Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:15/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:114/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στη 1η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.15554/27.5.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75
παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Ρεκατσίνας Σπύρος
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Νικόλαος Πεντεσπίτης
6] Γαβρίλης ∆ηµήτρης
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σάντα- Μακρή Αικατερίνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.15-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για εξώδικο συµβιβασµό η κατάργηση
δίκης της από 9/12/2010 και αριθµό κατάθεσης 16/2010 αγωγής της ανωνύµου
εταιρείας υπό την επωνυµία ΥΙΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η ΑΕ .
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος ΑραβανήςΠρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή σχετικά µε το παραπάνω θέµα, ότι
αντικείµενο της ως άνω δίκης είναι να υποχρεωθεί ο πρώην ∆ήµος Απολλωνίων να
αποδώσει το ποσόν των 357,93 ευρώ νοµιµοτόκως από 5/3/2006 και µέχρις
εξοφλήσεως.
Η ως άνω δίκη εκδικάζεται ύστερα από αναβολή, κατά την δικάσιµο της 6/06/2011,
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.
Στην συνέχεια τής από 6/2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ως καθολικής
διαδόχου αρχής του πρώην ∆ήµου Απολλωνίων ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου,
εισηγούµαι τα παρακάτω :
Επειδή το αντικείµενο της ως άνω διαφοράς της δίκης είναι 357,93 ευρώ συν τους
τόκους υπερηµερίας.
Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 περ.ιδ του Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή

έχει την δυνατότητα να αποφασίζει για τον εξώδικο συµβιβασµό η την κατάργηση
της δίκης που έχουν αντικείµενο
µέχρι του ποσού
των τριάντα χιλιάδων
ευρώ(30.000).
Επειδή το αντικείµενο της διαφοράς είναι ευτελές και άνευ ουσιαστικής βασιµότητας,
εξάλλου δεν αρµόζει στο ∆ήµο Λευκάδας να οδηγείται σε αντιπαλότητες και
ακρότητες µε τους δηµότες του για τόσο ευτελή ποσά.
Για την παραπάνω όµως περίπτωση η απόφαση της επιτροπής λαµβάνεται ύστερα
από γνωµοδότηση της δικηγόρου του ∆ήµου ,η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
Κατόπιν των παραπάνω προτείνω προς την Οικονοµική Επιτροπή , να επιδιώξει
συµβιβαστική επίλυση της ως άνω διαφοράς .
Ακολούθως εφόσον ήθελε επιτευχθεί συµβιβασµός µε την αντίδικη πλευρά να
υπογραφεί συµφωνητικό µεταξύ του εκπροσώπου του ∆ήµου για τα δικαστήρια και
του εκπροσώπου της εταιρείας , ώστε να περιβληθούν τον τύπο των πρακτικών
συµβιβασµού ενώπιον του ∆ικαστηρίου της ουσίας.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
1.Να επιτευχθεί συµβιβασµός µε την αντίδικη πλευρά, σχετικά µε την από 9/12/2010
και αριθµό κατάθεσης 16/2010 αγωγής της ανωνύµου εταιρείας υπό την επωνυµία
ΥΙΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η ΑΕ .
2. Να υπογραφεί συµφωνητικό µεταξύ του εκπροσώπου του ∆ήµου για τα δικαστήρια
και του εκπροσώπου της εταιρείας , ώστε να περιβληθούν τον τύπο των πρακτικών
συµβιβασµού ενώπιον του ∆ικαστηρίου της ουσίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:114 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

