ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 43/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 339/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 18 του μήνα Δεκεμβρίου
του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 26972/14-12-2015 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας για απόκρουση της αγωγής της Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «Οργανισμός Προβολής και Διαφήμισης», ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο στις 11-01-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο .
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την γνωμοδότηση
της δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μας η από 1-12-2015 και αριθμό κατάθεσης 45/2015 αγωγή της άνω
εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Οργανισμός Προβολής και Διαφήμισης ΕΠΕ η οποία στρέφεται
κατά του Δήμου Λευκάδας και συζητείται κατά την συνεδρίαση της 11ης-1-2016 ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας, δυνάμει της οποίας μεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα: Η ενάγουσα
παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες για προβολή και διαφήμιση επιχειρήσεων, επαγγελματικών, ιδιωτών
κλπ. στο σχεδιασμό, την παραγωγή, την έκδοση, την διανομή πάσης φύσεως εντύπου, ηλεκτρονικού
και οπτικοακουστικού υλικού κλπ.
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Στην περίπτωση του Δήμου Λευκάδας αρμόδιο στέλεχος της επισκέφθηκε τον τέως Δήμαρχο
Λευκάδας στα κεντρικά γραφεία του Δήμου και τον παρέπεμψε στον αντιδήμαρχο και πρόεδρο του
Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας ,αρμόδιο για θέματα προβολής και διαφήμισης του Δήμου. Ότι δήθεν
ο Αντιδήμαρχος ζήτησε εγγράφως να καταθέσουν συγκεκριμένη πρόταση . Στις 21/10/2013
επέδωσαν στον Αντιδήμαρχο κ. Γαζή Αναστάσιο επιστολή με την πρόταση τους για την προβολή του
Δήμου έναντι συνολικού ποσού 590 ευρώ + Φ.Π.Α 23%. Με την υπ΄αριθμ. 149/2014 απόφαση το
Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε μέρος της πρότασης τους για την διαφημιστική καταχώρηση στον
επαγγελματικό οδηγό Αιτωλοακαρνανίας Ευρυτανίας & Λευκάδας έκδοσης 2014, έναντι συνολικής
δαπάνης 250,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η γνωστοποίηση αυτής της απόφασης έγινε προφορικά από
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και προχώρησαν στην υλοποίηση της, σχεδιάζοντας δύο διαφημίσεις για
το Δήμο Λευκάδας. Οι εν λόγω διαφημίσεις καταχωρήθηκαν έτσι όπως εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο στις σελίδες 128 & 232 του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ έκδοσης 2014. Στις 19/12/2014 με επιστολή προς τον νέο Δήμαρχο
(αριθ.πρωτ.32380/19-12-2014) του ζητούσαν να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την έκδοση του
τιμολογίου. Στις 23/01/2015 με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο έστειλαν συνημμένα το τιμολόγιο
(α.α. 4010/22-12-2014) συνολικού ποσού 307,50 Ευρώ (250 Ευρώ+ 57,50 Φ.Π.Α). Ο εναγόμενος
Δήμος στις 06/02/2015 με επιστολή της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του , επέστρεψε το εν λόγω
τιμολόγιο προκειμένου να ακυρωθεί με την αιτιολογία ότι: ….η υπηρεσία έκρινε ότι η εν λόγω δαπάνη
δεν είναι νόμιμη (αριθμ.41.2011 πράξη vii τμήματος Ελ. Συνεδρίου) και δεν μπορεί να ανατεθεί ( με
απόφαση Δημάρχου) διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες
του Δήμου και δεν συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής του, δεδομένου ότι οι
αριθμοί των τηλεφωνικών γραμμών των υπηρεσιών του Δήμου, είναι καταχωρημένοι στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου, ανευρίσκονται εύκολα από τις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο καθώς
επίσης μπορεί κάποιος να τους αναζητήσει στους ηλεκτρονικούς και έντυπους καταλόγους που
κυκλοφορούν από τις τηλεπικοινωνίες και λοιπές εταιρείες παροχές πληροφοριών. Σημειώνεται πως
η εν λόγω δαπάνη είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο νομίμως και μετά την έκδοση του
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ και την ανάληψη
της νέας Δημοτικής Αρχής αυτή απεφάνθη, πως η εν λόγω διαφημιστική Δαπάνη δεν είναι νόμιμη και
ως εκ τούτου αρνείται την πληρωμή της. Εντελώς αντίθετα με τα συναλλακτικά ήθη και την καλή
πίστη, ευθέως η νέα Δημοτική αρχή αθέτησε την υποχρέωση της προς καταβολή του τμήματος της
προβολής επικαλούμενη έωλα επιχειρήματα περί της μη λειτουργικής ανάγκης του Δήμου Λευκάδας
& ερμηνεύοντας κατά το δοκούν την ως άνω αναφερόμενη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η ενάγουσα θεωρεί πως η έννοια της λειτουργικής δαπάνης είναι νόμιμη ερμηνεύεται αναλογικά και
σωστά από τους υπόλοιπους Δήμους της περιοχής μας (Δήμος Θέρμου & Δήμος Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου ) που έχουν επιλέξει να προβληθούν στον οδηγό μας με ανάλογες διαφημίσεις και
ουδέποτε εμφάνιζαν ζήτημα σύγκρουσης με την ως άνω αναφερόμενη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου(αριθμ.41.2011 πράξη vii τμήματος Ελ. Συνεδρίου) και εκπληρώνουν στο ακέραιο τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Περαιτέρω ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος Λευκάδας να καταβάλει το ποσόν των 307,50 ευρώ.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να χορηγήσει εντολή στην Δικηγόρο Δήμου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας και να αποκρούσει την αγωγή της Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης Οργανισμός Προβολής και Διαφήμισης ΕΠΕ, η οποία στρέφεται κατά Δήμου Λευκάδας κατά
την δικάσιμο της 11ης-1-2016, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. Εν γένει δε, να υποστηρίξει τα έννομα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας .»
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 στην Δικηγόρο Δήμου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας και να αποκρούσει την αγωγή της Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης Οργανισμός Προβολής και Διαφήμισης ΕΠΕ, η οποία στρέφεται κατά Δήμου Λευκάδας κατά
την δικάσιμο της 11ης-1-2016, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’
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αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. Εν γένει δε, να υποστηρίξει τα έννομα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 339/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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