ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 185/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
20031/21.7.14 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».
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
5. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.∆. : : Ορισµός ∆ικηγόρου προς παράσταση και εκπροσώπηση του
∆ήµου Λευκάδας προς υποστήριξη της από 20-12-2013 και αριθµό κατάθεσης
7/2014 έφεσης αυτού κατά της αριθ'82/2013 απόφασης του Eιρηνοδικείου Λευκάδας
και της Ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία Υδάτωρ Λυµάτων ΑΕ, κατά την
δικάσιµο της 19-9-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή η µαταίωση δικάσιµο
κατ' ,άρθρο 72 περ.ι του Ν.3852/2010 .
Εισηγήτρια κα Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση, εκτός ηµερήσιας διάταξης του
ανωτέρω θέµατος, προκειµένου η δικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας, µαζί µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, να προβούν σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, για
την προσκόµιση των απαραίτητων για το θέµα, εγγράφων .
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, διάβασε στην
Ο.Ε. την εισήγησή τη, η οποία έχει ως εξής:
«∆υνάµει της αριθ'82/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας επάγονται τα
ακόλουθα:
Από την ένορκη κατάθεση του µάρτυρα αποδείξεως που περιέχεται στα ταυτάριθµα
µε την απόφαση πρακτικά, τα έγγραφα που προσκοµίζουν και επικαλούνται οι
διάδικοι, τους ισχυρισµούς τους και την εν γένει διαδικασία, αποδείχτηκαν τα
ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά. Υστερα απο προφορική συµφωνία ,η ενάγουσα,
εταιρεία µε την επωνυµία Υ∆ΑΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,τον Οκτώβριο 2008 επώλησε και παρέδωσε στον εναγόµενο
µια αντλία FLYGT τύπου CP 3170,100 ΜΤ 440 αντί τιµήµατος συµπεριλαµβανοµένου
και του ΦΠΑ 19%,9.103,50 ευρώ, εκδοθέντος και του αριθµ.214/31/10/2008
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τιµολογίου-δελτίου αποστολής. Η ως άνω αντλία εστάλη στον εναγόµενο ∆ήµο µε
αποστολή µέσω της µεταφορικής εταιρείας Π.Γ Καραγεώργος ΕΠΕ, σε συσκευασία
ενός ξυλοκιβωτίου, συνοδευόµενη από το παραπάνω τιµολόγιο όπως προκύπτει
από αυτό σε συνδυασµό µε την κατάθεση του µάρτυρα αποδείξεως ,γεγονός το
οποίο δεν αµφισβητήθηκε ειδικά από τον τελευταίο, ο οποίος ωστόσο δεν της
κατέβαλε το τίµηµα. Η παραπάνω σύµβαση πώλησης είναι άκυρη διότι δεν τηρήθηκε
ο απαιτούµενος για την κατάρτισή της τύπος ως εκ τούτου ο εναγόµενος ∆ήµος
Λευκάδας, λαµβάνοντας την παραπάνω παροχή απο την ενάγουσα µε βάση την
κατά τα άνω άκυρη σύµβαση, χωρίς να καταβάλλει το τίµηµα κατέστη πλουσιότερος
κατά το ποσό αυτό, το οποίο θα κατέβαλλε αν προµηθεύονταν αυτήν µε έγκυρη
σύµβαση από άλλον πωλητή και συνεπώς θα πρέπει, κατά το γενικό κανόνα του
άρθρου 904 ΑΚ,πο απορρέει από τις κοινωνικές αντιλήψεις περί δικαιοσύνης και
επιείκειας και έχει εφαρµογή και επι του ∆ηµοσίου και των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου ( βλ.ΑΠ 1930/1988,ΜπρΘεσ31131/1996),να υποχρεωθεί σε
απόδοση της ωφέλειας που περιήλθε σε αυτόν , αφου κατέστη πλουσιότερος χωρίς
νόµιµη αιτία και µ ζηµία της ενάγουσας .
Συνακόλουθα πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ΟΤΑ να καταβάλλει στην
ενάγουσα ,το ποσό των 1) 9.103,50 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο απο την επίδοση της
αγωγής µέχρι την εξόφληση, ως και τα δικαστικά έξοδα των 400 ευρώ.
Περαιτέρω δυνάµει της αριθ' 276/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Λευκάδας ασκήθηκε η απο 20-12-2013 και αριθµό κατάθεσης 29/2013 έφεση
του ∆ήµου Λευκάδας στην οποία ζητείται η ακύρωση της ως άνω82/2013 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Λευκάδας άλλως η µεταρρύθµιση αυτής επι το ευνοϊκότερον.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας , Μαυρέτα Καρύδη
εντολή για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς υποστήριξη
της από 20-12-2013 και αριθµό κατάθεσης 29/2013 έφεσης αυτού κατά της
αριθ'82/2013 απόφασης του Eιρηνοδικείου Λευκάδας και της Ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία: «Υδάτωρ Λυµάτων ΑΕ», κατά την δικάσιµο της 19-9-2014 ενώπιον
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας ,το οποίο εκδικάζει σε δεύτερο βαθµό ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει τα
έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς υποστήριξη της από 20-12-2013 και
αριθµό κατάθεσης 29/2013 έφεσης αυτού κατά της αριθ'82/2013 απόφασης του
Eιρηνοδικείου Λευκάδας και της Ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία: « Υδάτωρ
Λυµάτων ΑΕ», κατά την δικάσιµο της 19-9-2014 ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας ,το οποίο εκδικάζει σε δεύτερο βαθµό ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει τα έννοµα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 185/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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