ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 211/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 17η
του µήνα
Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 , ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 24222/12.9.2014 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Κούρτης Γεώργιος
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Βλάχος Κων/νος
8. Γκογκάκης Γρηγόριος
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου ,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου
Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών προς απόκρουση της από 14.2.2013 αγωγής της Ε.Ε.
µε την επωνυµία: Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝ∆ΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. στις 27/10/2014.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος , Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Αντιδήµαρχος κ. Νικητάκη Μάρκος, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µας η αριθ'15144/2013 αγωγή της εταιρείας µε την επωνυµία: εκδόσεις
Σοφια Μοσχανδρέου και Σια Ετερόρρυθµος Εταιρεία η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας,
στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Η αντίδικος εταιρεία στα πλαίσια του καταστατικού της , έχει σκοπό την έκδοση και κυκλοφορία
εφηµερίδων και περιοδικών γενικής ύλης και περιεχοµένου καθώς και ετησίων εκδόσεων
σχετιζοµένων µε την εκδοτική δραστηριότητα της επιχείρησης. Στα πλαίσια εποµένως του
προαναφερθέντος σκοπού η εταιρεία κατατείνεται δήθεν ότι έχει αναλάβει και την έκδοση της
ηµερήσιας πανελλήνιας οικονοµική εφηµερίδας ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ . Ηδη απο το έτος 2003
και επι µακρό διάστηµα πολλών ετών ανταποκρινόµενη καλή τη πίστει σε σωρεία αλλεπάλληλων
,συγκεκριµένων και ρητών εγγράφων και προφορικών προτάσεων και συµµορφούµενη µε απόλυτη
συναλλακτική συνέπεια στις εντεύθεν απορρέουσες συµβατικές της δεσµεύσεις προσέφερε
συστηµατικώς στον εναγόµενο ∆ήµο υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών υπηρεσίες έντυπης
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δηµοσίευσης στις στήλες της ως άνω εκδιδόµενης οικονοµικής εφηµερίδας. Συγχρόνως, ο
εναγόµενος ∆ήµος ανέλαβε πλήρως τις εκ των ως άνω διαµορφούµενων συµβατικών ενοχών
γενόµενες έναντι αυτών ενοχικές υποχρεώσεις του, και τούτο διότι περαιτέρω αποδέχθηκε,
χρησιµοποίησε και αξιοποίησε πλήρως τις εν λόγω υπηρεσίες µε αποκλειστικό σκοπό την
δηµοσίευση πλείστων όσων διακηρύξεων δηµοσίων διαγωνισµών, για την κάλυψη των ευρύτερων
λειτουργικών αναγκών του. Πλην όµως ο εναγόµενος ∆ήµος, παντελώς παράνοµα, αυθαίρετα και
αντισυµβατικά παραβίασε τα συµφωνηθέντα.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα ανωτέρω προαναφερθέντα και µε σκοπό την δηµοσίευση σωρείας
διακηρύξεων δηµοσίων διαγωνισµών τόσο του εναγοµένου ∆ήµου όσο και των πρώην ∆ήµων
Απολλωνίων, Ελλοµένου, Καρυάς, Λευκάδος , Σφακιωτών, και πρώην Κοινοτήτων Καλάµου και
Καστού, εξέδωσε τα κάτωθι επι πιστώσει τιµολόγια, τα οποία ανέρχονται στο ποσόν των 15.155,62
ευρώ. Τα ως άνω λοιπόν ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος για τις ανωτέρω διαλαµβανόµενες
πραγµατικές και νοµικές αιτίες να καταβάλει το ποσόν των 15.155,62 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο απο
την ηµεροµηνία εκδόσεως εκάστου τιµολογίου άλλως απο την επίδοση της παρούσας αγωγής και
µέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος να του καταβάλει
το ποσόν των 15.155,62 ευρώ µε το νόµιµο τόκο απο την παράδοση κάθε έργου και την έκδοση του
σχετικού παραστατικού εγγράφου τιµολογίου άλλως να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος να
καταβάλει το πιο πάνω ποσό απο την εξώδικη όχληση προς πληρωµή 29-5-2003,άλλως απο την
επίδοση της παρούσας αγωγής και µέχρι την εξόφληση.
Επειδή η ως άνω υπόθεση χρήζει ανάγκης ∆ικηγόρου ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Επειδή η Αγάθη Μεταξά έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις στο Αστικό δίκαιο και ιδιαίτερα στο ενοχικό
δίκαιο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Ν α χορηγηθεί εντολή σε ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Αγάθη Μεταξά να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας ως καθολικό διάδοχο των πρώην ∆ήµων
Σφακιωτών Ελλοµένου Απολλωνίων Καρυάς και Κοινοτήτων Καστού και Καλάµου και να
αποκρούσει την αριθ'15144/2013 αγωγή
της εταιρείας µε την επωνυµία Εκδόσεις Σοφία
Μοσχανδρέου και Σια ετερόρρυθµος εταιρεία που εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ,
κατά την δικάσιµο της 27-10-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και εν
γένει να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.»
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και η δικηγόρος του ∆ήµου, ενηµέρωσε διεξοδικά τα µέλη
της Ο.Ε. για την ανωτέρω υπόθεση.
Τα µέλη της Ο.Ε. ζήτησαν να κατατεθεί ένας κατάλογος µε τους Λευκαδίτες δικηγόρους των
Αθηνών, έτσι ώστε να δίνονται εντολές και σε άλλους δικηγόρους.
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 στη ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Αγάθη Μεταξά, να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας, ως καθολικό διάδοχο των πρώην ∆ήµων
Σφακιωτών, Ελλοµένου, Απολλωνίων, Καρυάς και Κοινοτήτων Καστού και Καλάµου και να
αποκρούσει την αριθ'15144/2013 αγωγή της εταιρείας µε την επωνυµία: «Εκδόσεις Σοφία
Μοσχανδρέου και Σια ετερόρρυθµος εταιρεία», που εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών,
κατά την δικάσιµο της 27-10-2014 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: 211/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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