ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 184/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
20031/21.7.14 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».
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
5. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.∆. : Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του
∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, στην δικάσιµο της 26-92014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της από 21-22013 αγωγής των συµπραττόντων και συνεργαζόµενων γραφείων µελετών:
«Παγκρατίου Ελένης-Τζάλλα Κωνσταντίνου-Σταµατόγιαννη Νικόλαου -Στρατσιάνη
Χρήστου», κατ'αρθρο 72 Ν.3852/2010.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη,
δικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας
Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση, εκτός ηµερήσιας διάταξης του
ανωτέρω θέµατος, προκειµένου η δικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας, µαζί µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, να προβούν σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, για
την προσκόµιση των απαραίτητων για το θέµα, εγγράφων .
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, διάβασε στην
Ο.Ε. την εισήγησή τη, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 21-2-2013 αγωγή των συµπραττόντων και
συνεργαζοµένων γραφείων µελετών: «Παγκρατίου Ελένης-Τζάλλα ΚωνσταντίνουΣταµατογιάννη Νικόλαου-Στρατσιάννη Χρήστου» ,δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα:
Ο ∆ήµος Λευκάδας ,µε την αριθ'πρωτ.11193/25-11-2003 πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου Χωροθέτηση αιγιαλού και παραλίας προκαταρκτική περιοχή Μύλοι -Γύρα, προσκαλούσε τους ενδιαφεροµένους µελετητές
η γραφεία µελετών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη εκπόνησης
µελέτης εντός είκοσι ηµερών από την δηµοσίευση της πρόσκλησης στ ενηµερωτικό
δελτίο του ΤΕΕ
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Στην ως άνω πρόσκληση συµµετείχαν και εκδήλωσαν ενδιαφέρον τα συνεργαζόµενα
ως άνω γραφεία .Η επιτροπή αξιολόγησης των όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον,
κατέταξε τα µελετητικά γραφεία µε αύξουσα σειρά βάσει συνολικών µορίων που
έλαβε το καθένα και εισηγήθηκε στο ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας την ανάθεση της
µελέτης στα συνεργαζόµενα ως άνω γραφεία .Το ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας µε την
αριθ'276/2004 απόφασή του ανάθεσε την άνω µελέτη στα ως άνω γραφεία.
Εν συνεχεία µε την αριθ' 198/2010 απόφασή του το ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας
ενέκρινε την αρχιτεκτονική µελέτη του άνω έργου αφετέρου δε, αποφάσισε οµόφωνα
την επέκταση µελέτης απο Γύρα µέχρι Κάστρο. Ωστόσο όµως µε την αριθ. 290/2011
απόφασή του ,το ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας τροποποίησε την αριθ'198/2010
απόφαση που αφορούσε το δεύτερο σκέλος στην επέκταση του φυσικού
αντικειµένου της ανω µελέτης, αφου λόγω έλλειψης πιστώσεων τόσο απο ΣΑΤΑ
2010 όσο και ΣΑΤΑ 2011 δεν υπήρχε δυνατότητα χρηµατοδότησης της µελέτης
πέραν του φυσικού αντικειµένου. Περαιτέρω υποβλήθηκαν οι συγκριτικοί πίνακες
προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής
υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας .Μετά από τα παραπάνω στις 9-3-2012 υποβλήθηκε
νοµίµως ενώπιον της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας για έλεγχο επισηµειωτική έγκριση του
7ου λογαριασµού προκειµένου να τροποποιηθεί και πληρωθεί το υπόλοιπο,
οφειλόµενο και προς εξόφλησή τους εργολαβικό αντάλλαγµα,ύψους42.687,68 ευρώ
µαζί µε τον ανάλογο ΦΠΑ ,πλην οµως δεν εξοφλήθηκε µέχρι σήµερα.
Προς τούτο ζητούν να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή να υποχρεωθεί ο εναγόµενος
∆ήµος να τους καταβάλει το ποσόν των 42.687,68 ευρώ ,νοµιµότοκα απο 1-62012,άλλως επικουρικά να τους αποδοθούν αυτά τα χρήµατα σύµφωνα µε την
αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισµού.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέµα και να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας να χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη προς απόκρουση της αριθ'10/21/2/2013 αγωγής των συµπραττόντων και
συνεργαζοµένων γραφείων µελετών : « Παγκρατίου Ελένης -Τζάλλα ΚωνσταντίνουΣταµατογιάννη Νικόλαου Στρατσιάννη Χρήστου» που στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας και εκδικάζεται ενώπιον του β' τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών , κατά την δικάσιµο της 26-9-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή η
µαταίωση δικάσιµο να καταθέσει υπόµνηµα πρόσθετους λόγους η οποιαδήποτε
άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υποστηρίξει µε κάθε
νόµιµο µέσο τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη,
προς απόκρουση
της αριθ'10/21/2/2013 αγωγής των συµπραττόντων και
συνεργαζοµένων γραφείων µελετών : « Παγκρατίου Ελένης -Τζάλλα ΚωνσταντίνουΣταµατογιάννη Νικόλαου Στρατσιάννη Χρήστου» που στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας και εκδικάζεται ενώπιον του β' τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών , κατά την δικάσιµο της 26-9-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή η
µαταίωση δικάσιµο να καταθέσει υπόµνηµα πρόσθετους λόγους η οποιαδήποτε
άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υποστηρίξει µε κάθε
νόµιµο µέσο τα συµφέροντα του ∆ήµου .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 184/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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