ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 176/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µήνα Ιουλίου του
έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 15792/23-7-15 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
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Σέρβος Κων/νος
6
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Ο κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 7ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε για χορήγηση εντολής στη δικηγόρου του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στη δικάσιµο της
18ης/9/15 εναντίον της προσφυγής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας του Γρηγορίου
Χατζηδηµητρίου και του Νίκου Χατζηκυριάκου.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
“Περιήλθε εις γνώση µας η από 20-10-2009 προσφυγή του Τεχνικού Επιµελητηρίου
υποκαθιστώντας τον Γρηγόρη Χατζηδηµητρίου και τον Νίκο Χατζηκυριάκο κατά του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων για την ακύρωση της αριθ'133 αποφάσεως του
∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας για απόρριψη της απο 28-11-2007 ένστασης των µελετητών της
προκαταρκτικής µελέτης κατά του 3580/24-10-2007 εγγράφου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (ΤΥ∆Κ
Ν.Λευκάδας ) σχετικά µε το πινάκιο αµοιβής της µελέτης <<Χωροθέτηση αιγιαλού και παραλίας -
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περιβαλλοντικών
επιπτώσεων-φυτοκάλυψης-προκαταρκτική
πεζοδροµίου-ποδηλατοδροµίου
Γύρας>>, κατά την 2η πιστοποίηση για την πληρωµή εκτελεσθεισών εργασιών.
Σύµφωνα µε την απο 14-1-2005 σύµβαση µε τον ∆ήµο Λευκάδας ανέλαβαν οι προσφεύγοντες την
εκπόνηση της προκαταρκτικής µελέτης πεζοδρόµου -ποδηλατοδρόµου Γύρας στο ∆ήµο Λευκάδας, η
οποία συντάχθηκε ,παραδόθηκε, παραλήφθηκε και εγκρίθηκε. Η προκαταρκτική Μελέτη ΠεζοδρόµουΠοδηλατοδρόµου Γύρας στο ∆ήµο Λευκάδας της οποίας υπολογίζεται η αµοιβή µε την παρούσα
πράξη, εκπονήθηκε από κοινού από τους α) Χατζηδηµητρίου Γρηγόρη και β) Χατζηκυριάκο Νικόλαο.
Η εκπονηθείσα από τους ανωτέρω µηχανικούς προκαταρκτική µελέτη εφαρµόζεται αποκλειστικά στο
συγκεκριµένο οικοδοµικό κτιριακό έργο και δεν επαναλαµβάνεται. Η ανωτέρω µελέτη ανετέθη
παραδόθηκε στον κύριο του έργου ∆ήµο Λευκάδας εµπροθέσµως και εγκρίθηκε απο αυτόν.
Ο προϋπολογισµός του έργου συνετάγη την 16.11.2006 και ενεκρίθη από τον κύριο του έργου την
27.11.2006, ήτοι εντός 4ου τριµήνου του 2006.
Περαιτέρω ως προκύπτει από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο ο εργοδότης οφείλει να τους καταβάλει
το σύνολο της αµοιβής τους από τον υποβληθέντα υπολογισµό του κατά το νόµο αρµοδίου Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας.
Στις 21-7-2008 υπεβλήθη αίτηση θεραπείας προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε , η οποία διεβιβάσθη προς
τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την 18-8-2008 λόγω αρµοδιότητας.
Ηδη παρήλθε άπρακτη η κατά νόµο σχετική προθεσµία. Στην προκειµένη περίπτωση η εκδιδόµενη,
τροποποιητική της υποβληθείσας πιστοποίησης, πράξη της Υπηρεσίας, ως εκδιδόµενη αναρµοδίως
ως προς το χρόνο είναι παράνοµη και κατά συνέπεια ακυρωτέα. Συγκεκριµένα ως αναφέρθηκε , η
∆ιοίκηση όφειλε να προβεί στον έλεγχο και στην τυχόν διόρθωση του πινακίου εντός µηνός από την
3/8/2008 οπότε και παρέλαβε τον λογαριασµό πληρωµής όπως συντάχθηκε από το ΤΕΕ. Παρά
ταύτα διόρθωσε την πιστοποίηση και µας απέστειλε την εντολή πληρωµής την 27-9-2008.Απο το
γράµµα του Νόµου και την νοµολογία προκύπτει ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν δύναται να
τροποποιήσει την ήδη αυτοδικαίως εγκριθείσα πιστοποίηση µετά την πάροδο µηνός από την
υποβολή της. Επίσης όπως ήδη ανέφεραν στην προσφυγή τους εκπόνησαν τις αναληφθείσες από
την Σχετική Σύµβαση µελέτες και παρέδωσαν αυτές στην αρµόδια υπηρεσία. Οι µελέτες τους δήθεν
ως επιστηµονικό έργο παρελήφθησαν από την υπηρεσία, εγκρίθηκαν στα πλαίσια του Νόµου και η
∆ιοίκηση σήµερα απολαµβάνει όλες τις ωφέλειες που πηγάζουν από αυτές. Συνεπώς ζητούν να
ακυρωθεί η προσβαλλόµενη απόφαση ,να γίνει δεκτός ο υπολογισµός της αµοιβής τους και να τους
καταβληθεί το ποσόν των 57.879,40 εντόκως και νοµίµως.
Επειδή υπάρχει ανάγκη συνδροµής των Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον , προς τούτο κρίνω σκόπιµο ότι πρέπει να δοθεί
άµεσα εντολή στην δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί να εκπροσωπήσει και να
υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας , ενώπιον του Γ ΄ Τµήµατος του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει άµεσα εντολή στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί να εκπροσωπήσει και να υπερασπίσει τον ∆ήµο Λευκάδας , ενώπιον του Γ΄ Τµήµατος
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιµο της 18-9-2015 ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο και να αποκρούσει την αριθ' 5/2009 προσφυγή του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας , υποκαθιστώντας τους συµπράττοντες µελετητές αρχιτέκτονες µηχανικούς , Γρηγόρη
Χατζηδηµητρίου και Νίκο Χατζηκυριάκο και η οποία στρέφεται κατά του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την ακύρωση
της αριθ'133/2008 απόφασης του ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας , να καταθέσει υπόµνηµα τυχόν
πρόσθετους λόγους , και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική πράξη ήθελε απαιτηθεί ώστε να
υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας.»
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 χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί
να εκπροσωπήσει και να υπερασπίσει τον ∆ήµο Λευκάδας , ενώπιον του Γ΄ Τµήµατος του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιµο της 18-9-2015 ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
και να αποκρούσει την αριθ' 5/2009
προσφυγή του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας ,
υποκαθιστώντας
τους συµπράττοντες
µελετητές αρχιτέκτονες µηχανικούς , Γρηγόρη
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Χατζηδηµητρίου και Νίκο Χατζηκυριάκο και η οποία στρέφεται κατά του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την ακύρωση
της αριθ'133/2008 απόφασης του ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας , να καταθέσει υπόµνηµα τυχόν
πρόσθετους λόγους , και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική πράξη ήθελε απαιτηθεί ώστε να
υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 176/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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