Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 6/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:63/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 26η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tετάρτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.4751/
21.2.2014 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 εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
Πρίν τη συζήτηση του 7ου θέµατος προσήλθε το µέλος της Επιτροπής
κ.Μπραντζουκάκης Νικόλαος και η Συνεδρίαση συνεχίζεται µε έξι (6) µέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
6) Μπραντζουκάκης Νικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σάντα-Μακρή Αικ.
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
11ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση
της
Οικονοµικής
Επιτροπής,
σχετικά
µε
αγωγές
µικροδιαφορών(Υ∆ΑΤΩΡ ΛΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.)
Εισηγ:Μαυρέτα Καρύδη- δικηγόρος ∆ήµου

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 10-03-2013 αγωγή της εταιρείας µε την
επωνυµίαΥ∆ΑΤΩΡ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕ η οποία στρέφεται κατά του ,∆ήµου Λευκάδας
κλπ. δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Η ως άνω ενάγουσα κατατείνεται ότι τον Αύγουστο του έτους 2010 στην Βασιλική
Λευκάδας, κατάρτισε µε τον ∆ήµο Απολλωνίων προφορική σύµβαση πώλησης
ανταλλακτικών αντλίας τύπου FLYGTτα οποία συνίστανται σε ανταλλακτικά πτερωτή,
ανταλλακτικά µανίκι, προστατευτικός δακτύλιος, θερµικοί διακόπτες καλώδιο ,λάδι.
Το τίµηµα των ως άνω πωληθέντων ειδών ανήλθε στο ποσόν των 1815 ευρώ συν
αναλογούντα ΦΠΑ 23% ποσού 417,45 ευρώ ,συνολικά 2232,45 ευρώ.
Περαιτέρω τον Αύγουστο 2010 στην Βασιλική Λευκάδας, κατάρτησαν µε τον ∆ήµο
Απολλωνίων προφορική σύµβαση έργου/παροχής υπηρεσιών ,παράλληλα µε την
προαναφερθείσα σύµβαση πώλησης, παρέχοντας σ'αυτόν υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης αντλίας CP 3152όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά κατά είδος, αξία
και ΦΠΑ στο µε αριθµό 000133/Μ-19-8-2010 τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών,

συνιστάµενες σε αποσυναρµολόγηση-συναρµολόγηση αντλίας CP3152,καθαρισµό
και βαφή ,περιέλιξη Η/Κ,επισκευή άξονα σε τρείς θέσεις.Το τίµηµα για τις ανωτέρω
υπηρεσίες µας ανήλθε στο ποσόν των 1.180 ευρώ συν τον αναλογούντα ΦΠΑ 23%
ποσού 270,40 ευρώ,συνολικά ποσόν 1451,40 ευρώ.
Κατ'ακολουθίαν των ως άνω ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος και για τις
αναφερόµενες στο ιστορικό της παρούσας αγωγής αιτίες να καταβάλει το συνολικό
ποσό 3.683,65 ευρώ,
Για τους παραπάνω λόγους,
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα
Καρύδη , για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας κατά της απο 2307-2013 αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία Υ∆ΑΤΩΡ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕ κατά την
δικάσιµο της 10-3-2014 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας , η σε οποιαδήποτε
άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο και να αποκρούσει την ως άνω αγωγή και εν γένει να
υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να αποφασίσει να
χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη , για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας κατά της απο 23-07-2013
αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία Υ∆ΑΤΩΡ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕ .
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη , για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας κατά της απο 23-07-2013
αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία Υ∆ΑΤΩΡ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕ κατά την δικάσιµο
της 10-3-2014 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας , η σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή δικάσιµο και να αποκρούσει την ως άνω αγωγή και εν γένει να
υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 63/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

