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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

 

Απόσπασμα από το 09
ο
 πρακτικό της από 02-04-2018 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Κήρυξη άγονου του συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου για 

την προμήθεια  <Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2018>» 

 
 Σήμερα στις 02 Απριλίου 2018, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Λέρου, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 1473/29-03-2018 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. Σοροκάκης Ιωάννης-(Μέλος Πλειοψηφίας) 2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας) 

3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος -(Μέλος Πλειοψηφίας) 3. Κοκκίνη Φωτεινή -(Μέλος Πλειοψηφίας) 

4. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας) 4.  

5.  Οι  οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν 

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.: 51 

 

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 έγκριση ή 

μη του πρακτικού με Α.Π.:1516/02-04-2018, που αναφέρεται στη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2018» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 1296/20-03-2018).  

 

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 την έγκριση ή μη του πρακτικού με 

Α.Π.:1516/02-04-2018, που αναφέρεται στη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2018» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 1296/20-03-2018).  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  
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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.  

Ο  Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου 

οικ. έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 169/2017 με ΑΔΑ: ΩΕΡΩΩΛΓ-4ΡΡ απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 3206/17-01-2018 με ΑΔΑ:Ψ2ΩΒΟΡ1Ι-Η16 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συμπεριλήφθηκαν εξειδικευμένες πιστώσεις που αφορούν 

την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.  

 

Εν συνεχεία με την υπ’ αριθ. 16/2018 με ΑΔΑ:7ΝΔΑΩΛΓ-ΙΜΠ απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή:  

 

α) ενέκρινε το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ: 18REQ002566265 

που αφορά την έγκριση υλοποίησης έργων και προμηθειών του Δήμου Λέρου 

β) ενέκρινε τις δαπάνες και διέθεσε τις απαραίτητες πιστώσεις που απαιτούνται για την εν λόγω προμήθεια, 

ειδικότερα: 

 

• Κ.Α. 15.7332.0003 Ανάπλαση - εξωραϊσμοί κοινόχρηστων χώρων 6.800,00 

• Κ.Α. 25.7336.0013 Συντήρηση και επισκευή δικτύων αποχέτευσης 6.800,00 

• Κ.Α. 25.7336.0014  Εγκιβωτισμός και στεγανοποίηση φρεατίων αποχέτευσης λόγω καθιζήσεων 

3.200,00 

• Κ.Α. 25.7336.0020 Εργασίες νέων συνδέσεων ύδρευσης – αποχέτευσης 6.000,00 

• Κ.Α. 30.7333.0010 Αποκατάσταση καθιζήσεων δρόμων 6.000,00 

• Κ.Α. 45.7336.0001 Συντήρηση νεκροταφείων Ν. Λέρου 3.000,00 

• Κ.Α. 30.7326.0048 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμων 6.800,00 

• Κ.Α. 30.7334.0002 Επισκευές πεζοδρομίων 6.000,00 

• Κ.Α. 25.7333.0004 Αποκατάσταση - τσιμενταρίσματα λόγω ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης 15.000,00 

 

Η ανάληψη υποχρέωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018, έγινε με τις υπ’ αριθ. 

134/2018 με ΑΔΑ:Ω9Ξ4ΩΛΓ-ΦΝΟ, 135/2018 με ΑΔΑ:69ΩΓΩΛΓ-0Τ8, 137/2018 με ΑΔΑ:6ΧΡ5ΩΛΓ-ΛΩ6,  

139/2018 με ΑΔΑ:Ω22ΦΩΛΓ-5Η7, 140/2018 με ΑΔΑ:ΩΩ9ΨΩΛΓ-Ω54, 141/2018 με ΑΔΑ:67Ζ4ΩΛΓ-Θ1Ε, 

142/2018 με ΑΔΑ:61ΣΥΩΛΓ-ΟΘΔ και 143/2018 με ΑΔΑ:ΩΗΖΩΩΛΓ-4ΛΘ αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης. 

 Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν σύμφωνα με  τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην αριθ. 06/2018 μελέτη 

με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2018» όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με 

ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των  είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ 

και εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ (25.758,72€) με ΦΠΑ 17% . 

Κατόπιν των ανωτέρω, με την υπ’ αριθ. 26/2018 με ΑΔΑ:6ΟΧΞΩΛΓ-ΙΞ4 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Λέρου:  

Α) εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια έτοιμου 

σκυροδέματος για το έτος 2018», σύμφωνα με της διατάξεις του Ν.4412/2016.  

Β) εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 6/2018 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2018» όπως 

αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε 

χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ (25.758,72€) με ΦΠΑ 17%και  

Γ) καθορίσθηκαν όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια 

έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2018». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία του διαγωνισμού που έχει ως εξής : 

 

 Με την με Α.Π.: 1296/20-03-2018  διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 18PROC002831021 2018-03-20) προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον 

κριθεί ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, για 

την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2018», ενώ 

δημοσιεύθηκε περίληψη αυτής με Α.Π.:1297/20-03-2018 και με ΑΔΑ:ΨΒΔΓΩΛΓ-Ι5Ρ.  
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 Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού,  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 243/2017 με 

ΑΔΑ:70Ο3ΩΛΓ-9Χ6 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  συνέταξε το με Α.Π.:1516/02-04-2018 

Πρακτικό Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής: 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Λέρος 02/04/2018 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                      Α.Π.    1516 
   ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
 

 
Στη Λέρο, σήμερα την 2/4/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30’’ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 

Δημαρχείο (Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου) η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν  243/19-12-2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών  στο πλαίσιο 
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2018 Δήμου 

Λέρου»  (Αριθ. Διακήρυξης 1296/20-3-2018) 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 
1) Γιαννακού Καλλιόπη,    Πρόεδρος 
2) Γαρυφαλλής Νικόλαος, Μέλος 
3) Παγώνης Παναγιώτης,  Μέλος 
 
Μετά την παρέλευση της ώρας (10.00’’) που όριζε η διακήρυξη  (άρθρο 1.5)  διαπιστώθηκε ότι κανείς 
ενδιαφερόμενος δεν προσήλθε να καταθέσει προσφορά.  

 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο του Δήμου  προκειμένου να 
διαπιστώσει εάν είχαν υποβληθεί προσφορές  (σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2. της διακήρυξης). H απάντηση 
ήταν αρνητική.  
 
Ως εκ τούτου και αφού καμία προσφορά δεν κατατέθηκε, λύθηκε η συνεδρίαση. 

 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται…» 

    
Στη συνέχεια και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει αποδεκτό το 

με Α.Π.:1516/02-04-2018 Πρακτικό Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός, 

για το λόγο που αναφέρει η Ε.Δ. και να επαναληφθεί ο εν λόγω διαγωνισμός με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί 

ψηφίσθηκαν με την υπ’ αριθ. 26/2018 με ΑΔΑ:6ΟΧΞΩΛΓ-ΙΞ4 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού 

έλαβε υπόψη της: 

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. Την αριθ. 169/2017 με ΑΔΑ: ΩΕΡΩΩΛΓ-4ΡΡ  απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου 

5.  Την αριθ. 3206/17-01-2018 με ΑΔΑ:Ψ2ΩΒΟΡ1Ι-Η16 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08,08,2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

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

7. Την υπ’ αριθ. 16/2018 με ΑΔΑ:7ΝΔΑΩΛΓ-ΙΜΠ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

8. Τις υπ’ αριθ. 134/2018 με ΑΔΑ:Ω9Ξ4ΩΛΓ-ΦΝΟ, 135/2018 με ΑΔΑ:69ΩΓΩΛΓ-0Τ8, 137/2018 με 

ΑΔΑ:6ΧΡ5ΩΛΓ-ΛΩ6, 139/2018 με ΑΔΑ:Ω22ΦΩΛΓ-5Η7, 140/2018 με ΑΔΑ:ΩΩ9ΨΩΛΓ-Ω54, 

141/2018 με ΑΔΑ:67Ζ4ΩΛΓ-Θ1Ε, 142/2018 με ΑΔΑ:61ΣΥΩΛΓ-ΟΘΔ και 143/2018 με 

ΑΔΑ:ΩΗΖΩΩΛΓ-4ΛΘ Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 

9. Το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ: 18REQ002566265  

10. Την υπ’ αριθ. 06/2018 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2018», όπως 

αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. 

11. Την υπ’ αριθ. 26/2018 με ΑΔΑ: 6ΟΧΞΩΛΓ-ΙΞ4 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Λέρου 
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12. Την με Α.Π.: 1296/20-03-2018  διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

(18PROC002831021 2018-03-20) 

13. Την περίληψη διακήρυξης με Α.Π.:1297/20-03-2018 και ΑΔΑ: ΨΒΔΓΩΛΓ-Ι5Ρ 

14. Το με Α.Π.:1516/02-04-2018 Πρακτικό Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού 

15. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Αποδέχεται το με Α.Π.:1516/02-04-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2018», σύμφωνα με της διατάξεις του Ν.4412/2016 και 

κηρύσσει άγονο τον εν λόγω διαγωνισμό διότι δεν κατατέθηκαν προσφορές. 

 

Β) Την επανάληψη αυτού με νέα επαναληπτική διακήρυξη με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί καταρτίσθηκαν με 

την υπ’ αριθ. 26/2018 με ΑΔΑ:6ΟΧΞΩΛΓ-ΙΞ4 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                                         α) Σοροκάκης Ιωάννης (υπ/φή)                                                               

           ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                                         β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή) 

           γ) Μαυρουδής Αντώνιος-Μιχαήλ  (υπ/φή)  
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