ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της αρ. 13/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 218
Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
13/15900/18-6-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Αραβανής Ανδρέας
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Γαβρίλης Δημήτριος
Νικητάκης Μάρκος
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Καρβούνης Σπυρίδων
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Αραβανής Γεράσιμος
Μελάς Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Απουσίαζαν
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Μεσσήνης Ιωάννης
Σίδερης Αντώνιος
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Λάζαρη Πηνελόπη
Στραγαλινός Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 28 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αποχώρησαν η κα Π.Λάζαρη και ο κ.Β.Στραγαλινός
ΘΕΜΑ 10ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κατάργηση δίκης και υπογραφή πρακτικών συμβιβασμού με
Σκληρό Δημήτριο (σχετ.απόφαση 130/2012 Οικονομικής Επιτροπής).
Εισηγητές: κ.Ελευθέριος Αραβανής-Αντιδήμαρχος
κα Καρύδη Μαυρέτα-Νομ.Σύμβουλος
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
Σώματος την αριθμ. 130/12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:
“3ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.13-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση
δίκης για υπόθεση οφειλής του πρώην Δήμου Απολλωνίων, προς Δημήτριο Σκληρό.
Εισηγ: κα. Μαυρέτα Καρύδη
δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι:
«Περιήλθε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας η με αριθμό 12540/17/5/2012 αίτηση
του Δημητρίου Σκληρού του Ιωάννη, εμπόρου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικής του
Δήμου Λευκάδας,σύμφωνα με την οποία καθιστά γνωστά τα παρακάτω:Εκκρεμεί ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η από 10-3-2008 αγωγή μου (αρ.καταθ.62/2008) με την
οποία ζητώ να μου καταβληθεί το ποσό των 197.748,12 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, που αντιστοιχεί
στο συνολικό τίμημα από διαδοχικές συμβάσεις πώλησης εμπορευμάτων προς το Δήμο
Απολλωνίων, που έλαβαν χώρα από τον Ιανουάριο του έτους 2003, έως τον Μάρτιο του έτους
2007.
Επειδή κατά τους ισχυρισμούς του αρχικά εναγόμενου Δήμου Απολλωνίων, το οφειλόμενο
χρηματικό ποσό ανέρχεται σε κεφάλαιο 144.046,ευρώ, νόμιμους τόκους σε 44.055 ευρώ και
συνολικά στο ποσό των 188.000 ευρώ περίπου, χωρίς να υπολογίζεται η δικαστική δαπάνη που
θα εκδικάσει το δικαστήριο, με την παρούσα σας δηλώνω ότι αν προβούμε σε συμβιβαστική
επίλυση της ως άνω διαφοράς με την υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού, προτίθεμαι να
παραιτηθώ από μέρος της παραπάνω απαίτησής μου ύψους περίπου 50000 ευρώ και συνεπώς
να αναγνωρισθεί από τον Δήμο ότι μου οφείλεται συνολικά για κεφάλαιο ,τόκους και έξοδα το
συνολικό ποσό των 150.000 ευρώ.
Επειδή κρίνω σκόπιμο ότι είναι συμφέρον προς το Δήμο Λευκάδας να συμβιβασθεί με το
ανωτέρω ποσόν διότι κάθε καθυστέρηση στην δίκη θα έχει περισσότερες οικονομικές επιπτώσεις
στο Δήμο Λευκάδας.
Επειδή το ως άνω ποσόν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λευκάδας.
Σύμφωνα με την περ.ιδ’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς
το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου,λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των 30.000 ευρώ.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους
Προτείνω προς την οικονομική επιτροπή του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 του Δήμου Λευκάδας
να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας την κατάργηση της ως άνω
δίκης και την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο η τον Αντιδήμαρχο να υπογράφει τα πρακτικά
συμβιβασμού “.
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Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την εισήγηση του
θέματος προς το Δ.Σ. σύμφωνα

με την περ.ιδ’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,λόγω

υπέρβασης του αντικειμένου, των 30.000 ευρώ”.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 περ.ιδ του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με έξι (6) ψήφους υπέρ και έναν (1) παρών του κ.Γαζή Αναστάσιου,
την εισήγηση του θέματος προς το Δ.Σ. σύμφωνα
Ν.3852/2010,λόγω υπέρβασης του αντικειμένου,

με την περ.ιδ’ του άρθρου 72 του

των 30.000 ευρώ, για να αποφασιστεί η

κατάργηση της δίκης και η εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο η τον Αντιδήμαρχο να υπογράφει τα
πρακτικά συμβιβασμού”.
Στη συνέχεια ο κ.Αντιδήμαρχος πρότεινε την κατάργηση της δίκης και την καταβολή στον
κ.Δημήτριο Σκληρό του βασικού κεφαλαίου των 144.046,00 € σε τρεις δόσεις και σε βάθος ενός
χρόνου από την απόφαση του Δ.Σ., της πρώτης δόσης καταβαλλομένης εντός του 2012 και να
εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος για την υπογραφή των πρακτικών συμβιβασμού.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση (με ψήφους 24 υπέρ και 1 παρών του κ.Α.Καββαδά)
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
1) Την κατάργηση της δίκης και την καταβολή στον κ.Δημήτριο Σκληρό του βασικού
κεφαλαίου των 144.046,00 € σε τρεις δόσεις και σε βάθος ενός χρόνου από την απόφαση του
Δ.Σ., της πρώτης δόσης καταβαλλομένης εντός του 2012.
2) Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Αραβανή για την υπογραφή των
πρακτικών συμβιβασμού.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 218/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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