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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                    
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       
 
          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ. 58ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λευκάδας 
Αριθ. Απόφ: 632/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε 
σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 
4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ 
αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 31780/29-10-2021 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

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)   φυσική παρουσία 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 
2 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή φυσική παρουσία 2 Τυπάλδος Νικόλαος 

3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.) φυσική παρουσία 3  

4 Μαργέλη Μαρία τηλεδιάσκεψη 4  

5 Βικέντιος Νικόλαος τηλεδιάσκεψη 5  
6 Γαζής Αναστάσιος τηλεδιάσκεψη 6  
7 Γιαννιώτης Παναγιώτης                     τηλεδιάσκεψη 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. 
 
 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού   της επιτροπής  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση άρθρο  32 του Ν. 4412/2016  του  έργου «KATAΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» (cpv:45233120-6), με προϋπολογισμό 82.500,00 € με το ΦΠΑ. για την 
ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη. 

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος 
 
                                                                                                       

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 
Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 
«1. Το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» 
2. Το  υπ' αριθ. εσωτερικό πρωτόκολλο 1633/29-07-2021-2021  τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου με 
ΑΔΑΜ:21REQ009003185.  για διενέργεια Δημοπρασίας  για ανάθεση του έργου «KATAΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 82.500,00 € με το ΦΠΑ. 
3. Την αριθ. 26650/9-8-2021  απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης  με ΑΔΑ: 67Ι1ΩΛΙ-4ΦΡ. που 
καταχωρήθηκε με α/α  Α/830 στο Μητρώο Δεσμεύσεων .  
4. Την Μελέτη του παραπάνω έργου , 
5. Την αριθ. 4232021 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη  και τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου, που είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό  του Δήμου και συγκεκριμένα στον ΚΑ: 30-
7326.131  με το ποσό  των  82.500,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις( ΙΑΝΟΣ )ΣΑΕ571ΠΔΕ, 
6. Την  αριθ. 532/2021 (ΑΔΑ: 6ΩΞΤΩΛΙ-4ΒΞ) απόφαση οικονομικής Επιτροπής  με την οποία συστάθηκε η  
Επιτροπή  Διενέργειας Διαγωνισμού  και αξιολόγησης προσφορών  



2 

 

7.Την αριθ. 30200/04-10-2021 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για  εκτέλεση 
έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» 
(cpv:45233120-6) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 
τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 82.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
8. Την νομιμότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων, 
9. Το από  13-10-2021 πρακτικό  της ε π ι τ ρ ο π ή ,  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
άρθρο  32 του Ν. 4412/2016, διαγωνισμού  έργου «KATAΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, 
ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 82.500,00 € με το ΦΠΑ  για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη με το 
οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση με την  επωνυμία "M. & X. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε. ( με ΑΦΜ 800795746   Δ.Ο.Υ  Αγρινίου), με έδρα το Αγρίνιο, οδός 
Σαλάκου,  αριθ. 5, Τ.Κ. 30100 και ποσοστό έκπτωσης  ( τέσσαρα τοις εκατό)4%, το οποίο επισυνάπτουμε και έχει 
ως εξής : 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ) 
ΑΡΘΡΟ  32 του Ν. 4412/2016 

Του έργου : «KATAΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» 
(cpv:45233120-6), με προϋπολογισμό 82.500,00 € με το ΦΠΑ. 

 
Στην Λευκάδα, σήμερα 13-10-2021  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Επιτροπή  Διενέργειας Διαγωνισμού  και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε με την 532/2021 (ΑΔΑ: 
6ΩΞΤΩΛΙ-4ΒΞ) απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδος   , προκειμένου να παραλάβει και να ολοκληρώσει τον 
έλεγχο των φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των 
συμμετεχόντων   στον διαγωνισμό  με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση άρθρο  32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016  για το έργο «KATAΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», με προϋπολογισμό  82.500,00€ σύμφωνα με τους όρους της με 
αριθμ.30003/4.10.2021           Διακήρυξης, και ακολούθως να προβεί στον έλεγχο και στην αξιολόγηση αυτών. 
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1.Αγγελική Γεωργάκη                                               Μέλος Πρόεδρος της Επιτροπής 
2    Δημήρτιος Βραχνούλας                                          Μέλος της Επιτροπής 
3.   Βασιλική Περδικάρη                                               Μέλος της Επιτροπής 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη, είναι  η 13-10-2021 και ώρα: 
10:00  (αριθ. 30200/04-10-2021 απόφαση Δημάρχου με θέμα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση )Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη: αριθ. πρωτ. 30003/4.10.2021 διακήρυξη 
διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρο  32 
παρ.2γ του Ν. 4412/2016,  παραλαμβάνει τις προσφορές που είχαν υποβληθεί  και τις καταχωρεί στον 
παρακάτω πίνακα .  

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε. 

2 ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Ακολούθως τα μέλη της Επιτροπής  προχώρησαν στον έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών τα στοιχεία των 
συμμετεχόντων και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, εξετάζουν  επίσης τα αποτελέσματα του ελέγχου γνησιότητας 
των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών, από τα οποία προκύπτουν ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές των 
συμμετεχόντων είναι γνήσιες. 

Μετά την παραλαβή των  προσφορών και ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων , 
διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές είναι πλήρεις γίνονται δεκτές και καταγράφονται  ως εξής:  
1. Η εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία  : Μ&Χ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε. 
 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ 
2. Η εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία  : ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ 
Η Επιτροπή διαγωνισμού  έχοντας υπόψη την  αριθ. 30003/4.10.2021  Διακήρυξη καλεί  τους συμμετέχοντες 

να παραβρεθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων των επιτροπών του Δήμου Λευκάδας προκειμένου να ανοιχτούν οι 
οικονομικές προσφορές . 
Στη συνέχεια  αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων κατά σειρά παραλαβής και 
ανακοινώθηκαν τα επί μέρους στοιχεία τους, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : 
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α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ποσοστό έκπτωσης 

1 Μ.&.Χ.  ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε. 4% 

2 ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 3% 

 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Η 

Επιτροπή αποφαίνεται ότι προσωρινός μειοδότης είναι ο προσφέρων με την επωνυμία Μ.&.Χ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ 
Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης  τέσσερα τοις εκατό (4%) 

 
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως 
παρακάτω, διαβιβάζεται  από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην Προϊσταμένη Αρχή. 

 
                                         Λευκάδα  13-10-2021 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
 
Σύμφωνα με το βιβλίο VI  άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 κάθε ενδιαφερόμενος που έχει συμφέρον έχει δικαίωμα 
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή της παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής για έργα με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και 
ανεξάρτητα από τη φύση τους. Ύστερα από τα παραπάνω 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ : 

Την έγκριση του από 13 - 10 - 2021 υπογεγραμμένου πρακτικού της επιτροπής  με προσφυγή στη διαδικασία  
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, άρθρο  32 του Ν. 4412/2016, του έργου: «KATAΣΚΕΥΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», με προϋπολογισμό 82.500,00 € με το ΦΠΑ, 
για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη, με το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση με την  
επωνυμία: «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.» ( με ΑΦΜ 800795746   Δ.Ο.Υ  Αγρινίου), με έδρα το Αγρίνιο, οδός 
Σαλάκου,  αριθ. 5, Τ.Κ. 30100 με ποσοστό έκπτωσης  τέσσερα  τοις εκατό (4%).» 
 
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής. 
Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε: Ψήφισα την μελέτη, αλλά δεν ψήφισα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και δεν θα 
ψηφίσω και τώρα. 
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή είπε: Στην αναγκαιότητα των έργων ψηφίζω θετικά. Διαφωνώ με τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και θεωρώ και ασύμφορα τα ποσοστά έκπτωσης. Ψηφίζω κατά. 
 
Ακολούθησε ψηφοφορία. 
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν πέντε (5) μέλη της Επιτροπής. 
Κατά ψήφισαν δύο (2), οι κ.κ. Σέρβος Κων/νος και Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή. 
 
  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 δ/ξεις του Ν.4412/16. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
 Την έγκριση του από 13 - 10 - 2021 υπογεγραμμένου πρακτικού της επιτροπής  με προσφυγή στη 

διαδικασία  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, άρθρο  32 του Ν. 4412/2016, του έργου: 
«KATAΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», με προϋπολογισμό 
82.500,00 € με το ΦΠΑ, και την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη, με το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η 
εργοληπτική επιχείρηση με την  επωνυμία: «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.» ( με ΑΦΜ 800795746   Δ.Ο.Υ  
Αγρινίου), με έδρα το Αγρίνιο, οδός Σαλάκου,  αριθ. 5, Τ.Κ. 30100 με ποσοστό έκπτωσης  τέσσερα  τοις εκατό 
(4%). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 632/2021.               
 
 
 
 
              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 
 
 
                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 


