ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 229/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 6 του µήνα Αυγούστου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 15756/2-8-2019 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
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7
8
8
9
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 6 της ηµερήσιας διάταξης: Ενηµέρωση της Ο.Ε. σχετικά µε την αριθ’ 1/2017 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας µεταξύ των διαδίκων ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, και του
∆ήµου Λευκάδας καθολικού διαδόχου του Ν.Π.∆.∆ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ήµου 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
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθµ. 1/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, µεταξύ των διαδίκων
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, και του ∆ήµου Λευκάδας καθολικού διαδόχου του
Ν.Π.∆.∆
ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ήµου Λευκάδας , δυνάµει τοις οποίας ιστορεί τα ακόλουθα:
Με την κρινόµενη αγωγή το ενάγον ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, που
λειτουργεί µε τη µορφή της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, διοργανώνοντας θεατρικές παραστάσεις που
επιχορηγούνται από την προγραµµατική σύµβαση που έχει υπογραφεί µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού του
∆ήµου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου, εκθέτει ότι µετά από προφορική συµφωνία που σύναψε στην
Λευκάδα µε τον νόµιµο εκπρόσωπο του εναγοµένου, πραγµατοποίησε στην Λευκάδα την θεατρική παράσταση
που µε λεπτοµέρεια αναφέρει στη αγωγή. Ότι µολονότι το ενάγον πραγµατοποίησε τη συµφωνηθείσα
παράσταση έναντι αµοιβής ποσού 1.200,00 ευρώ εκδίδοντας τη σχετικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, το
εναγόµενο δεν του έχει καταβάλει ακόµη το ως άνω ποσό παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις του. Ζήτα δε,
κατόπιν αυτού να υποχρεωθεί το εναγόµενο να της καταβάλει το κατά παραπάνω οφειλόµενο ποσό των
1.200,00 ευρώ, µε το νόµιµό τόκο µετά την παράδοση 15 ηµερών από την έκδοση του σχετικού τιµολογίου
άλλως από τη εποµένη της επίδοσης της αγωγής, και να καταδικαστεί το εναγόµενο στη δικαστική του δαπάνη
και επικουρικά σε περίπτωση που κριθεί ότι η συναφθεί το εναγόµενο των διαδίκων σύµβαση πάσχει από
ακυρότητα να υποχρεωθεί το εναγόµενο να του καταβάλει το ανώτερο ποσό µε βάση τις διατάξεις για τον
αδικαιολόγητο πλουτισµό.
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Από την ένορκη κατάθεση της µάρτυρος απόδειξης και όλα τα έγγραφα που νόµιµα προσκοµίζουν και
επικαλούνται οι διάδικοι, από όλη γενικά τη συζήτηση της υπόθεσης, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγµατικά
περιστατικά: το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θεάτρων Ιωαννίνων (∆ΗΠΕΘΕ) Ι∆ΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1983 ξεκινώντας µαζί
µε άλλα πέντε (5) περιφερειακά θέατρα το θεσµό των ∆ΗΠΕΘΕ. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια του Οργανισµού
Ηπειρωτικού Θεάτρου (ΟΗΘ), που πρωτοστάτησε στο ανέβασµα επαγγελµατικών θεατρικών παραστάσεων της
ελληνικής περιφέρειας. Σήµερα λειτούργει µε την δοµή της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης έχοντας βάση
την προγραµµατική σύµβαση που έχει υπογραφεί µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού του ∆ήµου Ιωαννιτών και
Περιφέρειας Ηπείρου, φορείς που επιχορηγούν τη λειτουργία του θεάτρου. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων
της το ως άνω εναγόµενου του ανέθεσε τη πραγµατοποίηση στις 23-8-2011 της παιδικής θεατρικής
παράστασης «ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΑΣ» στο ∆. ∆. Λευκάδας. Το ενάγον πραγµατοποίησε την
παράσταση και εξέδωσε το υπ΄αριθ. 2049/3-10-2011 τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, συνολικής αξίας 1200
ευρώ, ήτοι 975,61 ευρώ καθαρή αξία πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 23% 224,39 ευρώ, σύνολο 1.200 ευρώ µε τη
συµφωνία όπως καταβληθεί το ανώτερο πόσο µέσα σε 15 µέρες από την έκδοση ανωτέρου τιµολογίου. Το
εναγόµενο, ωστόσο µέχρι σήµερα δεν έχει καταβάλλει τη συµφωνηθείσα αµοιβή του ενάγοντος, παρά τις
επανειληµµένες οχλήσεις του. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να καταδικαστεί το εναγόµενο να
καταβάλει στο ενάγον το ποσό των 1.200,00 ευρώ µε το νόµιµο τόκο µετά την παράδοση των 15 ηµερών από
τη έκδοση του ως άνω τιµολογίου, όπως είχε συµφωνηθεί µεταξύ τους. Τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος
πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εναγοµένου που ηττήθηκε µε τα άρθρα 176,191 παρ.2 και 591 παρ.1 εδ.
Α΄ Κ.Πολ.∆., όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό, ύψους 150 ευρώ.
Επειδή η ανωτέρω απόφαση επιδόθηκε προς τον ∆ήµο Λευκάδας στις 12-7-2019πλήν όµως έχει παρέλθει
τριετία από την δηµοσίευση της προς τούτο έχει έχει καταστεί τελεσίδικη και αµετάκλητη .
Επειδή δέον όπως ο ∆ήµος Λευκάδας δια των οργάνων του αποφασίσει άµεσα και καταβάλει το ως άνω
ποσόν ,διότι επίκειται κίνδυνος αναγκαστικής εκτέλεσης αυτής
Για όλους τους ανωτέρω λόγους
Εισηγούµαι προς την ΟΕ να αποφασίσει την µη άσκηση κανενός έκτακτου ένδικου µέσου και την παραποµπή
της υπόθεσης προς τις Οικονοµικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας ως αρµόδιες για την καταβολή του ως άνω
ποσού και της δικαστικής δαπάνης, όπως δηλαδή υποχρεώνει η αρ. 1/2017 αµετάκλητη δικαστική απόφαση.»
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:
Να µην ασκηθεί κανένα έκτακτο ένδικο µέσο, κατά της αριθ’ 1/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας µεταξύ των διαδίκων ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, και του ∆ήµου Λευκάδας
καθολικού διαδόχου του Ν.Π.∆.∆ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ήµου Λευκάδας και την παραποµπή της υπόθεσης προς τις
Οικονοµικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας ως αρµόδιες για την καταβολή του ως άνω ποσού και της
δικαστικής δαπάνης, όπως δηλαδή υποχρεώνει η ανωτέρω αρ. 1/2017 αµετάκλητη δικαστική απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 229/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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