ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 8/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 10 του µήνα Ιανουαρίου
του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 492/5-1-2017 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 8ο: Ενηµέρωση Ο.Ε. σχετικά µε την αρ. 196/2016 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ' 196/2016 τελεσίδικη απόφαση του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών σύµφωνα µε την οποία επάγονται τα ακόλουθα :
∆υνάµει της από 2932/2010 αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία ΑBS ΕΛΛΑΣ ΑΕ EMΠOΡΙΑ
ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ που εστρέφετο κατά
του ∆ήµου Λευκάδας, µε το αίτηµα να υποχρεωθεί να καταβάλλει ο τελευταίος στην ως άνω εταιρεία
1) 1.927,00 ευρώ συν ΦΠΑ για προµήθεια αντλίας AFP 0841.1-σ22/4-D01, 2) αντλίας ΙP 900-01-10KS-αξίας 815,00 ευρώ συν ΦΠΑ 3) µίας αντλίας ROBUSTA 300TS-W01-3P , αξίας 149,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 19%.
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Περαιτέρω εξεδόθη η αριθ' 286/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία
υποχρεώνει τον ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλει το ποσόν των 3.440,29 ευρώ απο 10 Ιουλίου 2009,
µέχρι την εξόφληση .
Κατ' ακολουθίαν της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος Λευκάδας άσκησε έφεση ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε σκοπό να ανατραπεί η πρωτοβάθµια απόφαση.
Εν συνεχεία εκδικάσθηκε η έφεση και εξεδόθη η αριθ'196/2016 απόφαση η οποία επικυρώνει
την πρωτοβάθµια απόφαση και υποχρεώνεται ο ∆ήµος Λευκάδας να καταβάλει το ποσόν των
3.440,29 ευρώ, απο 10 Ιουλίου 2009 µέχρι την εξόφληση και καταδικάζεται επιπλέον στην δικαστική
δαπάνη των 200,00 ευρώ.
Επειδή ή ως άνω απόφαση είναι τελεσίδικη και θα καταστεί και αµετάκλητη εφόσον παρέλθει
η προθεσµία αυτής η οποία είναι η 16 Ιανουαρίου 2017.
Επειδή δεν υπάρχουν νοµικά περιθώρια για να ασκηθούν έκτακτα ένδικα µέσα κατ' αυτής.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους
Εισηγούµαι να συζητηθεί η ως άνω υπόθεση ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας και να αποφασίσει περί της καταβολής των ως άνω επιδικασθέντων χρηµάτων, ποσού
3.440,29 ευρώ µε τους νόµιµους τόκους και την δικαστική δαπάνη 200,00 ευρώ στην εταιρεία µε την
επωνυµία: «ΑBS ΕΛΛΑΣ ΑΕ EMΠOΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.»
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 καταβολή των ως άνω επιδικασθέντων χρηµάτων, ποσού 3.440,29 ευρώ µε τους
νόµιµους τόκους και την δικαστική δαπάνη 200,00 ευρώ στην εταιρεία µε την επωνυµία: «ΑBS
ΕΛΛΑΣ ΑΕ EMΠOΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 8/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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