ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 24/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 191/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 14 του µήνα Αυγούστου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 17137/10-8-15 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Γιαννιώτης Οδυσσέας
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Καρφάκη Μαριάννα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου, για παράσταση και εκπροσώπηση
του ∆ήµου Λευκάδας, κατά της αγωγής της µονοπρόσωπης εταιρείας µε την επωνυµία ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, η οποία εκδικάζεται στις 21-9-2015 ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Στην ως άνω απο 23-3-2015 αγωγή µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα: Στα πλαίσια της
δραστηριότητας της ως ανω εταιρείας µεταξύ άλλων , είναι η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων αναλύσεων πόσιµου νερού και τροφίµων ,η σύνταξη µελετών και η παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών .
Σε εκτέλεση της µε αριθµό 10/19-2-2010 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου
Σφακιωτών υπογράφηκε το µε αριθµό 32/18-3-2010 ιδιωτικό Συµφωνητικό Συνεργασίας µεταξύ του
∆ήµου Σφακιωτών Λευκάδας και της εταιρείας µε την επωνυµία Βιοανάλυση Επιστηµονικά
εργαστήρια δια του εκπροσώπου αυτής ∆ηµήτριου ∆ηµητρίου. Οµως αν και η εταιρεία εκτέλεσε
προσηκόντως τους εργαστηριακούς ελέγχους πόσιµου νερού των δικτύων ύδρευσης ∆ήµου
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Σφακιωτών Λευκάδας για το έτος 2010, οι οποίοι έχουν προσκοµισθεί στον εναγόµενο ∆ήµο ,
αρνήθηκε να τις εξοφλήσει .Για την ανωτέρω αιτία εξέδωσε τα τιµολόγια παροχής συνολικού ποσού
2.646,50 ευρώ .Συνεπώς ζητά απο το ∆ικαστήριο να υποχρεώσει το ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλει το
ποσό των 2.646,50 ευρώ .
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας,Μαυρέτα Καρύδη , να παρασταθεί στην ως
άνω 21-9-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να
αποκρούσει την απο 23-3-2015 αγωγή
µικροδιαφοράς της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΜΙΚΕ) µε την επωνυµία <<ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ>> κατά του ∆ήµου Λευκάδας , µε αίτηµα να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Λευκάδας
να της καταβάλει το ποσόν των 2.646,50 ευρώ ή σε αντίθετη περίπτωση να συµβιβασθεί και να
καταβάλει τα ως άνω ποσά και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε
οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.»
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:
Την χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη , να παρασταθεί στην
ως άνω 21-9-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να
αποκρούσει την απο 23-3-2015 αγωγή
µικροδιαφοράς της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΜΙΚΕ) µε την επωνυµία <<ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ>> κατά του ∆ήµου Λευκάδας , µε αίτηµα να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Λευκάδας
να της καταβάλει το ποσόν των 2.646,50 ευρώ ή σε αντίθετη περίπτωση να συµβιβασθεί και να
καταβάλει τα ως άνω ποσά και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε
οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 191/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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