Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:36/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:238/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.30209/
21.10.2013 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 εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5)Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σάντα –Μακρή Αικατερ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.36-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για χορήγηση εντολής, στη δικηγόρο του
∆ήµου, για παράσταση του ∆ήµου Λευκάδας κατά ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”,
ενώπιον του ∆ιοικ.Εφετείου Πατρών στη δικάσιµο 15-11-2013 ή σε
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.
Εισηγ:Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου.
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 21-1-2008 και ΑΒΕΜ 8 προσφυγή της
εταιρείας Π.ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣκαι ΣΙΑ ΕΕ δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα
ακόλουθα:
Ο ∆ήµος Απολλωνίων Νοµού Λευκάδας διακήρυξε δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό
και µε το σύστηµα των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης για την επιλογή αναδόχου
του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΎ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΠΟΝΤΗΣ µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή,συνολικού
προυπολογισµού 531.557 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε την 18/4/2005,µε δε την µε αριθµό 23/2005 απόφαση
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής κατακυρώθηκε το µε αριθµό 1600/18/4/2005 πρακτικό
της ∆ηµοπρασίας και αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου στην ανακηρυχθείσα
µειοδότρια εταιρεία τους µε ποσοστό εκπτωσης 31,60%,υπογραφείσας σχετικά της
απο 10-6-2005 εργολαβικής σύµβασης.

Το αναληφθέν απο την εταιρεία τους έργο περαιώθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα ,ήτοι
εντός της εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας την 29/4/2006,όπως προκύπτει απο
τις εκδοθείσες κατ άρθρο 52Π∆ 609/1985, απο 2/5/2006 έκθεση περαίωσης και
βεβαίωση περαίωσης εργασιών αντίστοιχα, της ΤΥ∆Κ Νοµού Λευκάδας.
Με το απο 9-3-2007 έγγραφό τους και µε δεδοµένο ότι είχαν περισσότεροι απο εξι
µήνες απο την περάτωση του έργου υποβάλλανε την κατά το άρθρο 11 του
ν.1418/1984 και άρθρο 53 Π∆ 609/1985 όχληση για την διενέργεια προσωρινής
παραλαβής του έργου, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι οι υποβληθείσες την
27/6/2007 τελικές επιµετρήσεις είχαν αυτοδικαίως εγκριθεί δεδοµένου ότι παρήλθε το
δίµηνο εντός του οποίου η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είχε υποχρέωση να προβεί σε
έλεγχο της Τελικής Επιµέτρησης και κοινοποίηση της στον Ανάδοχο.
Κατά της πράξης διόρθωσης των τελικών επιµετρήσεων ,διόρθωση διενεργηθείσα
κατά παράβαση κάθε αρχής νοµιµότητας, εννέα µήνες, αντί της εκ του νόµου
τασσοµένης προθεσµίας των δύο µηνών, µετά την υποβολή αυτών ασκήσαν νόµιµα
και παραδεκτά την απο 22/3/2007 µε αριθµό κατάθεσης ΤΥ∆Κ 1022/29/3/2007
ένστασή τους λαµβάνοντας ιδία υπόψη ότι η ένσταση τους τεκµαίρεται σιωπηρώς
απορριφθείσα µετά την πάροδο δύο µηνών απο την υποβολή της ήτοι την 29-52007,και σε κάθε περίπτωση ρητώς απορρίφθηκε και µε την µε αριθµό 64/5/6/2007
απόφαση ∆ήµου Απολλωνίων κατά των οποίων ασκήσανε την απο 20-8-2007
αίτηση θεραπείας τεκµαιρόµενη σιωπηρώς απορριφθείσα µετά την άπρακτη πάροδο
τριµήνου απο την υποβολή της. Περαιτέρω µε την υπ' αριθ' πρωτ.1783/19/3/2007
πρόσκληση του Αντιδηµάρχου Απολλωνίων κληθήκαµε όπως προσέλθουµε στην
διαδικασία προσωρινής παραλαβής του έργου.
Κατά του άνω πρωτοκόλλου ασκήσαν την απο 10/4/2007 ένστασή τους η οποία
απορρίφθηκε µε την προσβαλλόµενη µε αριθµό 65/5/6/2007 απόφαση δηµοτικού
συµβουλίου ∆ήµου Απολλωνίων σε συνέχεια της µε αριθµ.πρωτ.1116/23/4/2007
εισήγησης της ΤΥ∆Κ Ν .Λευκάδας.
Κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και της µε αριθµό 65/2007
απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου ∆ήµου Απολλωνίων, µε την οποία
απορρίφθηκε η ένστασή τους άσκησαν ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων την απο 24/8/2007 αίτηση θεραπείας κοινοποιηθείσας σε αυτόν την
5/9/2007 ως και στον ∆ήµο Απολλωνίων και τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε .
.Παρερχοµένης άπρακτης της εκ του νόµου τασσοµένης προθεσµία των τριών µηνών
για τη λήψη απόφαση επ άυτής,η αίτηση θεραπείας τεκµαίρεται σιωπηρώς
απορριφθείσα την 5/12/2007.Κατόπιν αυτών νοµίµως εκπροθέσµως και παραδεκτώς
ασκούν ενώπιον του παρόντος ∆ικαστηρίου την παρούσα προσφυγή ζητούµενοι την
ακύρωση των προσβαλλοµένων πράξεων.
Επειδή η ως άνω προσφυγή που στρέφεται κατά του ∆ήµου ως καθολικού διαδόχου
του ∆ήµου Λευκάδας έχει βαρύνουσα σηµασία για τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας.,
Εισηγούµαι να χορηγηθεί στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας , Μαυρέτα Καρύδη
εντολή για να παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 21-1-2008 και ΑΒΕΜ 8
προσφυγή της εταιρείας µε την επωνυµία Π.ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ για τη
ακύρωση της απο 5/6/2007,µε αριθµό 65/2007 απόφασης ληφθείσας στην µε αριθµό
11/2007 συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Απολλωνίων µε θέµα απόφαση ∆Σ
σε ένσταση του αναδόχου του έργου <<ολοκλήρωση επέκταση αποχετευτικού
δικτύου οικισµών Βασιλικής -Πόντης >>που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας ως
καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Απολλωνίων
η οποία εκδικάζεται ενώπιον του
Γ'τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στην δικάσιµο της 15-11-2013, η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο, να καταθέσει υπόµνηµα πρόσθετους
λόγους και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε
νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί».

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για τη
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου , να παρασταθεί και να αποκρούσει την
απο 21-1-2008 και ΑΒΕΜ 8 προσφυγή
της εταιρείας µε την επωνυµία
Π.ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παραπάνω
εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή , στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας , Μαυρέτα Καρύδη , για να
παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 21-1-2008 και ΑΒΕΜ 8 προσφυγή της
εταιρείας µε την επωνυµία Π.ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ για τη ακύρωση της απο
5/6/2007,µε αριθµό 65/2007 απόφασης ληφθείσας στην µε αριθµό 11/2007
συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Απολλωνίων µε θέµα απόφαση ∆Σ σε
ένσταση του αναδόχου του έργου <<ολοκλήρωση επέκταση αποχετευτικού δικτύου
οικισµών Βασιλικής -Πόντης >> που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας ως
καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Απολλωνίων, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του
Γ'τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στην δικάσιµο της 15-11-2013, η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο, να καταθέσει υπόµνηµα πρόσθετους
λόγους και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε
νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 238/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

