ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 21/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 169/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 15 του µήνα Ιουλίου του
έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 14897/10-7-15 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σέρβος Κων/νος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Βλάχος Κων/νος
4.
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
5.
6 Περδικάρης Αθανάσιος (αναπληρωµατικό µέλος)*
6.
7.
7.
8.
8.
9.
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.
*Στη συνεδρίαση κλήθηκε το
αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. της παράταξης της
πλειοψηφίας, κ. Περδικάρης Αθανάσιος, λόγω απουσίας του τακτικού µέλους, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου για παράσταση και εκπροσώπηση του
∆ήµου Λευκάδας, κατά της προσφυγής της ΜΑΡΙΝΑΣ Α.Ε. εντός του ∆/κού Εφετείου Πατρών στην
δικάσιµο της 25/9/2015.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
« Περιήλθε εις γνώση µου η από 20-10-2009 προσφυγή της ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ η οποία στρέφεται κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Λευκάδας και φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Β' Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
Στην ως άνω προσφυγή µεταξύ των άλλων επάγονται τα ακόλουθα: Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Λευκάδας µε την από 24-8-1999 διακήρυξή της προκήρυξε διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές για τη σύναψη σύµβασης παραχώρησης µε τον ανάδοχο της
δηµοπρασίας, ο οποίος θα αναλάβει τη µερική χρηµατοδότηση της κατασκευής και τη λειτουργία
συντήρηση και εκµετάλλευση του έργου λιµένας Αναψυχής Λευκάδας....Από τον ως άνω διαγωνισµό
ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ- ΑΕ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ στην
οποία κατακυρώθηκε η δηµοπρασία µε την υπ'αριθ'168/29-11-1999 απόφαση της ΝΕ της Ν.Α
Λευκάδας η οποία υπέγραψε την από 17-12-1999 Σύµβαση Κατασκευής Παραχώρησης και
Εκµετάλλευσης Λιµένα Αναψυχής Λευκάδας....∆υνάµει της υπογραφείσας σύµβασης και της ως άνω
διακήρυξης ο Παραχωρησιούχος ανέλαβε να εκτελέσει ένα συγκεκριµένο επενδυτικό πρόγραµµα για
την αξιοποίηση της Μαρίνας.
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Εξ αιτίας του σεισµού της 14-8-2003 προκλήθηκαν ζηµιές ήτοι διάνοιξη των αρµών και
κρηπιδωµάτων και καθίζηση των επιφανειών όπισθεν των κρηπιδωµάτων που προήλθε από την
αναδιάταξη των αδρανών του ανακουφιστικού πρίσµατος. Για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών
το συνολικό κόστος αυτών ανέρχεται στις 147.729,96 ευρώ.
Επειδή εν προκειµένω δεν ακολουθήθηκαν από την Ν.Α Λευκάδας οι εκ του νόµου οριζόµενες
ανατρεπτικές προθεσµίες για την διαπίστωση των βλαβών που προκλήθηκαν από τον εν λόγω
σεισµό και όπως έχει κριθεί νοµολογιακά στον βαθµό που η διοίκηση δεν ενεργεί εντός ευλόγου
χρόνου για την διαπίστωση των βλαβών -όπως υποχρεούται- µετά παρόδου τριµήνου η υποβληθείσα
δήλωση βλαβών θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.
Περαιτέρω αιτείται να ακυρωθεί η τεκµαιρόµενη σιωπηρή απόρριψη της από 7-7-2009 αίτησης
θεραπείας της νοµίµως επιδοθείσας την 8-7-2009, να ακυρωθεί η τεκµαιρόµενη σιωπηρή απόρριψη
της ∆ΤΥ592/25.2.09 ένστασης της. Να τροποποιηθεί το απο 9-2-2009 Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης
Βλαβών, το οποίο τους κοινοποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. ∆ΤΥ 396/21.2.2009 πράξη της υπηρεσίας
ώστε να περιλάβει την δαπάνη αποκατάστασης των υπόψη βλαβών, ύψους 147.729,96 ευρώ.
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 Β ΄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 Β΄ Τµήµατος του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιµο της 25-9-2015 η σε οποιαδήποτε αναβολή η
µαταίωση δικάσιµο και να αποκρούσει την αριθ'118/2009 προσφυγή της ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ η οποία στρέφεται κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Λευκάδας στης οποίας τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις υπεισήλθε ο ∆ήµος Λευκάδας ως ειδικός
διάδοχος, 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 Β΄ Τµήµατος του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιµο της 25-9-2015 η σε οποιαδήποτε αναβολή η µαταίωση δικάσιµο
και να αποκρούσει την αριθ'118/2009 προσφυγή της ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ η οποία στρέφεται κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας στης οποίας
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις υπεισήλθε ο ∆ήµος Λευκάδας ως ειδικός διάδοχος, 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: 169/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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Τα Μέλη

