ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 14ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 99/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Μαρτίου του έτους
2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 5491/22-3-19 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
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2 Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Ζουριδάκης Ευτύχιος
3 Περδικάρης Αθανάσιος
3
Καββαδάς Θωµάς
4 Καρφάκη Μαριάννα
4
5 Σέρβος Κων/νος
5
6 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 9 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε
πάγια αντιµισθία Αικατερίνη Τσερέ, να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την εκδίκαση
της από 29/10/2018 αίτησης ακύρωσης (και µε αριθµό καταχώρισης ΑΚ214/30.10.2018 ) της Α.Ε.HELLASOD
η
κατά του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία συζητείται την 12 /4/2019.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του ∆ήµου

•
•

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«‘Εχοντας υπόψη:
τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16
ότι συζητείται κατά τη δικάσιµο της 12ης.4.2019 ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η από 29.10.2018
και µε αριθµό καταχώρισης ΑΚ214/30.10.2018 αίτηση ακύρωσης της Εταιρείας µε την επωνυµία «HELLASOD
AE», η οποία εδρεύει στον Αλίαρτο Βοιωτίας και επί του 107ου χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας µε ΑΦΜ
09922644 (∆.Ο.Υ. Λιβαδιάς) και εκπροσωπείται νόµιµα, (πινάκιο 51), η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας και µε την οποία ζητά την ακύρωση:
1. Της µε αρ. 208/2018-Α∆Α 99Ι∆ΩΛΙ-ΠΙΝ της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, µε την οποία
εγκρίθηκε το από 4.7.2018 πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια και τοποθέτηση
χλοοτάπητα (αρ. διακ. 8262/2-5-2018) και την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού στην επιχείρηση
«ΓΕΝΝΑΤΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝ ΗΣ».
2. Της µε αρ. 166/2018 Α∆Α: 6∆ΧΞΩΛΙ-2ΥΝ απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας (που
αφορά στην ένσταση της εταιρείας µας κατά της άνω µε αριθ. 142/2018 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας), µε την οποία εγκρίθηκε το από 12/6/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016), που αφορά στον
συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό Στάδιο Λευκάδας, ο οποίος
διεξήχθη σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθ. 8262/2018 διακήρυξης και την απόρριψη της από 4/6/2018
ένστασης της εταιρείας µας για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής.
3. Της µε αρ. 142/20 18 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας (Α∆Α 7ΖΩΙΩΛΙ-3ΓΕ), µε
την οποία εγκρίθηκαν τα από 16/5/2018 και 22/5/2018 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού και αναδείχθηκε η
επιχείρηση «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» Γεωπόνος Ε.∆.Ε., Μεγάλου Σπηλαίου 17, Τ.Κ. 11522, Αθήνα, Α.Φ.Μ.
110099934, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού, ως προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισµού.
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4. Της µε αρ. πρωτ. 826212-5-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για προµήθεια και τοποθέτηση
χλοοτάπητα του ∆ήµου Λευκάδας,
5. Της µε αρ. πρωτ. 149684/6-8-2018 - ΑΛΛ : ΩΞ7ΓΟΡΙΦ-0ΘΘ απόφασης του συντονιστή αποκεντρωµένης
διοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδος και Ιονίου επί της από 5/7/2018 Προσφυγής µας, η οποία απόφαση
µας κοινοποιήθηκε µε συστηµένη επιστολή την 30/8/2018.
6. Κατά κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
7. Κατά κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης προγενεστέρας ή και µεταγενεστέρας.
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ
Να δοθεί εντολή στην δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ να παραστεί κατά τη
δικάσιµο της 12ης.4.2019 ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών όπου εκδικάζεται η από 29.10.2018 και µε
αριθµό καταχώρισης ΑΚ214/30.10.2018 αίτηση ακύρωσης της Εταιρείας µε την επωνυµία «HELLASOD AE», η
οποία εδρεύει στον Αλίαρτο Βοιωτίας και επί του 107ου χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας µε ΑΦΜ
09922644 (∆.Ο.Υ. Λιβαδιάς) και εκπροσωπείται νόµιµα, (πινάκιο 51), η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας και µε την οποία ζητά την ακύρωση των ανωτέρω αναλυτικά αναφερόµενων πράξεων κτλ, να
καταθέσει υπόµνηµα και εν γένει να προβεί σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια για την ολοκλήρωση της παρούσας
εντολής.»
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:
Χορηγεί εντολή στην δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία του ∆ήµου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ να παραστεί
κατά τη δικάσιµο της 12ης.4.2019 ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών όπου εκδικάζεται η από
29.10.2018 και µε αριθµό καταχώρισης ΑΚ214/30.10.2018 αίτηση ακύρωσης της Εταιρείας µε την επωνυµία
«HELLASOD AE», η οποία εδρεύει στον Αλίαρτο Βοιωτίας και επί του 107ου χλµ. της Εθνικής Οδού ΑθηνώνΛαµίας µε ΑΦΜ 09922644 (∆.Ο.Υ. Λιβαδιάς) και εκπροσωπείται νόµιµα, (πινάκιο 51), η οποία στρέφεται κατά
του ∆ήµου Λευκάδας και µε την οποία ζητά την ακύρωση των ανωτέρω αναλυτικά αναφερόµενων πράξεων κτλ,
να καταθέσει υπόµνηµα και εν γένει να προβεί σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια για την ολοκλήρωση της
παρούσας εντολής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 99/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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