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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το 20ο πρακτικό της από 23-07-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Απόρριψη του με Α.Π.:3800/05-07-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο <Προμήθεια κάδων – καλαθάκια
απορριμμάτων> για το έτος 2019 και ματαίωση του διαγωνισμού»
Σήμερα στις 23 Ιουλίου 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.
4116/19-07-2019 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.: 89
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή ή μη του με
Α.Π.:3800/05-07-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο <Προμήθεια κάδων – καλαθάκια απορριμμάτων> για το έτος 2019»,
ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι με την υπ’ αριθ. 75/2019 με ΑΔΑ:6ΧΩΥΩΛΓ-Χ5Ε απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκαν τα εξής:
Α) Εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 29/2019 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια κάδων-καλαθάκια απορριμμάτων» όπως
αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι
εννέα χιλιάδων έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (29.006,64€) και
Β) Καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της δαπάνης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7135.0002 «Προμήθεια κάδων-καλαθάκια απορριμμάτων» του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ7ΨΧ 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 2η αναμόρφωση αυτού, η οποία ψηφίσθηκε με την
32/2019 με ΑΔΑ:7Μ39ΩΛΓ-4Ρ8 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την με
Α.Π.:17485/29-03-2019 με ΑΔΑ: ΨΨ3ΙΟΡ1Ι-ΡΛ9 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου.
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Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου συνέταξε το με
Α.Π.:3078/05-06-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ005062907 2019-06-05 και στη συνέχεια ο
Δήμαρχος Λέρου με την υπ’ αριθ. 297/2019 με ΑΔΑ:ΩΘΣΟΩΛΓ-Ω7Φ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης:
α) ενέκρινε το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ: 19REQ005062907
2019-06-05 που αφορά την προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου
Λέρου και
β) ενέκρινε τις δαπάνες και διέθεσε τις απαραίτητες πιστώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση της
ανωτέρω προμήθειας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία του διαγωνισμού που έχει ως εξής :
1.
Με την με Α.Π.: 3437/24-06-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC005152767 2019-06-24) προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων – καλαθάκια απορριμμάτων» για το έτος 2019, με κριτήριο
κατακύρωσης για την ανάθεση της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της δαπάνης.
Περίληψη αυτής με Α.Π.:3438/24-06-2019 και ΑΔΑ:6ΨΩΣΩΛΓ-8ΩΜ δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
«ΡΟΔΙΑΚΗ», στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr και στον ιστότοπο του
Δήμου Λέρου http://wwwleros.gr/main/.
2. Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 03/2019 με
ΑΔΑ:9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το με Α.Π.:3800/05-07-2019 Πρακτικό
Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και το οποίο έχει ως εξής:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Λέρος, 05/07/2019
Α.Π.: 3800

Στη Λέρο σήμερα, την 05/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30’’ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχείο, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμόν 3/25-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διενεργήσει - αξιολογήσει τις προσφορές που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΑΔΩΝ – ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ (Αριθμ. Διακήρυξης 3437/24-06-2019), η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005152767 2019-06-24.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Πυροβολικού Θεοδώρα, Πρόεδρος
2) Νταλόγλου Κωνσταντίνα, Μέλος
3) Παγώνης Παναγιώτης, Μέλος
Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:30 π.μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής
των προσφορών την 11:00 π.μ., η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η
διαδικασία της αποσφράγισης.
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές ισάριθμων οικονομικών φορέων, ήτοι:
Α/Α
1.
2.

Ονοματεπώνυμο
ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. (αρ. πρωτ. 3584/28.06.2019)
Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (αρ. πρωτ. 3765/04.07.2019)

Η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος, ενδείξεις, κ.λ.π.).
1. Η προσφορά της ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. υπεβλήθη σε σφραγισμένο φάκελο φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε
η διακήρυξη στο άρθρο 8,
3. Η προσφορά της Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. υπεβλήθη σε σφραγισμένο φάκελο φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η
διακήρυξη στο άρθρο 8.
Ακολούθως προχώρησε στην μονογραφή και αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς. Από τον έλεγχο διαπίστωσε ότι αυτοί
περιείχαν τα παρακάτω:
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Η προσφορά της ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. περιείχε τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους που έφεραν τις
ενδείξεις: Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική προσφορά, Οικονομική προσφορά και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της παρ. 2 του άρθρου 8 της διακήρυξης, που απαιτούσε η παρ. 3 του ιδίου άρθρου.
2. Η προσφορά της Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. περιείχε τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους που έφεραν τις
ενδείξεις: Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική προσφορά, Οικονομική προσφορά και έφεραν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου της παρ. 2 του άρθρου 8 της διακήρυξης, που απαιτούσε η παρ. 3 του ιδίου άρθρου.
Η Επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίαση με την μονογραφή και αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», μονογράφησαν δε και όλα τα δικαιολογητικά. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι αυτοί περιείχαν τα εξής:
1.

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ) και επιπλέον
2. Απόφαση νομίμων εκπροσώπων
3. Δηλώσεις
4. Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ
5. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης
6. Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρίας με τροποποιήσεις
7. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (σύμφωνα με
το επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ) και επιπλέον
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρίας με
τροποποιήσεις
Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης
Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου
1.

1.

ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

1.
2.
2.

Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
3.
4.
5.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι είχαν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους ορθά και σύμφωνα με
την διακήρυξη του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Συγκεκριμένα μετά την μονογραφή των φακέλων
«τεχνικής προσφοράς» και κατά την εξέταση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερομένων ειδών προέκυψαν τα κάτωθι:
1.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.:
Η προσφορά της εταιρείας είναι σύμφωνη με την Τεχνική Περιγραφή της αρ. 29/2019 Μελέτης

2.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.:
Α. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ:
Στο πλαστικό καπάκι δεν αναφέρεται ότι θα φέρει εμπρόσθια τρεις πρεσσαριστές χειρολαβές, ενώ είναι απαιτούμενο
χαρακτηριστικό επί ποινή αποκλεισμού.
Ο κατασκευαστής των κάδων (Green City International doo) δεν διαθέτει πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας ΕΝ-840
/2/5/6/ από φορέα διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ, ενώ είναι απαιτούμενο χαρακτηριστικό επί ποινή αποκλεισμού
Β. ΜΟΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ 35 LT
Η βαφή επί ποινή αποκλεισμού του θα πρέπει να γίνει από φορέα που διαθέτει qualisteel coat c4, ενώ στην
προσφορά αναφέρεται ότι η βαφή του γίνεται βάση του προτύπου ISO 9227
Γ. ΔΙΠΛΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ 70 LT
Η βαφή επί ποινή αποκλεισμού του θα πρέπει να γίνει από φορέα που διαθέτει qualisteel coat c4, ενώ στην
προσφορά αναφέρεται ότι η βαφή του γίνεται βάση του προτύπου ISO 9227
Δ. ΜΟΝΗ ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 80 ΛΙΤΡΩΝ
Στην Τεχνική Περιγραφή αναφέρει ότι θα αποτελείται από τα εξής μέρη: Σώμα καροτσιού (χειράμαξα), Τροχοί και
Γαλβανιζέ κάδο.
Στην προσφορά του αναφέρει ότι ο κάδος θα είναι πλαστικός.
Επιπρόσθετα η βαφή της επί ποινή αποκλεισμού του θα πρέπει να γίνει από φορέα που διαθέτει qualisteel coat c4,
ενώ στην προσφορά αναφέρεται ότι η βαφή της γίνεται βάση του προτύπου ISO 9227.

Η Επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει την προσφοράς της Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε στο σύνολο της λόγω του ότι
σύμφωνα με την διακήρυξη «Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής

άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της δαπάνης.»
Η τεχνική προσφορά της ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. είναι σύμφωνη προς τους όρους και γίνεται αποδεκτή.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και μονογραφή του φακέλου Οικονομικής Προσφοράς της ΣΑΒΒΑΣ
ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.. Οι προσφερόμενες τιμές χωρίς Φ.Π.Α διαμορφώνονται ως εξής:
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ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΕΝΔ.
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ (ανευ ΦΠΑ)

1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΚΑΔΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1100 ΛΙΤΡΩΝ

30

350,00

344,00

10.320,00

2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΚΑΔΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
770 ΛΙΤΡΩΝ

15

320,00

316,00

4.740,00

3

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
660 ΛΙΤΡΩΝ

20

160,00

157,00

3.140,00

4

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
50 ΛΙΤΡΩΝ

21

80,00

78,00

1.638,00

5

ΜΟΝΟΣ
ΑΠΟΡ/ΚΤΗΣ 35 LT

17

100,00

95,00

1.615,00

6

ΔΙΠΛΟΣ
ΑΠΟΡ/ΚΤΗΣ 70 LT

14

128,00

125,00

1.750,00

7

ΜΟΝΗ ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ,
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
80 ΛΙΤΡΩΝ
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280,00

278,00

1.112,00

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
(άνευ
ΦΠΑ)

24.315,00

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 3437/24-06-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την απόρριψη της προσφοράς της Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και επιπλέον
λόγω του ότι σύμφωνα με την διακήρυξη «Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της δαπάνης.»
Την ανάδειξη της ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ως προσωρινής αναδόχου για το σύνολο της προμήθειας με συνολική τιμή
24.315,00 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται….»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέματος και το λόγο έλαβε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
κ. Μεραμπελιώτης Βασίλειος, ο οποίος δήλωσε να μη γίνει αποδεκτό το με Α.Π.:3800/05-07-2019 Πρακτικό
της Ε.Δ.Δ., δεδομένου ότι έχει απορριφθεί η δεύτερη προσφορά που κατατέθηκε στον εν λόγω διαγωνισμό, στο
στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών και πιθανόν η ενδεχόμενη επανάληψη της διαδικασίας, να έχει ως
αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερου τιμήματος, προς όφελος του Δήμου Λέρου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε όπως γίνουν αποδεκτά τα όσα ανέφερε ο κ.
Μεραμπελιώτης και πρότεινε στα μέλη:
Α) Να μη γίνει αποδεκτό το με Α.Π.:3800/05-07-2019 Πρακτικό Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, όπως
αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Λέρου και
Β) Τη ματαίωση του διενεργηθέντος Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων
– καλαθάκια απορριμμάτων» για το έτος 2019 , δεδομένου ότι έχει απορριφθεί η δεύτερη προσφορά που
κατατέθηκε στον εν λόγω διαγωνισμό, στο στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών και πιθανολογούμε
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ευλόγως ότι η ενδεχόμενη επανάληψη της διαδικασίας, θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερου
τιμήματος, προς όφελος του Δήμου Λέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 και το
οποίο έχει ως εξής :
«2.Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και
η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή Προστασίας του
περιβάλλοντος.
3.Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
4.Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η
αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της
σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η
κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5.Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει,
παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας
σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην
τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών…..»
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. Την από 12/12/2012 (ΦΕΚ Α΄240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18)
5. 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), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
4605/2019
6. Τις διατάξεις του Ν.4441/2016
7. Τις διατάξεις του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ. 62/03-05-2017)
8. 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.»
9. Την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
10. Την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
11. Την 32/2019 με ΑΔΑ:7Μ39ΩΛΓ-4Ρ8 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
12. Την με Α.Π.:17485/29-03-2019 με ΑΔΑ: ΨΨ3ΙΟΡ1Ι-ΡΛ9 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
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13. Το με Α.Π.:3078/05-06-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ005062907 2019-06-05
14. Την υπ’ αριθ. 297/2019 με ΑΔΑ:ΩΘΣΟΩΛΓ-Ω7Φ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
15. Την υπ’ αρ. 29/2019 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια κάδων-καλαθάκια απορριμμάτων» όπως αυτή

συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα
χιλιάδων έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (29.006,64€)
16. Την με Α.Π.: 3437/24-06-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ 19PROC005152767 2019-06-24)
17. Την με Α.Π.:3438/24-06-2019 και ΑΔΑ:6ΨΩΣΩΛΓ-8ΩΜ περίληψη διακήρυξης
18. Το με Α.Π.:3800/05-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών προμηθειών
19. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Απορρίπτει το με Α.Π.:3800/05-07-2019 Πρακτικό Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, όπως αυτό
συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Λέρου και
Β) Ματαιώνει το διενεργηθέντα Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων –
καλαθάκια απορριμμάτων» για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016,
δεδομένου ότι έχει απορριφθεί η δεύτερη προσφορά που κατατέθηκε στον εν λόγω διαγωνισμό, στο στάδιο
ελέγχου των τεχνικών προσφορών και πιθανολογούμε ευλόγως ότι η ενδεχόμενη επανάληψη της διαδικασίας,
θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερου τιμήματος, προς όφελος του Δήμου Λέρου (άρθρο 106 παρ. 2
περ. δ΄του Ν. 4412/2016).
.………..……….…………..…………………………………………………………………………………..
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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