Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:28/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:249/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 9η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
26760/5.10.2012 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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ(8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Σάντα-Μακρή Αικατ.
5) Zoυριδάκης Ευτύχιος
6) Γαβρίλης Δημήτρης
7)ΜαργέληςΓεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
10ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.28-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για
παράσταση ενώπιον του Διοικ.Εφετείου Ιωαννίνων, σχετικά με προσφυγή της
εταιρείας ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που αφορά στην αρ.64/2007 απόφαση του
Δ.Σ. Πρώην Δ.Απολλωνίων.
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η από 21/1/2008 προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία Π.Ζαβιτσάνος και Σια Ε.Ε η οποία απευθύνεται ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Ιωαννίνων μεταβατική έδρα Κέρκυρας και στρέφεται κατά του Δήμου
Απολλωνίων και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με
την οποία αναφέρεται ότι οι υποβληθείσες απο την εταιρεία τις 27/6/2006 τελικές
επιμετρήσεις του έργου ολοκλήρωση επέκταση αποχετευτικού δικτύου οικισμών
Βασιλικής -Πόντης λογίζονται αυτοδικαίως εγκριθείσες την 27/8/2006 οι γενόμενες σε
αυτές διορθώσεις οκτώ μήνες μετά την υποβολή τους δεν παράγουν έννομες
συνέπειες. Επειδή σε κάθε περίπτωση, μη νομίμως αναιτιολογήτως και αυθαιρέτως
περικόπησαν οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στις διορθώσεις.
.Eπειδή οι προσβαλλόμενες πράξεις και παραλείψεις είναι παράτυπες, παράνομες
αντισυμβατικές και βλαπτικές για τα συμφέροντα της εταιρείας .

Επειδή ως άνω διαφορά έχει μεγάλη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Απολλωνίων.
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να δοθεί άμεσα εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να παρασταθεί και να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο κατά την ως
άνω δικάσιμο 24/10/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο,ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων μεταβατικό Κέρκυρας και να αποκρούσει την απο
21-1-2008 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία Π.ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε, για
την ακύρωση α) της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της απο 20/8/2007 αίτησης
θεραπείας της ως άνω εταιρείας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων β) της απο 22/3/2007 ,με αριθμό πρωτ.ΤΥΔΚ Ν.Λευκάδας 1022/29/3/2007
ένστασης κατά της με αριθμό 4812/06& 641/07 (08-03-2007) Απόφασης της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΤΥΔΚ Ν.Λευκάδας γ) Της απο 5/6/2007 με αριθμό
64/2007,στην με αριθμό 11/2007 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Απολλωνίων,με θέμα <<Απόφαση Δ.Σ .σε ένσταση του αναδόχου του έργου
<<ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΎ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ -ΠΟΝΤΗΣ >>κατά της διόρθωσης και έγκρισης της τελικής
επιμέτρησης>> δ) Της αριθ' 4812/06& 641/07 (08-03-2007) Απόφασης της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας .Να καταθέτει υπομνήματα και πρόσθετους λόγους και
γενικά να προβεί σε κάθε διαδικαστική ενέργεια που ήθελε απαιτηθεί για την
προστασία των συμφερόντων του Δήμου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του
Δήμου Απολλωνίων”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για τη
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου,να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο κατά την ως άνω δικάσιμο
24/10/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο,ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Ιωαννίνων μεταβατικό Κέρκυρας .
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα.Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο
μέσο κατά την ως άνω δικάσιμο 24/10/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή
δικάσιμο,ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων μεταβατικό Κέρκυρας και να
αποκρούσει την απο 21-1-2008 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία
Π.ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε, για την ακύρωση
α) της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της απο 20/8/2007 αίτησης θεραπείας
της ως άνω εταιρείας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
β) της απο 22/3/2007 ,με αριθμό πρωτ.ΤΥΔΚ Ν.Λευκάδας 1022/29/3/2007 ένστασης
κατά της με αριθμό 4812/06& 641/07 (08-03-2007) Απόφασης της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας ΤΥΔΚ Ν.Λευκάδας
γ) Της απο 5/6/2007 με αριθμό 64/2007,στην με αριθμό 11/2007 συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Απολλωνίων,με θέμα <<Απόφαση Δ.Σ .σε ένσταση
του αναδόχου του έργου <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΎ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ -ΠΟΝΤΗΣ >>κατά της διόρθωσης και έγκρισης της
τελικής επιμέτρησης>>
δ) Της αριθ' 4812/06& 641/07 (08-03-2007) Απόφασης της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.

Να καταθέτει υπομνήματα και πρόσθετους λόγους και γενικά να προβεί σε κάθε
διαδικαστική ενέργεια που ήθελε απαιτηθεί για την προστασία των συμφερόντων
του Δήμου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Απολλωνίων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 249/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

