Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:6/2012 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:68/2012
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 12η του
µήνα Μαρτίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ. 5591/8.3.2012
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 ∆ιοίκησης-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) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης ∆ηµήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.6-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε συµβιβαστική επίλυση
διαφορών του ∆ήµου µε τους δικηγόρους Θεριανό Ιωάννη και Σκλαβενίτη
Ευστάθιο.
Εισηγ: κα.Καρύδη Μαυρέτα
∆ικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι:
«Περιήλθαν στην υπηρεσία µου οι από 12/6/2011 και 21/12/2011 αγωγές του
Ευσταθίου Σκλαβενίτη και Ιωάννη Θεριανού, δικηγόρων του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Λευκάδας σύµφωνα µε τις οποίες αιτούνται να αποδώσει ο ∆ήµος Λευκάδας ,ως
καθολικός διάδοχος του ∆ήµου Ελλοµένου προς τον Ευστάθιο Σκλαβενίτη το ποσόν
των 12.653,76 ευρώ και προς τον Ιωάννη Θεριανό το ποσόν των 8.916 ,86 ευρώ
,για έξοδα και αµοιβή τους .
Οι πιο πάνω απαιτήσεις προέρχονται από παραστάσεις των ως άνω δικηγόρων
ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και ενώπιον του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών.Οι ως άνω δικηγόροι αφενός µεν και οι δύο για παράσταση και
εκπροσώπηση ,σύνταξη υποµνήµατος και προτάσεων του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά της από
29/6/2005 αγωγής των Αθανασίου Μουζάκη,Λάµπρως Μουζάκη Ευσταθίου Μουζάκη
Αλεξάνδρου Μουζάκη Σεβαστής-Ιωάννας Μουζάκη και Σεβαστής χήρας Ευσταθίου

Μουζάκη,αντικείµενο της ως άνω αγωγής ήταν να καταβάλλει νοµιµοτόκως ο πρώην
∆ήµος Ελλοµένου Λευκάδας το ποσόν των 441.743 ως χρηµατική αποζηµίωση λόγω
ψυχικής οδύνης.εξ αιτίας του θανάτου από ηλεκτροπληξία του Βασιλείου Μουζάκη ο
οποίος ήταν υπάλληλος
του ∆ήµου Ελλοµένου Ακολούθως εκδόθηκε
η
αριθ’72/2006 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου η
οποία επιδίκασε το ποσόν των 185.000 ευρώ. Εν συνεχεία άσκησε ο ∆ήµος
Ελλοµένου έφεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών ,όπου τελικά εξαφάνισε
την αριθ’72/2006 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Στην δεύτερη παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών παραστάθηκε ο
Ευστάθιος Σκλαβενίτης προς τούτο εξηγείται ότι αυτός αιτείται το ποσόν των
12.653,76 ευρώ.
Περαιτέρω το ποσόν της αµοιβής των ως άνω δικηγόρων στηρίζεται στο άρθρο 100
παρ.4 Κ.∆ικηγόρων. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο δικηγόρων µε την
νοµική υπηρεσία προέτειναν να συµβιβασθεί ο ∆ήµος Λευκάδας ,διότι εφόσον ήθελε
εκδικασθούν οι ως άνω αγωγές θα διεκδικήσουν και τους τόκους από την ηµεροµηνία
επίδοσης της αγωγής µέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης, οπότε θα έχει
µεγαλύτερη οικονοµική επιβάρυνση ∆ήµος Λευκάδας.
Για το λόγο αυτό εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας για συµβιβαστική επίλυση
των ως άνω διαφορών και κατάργηση των δικών ως και να δοθεί εντολή στον
πρόεδρο της Οικονοµικής επιτροπής και εκπρόσωπο των δικαστηρίων Αντιδήµαρχο
Κο Ελευθέριο Αραβανή , να υπογράψει τα πρακτικά συµβιβασµού, µε τα οποία θα
καταργηθούν οι δίκες που έχουν ανοιχτεί µε τις αγωγές:
α) από 12/6/11 (αρ.κατ.76/2011) κατά του ∆ήµου Λευκάδας ,από τους δικηγόρους
Θεριανό Ιωάννη και Ευστάθιο Σκλαβενίτη
β) από 21/12/11 (αρ.κατ.79/11) κατά ∆ήµου Λευκάδας, από Σκλαβενίτη Ευστάθιο ».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε την Επιτροπή να
αποφασίσει για τη συµβιβαστική επίλυση των παραπάνω διαφορών, σύµφωνα µε
την εισήγηση της δικηγόρου του ∆ήµου.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση ,
οµόφωνα αποφασίζει
α) Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας κα.Καρύδη Μαυρέτα, για
συµβιβαστική επίλυση των ως άνω διαφορών και κατάργηση των δικών και
β) Χορηγεί εντολή στον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και εκπρόσωπο των
δικαστηρίων Αντιδήµαρχο κο. Ελευθέριο Αραβανή , να υπογράψει τα πρακτικά
συµβιβασµού, µε τα οποία θα καταργηθούν οι δίκες που έχουν ανοιχτεί µε τις
αγωγές:
1) από 12/6/11 (αρ.κατ.76/2011) κατά του ∆ήµου Λευκάδας ,από τους δικηγόρους
Θεριανό Ιωάννη και Ευστάθιο Σκλαβενίτη
2) από 21/12/11 (αρ.κατ.79/11) κατά ∆ήµου Λευκάδας, από Σκλαβενίτη Ευστάθιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 68/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

