ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 16/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 25 του µήνα Ιανουαρίου του
έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ: 1191/21-1-2019 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σέρβος Κων/νος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Περδικάρης Αθανάσιος
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν πέντε (5) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα το 3 θέµα της Η.∆. και συζητήθηκε πριν το 1 θέµα της Η.∆. και µετά τα
θέµατα Ε.Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 εκτός Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας αγωγής
της Π.Ι.Ν. για την λύση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Α
ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ)» κατ’ εφαρµογή του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920.
Σχετ.: Η υπ’ αριθµ. 69/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος, σχετικά µε άσκηση ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας αγωγής της Π.Ι.Ν. για
την λύση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ)»
Α
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Με το µε αριθµό 14084/29-4-2002 συµβόλαιο της Συµβολαιογράφου Λευκάδας Ακριβούλας
Βλασσοπούλου, το οποίο δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 3741/27-5-2002, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, συστάθηκε η
ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ), µε αρχικό
µετοχικό κεφάλαιο εβδοµήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ (73.375 €) και έδρα το ∆ήµο
Λευκάδας. Στη συνέχεια η προαναφερθείσα ανώνυµη εταιρία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών
του Τµήµατος Εµπορίου της Νοµαρχίας Λευκάδας και έλαβε αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 51830/91Β-02-1 και ΓΕΜΗ 16342443000. Ακολούθησε η παρακάτω τροποποίηση του καταστατικού της: α)
τροποποίηση της επωνυµίας της εταιρείας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΙΝ ΑΕ» και του σκοπού της (ΦΕΚ 4652/9-6-2003).
Όσον αφορά στο µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρίας, µετά και από την τελευταία αύξησή του στις 4-52003 (ΦΕΚ 6178/2003) ανήλθε στο ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα
πέντε ευρώ (249.475 €), διαιρεµένο σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) ονοµαστικές µετοχές.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρίας η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα καθώς και τις διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (ΦΕΚ 4652/2003), γενικός σκοπός της εταιρείας είναι: α. Η στήριξη της περιφερειακής πολιτικής για
την ανάπτυξη του τουρισµού. β. Η παροχή πληροφόρησης και στήριξης στους φορείς του τουρισµού, γ. Η
διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση µελετών που αφορούν την τουριστική αγορά δ. Η εφαρµογή, διαχείριση και
αξιοποίηση κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων, ε) Η υλοποίηση προγραµµάτων
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τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στ) Η πιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόµενων
υπηρεσιών στον τουρισµό σε περιφερειακό επίπεδο, ζ) Η υποστήριξη σε ενέργειες τουριστικής
δραστηριότητας, η) Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο της ΠΙΝ θέσεων και προτάσεων σε σχέση µε τον
τουρισµό.
Το τελευταίο ∆.Σ. της εταιρείας εκλέχθηκε µε την από 30-6-2011 απόφαση της γενικής συνέλευσης των
µετόχων (ΦΕΚ 1192/2012) µε τριετή θητεία, η οποία έληγε την 30-6-2014. Ακολούθως, µε την από 27-8-2014
απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων παρατάθηκε η θητεία του ∆.Σ., ώστε να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση
για την εκλογή νέου ∆.Σ. Με την από 9-1-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων
εκλέχθηκε νέο ∆.Σ. της εταιρείας, πλην όµως µε το υπ' αριθµ. 92128/15520/21-1-2016 έγγραφο του Τµήµατος
Εµπορίου της Π.Ε. Λευκάδας κρίθηκε ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του Ν. 2190/1920 για την εν λόγω
καταχώριση, λόγω µη τήρησης των άρθρων 26 και 32 του ανωτέρω νόµου και εν τέλει µε το υπ' αριθµ.
2332/24-10-2016 έγγραφο του ΓΕΜΗ ανακλήθηκε το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. Ως εκ τούτου,
η εταιρεία στερείται σήµερα εκπροσώπησης.
Είναι δε γεγονός ότι σήµερα:
1. Υπάρχουν οφειλές της εταιρίας προς το ∆ηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τρίτους, που απαιτούν την
εισροή µεγάλων χρηµατικών ποσών στα ταµεία της εταιρίας, ώστε να συνεχισθεί η λειτουργία της.
2. Με δεδοµένες τις οφειλές αυτές δεν έχει η εταιρία τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες
φορολογικές και ασφαλιστικές ενηµερότητες και δεν µπορεί ως εκ τούτου να υλοποιήσει τους σκοπούς της.
3. Έχει προ πολλού δαπανηθεί το σύνολο του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου, οι δε ζηµίες της είναι
πολλαπλάσιες του κεφαλαίου τούτου.
4. Όλοι οι µέτοχοι, µεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, έχουν δηλώσει την αδυναµία τους σε
πιθανή αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, δεδοµένης της διαµορφούµενης σήµερα πραγµατικότητας µε το
σηµαντικό περιορισµό της κρατικής χρηµατοδότησης των ΟΤΑ, οδηγώντας αναπόφευκτα στο περιορισµό, αν
όχι στον µηδενισµό, της δυνατότητας συνέχισης της συµµετοχής της σε αυτήν.
5. ∆εν έχει καταστεί δυνατόν να εξασφαλισθεί ο απαιτούµενος αριθµός προσώπων που θα αναλάβουν τη
διοίκηση της εταιρίας, δεδοµένου ότι µε την εκλογή τους θα αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες εν γένει από την
µη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, οφειλών προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τυχόν άλλων οφειλών.
6. Η εταιρεία δεν έχει δηµοσιεύσει ισολογισµούς από το έτος 2012 έως σήµερα.
Εξάλλου, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. οικ. 103758-17281/28-11-2016 έγγραφο του Τµήµατος Εµπορίου της
Π.Ε. Λευκάδας, η οποία είναι η εποπτεύουσα αρχή της ως άνω εταιρείας, η εταιρεία δεν έχει υποβάλει στην
Υπηρεσία οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 εγκεκριµένες από τις
Γενικές Συνελεύσεις, ήτοι: Πρακτικά ΓΣ, Εκθέσεις ∆Σ και Ελεγκτών, Ισολογισµούς, Προσαρτήµατα, Εφηµερίδες
µε Ισολογισµό και Προσκλήσεις µε τα αντίστοιχα παράβολα. Για τους ανωτέρω λόγους, η Υπηρεσία, ως
εποπτεύουσα αρχή, ζήτησε την λύση της εταιρείας κατ’ εφαρµογή του άρθρου 48§1 εδ. δ του Ν. 2190/1920.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως εποπτεύουσα αρχή, άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας την από 15-12-2016 αίτηση, µε την οποία ζητούσε την λύση της εταιρείας. Με την υπ’ αριθµ.
14/2017 απόφαση το ∆ικαστήριο έκρινε ότι απαιτείται ο διορισµός προσωρινής διοίκησης, ώστε να
εκπροσωπηθεί η εταιρεία κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Μετά την δηµοσίευση της αποφάσεως, οι µέτοχοι
κατέβαλαν προσπάθειες για την συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, όµως αυτό είναι ανέφικτο,
διότι όπως και ανωτέρω επισηµάνθηκε δεν έχει καταστεί δυνατόν να εξασφαλισθεί ο απαιτούµενος αριθµός
προσώπων που θα αναλάβουν τη διοίκηση της εταιρίας, δεδοµένου ότι µε την εκλογή τους θα αναλάβουν και
αυτοί τις ευθύνες εν γένει από την µη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, οφειλών προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο
και τυχόν άλλων οφειλών.
Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η λειτουργία της εταιρείας.
Έχοντας υπόψη ότι:
Το άρθρο 48Α του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήµερα, προβλέπει τα εξής:
1.
Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αγωγή µετόχου ή µετόχων που
εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς
τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και µόνιµο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.
2. Σπουδαίος λόγος κατά την προηγούµενη παράγραφο υφίσταται, ιδίως, εάν, λόγω ίσων συµµετοχών στην
εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συµβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν µπορεί να λειτουργήσει.
3. Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας ενώπιον του πολυµελούς πρωτοδικείου της έδρας της. Άλλοι
µέτοχοι, εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του κεφαλαίου, µπορούν να παρέµβουν στη
σχετική δίκη.
4. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφαση του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσµία για άρση των
λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογηµένα θεωρεί ότι το µέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσµία αυτή µπορεί να
είναι δύο (2) έως έξι (6) µήνες και µπορεί να παραταθεί µέχρι τρεις (3) µήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω
προθεσµία, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει µέτρα για την προσωρινή ρύθµιση των εταιρικών υποθέσεων.
Επειδή για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται αδύνατη η εξακολούθηση της εταιρείας.
Επειδή είναι αδύνατη η σύγκληση καθολικής γενικής συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας.
Επειδή είναι αδύνατη η εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και ο διορισµός προσωρινής διοίκησης.
Επειδή κατόπιν των ανωτέρω συντρέχει σπουδαίος λόγος για την λύση της εταιρείας µε δικαστική απόφαση.
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Επειδή ήδη το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας µε την υπ’ αριθµ. 69/5.3.2018 απόφαση του
Α
ενέκρινε την λύση της εταιρείας κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920.
Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2.
όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 54 του Ν.4447/16.
Επειδή εν προκειµένω δυνάµει του άρθρου 96ΚΠολ∆ απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ
Την έγκριση της µε αριθµ. κατάθεσης 31/2018 αγωγής ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
κατά της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
Α
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΙΝ ΑΕ» µε αίτηµα την λύση της κατ’ εφαρµογή του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920
Τον ορισµό της ∆ικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνης ∆ηµητρίου Τσερέ
(Α.Μ. ∆ΣΛ 81) προκειµένου: α΄ Να συντάξει και καταθέσει ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου την παραπάνω
αγωγή ενώπιον του αρµόδιου Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της ανώνυµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΙΝ ΑΕ» µε αίτηµα την λύση
Α
της κατ’ εφαρµογή του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920 και β’ Να παραστεί ενώπιον του αρµοδίου Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας ή οποιουδήποτε άλλου αρµόδιου ∆ικαστηρίου ή Αρχής σε κάθε ορισθησοµένη
δικάσιµο ή σε οιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο, καταθέτοντας προτάσεις και υποµνήµατα,
αναπτύσσοντας προφορικώς και γραπτώς τους ισχυρισµούς της ΠΙΝ προς υποστήριξη της αγωγής και γ΄ Να
προβεί σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική ενέργεια που σχετίζεται µε την ως άνω εντολή.»
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 έγκριση της µε αριθµ. κατάθεσης 31/2018 αγωγής ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας κατά της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Α
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΙΝ ΑΕ» µε αίτηµα την λύση της κατ’ εφαρµογή του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920
Τον ορισµό της ∆ικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνης ∆ηµητρίου Τσερέ
(Α.Μ. ∆ΣΛ 81) προκειµένου: α΄ Να συντάξει και καταθέσει ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου την παραπάνω
αγωγή ενώπιον του αρµόδιου Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της ανώνυµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΙΝ ΑΕ» µε αίτηµα την λύση
Α
της κατ’ εφαρµογή του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920 και β’ Να παραστεί ενώπιον του αρµοδίου Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας ή οποιουδήποτε άλλου αρµόδιου ∆ικαστηρίου ή Αρχής σε κάθε ορισθησοµένη
δικάσιµο ή σε οιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο, καταθέτοντας προτάσεις και υποµνήµατα,
αναπτύσσοντας προφορικώς και γραπτώς τους ισχυρισµούς της ΠΙΝ προς υποστήριξη της αγωγής και γ΄ Να
προβεί σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική ενέργεια που σχετίζεται µε την ως άνω εντολή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 16/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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