Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:32/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:287/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 25η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
31523/25.10.2011 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
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] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5) Γαζής Αναστάσιος
6] Ζουριδάκης Ευτύχιος
7] Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικολ.
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
10ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.32-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του Δήμου,για παράσταση και εκπροσώπηση του ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας, κατά τη δικάσιμο στις 12-12-11, σχετικά με αγωγή του Οργανισμού
Πολιτιστικής Ανάπτυξης ΤΕΛΙΚΟΝ, κατά του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητ: κα.Καρύδη Μαυρέτα,δικηγόρος του Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου η από 3 Μαρτίου 2011 αγωγή του Οργανισμού
πολιτιστικής Ανάπτυξης <<τελικόν>>αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας κατά του
Δήμου Λευκάδας, ως καθολικού διαδόχου του καταργηθέντος Δήμου Απολλωνίων.
Αίτημα της ως άνω αγωγής είναι να υποχρεωθεί Δήμος Λευκάδας, να καταβάλει το
ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ (4.441,00Ε), με το
νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρις
εξοφλήσεως.
Ο πρώην Δήμος Απολλωνίων αγόρασε από την πιο πάνω εταιρεία πενήντα βιβλία
προκειμένου να τα προσφέρει σε τρίτους.

Παρά ταύτα όμως αφού δεν προηγήθηκε η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται
σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.γ του Κ.Δ.Κ. δεν έχει εξοφληθεί.
Οφείλω να επισημάνω όμως ότι το ποσόν που αιτείται η ως άνω εταιρεία
δεδομένου του γεγονότος της εξώδικης και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς
είναι χαμηλόν και υπάρχει περιθώριο εκ της επιτροπής να δοθεί εντολή για
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς.
Η ως άνω επιτροπή δύναται να προτείνει στην αντίδικο εταιρεία να δώσει ο Δήμος
το ποσόν των τριών χιλιάδων ευρώ και να κλείσει έτσι η διαφορά.
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, να δοθεί
εντολή στη
Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, είτε
να συμβιβασθεί ,είτε να
παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας, κατά της ως
άνω αγωγής της ανωτέρω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία
τελικόν ως ανωτέρω, στην προσδιορισμένη δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ’αναβολή δικάσιμο ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή, να δοθεί εντολή, στη
Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας να προχωρήσει σε εξώδικο συμβιβασμό.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή, στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας να προχωρήσει σε εξώδικο ή
δικαστικό συμβιβασμό, σχετικά με την αγωγή του Οργανισμού Πολιτιστικής
Ανάπτυξης ΤΕΛΙΚΟΝ, κατά του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:287/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

