ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 80/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 24 του µήνα Απριλίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7234/20-4-2015 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα 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. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Προτάσσεται το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Το 1ο θέµα συζητήθηκε τελευταίο και πριν την συζήτησή του, ήρθε ο κ. Σέρβος Κων/νος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 8ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή µη έφεσης κατά της αρ. 15/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας
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:
«Περιήλθε εις γνώση µας η αριθ' 15/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας µεταξύ των κάτωθι
διαδίκων ,ήτοι της ενάγουσας ανώνυµης εταιρεία µε την επωνυµία <<Υ∆ΑΤΩΡ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕ>>
και του εναγόµενου ∆ήµου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του καταργηθέντος ∆ήµου Απολλωνίων
.
Στην ως άνω απόφαση µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα: Απο 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 εν γένει διαδικασία
αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά.
Υστερα απο προφορική συµφωνία, µε τον ∆ήµο Απολλωνίων, τον Αύγουστο 2010, η ενάγουσα,
ανέλαβε την επισκευή και συντήρηση µιας αντλίας FLYGT τύπου CP 3152,στα πλαίσια δε της
συµφωνίας της αυτής, προέβη σε εργασίες αποσυναρµολόγησης -συναρµολόγησης, καθαρισµού,
βαφής περιέλιξης και επισκευή άξονα σε τρείς θέσεις, έναντι αµοιβής συµπεριλαµβανοµένου και ΦΠΑ
23%,1.451,40 ευρώ όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αριθµ.000117/2010 τιµολόγιο παροχής
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υπηρεσιών .Επίσης κατά τον ίδιο χρόνο η ενάγουσα κατόπιν προφορικής συµφωνίας µε τον ∆ήµο
Απολλωνίων επώλησε και παρέδωσε σ'αυτόν διάφορα ανταλλακτικά της ίδιας αντλίας και
συγκεκριµένα µια πτερωτή, ένα προστατευτικό δακτύλιο, ένα µανίκι,έ να δακτύλιο, ένα θερµικό
διακόπτη ένα καλώδιο, ένα λάδι και ένα set Bacic Repair Kit,συνολικής αξίας συµπεριλαµβανοµένου
και του ΦΠΑ 23% ,2.232,45 ευρώ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αριθµ. 000117/2010 τιµολόγιο
πώλησης και 0118/2010 δελτίο αποστολής. Η ενάγουσα εκτέλεσε τις ως άνω συµβάσεις, όπως τούτο
προκύπτει απο την κατάθεση του µάρτυρα αποδείξης σε συνδυασµό προς τα ως άνω παραστατικά,
τα οποία δεν αναιρούνται απο κανένα αντίθετο αποδεικτικό στοιχείο, ωστόσο ο ∆ήµος Απολλωνίων
και ο εναγόµενος ∆ήµος Λευκάδας , ως καθολικός διάδοχος του πρώτου δεν κατέβαλαν σ' αυτήν τα
οφειλόµενα.
Συνακόλουθα πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αγωγή και να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ΟΤΑ να
καταβάλλει στην ενάγουσα, το ποσό των 3.683,65 ευρώ µε το νόµιµο τόκο απο την επίδοσης της
αγωγής µέχρι την εξόφληση.
Επειδή η ως άνω διαφορά συζητήθηκε µε την διαδικασία των µικροδιαφορών, δεν επιδέχεται
κατ'αυτής έφεση, παρά µόνον αίτηση αναίρεσης στον Αρειο Πάγο , ως εκ τούτου θεωρώ ότι
περαιτέρω ο ∆ήµος πρέπει να παραιτηθεί των εκτάκτων ενδίκων µέσων της αναίρεσης γιατί άλλωστε
δεν υφίσταται λόγος ούτε προβλήθηκε στον πρώτο βαθµό ένσταση για παράβαση νόµου ή υπέρβαση
εξουσίας κλπ.
Επειδή και το ως άνω ποσόν που επιδίκασε το δικαστήριο είναι ευτελές. Προς τούτο δεν συµφέρει τον
∆ήµο Λευκάδας να δηµιουργεί ∆ικαστήρια άνευ αντικειµένου µε συνέπεια µεγαλύτερο οικονοµικό
κόστος.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας για την κατάργηση της ως άνω
διαφοράς και την προώθηση περαιτέρω, για αποπληρωµή του ως άνω ποσού.»
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, έδωσε διευκρινήσεις επί του θέµατος και
απάντησε σε ερωτήσεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
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 παραίτηση του ∆ήµου Λευκάδας των εκτάκτων ενδίκων µέσων κατά της αρ. 15/2014 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, και την αποπληρωµή του ποσού των 3.683,65 ευρώ µε το νόµιµο τόκο
απο την επίδοση της αγωγής µέχρι την εξόφληση, στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία:
<<Υ∆ΑΤΩΡ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕ>>.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 80/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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