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ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ
Σχετ.

Η με αρ.πρωτ. εισερχ. στον Δήμο 44048/18 αγωγή των εις αυτή αναφερομένων υπαλλήλων
της <ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ>
---000----

1. Κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΟΠΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ ‘ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε’, ασκήθηκε ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας η υπο ανω σχετικό με ΓΑΚ 10120-ΕΑΚ59/18 αγωγή (που αφορά σε
αξιώσεις οφειλομένων αποδοχών-αμοιβών έναντι της εταιρείας –εργοδότου τους) υπο των
αναφερόμενων σ’αυτήν πέντε (6) εναγόντων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ΕΛΕΝΗ
η

η

ΣΙΟΥΛΑ (6 ενάγουσα). Καθό μέρος αφορά την 6 ενάγουσα ΕΛΕΝΗ ΣΙΟΥΛΑ η εν λόγω αγωγή
ασκείται και εναντίον του ΔΗΜΟΥ , λόγω της απασχόλησης της 6ης ενάγουσας

στην εναγόμενη

εταιρεία ‘ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ’ στο υπ’αυτής (ως εργολάβου) εκτελούμενο έργου <Δίκτυο Αποχέτευσης
ακαθάρτων> του Δήμου Διονύσου και της επίκλησης της φερομένης εις ολόκληρον ευθύνης του
Δήμου μετά του εργολάβου (& εργοδότη της ενάγουσας) ως αναθέτουσας αρχής.
η

2. Η εταιρεία ‘ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε’ (της οποίας υπάλληλος φέρεται η 6 ενάγουσα) μετά από διαγωνιστική
διαδικασία αναδείχθηκε ανάδοχος και συνήψε με τον Δήμο Διονύσου την με αρ.πρωτ. 27403/2014
σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ‘ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ’ . Στην πορεία του
έργου λόγω εκδηλωθείσας αδυναμίας της αναδόχου εταιρείας <ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ> να ανταποκριθεί στην
συνέχιση της εκτέλεσης της σύμβασης με την 368/12.6.18 ΑΔΣ Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η
υποκατάστασή της για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του με εκτελεσθέντος εργου από την εταιρεία
σας συναφθείσας της με αρ. ………………… σύμβασης η οποία και εκτελείται.

3.

Η

παραπάνω αγωγή πρέπει να αποκρουσθεί από τον ΔΗΜΟ ως αόριστη, αβάσιμη και

απαραδέκτως στρεφομένη εναντίον του ΔΗΜΟΥ συνεπεία ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησής του,

ης

δεδομένης της παράλειψης των υποχρεώσεων των υπαλλήλων και εν προκειμένω της 6 ενάγουσας
στη τήρηση της εκ του νόμου διαδικασίας για την αξίωση των μη καταβληθέντων αποδοχών της, της
αποκλειστικής υποχρέωσης του αναδόχου στην καταβολή των δεδουλευμένων των υπαλλήλων του,
της ευθύνης του υποκατάστατου και της σε κάθε περίπτωση μη ισχύουσας, ως εξαιρουμένης, στις
δημόσιες συμβάσεις της ευθύνης του αναθέτοντος έναντι των εργαζομένων του εργολάβου, κατ’
επίκληση και σε εφαρμογή των διατάξεων των αρθρων 37 παρ. 9, 65 παρ. 3 του Ν. 3669/2008 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ. 9, παρ. 1 και 11 του Ν. 4554/18 και τις διατάξεις του του N.
4412/2016 .
4. Επειδή, στην παρ. 3 του αρθρου 65 Ν. 3669/08 ορίζεται ότι : “Στις περιπτώσεις της παραγράφου
αυτής ο υποκατάστατος του αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες
για το σύνολο του έργου ή για τα τµήµατα του έργου που προσδιορίζονται µε την απόφαση έγκρισης της
υποκατάστασης µε απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαµβάνει και τις
υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις
(3) µήνες πριν από την υποκατάσταση» και κατά συνέπεια, ανεξαρτήτως των προαναφερόμενων
βάσιμων λόγων άρνησης και απόκρουσης της αγωγής, η εταιρεία <ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ> ως υποκατάστατος ,
είναι κατά νόμον υπόχρεη στην ανάληψη και πληρωμή των υποχρεώσεων του αρχικού αναδόχου
προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από την
υποκατάσταση.
Επομένως η εταιρία <ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ> είναι σύμφωνα με το νόμο (αρ. 86 επ.ΚΠολΔ), υποχρεωμένη να
παρέμβει στην εκκρεμούσα δίκη μεταξύ του ΔΗΜΟΥ
υποστηρίξει τον ΔΗΜΟ

και της ως άνω 6

ης

ενάγουσας και να

για την απόκρουση της αγωγής, σε περίπτωση δε ήττας

πρέπει να

υποχρεωθεί με προσωρινά εκτελεστή απόφαση να καταβάλει στον ΔΗΜΟ οποιοδήποτε ποσό τυχόν
η

υποχρεωθεί ο ΔΗΜΟΣ να καταβάλει στην κυρίως 6 ενάγουσα με το νόμιμο τόκο ως την ολοσχερή
εξόφληση.
Επειδή, προκειμένου να παρέμβει η <ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ> στην προκείμενη δίκη και να υποχρεωθεί με
δικαστική απόφαση στο να καταβάλει στον ΔΗΜΟ οποιοδήποτε ποσό τυχόν επιδικασθεί σε βάρος
του στην υπόθεση αυτή , πρέπει να κατατεθεί (συμφώνως με τη διάταξη 591 ΚΠολΔ τουλάχιστον 10
ημέρες πριν τη δικάσιμο της κύριας αγωγής) από τον ΔΗΜΟ

<ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΕ

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ> ,
ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να ληφθεί απόφαση απο την Επιτροπή σας για την
έγκριση της εκ μέρους του ΔΗΜΟΥ άσκησης και κατάθεσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ προς την εταιρεία την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο ‘ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.’ που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής
(Ερμού 25) και εκπροσωπείται νόμιμα προκειμένου να παρέμβει στην δίκη που ανοίχθηκε με την
από 17.12.2018 με ΓΑΚ 10120-ΕΑΚ59/18 κύρια αγωγή της (μεταξύ των άλλων εναγόντων) 6

ης

ενάγουσας ΕΛΕΝΗΣ ΣΙΟΥΛΑ που στρέφεται εναντίον του ΔΗΜΟΥ υπο την ιδιότητα της αναθέτουσας
η

αρχής & φερομένου εις ολόκληρον ευθυνόμενου ολόκληρον με την 1 εναγόμενη εταιρεία (ανάδοχο
του έργου και εργοδότη της 6

ης

ενάγουσας) για να υποστηρίξει τον Δήμο προς απόκρουση της

αγωγής και για να υποχρεωθεί αυτή σε περίπτωση ήττας του Δήμου να του καταβάλει οποιοδήποτε
η

ποσό τυχόν υποχρεωθεί ο Δήμος καταβάλει στην κυρίως 6 ενάγουσα για κεφάλαιο, τόκους, έξοδα.
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