ήµο Λευκάδας, µε
σχέση έµµισθης εντολής, σε κενή οργανική θέση
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να ορίσει εκ νέου τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος
στην παραπάνω επιτροπή επιλογής, και να εξουσιοδοτήσει δε το ∆ήµαρχο όπως προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης και τη σύνταξη της σχετικής προκήρυξης.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος πρότεινε την αναβολή του θέµατος για επόµενο ∆ηµ. Συµβούλιο.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της αναβολής ψήφισαν τέσσερις (4) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Αραβανής Βασίλειος,
Κοντογεώργης Ηλίας, Γαζής Πάνος και Γληγόρης Κων/νος.
Υπέρ της εισήγησης, για επαναπροκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης ∆ικηγόρου παρ΄ Εφέταις,
στο ∆ήµο Λευκάδας µε τους ίδιους όρους προκήρυξης και την ίδια επιτροπή, ψήφισαν είκοσι (20)
δηµοτικοί σύµβουλοι.
Απέχει ο κ. Κοντοµίχης Ευάγγελος.
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Μετά την ανωτέρω ψηφοφορία, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την επαναπροκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης ∆ικηγόρου παρ΄ Εφέταις, στο ∆ήµο
Λευκάδας, µε σχέση έµµισθης εντολής, σε κενή οργανική θέση, µε τους ίδιους όρους προκήρυξης και
τα ίδια µέλη στην επιτροπή επιλογής, ήτοι τον κ. Γκογκάκη Γρηγόριο, Πρόεδρο του ∆ηµ. Συµβουλίου,
τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του, την δηµοτική σύµβουλο κα Καρφάκη Μαριάννα.
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
υλοποίηση της απόφασης και τη σύνταξη της σχετικής προκήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 387/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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