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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              

 

Από το Πρακτικό της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης (με τηλεδιάσκεψη) της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου την  4η  Απριλίου 2022. 
 

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 70/2022 
Περίληψη  

«Έγκριση του υπ΄αριθμ. 16/2022 φακέλου Δημόσιας Σύμβασης: Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού οικίας Ανδρέα Λασκαράτου στο Δήμο Ληξουρίου και καθορισμός 
τρόπου ανάθεσης». 
 
Στο Ληξούρι σήμερα 4η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η 11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-2020)η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.2356/31-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του 
Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/19-7-2018).  
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομένου ότι σε 
σύνολο επτά(7) μελών, δήλωσαν συμμετοχή  οι πέντε (5) και ονομαστικά: 
 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος)                      1.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ 
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ.ΓΑΛΑΝΟΣ                                     2.  ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                              
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ                                               αν νόμιμα είχαν προσκληθεί 
4. ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ                               
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ  

 
Στην συνεδρίαση δήλωσε ότι συμμετέχει και η Κατερίνα Ελευθεράτου, υπάλληλος του 
Δήμου Ληξουρίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  

«Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσιβέλης εισηγήθηκε το 8ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης:  «Έγκριση του υπ΄αριθμ. 16/2022 φακέλου Δημόσιας Σύμβασης: 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης «Παρεμβάσεις 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού οικίας Ανδρέα Λασκαράτου στο Δήμο Ληξουρίου 
και καθορισμός τρόπου ανάθεσης» και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. 2330/31-03-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η 

             
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
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οποία στάλθηκε και ηλεκτρονικά στα μέλη προκειμένου να τοποθετηθούν και η 
οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

 « Υποβάλλονται συνημμένα η Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή και τα Τεύχη του 

Φακέλου Δημοσίας Σύμβασης (16/2022): Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την 

υλοποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού οικίας 

Ανδρέα Λασκαράτου στο Δήμο Ληξουρίου».  

Στην Τεχνική Έκθεση και στα τεύχη περιγράφεται αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο 

του παρόντος φακέλου δημοσίας σύμβασης. 

Οι «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης» αποτελούν το 

Υποέργο 1 της πράξης «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού Οικίας 

Ανδρέας Λασκαράτου στο Δήμο Ληξουρίου», με κωδικό ΟΠΣ 5080954, του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020».   

Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα, 

επομένως υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό και αφορά στις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στον 

Δήμο για την υλοποίηση της πράξης.  Το συγκεκριμένο υποέργο αποτελεί 

προτεραιότητα ως προς την υλοποίησή του ώστε να μπορέσουν να 

πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενημερώσεις και οι προγραμματισμοί που 

κρίνονται απαραίτητοι.  

Το κύριο αντικείμενο του έργου αφορά:   

• Υποβοήθηση Τεχνικής Υπηρεσίας για τη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

• Υποβοήθηση Τεχνικής Υπηρεσίας στην επικαιροποίηση της Μελέτης λόγω της 

παλαιότητας και τροποποίησης του Ν. 4412/16 

• Υποστήριξη της υπηρεσίας του Δήμου κατά τη διαδικασία ανάθεσης του 

έργου  

• Μεταφορά τεχνογνωσία στο Δήμο όποτε απαιτείται  

• Παρακολούθηση και εξέλιξη του έργου  

Η προβλεπόμενη δαπάνη είναι 85.000,00 € πλέον ΦΠΑ και σε σύνολο με ΦΠΑ είναι 

105.400,00 €. και θα βαρύνει τον ΚΑ. 61.7413.01 του οικονομικού  έτους  2022. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σύμφωνα με : 

1. Τα άρθρα 72 του Ν3852/10 όπως ισχύει σήμερα 

2. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 11 Α΄ / 8.6.2006) , «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας» και τον Ν 3852/2010. 
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3. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κωδικοποιημένος  με τον 

Ν.4782/2021. 

4. Τα  υποβληθέντα τεύχη όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ληξουρίου. 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

Την αποδοχή και έγκριση του υποβληθέντος Φακέλου Δημοσίας Σύμβασης 

(αριθ. 16/2022) με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της 

Πράξης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού οικίας Ανδρέα 

Λασκαράτου στο Δήμο Ληξουρίου»συνολικού προϋπολογισμού εργασιών 

105.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά από Ανοικτή Διαδικασία 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/12-10-2020 Α),  

 
                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                           (θετικές ψήφοι 5) 

• Αποδέχεται και εγκρίνει τον Φάκελο Δημοσίας Σύμβασης (αριθ. 

16/2022) με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της 

Πράξης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού οικίας 

Ανδρέα Λασκαράτου στο Δήμο Ληξουρίου» συνολικού 

προϋπολογισμού εργασιών 105.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ.  

• Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά από Ανοικτή 

Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-τιμής. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 70/2022. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                    Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 

 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

Γεώργιος Κατσιβέλης 
Δήμαρχος Ληξουρίου 
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