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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το 13ο πρακτικό της από 28-05-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Μη λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του από 21/05/2019 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 81282 του έργου με τίτλο
<Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών Ν. Λέρου>»
Σήμερα στις 28 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λέρου, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
2824/24-05-2019 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:
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)
2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας)
4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- (Μέλος Πλειοψηφίας)
5.
6.
7.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας)
3. Κοντραφούρης Αντώνιος -( Μέλος Πλειοψηφίας)
4.
Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν

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.: 63
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή ή μη του
από 21/05/2019 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α
συστήματος 81282 του έργου με τίτλο <Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών Ν. Λέρου>», ενημέρωσε τα
μέλη λέγοντας ότι η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 24/2019 με ΑΔΑ:6ΠΠ4ΩΛΓ-ΥΛ2 απόφασή της:
Α. Ενέκρινε την υπ’ αριθ. 14/2019 μελέτη του έργου «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών ν. Λέρου», όπως
αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ. Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 214.999,20€ με Φ.Π.Α. . Η εν λόγω
δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7325.0005 «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών ν. Λέρου» στον
προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019 και
Β. Ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης και προέβη στην κατάρτιση των όρων ανοικτής διαδικασίας για τη
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής
(χαμηλότερη προσφορά).
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών τα στοιχεία για την πορεία του διαγωνισμού και τα οποία έχουν ως
εξής:
 Την με αριθμ. 17/2019 (αριθμ. πρωτ. 1438/12.03.2019) απόφαση Δημάρχου [ΑΔΑ ΩΜΜΡΩΛΓ-ΔΣΔ]
με θέμα «Ορισμός υπαλλήλων ως πιστοποιημένων χρηστών (χειριστών) του ΕΣΗΔΗΣ για την
πραγματοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων του Δήμου Λέρου»
 Με την με Α.Π:1767/02-04-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε
μεταγενέστερα στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC004850131 2019-04-23) και για το λόγο αυτό με την
υπ’ αριθ. 50/2019 με ΑΔΑ:6ΣΖΦΩΛΓ-Υ9Τ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση ως
προς το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 ν.
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4412/2016, έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να έχουν επαρκή χρόνο να υποβάλουν
τις προσφορές, προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής (χαμηλότερη προσφορά), σύμφωνα με της διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών Ν. Λέρου», το πλήρες
κείμενο της οποίας δημοσιεύθηκε πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού στο ΚΗΜ∆ΗΣ, ενώ περίληψή
της με Α.Π.:1768/02-04-2019 και ΑΔΑ:6ΘΙ0ΩΛΓ-0ΒΧ ( ΚΗΜΔΗΣ 19PROC004716017 2019-04-02)
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».
 Με την υπ’ αριθ. 48/2019 με ΑΔΑ:ΨΙΜΤΩΛΓ-ΜΨΕ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε
η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός
διαφόρων περιοχών Ν. Λέρου», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, συνέταξε το από 21-05-2019 1ο Πρακτικό με το οποίο
διενεργήθηκε η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων και ελέγχθηκαν τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές αυτών.
 Στη συνέχεια η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου με το με
Α.Π.:2861/27-05-2019 έγγραφό της και μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, κάλεσε την εταιρεία 3Κ
Τεχνική-Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, να υποβάλλει τεχνικά φυλλάδια και διευκρινίσεις που αφορούν τη
συμμόρφωση της προσφοράς της με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε στα μέλη, τη μη λήψη
απόφασης περί αποδοχής ή μη του 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 81282 του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων
περιοχών Ν. Λέρου», λόγω του με Α.Π.:2861/27-05-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου προς την εταιρεία 3Κ Τεχνική-Ανώνυμη Τεχνική
Εταιρεία προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις που αφορούν τη συμμόρφωση της προσφοράς της με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και το ενδεχόμενο σύνταξης νέου πρακτικού από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού.
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. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
5. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
6. το 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”,
7. Του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
8. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
9. 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» 24
10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
12. 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,
13. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
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14. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός

των μελών τους με κλήρωση»,
15. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
16. 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
17. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
19. του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )26
20. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
21. της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
22. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
23. της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
24. 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
25. Την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε με την

υπ’ αρ. 4/2019 (ΑΔΑ: ΨΩ58ΩΛΓ-Κ6Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέρου, με την
οποία ενισχύθηκε ο κωδικός Κ.Α. 30.7325.0005 «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών της Ν. Λέρου».
Η εν λόγω αναμόρφωση επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 8281/12-02-2019 με ΑΔΑ:ΩΤ7ΗΟΡ1Ι-ΘΒΩ
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
26. Το πρωτογενές αίτημα με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ004611488 2019-03-14
27. Την αριθμ. 235/14-03-2019 με ΑΔΑ:ΨΕ0ΘΩΛΓ-ΥΦ0 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 19REQ004613475
2019-03-14
28. Την

υπ’ αριθ. 14/2019 μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 214.999,20€, για το έργο
«Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών ν. Λέρου»
29. Την υπ’ αριθ. 24/2019 με ΑΔΑ:6ΠΠ4ΩΛΓ-ΥΛ2 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
30. Την με Α.Π:1767/02-04-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ 19PROC004850131 2019-04-23)
31. Την περίληψη διακήρυξης η οποία έχει Α.Π.: 1768/02-04-2019/ΑΔΑ:6ΘΙ0ΩΛΓ-0ΒΧ και
ΑΔΑΜ:19PROC004716017
32. Το ν. 4505/2019
33. Την υπ’ αριθ. 48/2019 με ΑΔΑ:ΨΙΜΤΩΛΓ-ΜΨΕ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του έργου
«Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών Ν. Λέρου»
34. Την υπ’ αριθ. 50/2019 με ΑΔΑ:6ΣΖΦΩΛΓ-Υ9Τ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
35. Το από 21-05-2019 1ο Πρακτικό με το οποίο διενεργήθηκε η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών
προσφορών των συμμετεχόντων
36. Το με Α.Π.:2861/27-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου
37. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Τη μη λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη του 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 81282 του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων
περιοχών Ν. Λέρου», λόγω του με Α.Π.:2861/27-05-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης
& Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου προς την εταιρεία 3Κ Τεχνική-Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις που αφορούν τη συμμόρφωση της προσφοράς της με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της μελέτης και το ενδεχόμενο σύνταξης νέου πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
.……………….…………..…………………………………………………………………………………..
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) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
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