ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 15ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:96/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 3 του μήνα Απριλίου του έτους
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 6216/30-3-18 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σέρβος Κων/νος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
ο
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Ομόφωνα προτάσσεται το 2 θέμα της Η.Δ. και συζητείται πριν το 1 θέμα της Η.Δ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ο

ΘΕΜΑ 3 της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αριθ’ 158/2017 απόφασής της,
σχετικά με την αριθ’ 481/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου Μαυρέτας Καρύδη, η οποία έχει ως εξής:
«Στην αριθ’ 158/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας μεταξύ των άλλων
εμπεριέχονταν και τα εξής:
Περιήλθε εις γνώση μου η αριθ’ 481/2016 Απόφαση του Eιρηνοδικείου Αμαρουσίου η οποία εκδόθηκε
επί αγωγής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Pegasus Magazines publications AE κατά του
Δήμου Λευκάδας,
στην οποία μεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα εκθέτει, ότι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, συνήψε με τον
εναγόμενο Δήμο στις 27-4-2010,στην έδρα της στο Μαρούσι, σύμβαση διαφημιστικής καταχώρησης του
Δήμου Λευκάδας στο περιοδικό VOYAGER. Οτι η συμφωνηθείσα διαφημιστική καταχώρηση
πραγματοποιήθηκε από την ενάγουσα στο ως άνω περιοδικό την 20-5-2010 και ότι η αμοιβή της μετά από
έκπτωση –ανήλθε στο ποσό των 1.815,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το οποίο εκδόθηκε το
υπ’αριθ’066955/31-5-2010 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών που κατά την συμφωνία των διαδίκων ήταν
πληρωτέο τοις μετρητοίς. Στην ως άνω δίκη ο Δήμος Λευκάδας δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε
από δικηγόρο, διότι αποφασίσθηκε να μην παρασταθεί. Εν συνεχεία εκδόθηκε η αριθ’481/2016 απόφαση
του ως άνω Δικαστηρίου η οποία υποχρεώνει το Δήμο Λευκάδας να καταβάλει το ποσόν των 1.815,00 με
το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.
Επειδή η ως άνω απόφαση επιδόθηκε προς το Δήμο Λευκάδας στις 24-5-2017 και αρχίζει να εκπνέει η
προθεσμία τυχόν άσκησης επ’αυτής η οποία είναι στις 23-6-2017.
Επειδή όμως το ποσόν που υποχρεώνεται ο Δήμος Λευκάδας είναι μικρό και δεν άξιο λόγου το
αντικείμενο της διαφοράς, ούτε να διαιωνίζεται αυτή, αλλά θεωρώ ότι ο Δήμος Λευκάδας δέον όπως
καταβάλει το ως άνω ποσόν με τον νόμιμο τόκο και να περαιώσει την υπόθεση.
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Περαιτέρω αφού συζητήθηκε το θέμα αποφασίσθηκε να μην ασκηθεί έφεση κατά της αριθ’ 481/2016
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου και να καταβάλει το ως άνω ποσόν ο Δήμος Λευκάδας στην
ως άνω Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Pegasus Magazines publications ΑΕ.
Επειδή στην ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παραλείφθηκε να αναφερθεί να καταβληθεί
και η δικαστική δαπάνη .
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι να τεθεί εκ νέου το θέμα προς συζήτηση και να αποφασίσει περί καταβολής δικαστικής
δαπάνης. Και συγκεκριμένα να αποφασίσουν να καταβάλουν όσα η ως άνω αριθ’ 481/2016 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου υποχρεώνει το Δήμο Λευκάδας με το διατακτικό της.»
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 καταβολή όσων η υπ’ αριθ. 481/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου υποχρεώνει με το
διατακτικό της το Δήμο Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 96/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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