ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 77
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 6209/1-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
Κοντογεώργης Ηλίας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
Καρφάκη Μαριάννα
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
Σκληρός Παναγιώτης
5. Λώλη Γεωργία
5.
Αραβανής Βασίλειος
6. Κούρτης Φίλιππος
6.
Καββαδάς Αθανάσιος
7. Σέρβος Κων/νος
7.
Γράψας Αθανάσιος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
9. Βλάχος Κων/νος
9.
10. Γκογκάκης Γρηγόριος
10.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
13. Γαζής Πάνος
13. που ήταν παρών.
14. Φίλιππας Γεώργιος
14.
15. Θερµός Ευάγγελος
15.
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
Ο ∆.Σ. κ. Κοντογεώργης Ηλίας,
ου
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. προσήλθε πριν την συζήτηση του 2
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18. θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
19. Τριλίβας Χρήστος
19.
Ο ∆.Σ. κ. Μαργέλης Σπυροπάνος,
20. Μαργέλης Σπυροπάνος
20. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
21. Κατωπόδη Ευανθία
21. 3 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος,
23. Ζουριδάκης Ευτύχιος
23. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
24. Σκληρός Φίλιππος
24. 5 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
25. Σταµατέλου ∆ήµητρα
25.
Ο ∆.Σ. κ. Τριλίβας Χρήστος,
26. Γληγόρης Κων/νος
26. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
27.
27. 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για αποδοχή υποχρέωσης του ∆ήµου προς την Εταιρεία Ανάπτυξης Λευκάδας
Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΛ) για αποζηµίωση της πρώην υπαλλήλου της.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Ο εντεταλµένος σύµβουλος, κ. Γρηγόρης Γκογκάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο:
«Η Εταιρεία Αναπτυξης Λευκάδας Α.Ε (ΕΤΑΝΑΛ), η οποία τελεί υπο εκκαθάριση, µε την
απο 19/12/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε οµόφωνα την απόλυση
της υπαλλήλου Μαλακάση Μαύρας και την καταβολή σ’ αυτήν της νόµιµης αποζηµίωσης από
τους εταίρους κατά τον λόγο συµµετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.
Σύµφωνα µε την απο 3/2/15 εισήγηση των εκκαθαριστών της εταιρείας , το συνολικό
ποσό της αποζηµίωσης της υπαλλήλου και της υποχρέωσης όλων των εταίρων, ανέρχεται στο
ποσό των 21.074,06 ευρώ.
Από το ποσό αυτό, το µέρος της υποχρέωσης που αναλογεί στο ∆ήµο µας, ως εταίρου
στην ΕΤΑΝΑΛ µε ποσοστό 20,50% , είναι 4.320,18 ευρώ.
Απο τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν.3852/10 , προκύπτει συµπερασµατικά
ότι οφειλές αναπτυξιακών εταιρειών των ΟΤΑ προς τρίτους, εφόσον οι εταιρείες τελούν υπό
εκκαθάριση, µπορούν να καταβάλλονται απο το ∆ήµο µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του.
Με δεδοµένα ότι έχει ήδη αποφασιστεί η απόλυση της υπαλλήλου της ΕΤΑΝΑΛ, και ότι
πρέπει να της καταβληθεί η νόµιµη αποζηµίωση και επειδή ο ∆ήµος µας σαν εταίρος της
ΕΤΑΝΑΛ πρέπει να αναλάβει το µερίδιο της οφειλής που του αναλογεί, εισηγούµαι προς το
∆ηµοτικό µας Συµβούλιο να αποδεχτεί την οφειλή προς την ΕΤΑΝΑΛ ποσού των 4.320,18 ευρώ
( που αναλογεί στο ∆ήµο), ώστε να καταβληθεί η αποζηµίωση στην απολυθείσα υπάλληλο της
ΕΤΑΝΑΛ Μαλακάση Μαύρα.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε
είκοσι πέντε (25) ψήφους, αποφασίζει:

Την αποδοχή υποχρέωσης του ∆ήµου προς την Εταιρεία Ανάπτυξης Λευκάδας Α.Ε.
(ΕΤΑΝΑΛ), ποσού των 4.320,18 ευρώ (που αναλογεί στο ∆ήµο), ώστε να καταβληθεί η
αποζηµίωση στην απολυθείσα υπάλληλο της ΕΤΑΝΑΛ, Μαλακάση Μαύρα.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 77/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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