ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 224/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 22 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ» η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/3103-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 9693/18-6-20 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 18 : Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών στις 10-7-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατά της αριθ’
αριθ’ΑΝΜ33/4/6/2020 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ που στρέφεται κατά της
ου
αριθ’595/2020 απόφασης του 2 Κλιµακίου της Αρχής εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών και κατά του ∆ήµου
Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε. τα
εξής:
Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’ αριθ’ΑΝΜ33/4/6/2020 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ
ου
) που στρέφεται κατά της µε αριθµό 595/2020 απόφαση του 2 κλιµακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών στην οποία µε πράξη του Προέδρου του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών καλείται ο ∆ήµος Λευκάδας να
χορηγήσει απόψεις και να παρασταθεί στις 10-7-2020 και να υπερασπίσει τα νόµιµα συµφέροντά του σχετικά µε τα
όσα διαλαµβάνονται στην ως άνω αριθ’ΑΝΜ33/4/6/2020 αίτηση αναστολής της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ .
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας µε τη µε αριθµό 81/2020 απόφασή της ενέκρινε το µε το
πρώτο (Ι) πρακτικό της Επιτροπής του διενεργούµενου από το ∆ήµο διαγωνισµού του έργου µε τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ∆.
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», µε Α/Α συστήµατος 84148 και προϋπολογισµό 9.887.361,74 €. Η µετέχουσα στο διαγωνισµό
εταιρεία µε την επωνυµία «M» άσκησε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προδικαστική
προσφυγή του άρθρου 360 Ν. 4412/2016 (γενικός αριθµός κατάθεσης ΑΕΠΠ: 384/31.3.2020), µε αίτηµα την
ακύρωση της ανωτέρω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής κατά τα αναφερόµενα στη σχετική προσφυγή της.
Στην ανωτέρω διαδικασία άσκησε παρέµβαση υπέρ της διατήρησης της ισχύος της προσβαλλόµενης απόφασης
και η µετέχουσα στο διαγωνισµό εταιρεία µε την επωνυµία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

1

ο

Το 2 κλιµάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών µε τη µε αριθµό 595/2020 απόφασή του: i)
έκανε εν µέρει δεκτή την προσφυγή της εταιρείας µε την επωνυµία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ και ακύρωσε τη µε αριθµό
81/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, µε την οποία εγκρίθηκε το πρώτο (Ι) πρακτικό
της επιτροπής του διενεργούµενου από το ∆ήµο διαγωνισµού του έργου µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», κατά το µέρος που
απορρίπτεται η προσφορά της ανωτέρω εταιρείας και κατά το µέρος που εγκρίνεται η βαθµολόγηση τόσο της
εταιρείας αυτής όσο και της εταιρείας µε την επωνυµία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, σύµφωνα µε το σκεπτικό και ii) δέχθηκε την
παρέµβαση της εταιρείας µε την επωνυµία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, κατά το µέρος που εδίωκε τη διατήρηση της ισχύος της
µε αριθµό 81/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας ως προς την αποδοχή της
προσφοράς της εταιρείας αυτής, και απέρριψε αυτή κατά τα λοιπά. Όρισε δε την επιστροφή του παραβόλου που
κατέθεσε η προσφεύγουσα.
Περαιτέρω η αιτούσα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ ζητά να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής της
Να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλοµένων πράξεων της µε αρ.595/2020 απόφασης της
ΑΕΠΠ την οποία βλάπτει, δηλαδή κατά το µέρος ως προς τα προσβαλλόµενα µε την υπό κρίση αίτηση αναστολής
ος
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σκέλη της, δια των οποίων απορρίφθηκαν οι 4 5 ,6 7 και 9 λόγοι της από 30-3-2020 ΓΑΚ ΑΕΠΠ
384/31/3/2020 προδικαστική προσφυγή της κατά της υπ’αριθµόν 81/2020 απόφασης της ΟΕ του ∆ήµου Λευκάδας
και έγινε δεκτή η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ στην συνέχεια του εις το ιστορικό αναφερόµενου διαγωνισµού, ως και κάθε
άλλης συναφούς διοικητικής πράξης και παράλειψης, µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως που
θα ασκήσει για την ακύρωσή της.
Προς τούτο, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ προς την Ο.Ε.:
Να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί κατά την
ης
δικάσιµο της 10 -7-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να εκπροσωπήσει το
∆ήµο Λευκάδας, καταθέτοντας υπηρεσιακές απόψεις ή υπόµνηµα ή οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια
ήθελε απαιτηθεί κατά της αριθ’ αριθ’ΑΝΜ33/4/6/2020 αίτησης αναστολής εκτέλεσης της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ
ου
που στρέφεται κατά της µε αριθµό 595/2020 απόφασης του 2 κλιµακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, του ∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.»

•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί κατά την δικάσιµο
ης
της 10 -7-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο
Λευκάδας, καταθέτοντας υπηρεσιακές απόψεις ή υπόµνηµα ή οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί κατά της αριθ’ αριθ’ΑΝΜ33/4/6/2020 αίτησης αναστολής εκτέλεσης της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ που
ου
στρέφεται κατά της µε αριθµό 595/2020 απόφασης του 2 κλιµακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, του ∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 224/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2

