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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

Απόσπασμα από το 20
ο
 πρακτικό της από 23-07-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη 

Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τίτλο:  <Ενεργειακή Αναβάθμιση - 

Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με 

εξοικονόμηση ενέργειας> στο Δήμο Λέρου» 

 
 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: 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. Κοντραφούρης Αντώνιος (Μέλος Πλειοψηφίας) 

4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- -( Μέλος Πλειοψηφίας) 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.: 99 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο « Α) Έγκριση των 

τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας <Ενεργειακή 

αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, 

με εξοικονόμηση ενέργειας> στο Δήμο Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 3.355.322,34€ με Φ.Π.Α. 24% με 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό και Β) Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τίτλο:  

<Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – 

Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας> στο Δήμο Λέρου», ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι με 

την υπ’ αριθ. 186/2018 με ΑΔΑ:ΩΚ27ΩΛΓ-9ΙΩ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 

σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα της Ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης συστημάτων 

ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο 

Λέρου και παράλληλα επιλέχθηκε ο βέλτιστος τρόπος χρηματοδότησης της εν λόγω επένδυσης. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την με Α.Π.:4108/19-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Βαθμός Ασφαλείας 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                          Λέρος,  19-07-2019 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                               Αριθμός πρωτ : 4108 
 
                                                                                         
Δ/νση             : Περιβάλλοντος,                                  ΠΡΟΣ: Οικονομική  Επιτροπή 
                         Δόμησης & Τεχνικών                                     Δήμου Λέρου 
                         Υπηρεσιών                                                
Τμήμα            : Μελετών και                                         
                         Τεχνικών Έργων.                              ΚΟΙΝ.:  κ. Δήμαρχο Λέρου 

Ταχ. Δ/νση     : Λακκί                                             
Ταχ. Κώδικας : 85400 – Λέρος                                                 
Πληροφ.         :  
Τηλέφωνο      : 22470-22940                                                
Fax            : 22470-23401 
 
 
ΘΕΜΑ :   Εισήγηση για α) έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων 

ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» 

στο Δήμο Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 3.355.322,34€ με Φ.Π.Α. 24% με Ηλεκτρονικό 

Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό και β) συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών, με τίτλο:  «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» στο Δήμο Λέρου. 

 

ΣΧΕΤ. :  

Έχοντας υπόψη: 

α) Την υπ’ αριθμ. 186/11-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΚ27ΩΛΓ-9ΙΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  

«Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης του 

Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας 

στο Δήμο Λέρου, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της 

προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών». 

β) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3704/3-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΡΖΩΛΓ-ΖΜΞ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. 

 

γ) Την υπ’ αριθμ. 32/12-03-2019 (ΑΔΑ: 7Μ39ΩΛΓ-4Ρ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  

«Έγκριση 2
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 

2019».   

δ) Την υπ’ αριθμ. 18/2019 μελέτη της Υπηρεσίας μας με θέμα «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του 

Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας 

στο Δήμο Λέρου» προϋπολογισμού 3.355.322,34€ με Φ.Π.Α. 24%. 

ε) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 4107/19-07-2019 Τεύχη Δημοπράτησης της Υπηρεσίας μας. 

στ) Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011. 

ζ)  Τον Ν.4412/2016 άρθρο 221. 
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θ) Το άρθρο 72 του Ν.3852 (Νόμος Καλλικράτη) που αναφέρει την Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδια για τον 

ορισμό όλων των επιτροπών διαγωνισμών (εκτός των επιτροπών παραλαβής όπου συνεχίζει να είναι το ΔΣ). 

ι) Το γεγονός ότι η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τρία μέλη. 

 

Εισηγούμαστε:  

α) Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές 

smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» στο Δήμο Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 3.355.322,34€ με 

Φ.Π.Α. 24% με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη και τα Τεύχη 

Δημοπράτησης της Υπηρεσίας μας. 

 β) Τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη 

Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τίτλο:  «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση 

Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» 

στο Δήμο Λέρου, ορίζοντας τα μέλη ως εξής: 

  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1. Καρπάθιου Άννα                                           1. Κουρεπίνη Καλλιόπη  

2. Φιλιππίδης Γεώργιος                                     2. Γιαννακού Καλλιόπη 

3. Καρανικόλα Φωτεινή                                     3. Ιγνατίδης Αλέξανδρος                                     
 

                                                                                                 Με Ε.Δ. 
                                                                                          Ο Προϊστάμενος  
                 
 
                                                                                    Έλληνας Χριστόδουλος 
                                                                                      Πολιτικός Μηχανικός 

 
Συνημμένα: 

1. Η υπ’ αριθμ. 18/2019 μελέτη της Υπηρεσίας μας. 

2. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 4107/19-07-2019 Τεύχη Δημοπράτησης της Υπηρεσίας μας…» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος ανέφερε  επιγραμματικά τα βήματα που έχουν προηγηθεί της απόφασης 

αυτής και έχουν ως εξής:  

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6279.0006 «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων 

ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» 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: 7Μ39ΩΛΓ-4Ρ8 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 πρωτογενές αίτημα με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ005212544 2019-07-03  

 Με την αριθμ. 320/03-07-2019 με ΑΔΑ: ΨΓΡΖΩΛΓ-ΖΜΞ απόφαση του Δημάρχου Λέρου, διατέθηκε η 

απαραίτητη πίστωση και έγινε η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης στον προϋπολογισμού του δήμου 

Λέρου οικ. έτους 2019 καθώς και οι μελλοντικές υποχρεώσεις, η οποία αποτελεί και εγκεκριμένο 

αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005218432 2019-07-04. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων 

τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του 

ευρώ (3.355.322,34€) με Φ.Π.Α. 24%. 

 Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, προερχόμενοι από τα Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λέρου. 
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Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ε του Ν.3852/2010: «…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…» 

Για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, για 

το Διαγωνισμό με τίτλο : «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού 

κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» στο Δήμο Λέρου, ο οποίος θα 

ξεκινήσει εντός του έτους 2019, κρίνεται σκόπιμη η τριμελής σύνθεση αυτών και η συγκρότηση μόνο από 

δημοτικούς υπαλλήλους. 

 Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος, πρότεινε στα μέλη τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και 

συγκεκριμένα για το Διαγωνισμό με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων 

ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» στο Δήμο 

Λέρου, από την λήψη της παρούσας απόφασης, βάσει του Ν. 4412/16, σύμφωνα με την με Α.Π.:4108/19-07-

2019 εισήγηση  της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, όπως κατωτέρω: 

                                 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Καρπάθιου Άννα                                           1. Κουρεπίνη Καλλιόπη 

2. Φιλιππίδης Γεώργιος                                     2. Γιαννακού Καλλιόπη 

   3. Καρανικόλα Φωτεινή                                         3. Ιγνατίδης Αλέξανδρος 

 

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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τις διατάξεις 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. » 

6. Της με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β΄) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

7. Την αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)» 

8. Του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

9. 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 

10. Την υπ’ αριθ. 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 Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

11. Την υπ’ αριθ. 17/2019 με ΑΔΑ:ΩΜΜΡΩΛΓ-ΔΣΔ (αριθ. πρωτ. 1438/12.03.2019) απόφαση του 

Δημάρχου Λέρου, με την οποία  ορίσθηκαν οι Δημοτικοί Υπάλληλοι ως πιστοποιημένοι χρήστες 

(χειριστές) του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  

12. Το πρωτογενές αίτημα με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ005212544 2019-07-03 

13. Την αριθμ. 320/03-07-2019 με ΑΔΑ: ΨΓΡΖΩΛΓ-ΖΜΞ απόφαση του Δημάρχου Λέρου, διατέθηκε η 

απαραίτητη πίστωση και έγινε η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης στον προϋπολογισμού του δήμου 
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Λέρου οικ. έτους 2019 καθώς και οι μελλοντικές υποχρεώσεις, η οποία αποτελεί και εγκεκριμένο 

αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005218432 2019-07-04  

14.  Την υπ’ αριθ. 18/2019 μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 3.355.322,34€ με Φ.Π.Α. 24%, για την 

υπηρεσία «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων 

χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» 

15. Την με Α.Π.:4108/1-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου μας 

16. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε επί του θέματος 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Τη Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 

για τη διενέργεια και αξιολόγηση προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο : «Ενεργειακή 

αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, 

με εξοικονόμηση ενέργειας» στο Δήμο Λέρου , ως ακολούθως : 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Καρπάθιου Άννα                                           1. Κουρεπίνη Καλλιόπη 

2. Φιλιππίδης Γεώργιος                                     2. Γιαννακού Καλλιόπη 

                        3. Καρανικόλα Φωτεινή                                          3. Ιγνατίδης Αλέξανδρος 

 

Β) Η ανωτέρω Επιτροπή, να έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες : 

- Διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση 

συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» 

για το Δήμο Λέρου», η έναρξη του οποίου θα γίνει εντός του έτους 2019. 

 - Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

 - Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης, 

 - Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 

- Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης  

καινοτομίας να διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

 - Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας, 

 - Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

 

Γ)  Ο χρόνος διάρκειας της ανωτέρω Επιτροπής, να είναι από τον ορισμό της μέχρι τελεσφορήσεως 

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

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)  

           ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή) 

       γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)    
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