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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ         

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                   
         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ. 41ης/2022  Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λευκάδας 
Αριθ. Απόφ. 449/2022 

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 22 του μηνός Αυγούστου του έτους  2022,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 9:30,  
ήλθε σε κατεπείγουσα, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του 
άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 19505/22.8.2022 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 πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                    

1 Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 

2 Λύγδας Σπυρίδων 2 Τυπάλδος Νικόλαος 

3 Βικέντιος Νικόλαος 3 Κοντογιώργης Σπυρίδων 

4 Γιαννιώτης Παναγιώτης 4 Σέρβος Κων/νος  

5 Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.) 5  

6  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. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κα Μαργέλη Μαρία. 
  

 
 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος,  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα που αναγράφεται 
στην υπ΄ αριθ. 19505/22.8.22 πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη και τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, αναφέροντας τα εξής: 
 «Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, επειδή η διενέργεια του διαγωνισμού είναι στις 22-08-2022 
και ώρα 10:00  ενώ για το με αριθμ. 33946/ΕΞ 2022/8-08-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης περί πιστοποίησης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος της Διαδικτυακής Πύλης 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, λάβαμε γνώση στις 18-08-2022.» 
 
 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το 
κατεπείγον της Συνεδρίασης, για τους προαναφερόμενους λόγους. 
 
 
ΘΕΜΑ : Απόφαση Ο.Ε. περί μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του ανοικτού διαγωνισμού για 
τη υπηρεσία ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με εκτιμώμενη δαπάνη 59.996,16 € με το Φ.Π.Α.24%, της με αριθμ. 17683/29-07-
2022/ΑΔΑΜ:22PROC011030699 διακήρυξης. 

 Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, αναφέρει τα εξής: Λόγω τεχνικών 

προβλημάτων στην ηλεκτρονική υπογραφή του πρακτικού της επιτροπής της διενέργειας του 
διαγωνισμού, η λήψη της παρούσας απόφαση καθυστέρησε κατά μία (1) ώρα περίπου. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, 

διόρθωσε το πρόδηλο σφάλμα στο ΑΔΑΜ της διακήρυξης στο ορθό 22PROC011030751, τόσο στην εισήγηση 
όσο και στο πρακτικό  και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 

 
 

22PROC011121569 2022-08-22
ΑΔΑ: 6Η4ΘΩΛΙ-7ΝΘ

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.08.22 11:50:56
EEST
Reason:
Location: Athens



2 

 

 
«1)Σύμφωνα με το άρθρο72 παρ.1περιπτ.στ’ και ζ’του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή 
είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 
[...] 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. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα 
αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου 
και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή 
των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 
2)Βάσει της 403/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υπηρεσία ΚΟΠΗ 
ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με εκτιμώμενη 
δαπάνη 59.996,16 € με το Φ.Π.Α.24%, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισμού,  εκδόθηκε η με αριθμ. 17683/29-07-2022/ΑΔΑΜ:22PROC011030751 29-07-2022 διακήρυξη με 
συστημικό αριθμό Αύξοντα Αριθμό: 169437/-3-08-2022,  
3)το με αριθ.33946/ΕΞ 2022/8-08-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί πιστοποίησης 
τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος της Διαδικτυακής Πύλης ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
4)το από 18-08-2022 αίτημα οικονομικού φορέα για μετάθεση του χρόνου καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών λόγω δυσχέρειας πρόσβασης στις διαδικτυακές διευθύνσεις για πρόσβαση στα υποσυστήματα του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 
5) το με αριθμ.1505/22-08-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
6) Με την υπ’ αριθμ. 40/2022 ΑΔΑ:963ΘΩΛΙ-ΤΚ5 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η  
Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία  22-08-2022 γνωμοδότησε σχετικά με τη μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας του ανοικτού διαγωνισμού για τη υπηρεσία ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με εκτιμώμενη δαπάνη 59.996,16 € με το Φ.Π.Α.24%, 
της με αριθμ. 17683/29-07-2022/ΑΔΑΜ:22PROC011030751 διακήρυξης, συντάσσοντας το σχετικό πρακτικό 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, το οποίο έχει ως εξής: 
 

 

                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
& AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 17683/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 

 
           Στη Λευκάδα σήμερα την 22

η
 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 

δημοτικό κατάστημα Λευκάδας η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 40/2022 ΑΔΑ:963ΘΩΛΙ-ΤΚ5 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης 
γνωμοδοτικών οργάνων-επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη μετάθεση 
της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας  υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με εκτιμώμενη δαπάνη 59.996,16 € με το 
Φ.Π.Α.24%, της με αριθμ. 17683/29-07-2022/ΑΔΑΜ:22PROC011030699 διακήρυξης, με αριθμ. συστ. 169437 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 Μηχ/γων Μηχανικών , υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος, Πρόεδρος. 
2. Καρύδη Ελένη, ΠΕ1 Διοικητικού, υπάλληλος του Δήμου, αναπληρωματικό μέλος.                                                                                                                                          
3. Παπαδόπουλος Άγγελος, ΤΕ13 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας Αλιείας, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος. 

Η κα Καρύδη Ελένη αναπληρώνει νόμιμα το τακτικό μέλος Αθανίτη Αντώνιο ο οποίος αν και προσκλήθηκε 
αρμοδίως απουσιάζει με χρήση κανονικής άδειας. 
 

Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη: 
1)Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει ««1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:…στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης…» 
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2) τη με αριθμ.17683/29-07-2022/ΑΔΑΜ:22PROC011030699 διακήρυξη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
στις 16-08-2022 και διενέργειας διαγωνισμού στις  22-08-2022 για τη υπηρεσία ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με εκτιμώμενη δαπάνη 59.996,16 € με το Φ.Π.Α.24%, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 29-07-2022 ημέρα Παρασκευή και αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 3-08-2022 
3) το με αριθμ.1505/22-08-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
4) την παρ. 4 του αρθ. 37 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία «…4.Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως 
ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ 
της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, με 
αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας…» 
5) τις σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 642339-06-2021 (ΦΕΚ 2453/Β΄/9-06-2021) 
6)Το με αριθ.33946/ΕΞ 2022/8-08-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί πιστοποίησης τεχνικής 
αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος της Διαδικτυακής Πύλης ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Κυριακή 31-
07-2022 . Οι βασικές λειτουργίες της Διαδικτυακής Πύλης ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ είναι διαθέσιμες από το Σάββατο 6-08-2022 
7)το από 18-08-2022 αίτημα οικονομικού φορέα για μετάθεση του χρόνου καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
λόγω δυσχέρειας πρόσβασης στις διαδικτυακές διευθύνσεις για πρόσβαση στα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

Γνωμοδοτούμε 
Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής πρόσφορών κατά πέντε (5) ημέρες ήτοι στις 27-08-
2022 και ώρα 23.59 και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού στη 1-09-2022 και ώρα 10.00, για λόγους ίσης 
μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών. 
        Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
                                                                      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 

2. ΚΑΡΥΔΗ ΕΛΕΝΗ  

3.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει  το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού.» 

 
 

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 ΟΜΟΦΩΝΑ 

  
Την έγκριση του από 22-8-22 πρακτικού της επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού για τη υπηρεσία 

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με 
εκτιμώμενη δαπάνη 59.996,16 € με το Φ.Π.Α.24%, της με αριθμ. 17683/29-07-2022/ΑΔΑΜ:22PROC011030751 
διακήρυξης και την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής πρόσφορών κατά πέντε (5) 
ημέρες ήτοι στις 27-08-2022 και ώρα 23.59 και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού στη 1-09-2022 και ώρα 
10.00, για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής 
προσφορών. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 449/2022.               

 
 
 
              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 
 
 
                   ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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