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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το 21ο πρακτικό της από 30-07-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Αποδοχή του με Α.Π.:4250/25-07-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικών προδιαγραφών και αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια 2ου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο
<Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού > για τις ανάγκες του Δήμου και του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.
για το έτος 2019»
Σήμερα στις 30 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.
4273/26-07-2019 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.: 106
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή ή μη του με
Α.Π.:4250/25-07-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προδιαγραφών και
αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, έπειτα από τη
διενέργεια 2ου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο <Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού 2019>», ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι σύμφωνα με την από 12/12/2012 (ΦΕΚ Α΄240) Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) και ειδικότερα με το άρθρο 4 παρ.
1, προβλέπονται τα εξής: «…1.Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β.
λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ.
φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των
νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που
αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται…»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου
οικ. έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 79/2018 με ΑΔΑ: ΨΠΣ0ΟΚΒΣ-8ΨΜ απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 198/2018 με ΑΔΑ: ΩΞ8ΝΩΛΓΨΒ1 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ελέγχθηκε για τη νομιμότητά του με την αριθ. πρωτ.:6426/0102-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συμπεριλήφθηκαν
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εξειδικευμένες πιστώσεις που αφορούν προμήθειες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.
Λέρου.
Εν συνεχεία με την υπ’ αριθ. 35/2019 με ΑΔΑ:7ΝΜΓΟΚΒΣ-ΞΙΝ απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο
του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, ενέκρινε την υπ’ αριθ. 34/2019 μελέτη για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού».
Η δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του ΔΟΠΑΙΣΑΠ προϋπολογίζεται
συνολικά στο ποσό των # 3.011,29€ # συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία προβλέπεται να
χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, οικονομικού έτους 2019 και
συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 15.6634 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» συνολικού
προϋπολογισμού : 5.000,00€ €.
Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ005172617 2019-06-26 που αφορά την προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 87/2019 με
ΑΔΑ:ΨΩΩΑΟΚΒΣ-ΛΣΚ απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού με την οποία παράλληλα έγινε και η
απαραίτητη Ανάληψης Υποχρέωσης και διάθεση της πίστωσης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους
2019, ο οποίος ψηφίστηκε 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, συμπεριλήφθηκαν εξειδικευμένες πιστώσεις που αφορούν
την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Λέρου.
Η δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λέρου προϋπολογίζεται
συνολικά στο ποσό των # 1.219,11€ # συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία προβλέπεται να
χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα
από τον Κ.Α. 30.6634 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» συνολικού προϋπολογισμού :
7.000,00€ .
Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου συνέταξε το με
Α.Π.:3503/26-06-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ005177332 2019-06-27 και στη συνέχεια ο
Διατάκτης του Δήμου Λέρου με το με Α.Π.:3526/27-06-2019 έγγραφό του αιτήθηκε την έκδοση ανάληψης
υποχρέωσης για την εκτέλεση της προαναφερόμενης προμήθειας.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Λέρου με την υπ’ αριθ. 310/27-06-2019 με ΑΔΑ:689ΕΩΛΓ-ΒΜΧ Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης:
α) ενέκρινε το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ: 19REQ005177332
2019-06-27 που αφορά την έγκριση προμηθειών του Δήμου Λέρου
β) ενέκρινε τη δαπάνη και διέθεσε τις απαραίτητες πιστώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν
λόγω προμηθειών.
Η διάρκεια της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας θα ισχύει αρχής γενομένης από την υπογραφή της
σύμβασης έως και δύο (2) μήνες.
Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην αριθ. 34/2019
μελέτη με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες Δήμου και
ΔΟ.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.» όπως αυτή συντάχθηκε από το Δήμο Λέρου με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (4.230,40€) με ΦΠΑ
17% .
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 83/2019 με ΑΔΑ:63ΒΜΩΛΓ-25Π απόφασή της ενέκρινε τα
εξής:
Α) Tην υπ’ αρ. 34/2019 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες
Δήμου και ΔΟ.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.» όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που
ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ
(4.230,40€) με ΦΠΑ 17% και
Β) Tον καθορισμό των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής ανά είδος. Η προσφερόμενη, ανά είδος τιμή, επί ποινή αποκλεισμού δεν θα υπερβαίνει την
τιμή μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία του διαγωνισμού που έχει ως εξής :
1.
Με την με Α.Π.: 3968/15-07-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC005272711 2019-07-15) προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής
ανά είδος.
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Περίληψη αυτής με Α.Π.:3970/15-07-2019 και ΑΔΑ:9ΒΚ5ΩΛΓ-ΚΞΣ 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.:4250/25-07-2019 Πρακτικό
Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και το οποίο έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Λέρος 25/07/2019
Α.Π. 4250

Στη Λέρο σήμερα, την 25/07/2019, ημέρα Πέμπτη 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 3/2501-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διενεργήσει - αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. (Αριθμ. Διακήρυξης 3968/15-07-2019), η οποία
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005272711 2019-0715.
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
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ
ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος, ενδείξεις, κ.λ.π.).
1. Η προσφορά της κας Κουτούζου Αλεξάνδρας υπεβλήθη σε σφραγισμένο φάκελο φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η
διακήρυξη στο άρθρο 8,
3. Η προσφορά της κας Ελένης Γιαννακού 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:
1. Η προσφορά της κας Αλεξάνδρας Κουτούζου 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 κας Ελένης Γιαννακού 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:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά
1.

1.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ

2.
1.
2.

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ) και επιπλέον
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής προστίμων
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ)
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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» προέκυψε ότι
Ο φάκελος της κας Αλεξάνδρας Κουτούζου περιείχε Υ/Δ στην οποία αναγράφεται ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
προσφερομένων ειδών είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη μελέτη και Υ/Δ περί αποδοχής των όρων της
διακήρυξης και χρόνου ισχύος προσφοράς
2. Ο φάκελος της κας Ελένης Γιαννακού περιείχε Υ/Δ στην οποία αναγράφεται ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
προσφερομένων ειδών είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη μελέτη και Υ/Δ περί αποδοχής των όρων της
διακήρυξης.
Οι τεχνικές προσφορές και των δύο είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές.
1.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς. Οι
προσφερόμενες τιμές χωρίς Φ.Π.Α διαμορφώνονται ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔ.
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΚΟΥΤΟΥΖ
ΟΥ Α.

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Ε.

ΣΥΝΟΛΟ
(άνευ ΦΠΑ)
ΚΟΥΤΟΥΖ
ΟΥ Α.

59,00

1

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,
ΓΙΓΑΣ, συσκ. ΔΕΚΑ
(10) τεμ., 70Χ90

ΤΕΜ

50

1,30

1,18

1,30

2

ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ
ΓΙΓΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΤΕΜ

30

1,80

1,70

1,50

3

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΕΣΑΙΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ(54*75ΕΚ
) ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ, (ΤΟ
ΠΑΚΕΤΟ ΘΑ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10ΤΕΜ)

ΠΑΚ.

300

0,79

0,76

0,79

228,00

4

ΣΠΡΕΥ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΝ 250 ml

ΤΕΜ

5

3,73

3,65

3,73

18,25

5

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΞΥΛΙΝΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, με
αντλία ψεκασμού, 750
ml

ΤΕΜ

10

3,95

3,85

3,95

38,50

6

ΧΛΩΡΙΝΗ
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ, ΜΕ
ΧΛΩΡΙΟ & ΑΡΩΜΑ,
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ 1.250 ml

ΤΕΜ

163

2,70

2,58

2,70

420,54

4

ΣΥΝΟΛΟ
(άνευ ΦΠΑ)
ΓΙΑΝΝΑΚ
ΟΥ Ε.

45,00
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ΧΛΩΡΙΝΗ
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ, ΜΕ
ΧΛΩΡΙΟ & ΑΡΩΜΑ,
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ 750 ml

ΤΕΜ

111

1,80

1,70

1,80

188,70

8

ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΥΓΡΗ
ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ
ΤΩΝ 2LT,
ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ, ΜΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ

ΤΕΜ

145

1,55

1,49

1,55

216,05

9

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΧΕΙΡΟΣ 1 lt

ΤΕΜ

220

1,60

1,57

1,60

345,40

10

ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
6 ΡΑΦΩΝ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ

ΤΕΜ

60

2,38

2,37

2,38

142,20

11

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (4LT)

TEM

70

2,77

2,68

2,44

170,80

12

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
ΠΙΑΤΩΝ 750ML

TEM

110

1,51

1,48

0,98

107,80

13

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ
ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ 750ML

TEM

64

1,33

1,28

1,20

14

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΡΟΛΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
(ΜΠΟΜΠΙΝΑ)

ΤΕΜ

70

9,57

9,40

9,57

15

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
2ΦΥΛΛΟ, συσκ.
ΣΑΡΑΝΤΑ (40)
ΡΟΛΩΝ 125-150 gr

ΤΕΜ

50

11,90

11,60

11,00

16

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ
(ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ)

ΤΕΜ

10

4,63

4,40

4,50

44,00

17

ΤΣΑΝΤΕΣ ΝΑΥΛΟΝ
ΜΠΛΕ (ΤΥΠΟΥ
ΤΙΡΑΝΤΑ)

ΚΙΛΑ

10

2,08

2,00

2,08

20,00

5

76,80

658,00

550,00
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18

ΠΑΤΑΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(Χονδρό, σκούρου
χρώματος),
1,00Χ0,50 cm

ΤΕΜ

10

6,50

ΣΥΝΟ
ΛΑ

6,00

6,50

60,00

2.438,64

950,40

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 3968/15-07-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη:
1. Της κας ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π., για τα είδη με
αύξων αριθμό στη μελέτη:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, με συνολική τιμή 2.438,64 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).
2. Της κας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π., για τα είδη με αύξων
αριθμό στη μελέτη:
2, 11, 12, 13, 15, με συνολική τιμή 950,40 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται….»

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη:
Α) Να γίνει αποδεκτό το με Α.Π.:4250/25-07-2019 Πρακτικό Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, με το
οποίο διενεργήθηκε η Αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προδιαγραφών και η
αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες Δήμου και ΔΟ.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.» και
Β) Την ανάδειξη των κ.κ. α) ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και β) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ως
προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες Δήμου
και ΔΟ.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.» για το έτος 2019, σύμφωνα και με το πρακτικό της Ε.Δ.
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)
6. Την αριθ. 79/2018 με ΑΔΑ: ΨΠΣ0ΟΚΒΣ-8ΨΜ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου
7. Την αριθ. 198/2018 με ΑΔΑ: ΩΞ8ΝΩΛΓ-ΨΒ1 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου
8. Την αριθ. αριθ. πρωτ.:6426/01-02-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου
9. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ005172617 2019-06-26
10. Την αριθ. 35/2019 με ΑΔΑ:7ΝΜΓΟΚΒΣ-ΞΙΝ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΙΣΑΠ
Λέρου
11. Την υπ’ αριθ. 87/2019 με ΑΔΑ:ΨΩΩΑΟΚΒΣ-ΛΣΚ απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβούλιου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου
12. 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
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13. Το με Α.Π.:3503/26-06-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ005177332 2019-06-27
14. Την υπ’ αριθ. 310/27-06-2019 με ΑΔΑ:689ΕΩΛΓ-ΒΜΧ Απόφαση του Δημάρχου Λέρου
15. Την υπ’ αριθ. 34/2019 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες Δήμου και ΔΟ.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.» όπως αυτή συντάχθηκε από το Δήμο Λέρου
16. Την υπ’ αριθ. 83.2019 με ΑΔΑ:63ΒΜΩΛΓ-25Π απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
17. Την με Α.Π.: 3968/15-07-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

(ΑΔΑΜ 19PROC005272711 2019-07-15)
18. Την περίληψη διακήρυξης με Α.Π.:3970/15-07-2019 και ΑΔΑ:9ΒΚ5ΩΛΓ-ΚΞΣ
19. Το με Α.Π.:4250/25-07-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών

προδιαγραφών και η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό
20. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αποδέχεται το με Α.Π.:4250/25-07-2019 Πρακτικό Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, με το οποίο
διενεργήθηκε η Αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προδιαγραφών και η αποσφράγιση
των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες Δήμου και ΔΟ.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.» για το έτος 2019 και
Β) Αναδεικνύει προσωρινούς αναδόχους για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού για τις ανάγκες Δήμου και ΔΟ.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.» για το έτος 2019 τους εξής:
1. Την κα ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ως προσωρινή ανάδοχο για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π., για τα είδη με αύξων αριθμό στη μελέτη: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17,
18, με συνολική τιμή 2.438,64 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).
2. Την κα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ως προσωρινή ανάδοχο για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π., για τα είδη με αύξων αριθμό στη μελέτη: 2, 11, 12, 13, 15, με συνολική τιμή
950,40 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).
.……………….…………..…………………………………………………………………………………..
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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