ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 72/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µήνα Φεβρουαρίου του
έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 3425/22-2-19 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».
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Περδικάρη Αθανάσιο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 16 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό της δικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια
αντιµισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά της αγωγής µικροδιαφοράς της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την δικάσιµο στις 14-3-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η ως άνω εταιρεία συνήψε διαδοχικές προφορικές συµβάσεις
δυνάµει των οποίων ανέλαβε την επ’ αµοιβή καταχώριση στην εφηµερίδα ΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
υπηρεσιακών δηµοσιευµάτων, αναγόµενων στη λειτουργία και τις δραστηριότητές του (προκηρύξεις
διαγωνισµών, ανακοινώσεις προσλήψεων, προκηρύξεις τεχνικών έργων η προµηθειών κλπ.)
Ότι η αµοιβή και τα έξοδα της για τις ως άνω παρασχεθείσες υπηρεσίες ανέρχονται στις 2.577,09 ευρώ.
Περαιτέρω η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι ο ∆ήµος Λευκάδας αν και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα τα τιµολόγια δεν τα
έχει εξοφλήσει µέχρι σήµερα προς τούτο ζητά µε την παρούσα αγωγή που εκδικάζεται µε την διαδικασία των
µικροδιαφορών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας να υποχρεωθεί ο ∆ήµος να καταβάλει το ως άνω ποσό µε
τον νόµιµο τόκο ακόµη και µε την αρχή του αδικαιολόγητου πλουτισµού
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί στην ως άνω 14-3-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αθηνών για να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να αποκρούσει µε κάθε
νόµιµο τρόπο την αριθ’ ΓΑΚ 85937/2018 και ΕΑΚ 3153/2018 αγωγή µικροδιαφοράς της ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας
και µε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί, προς το συµφέρον αυτού.»
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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 ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί στην ως άνω 14-3-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αθηνών για να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να αποκρούσει µε κάθε
νόµιµο τρόπο την αριθ’ ΓΑΚ 85937/2018 και ΕΑΚ 3153/2018 αγωγή µικροδιαφοράς της ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας
και µε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί, προς το συµφέρον αυτού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 72/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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