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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                           ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 53ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 585/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 12:00,  
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου,  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) 
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 55732/13.09.2021 (ΦΕΚ 4214/13.09.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-
03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ 77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου 
Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 29592/24-9-2021 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 
έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη  

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 

2 Βικέντιος Νικόλαος 2 Μαργέλη Μαρία 

3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.) 3 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

4 Γαζής Αναστάσιος 4  

5 Γιαννιώτης Παναγιώτης 5  

6 Τυπάλδος Νικόλαος  6  
7  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  Δήμου Λευκάδας. 
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. 

Δρακονταειδή Κων/νο. 
 Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε ως πρώτο θέμα, το 2

ο
 θέμα της Η.Δ. 

 
 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, συνολικού πρ/σμού 107.659,28 € με Φ.Π.Α. 24% και 
κατακύρωση αποτελέσματος.  
                                                             Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος 
 
 

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο 

Γαζή, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 
«1.το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20), όπως ισχύει Η Οικονομική Επιτροπή: «[…]στ) Αποφασίζει 
για:i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 
δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 
επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.[…]», 
2.τη με αριθμ.442/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια διαφόρων 
υλικών ύδρευσης,  συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€ με Φ.Π.Α.24%,  
3. τη με αριθμ. 20302/10-11-2020  διακήρυξη, με ΑΔΑΜ 20PROC007623984 διακήρυξη 
4.τη με αριθμ.199/2021/ΑΔΑ:Ψ7ΗΒΩΛΙ-Ξ9Δ απόφαση της Οικ. Επ. σύμφωνα με την οποία η ματαιώθηκε η 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης της προμήθειας με τον ανωτέρω ανάδοχο, για την προμήθεια Υλικών Ύδρευσης 
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της ΟΜΑΔΑΣ Α, σε εφαρμογή του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 και την επανάληψη του διαγωνισμού για Ομάδα 
Α,  
5.τη με αριθμ. 21272/31-05-2021/ΑΔΑΜ:21PROC008691981 διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για 
την προμήθεια της Ομάδας Α: ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, συνολικού πρ/σμού 107.659,28€ με Φ.Π.Α. 24%, της με 
αριθμ.254/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
6.το από 25-06-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης προσφορών  
7. τη με αριθμ.467/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
8.το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών  στις 28/07/2021.Κατά της απόφασης δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή. 
9. την αριθμ.497/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού την 11-08-2021 και ώρα 11:00 ως 
ημερομηνία αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος, 
10.το από 11/8/2021 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, 
11. την υπ΄αριθ. 512/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και 
ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε. με οικονομική προσφορά 

συνολικής αξίας 103.472,79€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
12. τη με αριθμ.27324/19-8-2021 ηλεκτρονική πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση, 
13. το από  30-08-2021  πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας το οποίο έχει ως εξής: 
« Στη Λευκάδα σήμερα στις 30-8-2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία συστάθηκε 
με την αριθμ. 307/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοιχτού μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης (ομάδα Α) για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας (με 
αριθμ.21272/2020 Διακήρυξης) η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 133669 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε 
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
21PROC008691981 2021-05-31. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
     Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1 Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 μηχ/γων μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος, 

Πρόεδρος 

2 Σκλαβενίτης Ιωάννης, ΔΕ30 υδραυλικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος,                                       
3 Αρβανίτης Κων/νος, ΔΕ29 οδηγών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος. 
 
1. Με το από 11/8/2021 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας ΥΙΟΙ 
Ι. Κατωπόδη Ο.Ε. 1

ο
 χλμ Επαρχιακής Οδού Λευκάδας – Νυδριού, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα, Α.Φ.Μ.: 998705426 

Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας Υλικών Ύδρευσης (ομάδα Α) για τις ανάγκες του 
Δήμου Λευκάδας. Με την υπ΄αριθ. 512/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. 
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρεία ΥΙΟΙ Ι. Κατωπόδη Ο.Ε.  μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η υπ’ αριθμ. 
27324/19-8-2021 ηλεκτρονική πρόσκληση με τον οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, 10 ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.8.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής.  
3. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση (σε φυσικό φάκελο) από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 19-
8-2021. Σήμερα η επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατόπιν εισόδου των χρηστών στην εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ και την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης διαπιστώθηκε ότι: 
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στις 26/8/2021 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης στο 
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και επομένως η υποβολή των δικαιολογητικών ήταν εμπρόθεσμη. Ο φυσικός φάκελος 
υποβλήθηκε στον Δήμο στις 26-8-2021 και συνεπώς είναι εμπρόθεσμος. 
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ είναι τα ακόλουθα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Υπεύθυνη Δήλωση 25/8/2021 (6 δηλώσεις) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση 25/8/2021 (10 δηλώσεις) 
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3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου Χρίστου Κατωπόδη, εκδ. 20-8-2021 

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου Παναγιώτη Κατωπόδη, εκδ. 20-8-2021 

5. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Πρωτοδικείου Λευκάδας για την Υιοί Ι. Κατωπόδη 
ΟΕ, εκδ 20-8-2021 αριθμ. 5282/21 

6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας της Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ, εκδ. 7-6-2021 

7. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Χρίστου Ι. Κατωπόδη ΟΕ, εκδ. 11-6-2021 

8. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Παναγιώτη Ι. Κατωπόδη ΟΕ, εκδ. 11-6-2021 

9. Αποδεικτικό ενημερότητας ΑΑΔΕ της ΥΙΟΙ Ι ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΟΕ για χρέη προς το Δημόσιο, 
εκδ. 13-8-2021 

10. Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ, εκδ. 9-10-2017 

11. Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. για την Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ, εκδ. 23-8-2021 

12. Πιστοποιητικό εγγραφής της Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ στο Επιμελητήριο Λευκάδας, εκδ. 23-8-
2021 

13. Αποδεικτικό ταμειακής ενημερότητας της Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ στο Επιμελητήριο Λευκάδας, 
εκδ. 24-2-2021  

14. Πιστοποίηση ΑΑΔΕ δραστηριοτήτων της Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ 

15. 29-10-2007 καταστατικό σύστασης της Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ 

16. 29-12-2009 τροποποίηση καταστατικού της Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ 

17. 2-10-2017 συμφωνητικό τροποποίησης ομορρύθμου εταιρίας και κωδικοποίηση 
καταστατικού  

 
Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ. 27720 /26-8-
2021 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο 
οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας.  
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. 
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Υπεύθυνη Δήλωση 25/8/2021 (6 δηλώσεις) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση 25/8/2021 (10 δηλώσεις) 

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου Χρίστου Κατωπόδη, εκδ. 20-8-2021 

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου Παναγιώτη Κατωπόδη, εκδ. 20-8-2021 

5. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Πρωτοδικείου Λευκάδας για την Υιοί Ι. Κατωπόδη 
ΟΕ, εκδ 20-8-2021 αριθμ. 5282/21 

6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας της Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ, εκδ. 7-6-2021 

7. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Χρίστου Ι. Κατωπόδη ΟΕ, εκδ. 11-6-2021 

8. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Παναγιώτη Ι. Κατωπόδη ΟΕ, εκδ. 11-6-2021 

9. Αποδεικτικό ενημερότητας ΑΑΔΕ της ΥΙΟΙ Ι ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΟΕ για χρέη προς το Δημόσιο, 
εκδ. 13-8-2021 

10. Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ, εκδ. 9-10-2017 

11. Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. για την Υιοί Ι. Κατωτπόδη ΟΕ, εκδ. 23-8-2021 

12. Πιστοποιητικό εγγραφής της Υιοί Ι. Κατωτπόδη ΟΕ στο Επιμελητήριο Λευκάδας, εκδ. 23-8-
2021 

13. Αποδεικτικό ταμειακής ενημερότητας της Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ στο Επιμελητήριο Λευκάδας, 
εκδ. 24-2-2021  

14. Πιστοποίηση ΑΑΔΕ δραστηριοτήτων της Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ 

15. 29-10-2007 καταστατικό σύστασης της Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ 

16. 29-12-2009 τροποποίηση καταστατικού της Υιοί Ι. Κατωπόδη ΟΕ 

17. 2-10-2017 συμφωνητικό τροποποίησης ομορρύθμου εταιρίας και κωδικοποίηση 
καταστατικού  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.8.2 της διακήρυξης.  
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί στην 
επιχείρηση ΥΙΟΙ Ι. Κατωπόδη Ο.Ε. 1

ο
 χλμ Επαρχιακής Οδού Λευκάδας – Νυδριού, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα, Α.Φ.Μ.: 

998705426 Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, η προμήθεια Υλικών Ύδρευσης (ομάδα Α) για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, γιατί 
η προσφορά του είναι πλήρης, συμφέρουσα και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται ως ακολούθως:...» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω 

Καλείται 
 

η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει περί επικύρωσης του παραπάνω πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού.» 
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  
άρθρο 77 του Ν. 4555/18, 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 
40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21, 

• τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• τους όρους της υπ΄αριθ. 21272/31-05-2021/ΑΔΑΜ:21PROC008691981 διακήρυξης 
επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού,  

• τα  από 25-06-2021, 11/8/2021, 30-08-2021  πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού 

•  τη με αριθμ. 11542/25-03-2021/ΑΔΑ: 6ΘΩΝΩΛΙ-7Ξ3 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

• Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων  
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της 
παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης με α/α : : Α-324.1 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

α. Την έγκριση του από 30-08-2021 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και  
β. Την κατακύρωση της προμήθειας της ομάδας Α: ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, συνολικού πρ/σμού 107.659,28€ με Φ.Π.Α. 
24%, της με αριθμ.254/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής» της με αριθμ. 21272/31-05-
2021/ΑΔΑΜ:21PROC008691981  διακήρυξης, στην επιχείρηση ΥΙΟΙ Ι. Κατωπόδη Ο.Ε. 1ο χλμ Επαρχιακής Οδού 
Λευκάδας – Νυδριού, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα, Α.Φ.Μ.: 998705426 Δ.Ο.Υ. Λευκάδας,  με συνολικό ποσό 83.445,80€ 
χωρίς Φ.Π.Α. 24% και 103.472,79€ με Φ.Π.Α. 24% , γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, συμφέρουσα και 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 
 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 585/2021.               

 
 
 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 


