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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το 24ο πρακτικό της από 27-08-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Αποδοχή του με Α.Π.:4840/21-08-2019 Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
για την εκτέλεση του έργου <Επισκευές πεζοδρομίων>»
Σήμερα στις 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
4889/23-08-2019 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)
1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας)
3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας)
3. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος-( Μέλος Πλειοψηφίας)
4. Κοντραφούρης Αντώνιος (Μέλος Πλειοψηφίας)
4.
Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν
5.
6.
7.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως
άρχισε η συζήτηση των θεμάτων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 114
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, o Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι μετά
την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα. Το θέμα αφορά τη λήψη απόφασης για την αποδοχή ή
μη του με Α.Π.:4840/21-08-2019 Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου «Επισκευές πεζοδρομίων».
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά τη λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών για την αποδοχή ή μη του
με Α.Π.:4840/21-08-2019 Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του
έργου «Επισκευές πεζοδρομίων».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα
αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών του.
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Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι με την υπ’ αριθμ. 97/2019 με ΑΔΑ:6ΕΞΦΩΛΓ-ΓΧ7
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 32/2019 μελέτη του έργου «Επισκευές
πεζοδρομίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.991,06€ με Φ.Π.Α., και καθορίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7334.0002 «Επισκευές πεζοδρομίων» του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2019, ο οποίος ψηφίσθηκε με την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και ο οποίος προστέθηκε στον προϋπολογισμό του
Δήμου Λέρου με την δεύτερη αναμόρφωση αυτού, η οποία ψηφίσθηκε με την 32/2019 με ΑΔΑ: 7Μ39ΩΛΓ4Ρ8 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την με Α.Π.:17485/29-03-2019 με ΑΔΑ:
ΨΨ3ΙΟΡ1Ι-ΡΛ9 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Το έργο
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.
Η έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ: 19REQ005302255 2019-07-19 και η διάθεση της
πίστωσης – ανάληψη υποχρέωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, έγινε με την υπ’
αριθ. 341/19-07-2019 με ΑΔΑ: ΨΨΜΕΩΛΓ-7ΔΥ απόφαση του Δημάρχου Λέρου, η οποία αποτελεί και
εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ: 19REQ005303683 2019-07-19.
Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010:
«…δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από
εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει
αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών
μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες…»
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') :
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ
- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις.», δεν απαιτείται πλέον απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών τα στοιχεία για την μετέπειτα πορεία του διαγωνισμού και τα
οποία έχουν ως εξής:
1. Με την με Α.Π: 4489/05-08-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005392641 2019-08-05) προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με της διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές πεζοδρομίων», το πλήρες κείμενο της οποίας
δημοσιεύθηκε πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού στο ΚΗΜ∆ΗΣ, ενώ περίληψή της με Α.Π.:4490/0508-2019 και ΑΔΑ:6254ΩΛΓ-436 αναρτήθηκε, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3861/2010, στο δικτυακό
τόπο του Δήμου Λέρου http://www.leros.gr/main/ και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «∆ιαύγεια».
2. Με την υπ’ αριθ. 03/2019 με ΑΔΑ:9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Έργων του
Ν.4412/2016.
3. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, συνέταξε το με Α.Π.:4840/21-08-2019
Πρακτικό, το οποίο απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή και έχει ως εξής:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Λέρος, 21 /08/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4840
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»

2

ΑΔΑ: ΩΖ51ΩΛΓ-1ΡΒ
Στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Λέρου, χθές, ημέρα Τρίτη 20 Αυγούστου του
έτους 2019 και ώρα 9:30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθ.

03/25-01-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, προκειμένου να διεξαχθεί η

διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» όπως αναφέρεται στην με αρ.Πρωτ.4489/ 5-08-2019 διακήρυξη του Δήμου
Λέρου.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες :
1. Παντερμαράκη Μαρία (Πρόεδρος Επιτροπής)
2. Κουρεπίνη Καλλιόπη (τακτικό μέλος)
3. Φιλιππίδη Δέσποινα (τακτικό μέλος)
Μετά την κήρυξη έναρξης της ανοιχτής δημοπρασίας από την Πρόεδρο της Επιτροπής, οι
ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν τις προσφορές τους.
Πρώτος κατετέθη φάκελος στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέρου, συνοδευόμενος από την απαιτούμενη
αίτηση υποβολής προσφοράς με αρ. πρωτ.4788/20-08-2019 του εργολήπτη κ. Κουμπάρου Ισίδωρου.
Δεύτερος κατετέθη φάκελος στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέρου, συνοδευόμενος από την απαιτούμενη
αίτηση υποβολής προσφοράς με αρ. πρωτ.4787/20-08-2019 του εργολήπτη κ. Καστή Στυλιανού
Τρίτος κατετέθη φάκελος στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέρου, συνοδευόμενος από την απαιτούμενη
αίτηση υποβολής προσφοράς με αρ. πρωτ.4801/20-08-2019 του εργολήπτη κ. Βάρνα Σταύρου.
Στη συνέχεια και αφού κανείς άλλος ενδιαφερόμενος δεν προσήλθε, η Πρόεδρος επικοινώνησε με το
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου και της επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος φάκελος ή έγγραφο που
να αφορά τον διαγωνισμό γι’ αυτό και κήρυξε τη λήξη κατάθεσης των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 4 της
διακήρυξης του έργου και η Ε.Δ. προχώρησε στην καταγραφή και μονογραφή των υποβληθέντων
δικαιολογητικών συμμετοχής. Προκύπτουν τα εξής:
Στον πρώτο φάκελο με την ένδειξη ‘’Δικαιολογητικά συμμετοχής’’ της προσφοράς του εργολήπτη κ.
Κουμπάρου Ισίδωρου, υπήρχε συμπληρωμένο ορθά και υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης για το έργο (ΤΕΥΔ), Υπήρχαν επίσης:
Α) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Περιφερειακής ενότητας Νομού Δωδεκανήσου για την κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με αρ. μητρώου 502 και ανώτατο όριο τις 53.000€. (ΑΔΑ:ΩΠ6Ε7ΛΞ-Β5Ο).
Β) εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας με αρ. 403/7043694, ποσού
683,61€.
Στο δεύτερο φάκελο με την ένδειξη ‘’Δικαιολογητικά συμμετοχής’’ της προσφοράς του εργολήπτη κ.
Καστή Στυλιανού, υπήρχε συμπληρωμένο ορθά και υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης για το έργο (ΤΕΥΔ), Υπήρχαν επίσης:
Α) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Περιφερειακής ενότητας Νομού Δωδεκανήσου για την κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με αρ. μητρώου 504 και ανώτατο όριο τις 53.000€. (ΑΔΑ:7Χ787ΛΞ-Δ7Ρ).
Β) εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας με αρ. 403/7043686, ποσού
683,61€.
Γ) Υ.Δ. για την ισχύ της Οικονομικής Προσφοράς
Δ) Υ.Δ. για την μη υπαγωγή σε λόγο αποκλεισμού
Ε) Υ.Δ. για την καταβολή εισφορών και φόρων
Στ) Υ.Δ. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κλπ
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Ζ) Ποινικό Μητρώο
Η) Φορολογική Ενημερότητα και Ασφαλιστική Ενημερότητα
Θ) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ΚΩ
Ι) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου
ΙΑ) Υ.Δ περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
ΙΒ) ISO 9001:2015 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης A Cert.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά από Γ έως ΙΒ αναφέρονταν στο ΤΕΥΔ και δεν απαιτούνταν στην παρούσα
φάση του Διαγωνισμού.
Στο τρίτο φάκελο με την ένδειξη ‘’Δικαιολογητικά συμμετοχής’’ της προσφοράς του εργολήπτη κ. Βάρνα
Σταύρου, υπήρχε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για το
έργο (ΤΕΥΔ), Υπήρχαν επίσης:
Α) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Περιφερειακής ενότητας Νομού Δωδεκανήσου για την κατηγορία
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ με αρ. μητρώου 398 και ανώτατο όριο τις 53.000€. (ΑΔΑ:ΩΛΕΞ7ΛΞ-ΥΧ3).
Β) εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας με αρ. 403/7043724, ποσού
683,61€.
Η Επιτροπή του διαγωνισμού μετά την καταγραφή και μονογραφή των δικαιολογητικών, προχώρησε στην
αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων (άρθρο 4γ. της διακήρυξης).
Κατόπιν ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία της προσφοράς των διαγωνιζομένων σύμφωνα με το χορηγούμενο
έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης
και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης(έλεγχος
ομαλότητας) και συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)
Α
/
Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΒΑΡΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

14%

3%

2%

2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

14%

3%

2%

14%

3%

2%

Μέση έκπτωση

Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας
διακήρυξης κατά σειρά μειοδοσίας και διαπίστωσε τα εξής:
Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής του κου Κουμπάρου Ισίδωρου, δεν αναφέρεται

1. η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού (20-08-2019),
2. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος
χαρτοσήμου

3. η ανάληψη υποχρέωσης του εκδότη να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του φορέα στον οποίο απευθύνεται.
Από τα ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισμού, έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, έκρινε ότι το
τρίτο στοιχείο αποτελεί ουσιώδη παράλειψη που αφορά στη δέσμευση του εγγυητή έναντι του φορέα
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(Δήμος Λέρου) και για το λόγο αυτό η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και κατά συνέπεια η προσφορά
του κ. Κουμπάρου Ισιδώρου δεν είναι αποδεκτή.
Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής του κου Βάρνα Σταύρου, δεν αναφέρεται

1. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος
χαρτοσήμου

2. η ανάληψη υποχρέωσης του εκδότη να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του φορέα στον οποίο απευθύνεται.
Από τα ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισμού, έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, έκρινε ότι το
δεύτερο στοιχείο αποτελεί ουσιώδη παράλειψη που αφορά στη δέσμευση του εγγυητή έναντι του φορέα
(Δήμος Λέρου) και για το λόγο αυτό η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και κατά συνέπεια η προσφορά
του κ. Βάρνα Σταύρου δεν είναι αποδεκτή.
Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του κου Καστή Στυλιανού, ήταν σύμφωνο με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Διαπιστώθηκε όμως ότι στο ΤΕΥΔ δεν αναγράφεται η βεβαίωση
εγγραφής του εργολήπτη στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, ενώ υπήρχε σε έντυπη μορφή
στο φάκελο δικαιολογητικών. Η επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 ζήτησε εγγράφως με το
υπ΄ αριθ. Πρωτ. 4807 /20-08-2019 έγγραφο της, τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΕΥΔ στο πεδίο αυτό (Μέρος ΙΙ
Α) από το διαγωνιζόμενο κ. Καστή Στυλιανό, εντός 7 ημερών από την κοινοποίηση του.
Ο συμμετέχοντας κ. Καστής Στυλιανός προσήλθε σήμερα 21-08-2019 και συμπλήρωσε το πεδίο στο ΤΕΥΔ
όπως ζητήθηκε από την επιτροπή διαγωνισμού. Κατόπιν αυτού η προσφορά του κρίνεται πλήρης και αποδεκτή.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής έχοντας υπόψη:
Α) την υπ. αριθ.

03/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Β) τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Γ) την με αρ.Πρωτ. 4489/5-08-2019 διακήρυξη του Δήμου Λέρου
Δ) τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό,
ενημερώνουν την Προϊσταμένη Αρχή ότι:
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο εργολήπτης Καστής Στυλιανός, η οικον. προσφορά του οποίου
έχει μέση έκπτωση 2%...»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε όπως γίνει αποδεκτό το με Α.Π.: 4840/21-08-2019 Πρακτικό της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Έργων του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το
οποίο: Α) Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ και ΒΑΡΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, για
τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο με Α.Π.: 4840/21-08-2019 Πρακτικό και Β) προτείνεται η
ανάδειξη του κ. Καστή Στυλιανού του Μιχαήλ -Ε.Δ.Ε.- ο οποίος διαθέτει την τεχνογνωσία και εμπειρία
(εγγεγραμμένος στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Νομού Δωδ/σου με αριθμό μητρώου -504- για
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) , με Α.Φ.Μ.: 062892967 ΔΟΥ: ΚΩ, ως
προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές πεζοδρομίων», η οικονομική προσφορά του
οποίου έχει μέση έκπτωση 2% και ανέρχεται στο ποσό των 39.191,22€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και
έχοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
4. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
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5. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν.

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
6. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
7. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
8. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
9. του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
10. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον απαιτείται)
11. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
12. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
13. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
14. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
15. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
16. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως
ισχύει
17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”
18. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
19. του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
20. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005
(Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996
(Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007
( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”
21. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
22. Την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία
ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.
76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου
23. Το πρωτογενές αίτημα με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ005302255 2019-07-19
24. Την αριθμ. 341/19-07-2019 με ΑΔΑ: ΨΨΜΕΩΛΓ-7ΔΥ απόφαση του Δημάρχου Λέρου, με την οποία

διατέθηκε η απαραίτητη πίστωση και έγινε η ανάληψη υποχρέωσης στον προϋπολογισμού του δήμου
Λέρου οικ. έτους 2019, η οποία αποτελεί και εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005303683
2019-07-19
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25. Την υπ’ αριθ. 32/2019 μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 39.991,06€, για το έργο «Επισκευές

πεζοδρομίων»
26. Την υπ’ αριθ. 97/2019 με ΑΔΑ:6ΕΞΦΩΛΓ-ΓΧ7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
27. Την με Α.Π: 4489/05-08-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ: 19PROC005392641 2019-08-05)
28. Την με Α.Π.:4490/05-08-2019 και ΑΔΑ:6254ΩΛΓ-436 περίληψη διακήρυξης
29. Το με Α.Π.:4840/21-08-2019 Πρακτικό της Ε.Δ.Δ, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
30. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αποδέχεται το με Α.Π.:4840/21-08-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο
πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς καθώς και
της οικονομικής προσφοράς, των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές πεζοδρομίων».
Β) Απορρίπτει την προσφορά του κ. ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ διότι στην εγγυητική συμμετοχής του δεν
αναφέρεται:
 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού (20-08-2019)
 ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος
χαρτοσήμου και
 η ανάληψη υποχρέωσης του εκδότη να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του φορέα στον οποίο απευθύνεται
Γ) Απορρίπτει την προσφορά του κ. ΒΑΡΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ διότι στην εγγυητική συμμετοχής του δεν
αναφέρεται:
 ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος
χαρτοσήμου και
 η ανάληψη υποχρέωσης του εκδότη να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του φορέα στον οποίο απευθύνεται και
Δ) Αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές πεζοδρομίων», τον κ. Καστή
Στυλιανό του Μιχαήλ- Ε.Δ.Ε.- ο οποίος διαθέτει την τεχνογνωσία και εμπειρία (εγγεγραμμένος στο Μητρώο
Περιφερειακής Ενότητας Νομού Δωδ/σου με αριθμό μητρώου -504- για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ &
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) , με Α.Φ.Μ.: 062892967 ΔΟΥ: ΚΩ, ως προσωρινού αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου «Επισκευές πεζοδρομίων», η οικονομική προσφορά του οποίου έχει μέση έκπτωση 2%
και ανέρχεται στο ποσό των 39.191,22€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7334.0002 «Επισκευές πεζοδρομίων» του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2019, ο οποίος ψηφίσθηκε με την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και ο οποίος προστέθηκε στον προϋπολογισμό του
Δήμου Λέρου με την δεύτερη αναμόρφωση αυτού, η οποία ψηφίσθηκε με την 32/2019 με ΑΔΑ: 7Μ39ΩΛΓ4Ρ8 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την με Α.Π.:17485/29-03-2019 με ΑΔΑ:
ΨΨ3ΙΟΡ1Ι-ΡΛ9 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Το έργο
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.
.……………….…………..…………………………………………………………………………………..
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)
β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)
γ) Κοντραφούρης Αντώνιος (υπ/φή)

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
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