ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 12ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 72/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 5495/24-3-17 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Σέρβος Κων/νος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3.
4. Καββαδάς Θωµάς
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Η κα Καρφάκη Μαριάννα, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 7ο: Ενηµέρωση Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την υπ΄αριθ. 15/2017 απόφαση
µικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας

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’ 15/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας δυνάµει της
οποίας , µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Από την ένορκη κατάθεση του µάρτυρα απόδειξης και όλα τα έγγραφα που νόµιµα
προσκοµίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από όλη γενικά τη συζήτηση της υπόθεσης, αποδείχτηκαν
τα ακόλουθα περιστατικά:
Η ενάγουσα εταιρεία µε την επωνυµία Μηχανογραφική ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην εµπορία
µηχανών και εξοπλισµού γραφείων, ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισµικού, υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών, επεξεργασίας δεδοµένων, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ότι, το πρώτο δεκαήµερο του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2010, ο ∆ήµαρχος του τότε ∆ήµου
Απολλωνίων, ο οποίος από 1-1-2011 καταργήθηκε και στη θέση του υπεισήλθε αυτοδικαίως ως
οιονεί καθολικός διάδοχός του ο συσταθείς µε το Ν.3852/2010 εναγόµενος ∆ήµος Λευκάδας, στην
έδρα του ∆ήµου στη Βασιλική, ανέθεσε δυνάµει εγγράφου ιδιωτικού συµφωνητικού στον νόµιµο
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εκπρόσωπο της ενάγουσας, το οποίο συνυπέγραψαν την συντήρηση και υποστήριξη των
µηχανογραφικών εφαρµογών, λογισµικού ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Η εκτέλεση του ως άνω έργου
συµφωνήθηκε και εκτελέσθηκε µέχρι τις 31-12-2010. Ως αµοιβή της ενάγουσας ορίσθηκε το ποσόν
των 4.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ποσοστού 23% , ποσού 920 ευρώ , ήτοι συνολικά
σε 4.920,00 ευρώ. Περαιτέρω η ενάγουσα εταιρεία εξέδωσε το αριθ’ 498/2010 τιµολόγιο.
Περαιτέρω η ως άνω αριθ’ 15/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας υποχρεώνει τον
∆ήµο Λευκάδας, να καταβάλει το οφειλόµενο τίµηµα συνολικού ποσού 5.854,00 ευρώ µε το νόµιµο
τόκο, από την επίδοση της αγωγής και επιπλέον υποχρεώνει το ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλει την
δικαστική δαπάνη του εναγοµένου ποσού 200,00 ευρώ .
Επειδή η ως άνω απόφαση επιδόθηκε προς το ∆ήµο Λευκάδας στις 23-3-2017 και ως εκ
τούτου αρχίζει να εκπνέει η προθεσµία της άσκησης τυχόν ενδίκων µέσων κατ’ αυτής.
Επειδή σε κάθε περίπτωση και αν ασκηθεί έφεση και η υπόθεση συζητηθεί και στον δεύτερο
βαθµό η ως άνω εταιρεία θα ικανοποιηθεί και υπάρχει κίνδυνος να λάβει επιπλέον περισσότερους
τόκους .
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας προς συζήτηση και να
αποφασίσει περί άσκησης ή µη έφεσης κατά της αριθ’ 15/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας, ή να αποφασίσει να καταβάλει το ως άνω ποσόν ο ∆ήµος Λευκάδας στην ως άνω εταιρεία
µε την επωνυµία ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ.»
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:
Τη µη άσκηση έφεσης, κατά της αριθ’ 15/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και την
καταβολή του συνολικού ποσού 5.854,00 ευρώ στην εταιρεία µε την επωνυµία ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΕ.» και επιπλέον την καταβολή ποσού 200,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 72/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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