
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 

 

Του Δημάρχου Ιλίου Νικόλαου Ζενέτου, ατομικά και με την ιδιότητα 

αυτή, κατοίκου Ιλίου (Κάλχου 48-50).  

Προς  

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.» και τον δ.τ. «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 8) και 

εκπροσωπείται νόμιμα.   

 

 Οπως είναι γνωστό η εφημερίδα σας προέβη στο φύλλο της 

23ης -4-2014 στη δημοσίευση ενός άρθρου – λίβελου σχετικά με 

τον Δήμο Ιλίου και με τίτλο «Φαγοπότι ………..Ιλίου φαεινότερον», 

καταγράφοντας υποκειμενικές απόψεις και βασιζόμενη σε 

καταγγελίες που προσβάλλουν τη τιμή και την υπόληψή μου τόσο 

με την ιδιότητα του Δημάρχου Ιλίου, όσο και ατομικά.  

Ευθύς αμέσως, οι συνεργάτες μου και εγώ, ζητήσαμε από την 

συντάκτρια του άρθρου Διαλεκτή Αγγελή όπως η  απάντηση των 

απόψεων του δημοτικού συμβούλου Θεόδωρου Δεύτου, που είναι 

αποκλειστικά ο αρμόδιος για τα θέματα που διαλαμβάνονται στο 

ρεπορτάζ και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου μέχρι τον 

Νοέμβριο του 2013 και μετέπειτα εντεταλμένος σύμβουλος σε 

θέματα πολιτισμού, να καταχωρηθεί στο ίδιο χώρο και με την ίδια 

ακριβώς μορφή που έλαβε χώρα και η καταχώριση της 

καταγγελίας. Πλην όμως εσείς, μολονότι λάβατε και γνώση το 

συνόλου των εγγράφων που αφορούν τα καταγγελλόμενα και 

αποδεικνύουν πάραυτα το αβάσιμο αυτών,  την επομένη ημέρα 

(24.4.2014) προβήκατε σε καταχώριση των απόψεων του 

δημοτικού συμβούλου Θεόδωρου  Δεύτου σε χώρο της εφημερίδας 



που μετά δυσκολίας θα ήταν αναγνώσιμο και μάλιστα μη 

δημοσιεύοντας αυτούσια την επιστολή που σας είχαμε εγχειρίσει.     

 Επειδή το εν λόγω δημοσίευμα έγινε πανελληνίως γνωστό 

και καταχωρήθηκε με τέτοιο τρόπο που δημιουργούσε εντυπώσεις 

στους αναγνώστες του ότι στο Ιλιον γίνεται  κακοδιαχείριση και 

κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. 

 Επειδή η μέχρι τώρα θητεία μου στην αυτοδιοίκηση διέπεται 

από τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας σε όλα τα 

ζητήματα διαχείρισης.  

 Επειδή με το εν λόγω δημοσίευμα θίχτηκε η τιμή και η 

υπόληψή μου, τόσο ατομικά όσο και ως Δήμαρχος Ιλίου.   

Σας ΚΑΛΩ όπως εντός τριών ημερών από τη λήψη της παρούσας 

προβείτε σε καταχώριση του συνόλου της επιστολής – απάντησης 

του δημοτικού συμβούλου Θεόδωρου Δεύτου το κείμενο της 

οποίας έχει επί λέξει ως εξής:   

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Του Θεόδωρου ΔΕΥΤΟΥ, δημοτικού συμβούλου Δήμου Ιλίου για 

θέματα Πολιτισμού.  

------------------------------- 

 Με τη παρούσα επιστολή μου εκφράζω την έκπληξη και την 

αγανάκτησή μου καθότι η εφημερίδας σας στο φύλλο της 23ης -4-

2014  κάνει λόγο με πηχαίους τίτλους για «Φαγοπότι …..Ιλίου 

φαεινότερον» και τεράστια ποσά για πολιτιστικές εκδηλώσεις.   

Επί των αναγραφομένων στο φύλλο αυτό τα οποία είναι απ’ άκρου 

εις άκρον αναληθή και για τα οποία πριν από την αναγραφή τους 

θα έπρεπε να είχατε ενημερωθεί από τον αρμόδιο δημοτικό 

σύμβουλο για θέματα πολιτισμού του  Δήμου Ιλίου σας αναφέρω 

τα παρακάτω: 



Α. Από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία και που είναι στη 

διάθεση του καθενός να λάβει γνώση, προκύπτει ότι στο σημείο 

που εσείς αναγράφετε «Αταυτοποίητα τιμολόγια» πρόκειται για 

δύο τελείως διαφορετικές εκδηλώσεις που η μεν μία έχει τίτλο 

«παρουσίαση κωμικής όπερας» με ποσό δαπάνης με Φ.Π.Α. 

(5.500) ευρώ που έχει εξοφληθεί  με το υπ’ αρ.  Χ.Ε. 209/2012 και 

για την οποία έχει εκδοθεί το με αριθμό 378/2011 τιμολόγιο, η δε 

δεύτερη έχει τίτλο «Ασμα Ασμάτων» με ποσό δαπάνης με Φ.Π.Α. 

(5.550) ευρώ που έχει εξοφληθεί με το υπ’ αρ. Χ.Ε. 210/2011 και 

για την οποία έχει εκδοθεί το με αριθμό 379/2011 τιμολόγιο. Η 

πρώτη εκδήλωση έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό πρωτ. 

1930/27.12.2011, η δε δεύτερη  με αριθμό πρωτ. 1931/27.12.2011, 

πλην όμως, εκ παραδρομής, η δεύτερη εκδήλωση (άσμα 

ασμάτων) αναρτήθηκε με τον τίτλο της προηγούμενης εκδήλωσης 

(κωμική όπερα).  

Β. Οσο αφορά για το αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαιδαμάντη.  

Πρόκειται για τρεις ξεχωριστές  εκδηλώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους και με ξεχωριστό 

τίτλο η κάθε μία και ειδικότερα: 

1. Η πρώτη εκδήλωση αφορούσε θεατρική παράσταση με τίτλο 

«Θαλασσινοί έρωτες» Αλ. Παπαδιαμάντη και για την οποία 

έχει εκδοθεί το με αρ. 388/2011 τιμολόγιο  που έχει 

εξοφληθεί  με το υπ’ αρ. 55/2012  χρηματικό ένταλμα 

συνολικού ποσού (4.674) ευρώ.  

2. Η δεύτερη εκδήλωση αφορούσε αφιέρωμα στον Αλ. 

Παπαδιαμάντη με τίτλο «Παιδική Παράσταση ΓΟΥΤΟΥ 

ΓΟΥΠΑΤΟΥ» για την οποία έχει εκδοθεί το με αρ. 385/2011 

τιμολόγιο που έχει εξοφληθεί με το υπ’ αρ. 56/2012 

χρηματικό ένταλμα ποσού (1.290) ευρώ.  



3. Η τρίτη εκδήλωση αφορούσε επίσης αφιέρωμα στον Αλ. 

Παπαδιαμάντη με τον Ζαχαρία Καρούνη και συνοδεία πιάνου 

στο θέατρο και για την οποία έχει εκδοθεί το με αρ. 407/2012 

τιμολόγιο που έχει εξοφληθεί με το υπ’ αρ. 115/2012 

χρηματικό ένταλμα συνολικού ποσού (4.600) ευρώ.      

 Γ. Οσο αφορά το συγκρότημα ETHNIC.  

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο καταγγέλλων βρίσκεται σε 

πλήρη σύγχυση αφού πρόκειται για μουσική «έθνικ»  που 

πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ» 

στις 30.12.2012 με ακούσματα  από την Λατινική Αμερική, το 

Μεξικό και την Αργεντινή και όχι για συγκρότημα ETHNIC.  Για 

την εν λόγω εκδήλωση εξεδόθη το με αρ. 460/2012 τιμολόγιο 

και εξοφλήθηκε με το υπ’αρ. 102/2013 χρηματικό ένταλμα.  

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί  ότι το συγκρότημα «ETHNIC. GR» 

πραγματοποίησε στις 5.4.2014 μουσική παράσταση με τίτλο 

«τσιγγάνικες του κόσμου μουσικές». Δηλαδή πρόκειται για 

τελείως διαφορετικά πράγματα.  

 Δ. Για τα αναγραφόμενα σχετικά με τη τετραμελή μπάντα «Τα 

τέσσεα Blues» ισχύουν τα παρακάτω: 

Πρόκειται για μουσική συναυλία με τίτλο « Τα Τέσσερα Blues» 

για την οποία έχει υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό ποσού 

(4.900) ευρώ με την εταιρεία «ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συνεπώς τα όσα 

αναγράφονται στο δημοσίευμα είναι παντελώς ανακριβή. Η 

εξόφληση του πιο πάνω ποσού έγινε με το υπ’ αρ. 390/2012 

χρηματικό ένταλμα.  

Πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα χρηματικά εντάλματα και τα 

συνοδευτικά αυτών έγγραφα ελέγχονται κατά νόμω ενδελεχώς 

από τον αρμόδιο Επίτροπο.  



Επίσης, όπως προανέφερα, όλα τα παραστατικά είναι στη 

διάθεση του οιουδήποτε για πλήρη και σαφή ενημέρωσή του και 

καλό θα ήταν πριν από τη δημοσίευση οιασδήποτε καταγγελίας 

να ερευνάται η αλήθεια των καταγγελλομένων.  

Επομένως με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να προβείτε σε 

πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και μάλιστα με καταχώριση 

όπως ακριβώς έγινε και του καταγγέλλοντος με την επιφύλαξη 

κάθε δικαιώματός μας για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε 

βλάβης προκλήθηκε από το σχετικό δημοσίευμα.  

Με εκτίμηση 

Θεόδωρος ΔΕΥΤΟΣ  

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ιλίου  

 

Άλλως, μετά τη παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω 

προθεσμίας, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι θα προβώ σε όλες τις νόμιμες 

ενέργειες και προς όλες τις κατευθύνσεις για την 

αποκατάστασης της βλάβης που υπέστην  από την άδικη και 

παράνομη συμπεριφορά σας.  

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει 

νόμιμα τη παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται 

αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο αυτής στην έκθεση 

επιδόσεώς του.  

Ιλιον, 25 Απριλίου 2014 

Ο εξωδίκως καλών και Δηλών  

Νικόλαος Ζενέτος 

Δήμαρχος Ιλίου 

 


