ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:131/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 8 του μήνα Μαϊου του έτους
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 8498/4-5-18 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σέρβο Κων/νο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της Δικηγόρου του Δήμου, Μαυρέτας Ν. Καρύδη, για παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας Αθηνών, κατά της αγωγής της
ανωνύμου εταιρείας Χ.ΒΕΡΕΜΗΣ –ΟΤΙS A.B.E.T.E που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας που
εκδικάζεται στις 24-5-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Στην υπο κρίση αγωγή μεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα: Ότι στα πλαίσια της δραστηριότητάς
της, η ως άνω εταιρεία ήτοι εγκατάστασης και συντήρησης ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων και
κυλιόμενων κλιμάκων με έδρα τη Νέα Ιωνία, στις 1-1-2015 συμφώνησαν με τον εναγόμενο Δήμο για
λογαριασμό του Πνευματικού Κέντρου την προμήθεια ενός επιπλέον ανελκυστήρα.
Ότι στη συνέχεια, αν και αυτοί παρείχαν επιμελώς τις την παροχή των υπηρεσιών τους , ο εναγόμενος Δήμος
δεν έχει καταβάλει τη συμφωνηθείσα αμοιβή για τις υπηρεσίες συντήρησης του ανελκυστήρα για ολόκληρο το
έτος, ήτοι 1-1-2015 μέχρι και την 31-12-2015, για την οποία αμοιβή εξέδωσαν το υπ’αριθ’134707/10/6/2015
τιμολόγιο , συνολικής αξίας 2.148,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . Το ως άνω ποσό το αιτείται
επικουρικώς και με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας Αθηνών και να αποκρούσει την αγωγή της ανωνύμου εταιρείας
Χ.ΒΕΡΕΜΗΣ –ΟΤΙS A.B.E.T.E που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, που εκδικάζεται στις 24-5-2018 ή
σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, εν γένει δε να υπερασπίσει τα νόμιμα δικαιώματα
του Δήμου Λευκάδας με οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί καταθέτοντας προτάσεις, εξετάζοντας
μάρτυρες κλπ.
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας Αθηνών και να αποκρούσει την αγωγή της ανωνύμου
εταιρείας Χ.ΒΕΡΕΜΗΣ –ΟΤΙS A.B.E.T.E που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, που εκδικάζεται στις 245-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, εν γένει δε να υπερασπίσει τα νόμιμα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί καταθέτοντας προτάσεις,
εξετάζοντας μάρτυρες κλπ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 131/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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