Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 6/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:64/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 26η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tετάρτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.4751/
21.2.2014 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
Πρίν τη συζήτηση του 7ου θέµατος προσήλθε το µέλος της Επιτροπής
κ.Μπραντζουκάκης Νικόλαος και η Συνεδρίαση συνεχίζεται µε έξι (6) µέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
6) Μπραντζουκάκης Νικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σάντα-Μακρή Αικ.
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
12ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε συµβιβαστική επίλυση
διαφοράς , υπόθεσης Σπύρου Σκλαβενίτη κατά ∆.Λευκάδας.
Εισηγ:Μαυρέτα Καρύδη- δικηγόρος ∆ήµου

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η αριθ' πρωτ.3724/12/2/2014 αίτηση του Σκλαβενίτη
Σπύρου του Αθανασίου , δυνάµει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα:
Σας παρακαλώ όπως µεριµνήσετε για τον εν λόγω συµβιβασµό που σας καταθέτω
την σχετική δικογραφία.
Με την αριθ' 43/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
χορηγήθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να
ασκήσει έφεση κατά της αριθ' 513/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, εν συνεχεία ο ∆ήµος Λευκάδας άσκησε την εν λόγω έφεση η ο οποία
απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας.
Ακολούθως περιέρχεται στο ∆ήµο Λευκάδας η ως άνω αριθ'3724/12/2/2014 αίτηση
του Σπύρου Σκλαβενίτη µε την προσαρτώµενη αριθ' 513/2013 απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατα την οποία ζητά να συµβιβαστεί ο ∆ήµος
Λευκάδας.

Στην ως άνω αριθ'513/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
µεταξύ άλλων υποχρεώνεται ο ∆ήµος Λευκάδας να καταβάλλει στον Σπύρο
Σκλαβενίτη το ποσόν των 6.045,20 ευρώ µε το νόµιµο τόκο απο την επίδοση της
αγωγής. Συνεπώς ο αιτών ζητά να συµβιβαστεί ο ∆ήµος Λευκάδας µε το ποσόν των
6.045,20 ευρώ µε τους νόµιµους τόκους απο την επίδοση της αγωγής.
Η ως άνω επιτροπή έχει υποχρέωση η να προχωρήσει στην συζήτηση της έφεσης
κατά της ως άνω απόφασης 513/2013 η να αποφασίσει την Κατάργηση της δίκης και
την σύναψη συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς µετά του Σπύρου Σκλαβενίτη.
Περαιτέρω κρίνω σκόπιµο και εύλογο να προταθεί απο την οικονοµική επιτροπή του
∆ήµου Λευκάδας έναντι της πρότασης του Σπύρου Σκλαβενίτη ένα άλλο ποσό, ώστε
να διαπραγµατευθεί και να προχωρήσουν στην κατάργηση της δίκης και στην
συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς εξωδίκως.
Για όλους τους παραπάνω λόγους,
Εισηγούµαι η αρµόδια προς τούτο οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να
αποφασίσει για συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς που αφορά στην αριθ'
513/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας ,κατάργηση της δίκης
και πρόταση απο την επιτροπή ενός ευλόγου ποσού για το ∆ήµο Λευκάδας ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να αποφασίσει για
συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς που αφορά στην αριθ' 513/2013 απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας ,κατάργηση της δίκης και επίσης προτείνει το
ποσό των 4.000,00€, έναντι του ποσού που ζητάει ο αιτών Σπύρος Σκλαβενίτης.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα

αποφασίζει

Τη σύναψη συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς µετά του Σπύρου Σκλαβενίτη
που αφορά στην αριθ' 513/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
και κατάργηση της δίκης .
Αντιπροτείνουν έναντι της πρότασης του Σπύρου Σκλαβενίτη, ως πληρωτέο το ποσό
των 4.000,00€ και εφόσον ευδοκιµήσει η συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, τότε
εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.Ρόκκος Στέλιος και η δικηγόρος του
∆ήµου κα.Μαυρέτα Καρύδη, να υπογράψουν τα πρακτικά συµβιβασµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 64/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

