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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 15ης/2019 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 108/2019 

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 2 του μήνα Απριλίου  του έτους  
2019,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 13:00,  ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. 
πρωτ: 5878/29-3-19 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5)  μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)  1 Χαλικιάς Ευάγγελος 

2 Γιαννιώτης Οδυσσέας 2 Καρφάκη Μαριάννα 

3 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.) 3 Ζουριδάκης Ευτύχιος 

4 Περδικάρης Αθανάσιος 4 Καββαδάς Θωμάς 

5 Σέρβος Κων/νος 5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας, 

αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, 

υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας. 
 
ΘΕΜΑ 7

ο
 της ημερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75363  του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 600.000,00€. 

 Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε. 
 

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της 

υπηρεσίας,  η οποία έχει ως εξής: 
«Έχοντας  υπόψη:  

1. Το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών». 
2. Την αριθ.: 3013/15-02-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:6ΟΞ9ΩΛΙ-Ψ11, 
3. Την δέσμευση στο οικείο μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: Α/238, 
4. Την αριθ.:  213/2018 απόφαση   Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι  διακήρυξης του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου  και ορίσθηκε ημερομηνία δημοπράτησης 
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» 
προϋπολογισμού   600.000,00 € , 
5.   Τους όρους διακήρυξης με  ΑΔΑΜ: 18PROC003418118 2018-07-13, 
6. Το από 27-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου,  της επιτροπής Διαγωνισμού  ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο 05-10-2018 του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» με το οποίο  
αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση με  τη επωνυμία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  που προσέφερε  
ποσοστό έκπτωσης  23,36% και διαβιβάσθηκε στους συμμετέχοντες στις 03-10-2018., 
7.Την αριθ. 306/2018 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου και διαβιβάσθηκε 
στους συμμετέχοντες στις 03-10-2018,  
8. Την από 14-10-2018 προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρηση με την επωνυμία: Λεωνίδας 
Στέφανος Δρακάτος του Ιωάννη ,     
9.Την αριθ. 378/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής  που συμμορφώθηκε σύμφωνα με την αριθ. 977/2018 
απόφαση της ΑΕΠΠ,  που ακυρώνει την υπ΄αριθ. 306/2018 απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης  του  
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πρακτικού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» που διαβιβάστηκε στους συμμετέχοντες  στις  30-11-2018, 
10. Την αριθ. 8/2019 απόφαση οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό εξέτασης των 
απόψεων του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  του Ιωάννη και με το 
οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός μειοδότης είναι ο προσφέρων με την επωνυμία ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με ποσοστό έκπτωση 32,71%, 
11. Το από 22-03-2019 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο πρακτικό  επιτροπής διαγωνισμού έλεγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού μειοδότη το οποίο επισυνάπτουμε και έχει ως εξής:  
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

               «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»  
                                Με ΑΥΞΟΝΤΑ   ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  75249 

                             προϋπολογισμού:  600.000,00 €  με το ΦΠΑ 

                               ΑΡΘΡΟ 105 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/ Α /08-08-2016 

 

Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σήμερα 22-03-2019  και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Επιτροπή  Διενέργειας Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθ.9/2018 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΦΕΖΩΛΙ-Ρ9Ε αποτελούμενη από τους κάτωθι Δημοτικούς υπαλλήλους: 
 
1. Θωμάς Γεωργάκης                               Πρόεδρος της Επιτροπής 
2.   Θωμάς Βουκελάτος                           Αναπληρωματικό   Μέλος της Επιτροπής 
3.   Ελευθέριος Σίδερης                              Τακτικό Μέλος της Επιτροπής 

 
   προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ο οποίος είναι ο 
οικονομικός φορέας  με την επωνυμία Λεωνίδας Στέφανος  Δρακάτος που   προσέφερε  ποσοστό έκπτωσης  
32,71%, με έδρα  Λευκάδα οδός  Κέννεντυ  αριθμ. 43 με  ΑΦΜ:028558400 Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»  
προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ, μετά την με αριθμ. πρωτ.:  3316/21-02-2019  έγγραφη πρόσκληση 
προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης . 
 

Έχοντας Υπόψη:  
 
 1.     Ν. 3852/2010 
2. Το άρθρο 27 του Ν. 4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
3. Την αριθ.: 3013/15-02-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:6ΟΞ9ΩΛΙ-Ψ11 
4. Την δέσμευση στο οικείο μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: Α/238 
5.Την Αριθ. Πρωτ.: 14171 / 12-07-2018 Περίληψη  Διακήρυξης  Δημοπρασίας   με ΑΔΑ:ΩΜΡ4ΩΛΙ-2ΓΖ 
6. Την αριθ.:  213/2018 απόφαση   Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι  διακήρυξης του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου  και ορίσθηκε ημερομηνία δημοπράτησης 
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» 
προϋπολογισμού   600.000,00 € με το ΦΠΑ 
7. Τους όρους διακήρυξης με  ΑΔΑΜ: 18PROC003418118 2018-07-13 
8. Το από 27-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου,  της επιτροπής Διαγωνισμού  ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο 05-10-2018 του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» με το οποίο  
αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση με  τη επωνυμία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  που προσέφερε  
ποσοστό έκπτωσης  23,36% και διαβιβάσθηκε στους συμμετέχοντες στις 03-10-2018. 
9.Την αριθ. 306/2018 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου και διαβιβάσθηκε 
στους συμμετέχοντες στις 03-10-2018.  
10. Την από 14-10-2018 προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρηση με την επωνυμία " Λεωνίδας 
Στέφανος Δρακάτος του Ιωάννη      
11.Την αριθ.: 378/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής  που συμμορφώθηκε σύμφωνα με την αριθ. 977/2018 
απόφαση της ΑΕΠΠ,  που ακυρώνει την υπ΄αριθ. 306/2018 απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης  του  πρακτικού 
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του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» 
που διαβιβάστηκε στους συμμετέχοντες  στις  30-11-2018 
12. Την αριθ. 8/2019 απόφαση οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό εξέτασης των 
απόψεων του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  του Ιωάννη και με το 
οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός μειοδότης είναι ο προσφέρων με την επωνυμία ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με ποσοστό έκπτωση 32,71%. 
Η Επιτροπή αφού παρέλαβε εμπρόθεσμα το φάκελο, στις  06-03-2019,  των  δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
ανωτέρω  προσωρινού μειοδότη μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( κατέθεσε και φυσικό φάκελο με αριθμ. πρωτ. 4484/07-03-2019), 
ελέγχει  τα δικαιολογητικά  και διαπιστώνει  ότι είναι σύμφωνα  με την  διακήρυξη του έργου.  
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω : 
 Υπογράφει το παρόν πρακτικό σε τρία αντίγραφα και  διαβιβάζει  το  πρακτικό και το φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη στην οικονομική Επιτροπή ,για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της 
σύμβασης . 

ΛΕΥΚΑΔΑ     22-03-2019 

      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».  

 
Σύμφωνα με το βιβλίο VI  άρθρο 360 του Ν. 4412/2018 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 60.000,00 € χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 
και ανεξάρτητα από τη φύση τους. Ύστερα από τα παραπάνω  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ : 
 

Την έγκριση του από 22-03-2019 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου πρακτικού κατακύρωσης προσωρινού 
μειοδότη, της επιτροπής  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» με αύξοντα   αριθμό συστήματος  75249 ,  που είναι 
ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019  και συγκεκριμένα στο ΚΑ: 64/7323.012 με το ποσό των 
600.000,00€. Για το συγκεκριμένο ποσό έγινε  ανάληψη υποχρέωσης  σύμφωνα με την 3013/15-02-2019  
απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ:6ΟΞ9ΩΛΙ-Ψ11 και δέσμευση στο οικείο μητρώο Δεσμεύσεων  της αντίστοιχης 
πίστωσης με α/α  Α.238.  

Την  κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα   με την επωνυμία 
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κάτοικος    Λευκάδας  οδός Κένννεντυ με ΑΦΜ: 028558400 
ΔΟΥ Λευκάδας ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 32,71%.»        

 
         Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της: 

- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10. 
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016. 
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει: 

 
Την έγκριση του από 22-03-2019 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου πρακτικού κατακύρωσης προσωρινού 

μειοδότη, της επιτροπής  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» με αύξοντα   αριθμό συστήματος  75249 ,  που είναι 
ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019  και συγκεκριμένα στο ΚΑ: 64/7323.012 με το ποσό των 
600.000,00€. Για το συγκεκριμένο ποσό έγινε  ανάληψη υποχρέωσης  σύμφωνα με την 3013/15-02-2019  
απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ:6ΟΞ9ΩΛΙ-Ψ11 και δέσμευση στο οικείο μητρώο Δεσμεύσεων  της αντίστοιχης 
πίστωσης με α/α  Α.238.  
Την  κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα   με την επωνυμία ΔΡΑΚΑΤΟΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κάτοικος    Λευκάδας  οδός Κένννεντυ με ΑΦΜ: 028558400 ΔΟΥ 
Λευκάδας ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 32,71%.       

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 108/2019. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

 

Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

           ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ       
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