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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το 09ο πρακτικό της από 16-04-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Αποδοχή του με αριθ. πρωτ. 2033/12-04-2019 πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη
οριστικού αναδόχου του έργου, <Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγ.
Παρασκευή>»
Σήμερα στις 16 Απριλίου 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.
1868/05-04-2019 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.
Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν
5.
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.: 43
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 την αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ.
2033/12-04-2019 πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου,
«Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγ. Παρασκευή».
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 την αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 2033/12-04-2019 πρακτικού ΙΙ
της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου, «Ανακατασκευή πετρόχτιστης
τοιχοδομής στην περιοχή Αγ. Παρασκευή».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
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.
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Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι με την υπ’ αριθ. 16/2019 με ΑΔΑ:6ΓΔΜΩΛΓ-ΒΨ2
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η Προμέτρηση
και Τεχνική Έκθεση του έργου
«Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγία Παρασκευή» προϋπολογισμού τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) με Φ.Π.Α. και καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά µε βάση την τιμή και σύμφωνα με 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), για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7336.0074 «Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγ.
Παρασκευή» του προϋπολογισμού του Δήμου 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 και ο οποίος

προστέθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου με την πρώτη αναμόρφωση αυτού, η οποία ψηφίσθηκε με
την 04/2019 με ΑΔΑ:ΨΩ58ΩΛΓ-Κ6Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την με
Α.Π.:8281/12-02-2019 με ΑΔΑ:ΩΤ7ΗΟΡ1Ι-ΘΒΩ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου. Η έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ:19REQ004454602 2019-02-13 και η
διάθεση της πίστωσης – ανάληψη υποχρέωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, έγινε
με την υπ’ αριθ. 174/2019 με ΑΔΑ:ΩΑΗ4ΩΛΓ-ΑΨΦ απόφαση του Δημάρχου Λέρου.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών τα στοιχεία για την μετέπειτα πορεία του διαγωνισμού και τα
οποία έχουν ως εξής:
 Με την με Α.Π:1164/27-02-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC004528804 2019-02-27) προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με της διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγ.
Παρασκευή», το πλήρες κείμενο της οποίας δημοσιεύθηκε πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, ενώ περίληψή της με Α.Π.:1165/27-02-2019 και ΑΔΑ:ΩΕΜ9ΩΛΓ-25Ψ 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. 03/2019 με ΑΔΑ:9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Έργων του
Ν.4412/2016.
 Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 35/2019 με ΑΔΑ:Ψ1ΗΦΩΛΓ-ΗΟ1 απόφασή της
αποδέχθηκε το με Α.Π.: 1562/19-03-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και
ανέδειξε ως προσωρινό, για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην
περιοχή Αγ. Παρασκευή», τον κ. Γιαννουκά Αναστάσιο του Ηλία - Ε.Δ.Ε.- ο οποίος διαθέτει την
τεχνογνωσία και εμπειρία (εγγεγραμμένος στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Νομού Δωδ/σου με
αριθμό μητρώου -518- για ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ & ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ) , με Α.Φ.Μ.: 062777535 ΔΟΥ: ΚΩ, η
οικονομική προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 3.999,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
17%.
 Με την Α.Π.:1972/10-04-2019 πρόσκληση, η Ε.Δ.Δ. καλεί τον προσωρινό ανάδοχο για την
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, συνέταξε το με Α.Π.:2033/12-04-2019 Πρακτικό,
με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, το
οποίο έχει ως εξής:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Λέρος, 12 /04/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.2033
ΠΡΑΚΤΙΚΟ II

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΗΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
Στο γραφείο του τμήματος τεχνικών έργων του Δήμου Λέρου σήμερα, ημέρα Παρασκευή 12 Απριλίου του
έτους 2019 και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθ. 03/25-01-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, προκειμένου να ελεγχθούν τα
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δικαιολογητικά που υπέβαλλε ο ‘’προσωρινός ανάδοχος’’ στα πλαίσια της διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΗΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
όπως αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 1164/27-02-2019 διακήρυξη του Δήμου Λέρου.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρίσκονται :
1. Παντερμαράκη Μαρία (Πρόεδρος Επιτροπής)
2. Κουρεπίνη Καλλιόπη (τακτικό μέλος)
3. Φιλιππίδη Δέσποινα (τακτικό μέλος)
Μετά την κήρυξη έναρξης της συνεδρίασης από την Πρόεδρο της Επιτροπής, ενημερώθηκαν τα μέλη για
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά από τον εργολήπτη κ. Γιαννουκά Αναστάσιο, σε συνέχεια της υπ΄αριθ.
πρωτ.1972/10-04-2019 πρόσκλησης του Δήμου Λέρου προς τον προσωρινό ανάδοχο.
Σύμφωνα με το άρθρο 23.2 ως 23.10 της με αριθμ. πρωτ. 1164/27-02-2019 διακήρυξης, τα συνημμένα
δικαιολογητικά ελέγχθηκαν από την επιτροπή ως προς την πληρότητά τους και το αν τελούν εν ισχύ και
διαπιστώθηκε ότι :


Τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.



Τα δικαιολογητικά τελούσαν εν ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβλήθηκαν

νέα εκδοθέντα μετά την πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο.
Α



Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 .



Αποδεικνύεται η καταλληλότητα άσκησης επαγγ. Δραστηριότητας του άρθρου 22



Αποδεικνύεται η οικονομική και χρημ/κή επάρκεια του άρθρου 22



Αποδεικνύεται η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του άρθρου 22

Β

Γ
Δ

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή προέβη στη μονογραφή των δικαιολογητικών.
Τα μέλη της Επιτροπής έχοντας υπόψη:
Α) την υπ. αριθ. 03/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Β) τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016
Γ) την με αριθμ. πρωτ. 1164/27-02-2019 διακήρυξη του Δήμου Λέρου
Δ) την προσφορά που κατατέθηκε στο διαγωνισμό,
Ε) την υπ. αριθ. 35/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί ορισμού ‘’Προσωρινού αναδόχου’’ και
την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1972/10-04-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών.
ΣΤ) Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν αυτοπροσώπως από τον προσωρινό ανάδοχο,
ενημερώνουν την Προϊσταμένη Αρχή ότι:
Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου, δηλαδή του κ.
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ είναι
πλήρη, καλύπτουν τις απαιτήσεις της οικείας διακήρυξης και διαβιβάζονται με το παρόν για λήψη
απόφασης κατακύρωσης..».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε όπως γίνει αποδεκτό το με Α.Π.: 2033/12-04-2019 Πρακτικό , της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Έργων του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το
οποίο προτείνεται η ανάδειξη του κ. Γιαννουκά Αναστάσιου του Ηλία- Ε.Δ.Ε.- ο οποίος διαθέτει την
τεχνογνωσία και εμπειρία (εγγεγραμμένος στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Νομού Δωδ/σου με αριθμό
μητρώου -518- για ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ & ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ), με Α.Φ.Μ.: 062777535 ΔΟΥ: ΚΩ, ως οριστικού
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγ.
Παρασκευή», η οικονομική προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 3.999,60€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 17% και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα εξής:
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Την εισήγηση του προέδρου
Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ)
Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010
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)
 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»
 Την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ και 04/2019 με ΑΔΑ:ΨΩ58ΩΛΓ-Κ6Η αποφάσεις του
Δημοτικού μας Συμβουλίου
 Την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ και Α.Π.:8281/12-02-2019 με
ΑΔΑ:ΩΤ7ΗΟΡ1Ι-ΘΒΩ αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 Την υπ’ αριθ. 34/2018 με ΑΔΑ:Ω2ΞΙΩΛΓ-Δ69 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με
Α.Π.:22224/16-4-2018 με ΑΔΑ:6Υ4ΦΟΡ1Ι-ΧΓ0 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου
 Το με ΑΔΑΜ:19REQ004454602 2019-02-13 πρωτογενές αίτημα
 Την υπ’ αριθ. 174/2019 με ΑΔΑ:ΩΑΗ4ΩΛΓ-ΑΨΦ απόφαση του Δημάρχου Λέρου
 Την από 11/02/2019 Προμέτρηση και Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου
 Την υπ’ αριθ. 03/2019 με ΑΔΑ:9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 Την υπ’ αριθ. 16/2019 με ΑΔΑ:6ΓΔΜΩΛΓ-ΒΨ2 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 Την με Α.Π:1164/27-02-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ 19PROC004528804 2019-02-27)
 Την με Α.Π.:1165/27-02-2019 και ΑΔΑ:ΩΕΜ9ΩΛΓ-25Ψ περίληψη διακήρυξης
 Την προσφορά που κατατέθηκε
 Το με Α.Π.:1562/19-03-2019 Πρακτικό που συνέταξε η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού
 Την υπ’ αριθ. 35/2019 με ΑΔΑ:Ψ1ΗΦΩΛΓ-ΗΟ1 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 Την με Α.Π.:1972/10-04-2019 πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
 Το με Α.Π.:2033/12-04-2019 Πρακτικό ΙΙ για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση του εν
λόγω έργου
 Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αποδέχεται το με Α.Π.:2033/12-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και
Αξιολόγησης Προσφορών Έργων, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγ.
Παρασκευή».
Β) Αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής
στην περιοχή Αγ. Παρασκευή», τον κ. Γιαννουκά Αναστάσιο του Ηλία- Ε.Δ.Ε.- ο οποίος διαθέτει την
τεχνογνωσία και εμπειρία (εγγεγραμμένος στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Νομού Δωδ/σου με αριθμό
μητρώου -518- για ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ & ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ) , με Α.Φ.Μ.: 062777535 ΔΟΥ: ΚΩ, για την εκτέλεση
του έργου «Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγ. Παρασκευή», η οικονομική προσφορά
του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 3.999,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7336.0074 «Ανακατασκευή πετρόχτιστης τοιχοδομής στην περιοχή
Αγ. Παρασκευή» του προϋπολογισμού του Δήμου 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 και ο οποίος

προστέθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου με την πρώτη αναμόρφωση αυτού, η οποία ψηφίσθηκε με
την 04/2019 με ΑΔΑ:ΨΩ58ΩΛΓ-Κ6Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την με
Α.Π.:8281/12-02-2019 με ΑΔΑ:ΩΤ7ΗΟΡ1Ι-ΘΒΩ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
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ΑΔΑ: Ω1ΩΛΩΛΓ-6ΛΚ
Διοίκησης Αιγαίου. Η έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ:19REQ004454602 2019-02-13 και η
διάθεση της πίστωσης – ανάληψη υποχρέωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, έγινε
με την υπ’ αριθ. 174/2019 με ΑΔΑ:ΩΑΗ4ΩΛΓ-ΑΨΦ απόφαση του Δημάρχου Λέρου.
…………..……………………………………………………………………………………………………..
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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