Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:5/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:54/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 1η του
μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 4532/24.2.2012
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Μεσσήνη Κερασούλα
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.5-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του Δήμου , σχετικά με συμβιβαστική επίλυση διαφορών με την εταιρεία
ΒΑΓΕΝΑΣ Ο.Ε.
Εισηγητ:κα. Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Δυνάμει της με αριθμό 288/2011 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Λευκάδας μου χορηγήθηκε εντολή να παρασταθώ και να υπερασπίσω τα δικαιώματα
του Δήμου Λευκάδας,ως διαδόχου αρχής των πρώην Δήμων Ελλομένου ,Σφακιωτών
και Απολλωνίων κατά τριών αγωγών μικροδιαφορών της ομορρύθμου εταιρείας με
την επωνυμία <<ΥΙΟΙ ΠΑΝ.ΒΑΓΕΝΑ ΟΕ>>.Στις ως άνω μικροδιαφορές η αντίδικος
εταιρεία για την πρώτη αγωγή αιτείται το ποσόν των 2097,06 ευρώ, για την δεύτερη
αγωγή αιτείται το συνολικό ποσόν των 4.830,55 ευρώ, για δε την τρίτη το ποσόν των
3298,88 ευρώ.Οι ως άνω απαιτήσεις κατά του Δήμου Λευκάδας προέρχονται από
οφειλές του πρώην Πνευματικού Κέντρου Δήμου Απολλωνίων, πρώην Πνευματικού
Κέντρου Δήμου Σφακιωτών και πρώην Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ελλομένου.

Περαιτέρω λόγω της φύσεως των ως άνω δικών κρίνω σκόπιμο και οφείλω να
προτείνω ,ότι για τον Δήμο Λευκάδας είναι ωφέλιμον να συμβιβασθεί ,άλλωστε τα
ίδια εφαρμόζει σε παρόμοιες περιπτώσεις συναφών δικών.
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας να χορηγηθεί εντολή στον Πρόεδρο της Οικονομικής επιτροπής και
εκπρόσωπο των δικαστηρίων Αντιδήμαρχο Κο Ελευθέριο Αραβανή , να υπογράψει
το ιδιωτικό συμφωνητικό με την εκπρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρείας ΥΙΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΓΕΝΆ , να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας κατά την 12/3/2012 η
σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας
κατά την συμβιβαστική επίλυση της ως άνω διαφοράς και την κατάργηση των ως
άνω δικών».
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στον Πρόεδρο της Οικονομικής επιτροπής και εκπρόσωπο των
δικαστηρίων Αντιδήμαρχο Κο Ελευθέριο Αραβανή , να υπογράψει το ιδιωτικό
συμφωνητικό με την εκπρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρείας ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΑΓΕΝΆ , να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας κατά την 12/3/2012 η σε
οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά
την συμβιβαστική επίλυση της ως άνω διαφοράς και την κατάργηση των ως άνω
δικών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 54/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

