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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 51/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

         Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου   
               
   

  Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  18  Οκτωβρίου 2018  και  ώρα  13:00  π.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.21504/12-10-2018 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      2.  Νέσσερης Χρήστος 2.Πανταζής Νικόλαος  
      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος 3. Ματέρης Κωνσταντίνος
      4.  Κωστούλας Βασίλειος 4. Παππάς Δημήτριος
      5.  Κακιούζης Χαράλαμπος
      

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ.Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγηθηκε το 17ο θέμα σχετικά με την  αρ. 232/2018 Διαταγή πληρωμής του

δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.

   Κατά τη συζήτηση ενώπιον της επιτροπής εμφανίσθηκε ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας

κος Απόστολος Τάσσης, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, ο οποίος ζήτησε να εξαιρεθεί εάν η

επιτροπή  κρίνει  ότι  σχετίζεται  με  φιλικές  ή  συγγενικές  σχέσεις  με  τους  υπαλλήλους  που

εμπλέκονται στην υπόθεση, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση του. Η επιτροπή

ομόφωνα απέρριψε την αίτησή του αυτή, μη έχοντας καμία αμφιβολία για το κύρος του ιδίου

και της αμεροληψίας του επί των υπηρεσιακών θεμάτων.  

   Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας

κος Απόστολος Τάσσης ανέπτυξε διεξοδικά την εισήγησή του, δεσμευόμενος να καταθέσει και

εγγράφως το περιεχόμενο αυτής, και εισηγούμενος τη μη άσκηση ενδίκων μέσων, κατέληξε στα

εξής συμπεράσματα:

Α. Για την προκήρυξη του διαγωνισμού, τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία. 

Β. Νομίμως υπεγράφησαν τελικά οι υπ’ αριθμ πρωτ 11459/1-6-18 και 13697/29-6-18

συμβάσεις απευθείας ανάθεσης. 
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    Ο υπάλληλος του Δήμου Παν.Μερκούρης με τα υπ’ αριθμ πρωτ 15125/18-7-18 και 16148/1-

8-18 έγγραφά του, πιστοποιεί ότι ο ανάδοχος εκτέλεσε καλώς τις υπηρεσίες 'ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018'.

   Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας δήλωσε ότι κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, δεν διαπίστωσε

καμία παράβαση, παρά τους ελέγχους που ήταν σε εβδομαδιαία – τουλάχιστον, βάση.

   Η Δντρια Τεχνικής Υπηρεσίας με το από 3-8-18 έγγραφό της, επίσης δηλώνει ότι έχει προβεί

σε ελέγχους και διαπιστώνει την καλή εκπλήρωση όσον αφορά τον εξοπλισμό που έπρεπε να

διαθέτει ο ανάδοχος, καθώς και τις εγκαταστάσεις που θα έπρεπε να οργανώσει για να παράσχει

το έργο του.

  Στις  22-8-2018  το  Δημοτικό  συμβούλιο  Πρέβεζας  με  δύο  αποφάσεις  του  418/2018  και

419/2018  παρέλαβε  οριστικά  το  έργο  ναυαγοσωστικής  κάλυψης  για  τους  μήνες  Ιούνιο  και

Ιούλιο 2018.

  Η  επιτροπή  παραλαβής  παροχής  υπηρεσιών  έχει  συγκεκριμένο  ρόλο,  οριοθετημένο  και

υποχρεωτικό. 

    Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από την επιτροπή θα πρέπει να προβλέπεται είτε στη

σύμβαση (δεν προβλέπεται εν προκειμένω), είτε στο νόμο (αυτό θα πρέπει να το προσδιορίσει η

επιτροπή). Άλλως ζητείται κάτι που δεν προβλέπεται, και άρα ζητείται παρά τω νόμω.

     Κύρια υποχρέωση της επιτροπής είναι οι επιτόπιοι έλεγχοι. 

 - Δεν προκύπτει ότι η επιτροπή προέβη σε επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με το καθήκον που

της  ανατέθηκε,  και  άρα  δεν  προκύπτουν  στοιχεία  τα  οποία  θα  μπορούσε  η  επιτροπή  να

αντιπαραθέσει σε όσα αναφέρονται ανωτέρω προκειμένου να επιδιώξει με ελπίδες ευδοκίμησης,

να μην πληρωθεί ο ανάδοχος.

- Η επιτροπή δεν συνέταξε  μία αλλά πέντε βεβαιώσεις  προσωρινής παραλαβής.  Κάθε  φορά

τίθενται και νέες προϋποθέσεις για την παραλαβή. 

     Μετά από 5 προσωρινές παραλαβές από την επιτροπή, συντάχθηκε και το υπ’ αριθμ πρωτ.

17411/22-8-18 πρωτόκολλο με τον τίτλο :«οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, ναυαγοσωστικής

κάλυψης ακτών δήμου Πρέβεζας για τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο 2018». 

    Τελικά η  επιτροπή,  με κανένα έγγραφό της,  δεν παραλαμβάνει  το  έργο της σύμβασης

Ιουλίου, αλλά ούτε και αρνείται την παραλαβή του αιτιολογημένα και με εισήγηση για έκπτωση

του αναδόχου ή μείωση του τιμήματος του διαγωνισμού εξ αιτίας συγκεκριμένων ελλείψεων. Για

τον Ιούνιο, που αφορά την άλλη σύμβαση, δεν κάνει καμία αναφορά. Με λίγα λόγια δεν κάνει

τίποτε από όσα ορίζει ο νόμος.

     Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε ήδη στην οριστική παραλαβή του έργου και του Ιουνίου

και  του  Ιουλίου.  Στις  22-8-2018  το  Δημοτικό  συμβούλιο  Πρέβεζας  με  δύο  αποφάσεις  του

418/2018 και  419/2018 παραλαμβάνει  οριστικά το έργο ναυαγοσωστικής κάλυψης για τους

μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2018.

Σήμερα σε κάθε περίπτωση έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών από την υποβολή

του έργου. Άρα δεν μπορούν να προβληθούν ενστάσεις,  το έργο δε έχει παραληφθεί,  όπως

παραλήφθηκε.
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Στη συνέχεια η οικονομική υπηρεσία Δήμου Πρέβεζας εξέδωσε εντάλματα πληρωμής για

τις δύο ως άνω συμβάσεις με απ’ ευθείας ανάθεση.

Το πρόβλημα προέκυψε στα τέλη και της δεύτερης σύμβασης, ήτοι τέλη Ιουλίου. Με τις

παραλίες γεμάτες, τον Μυρωνάκη να απειλεί ότι θα φύγει αφού δεν πληρώνεται και θα αφήσει

ακάλυπτο το Δήμο για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των μηνών Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2018,

με τον κίνδυνο πνιγμών, τεράστιων ποινικών ευθυνών που θα μετατίθενται από την επιτροπή

παραλαβής  προς  το  δημοτικό  συμβούλιο  και  αντίστροφα,  απίστευτων  προστίμων  από  το

λιμεναρχείο, απώλεια των γαλάζιων σημαιών και απόλυτο διασυρμό του νομικού προσώπου του

Δήμου. Κάποιος τότε, όφειλε να λάβει μία απόφαση και να πείσει τον ανάδοχο να μείνει και ότι

θα εξευρεθεί τρόπος να πληρωθεί. Ο ανάδοχος παρέμεινε και εκτέλεσε και τη σύμβαση των

μηνών Αυγούστου Σεπτεμβρίου 2018, επίσης χωρίς το παραμικρό περιστατικό και χωρίς ούτε

ένα πρόστιμο.

Επίσης  κατά  το  χρόνο  των  συμβάσεων  και  σε  χρόνους  ανύποπτους  και  χωρίς

προειδοποίηση οι ακτές μας ελέχθησαν και από την εταιρία προστασίας της φύσης και λάβαμε

τις  γαλάζιες  σημαίες  που  είχαμε  λάβει  πέρυσι,  ενώ  κριθήκαμε  υποψήφιοι  και  για  άλλες  7

επιπλέον του χρόνου – ΣΎΝΟΛΟΝ 12 – ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ 12 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ με ότι αυτό

συνεπάγεται για την τουριστική προβολή του Δήμου.

     Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καταδεικνύουν κατ’ αρχήν ομολογία του Δήμου ότι παρέλαβε το

έργο.  Η επιτροπή παραλαβής εκφράζει μόνο υποψίες και επιδιώκει εκ των υστέρων να βρει

έμμεσες αποδείξεις κακής εκτέλεσης, χωρίς να μετατρέψει τις υποψίες αυτές σε απόδειξη ώστε

να μπορεί να στηριχθεί η οικονομική επιτροπή για να επιδιώξει την μη πληρωμή του αναδόχου.

Είτε με διαταγή πληρωμής είτε με αγωγή από σύμβαση, είτε με αγωγή από αδικαιολόγητο

πλουτισμό,  εάν  ο  ανάδοχος  εργάσθηκε  και  παρέδωσε  έργο,  πρέπει  να  πληρωθεί.  Κανένα

δικαστήριο δεν μπορεί να δικαιώσει το Δήμο για το αντίθετο. Εάν παρέδωσε έργο μειωμένο,

πρέπει να πληρωθεί για όσο εργάστηκε. 

Από  το  σύνολο  των  εγγράφων,  κανένα  έρεισμα  δεν  παρέχεται  στην  διεκδίκηση

αποφυγής ή μειωμένης πληρωμής προς τον ανάδοχο. Το εάν θα πληρώσει ο Δήμος μία νόμιμη

υποχρέωση (εάν κριθεί νόμιμη) συντομότερα με διαταγή πληρωμής ή αργότερα με αγωγή, είναι

αδιάφορο για το Δήμο. Το συγκεκριμένο ποσό της ναυαγοσωστικής κάλυψης έχει δεσμευτεί και

υπάρχει για αυτό το σκοπό. Επίσης το γεγονός εάν το ποσό αυτό είναι μικρό ή μεγάλο, όφειλε ο

Δήμος να το ελέγξει  κατά τη φάση του διαγωνισμού, ή έστω στη φάση του προσυμβατικού

ελέγχου και όχι τώρα, αφού ολοκληρώθηκε το έργο. Τώρα θα εμφανισθεί ως υπεκφυγή. 

Η εκκαθάριση της υπόθεσης το συντομότερο δυνατόν, είναι προς όφελος του Δήμου και

θα του γλυτώσει ανάλωση δυνάμεων και τόκους. Είναι αδιάφορη η διαδικασία με την οποία

επιχειρείται η πληρωμή. Κρίσιμη είναι η ύπαρξη ή μη οφειλής. Δεν αποδείχθηκε ζημία του Δήμου

από την πληρωμή της εις βάρος μας διαταγής πληρωμής, αφού το ποσό που αιτείται ο ανάδοχος

είναι αυτό της σύμβασης και ενώ η σύμβαση δεν αποδείχθηκε ότι δεν εξελίχθηκε ομαλά.
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       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση  του νομικού συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑTA ΠΛΕΙΟΨΗΦIΑ)

  Εντέλλεται  η  Νομική   υπηρεσία να   μην  ασκήσει  ένδικα  μέσα  κατά  της ως  άνω  διαταγής

  πληρωμής.

,Ο κ .Κωστούλας δήλωσε παρών.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 588/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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