ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 35ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 430/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
19056/23-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
-------2 Βικέντιος Νικόλαος
2
3 Γιαννιώτης Παναγιώτης
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος δεν συµµετείχε στην συζήτηση του 4 θέµατος Ε.Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. επί της από 15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 53/2020) αγωγής της εταιρείας «Κάλαµος
Ναυτική Εταιρεία» κατά του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ηµήτριος Μασούρας, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
«Με την αρ. 411/2020 προηγούµενη απόφασή της, η Ο.Ε. αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της
Ο.Ε., κ. Χαράλαµπο Καλό, ∆ήµαρχο, να διαπραγµατευτεί µε την εταιρεία «Κάλαµος Ναυτική Εταιρεία», για την
οριστικοποίηση του οφειλόµενου ποσού και να επανέλθει το θέµα σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Ο ∆ήµαρχος, συναντήθηκε µε τον εκπρόσωπο της ενάγουσας εταιρείας και ο τελευταίος δέχθηκε την
συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς και ειδικότερα συµφώνησε να λάβει ποσό 20.000,00 ευρώ σε πλήρη και
ολοσχερή εξόφληση κάθε απαίτησής του κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Προτείνεται να γίνει αποδεκτή η διαδικασία της συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς µε το ανωτέρω
ποσό.»
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, στη συνέχεια είπε: Εµµένω στην αρχική µου θέση στην
προηγούµενη απόφαση της Ο.Ε., δηλαδή σύµφωνα µε την πρόταση του δικηγόρου του ∆ήµου, να χορηγηθεί
εντολή στον δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Ν. Μασούρα, να αντικρούσει την ως άνω
αγωγή υποβάλλοντας προτάσεις και σχετικά έγγραφα και εν γένει να εκπροσωπεί το ∆ήµο Λευκάδας µέχρι την
τελεσιδικία της υπόθεσης.
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος είπε: Και στις τέσσερις συνεδριάσεις της Ο.Ε. για το θέµα, διαπιστώνουµε ότι ούτε
η Οικον. Υπηρεσία, ούτε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, αµφισβητούν τα δροµολόγια.
Επειδή, το ποσό που συµφωνήθηκε µε τον κ. ∆ήµαρχο και Πρόεδρο της Ο.Ε. είναι προς το συµφέρον του
∆ήµου, συµφωνώ µε τον συµβιβασµό.
Ακολούθησε ψηφοφορία
Υπέρ της πρότασης του Προέδρου της Ο.Ε. για συµβιβασµό µε το ποσό των 20.000,00 € ψήφισαν επτά (7) µέλη
της Επιτροπής.
Κατά ψήφισε η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή.
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Χορηγεί ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας ∆ηµήτριο Ν. Μασούρα, ώστε
να παραστεί και να υπογράψει πρακτικό συµβιβασµού ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, µε το
οποίο θα καταργηθεί η δίκη που άνοιξε µε την από 15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 53/2020) αγωγή της ναυτικής
εταιρείας µε την επωνυµία «Κάλαµος Ναυτική Εταιρεία», που εδρεύει στο Μύτικα Ξηροµέρου κατά του ∆ήµου
Λευκάδας. Με το πρακτικό συµβιβασµού θα συµφωνείται ότι ο ∆ήµος Λευκάδας θα καταβάλει σε εύλογο βάσει των
εσωτερικών του διαδικασιών διάστηµα το χρηµατικό ποσό των 20.000,00 ευρώ στην ενάγουσα εταιρεία σε πλήρη
και ολοσχερή εξόφληση της τελευταίας για κάθε απαίτησή της που περιγράφεται στην ανωτέρω αναφερόµενη
αγωγή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 430/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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