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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

Απόσπασμα από το 09
ο
 πρακτικό της από 16-04-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Αποδοχή του με Α.Π.:2029/11-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών-εργασιών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση 

της εργασίας <Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου>» 

 
 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.  

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.: 47 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή ή μη του με 

Α.Π.:2029/11-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών 

υπηρεσιών-εργασιών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας <Καθαρισμός 

περιοχών Ν. Λέρου>», ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι με την  αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 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, όπου έγινε εγγραφή του Κ.Α. 30.6279.0015 με τίτλο 

«Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου».  

Με την υπ’ αριθ. 213/2019 με ΑΔΑ:753ΙΩΛΓ-Β9Π απόφαση του Δημάρχου Λέρου εγκρίθηκε το 

πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ:19REQ004471931 2019-02-18 που 

αφορά τον καθαρισμό περιοχών Ν. Λέρου και διατέθηκε η αντίστοιχη πίστωση στον Κ.Α. 30.6279.0015 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, ποσού εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα 

ευρώ (69.849,00€) ενώ έγινε και η απαραίτητη ανάληψη υποχρέωσης.  

Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 36/2019 με ΑΔΑ:ΨΘΨΠΩΛΓ-8Μ2 απόφαση του Δημοτικού μας 

Συμβουλίου, διαπιστώθηκε έπειτα από την με αριθ. πρωτ. 966/18-02-2019 αιτιολογημένη εισήγηση των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών καθαριότητας, με ίδια 

μέσα του Δήμου μας, καθότι ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών σε 

καθημερινή βάση απαιτεί μέσα και προσωπικό που μετά βίας ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους. Ο 

εκσκαφέας που διαθέτουμε, λόγω παλαιότητας παρουσιάζει διαρκώς βλάβες και γνωρίζετε ότι αποτελεί πάγιο 

αίτημά μας η προμήθεια νέου εκσκαφέα. Σημειώνουμε ότι δεν διαθέτουμε χειριστή εκσκαφέα. Επίσης ο 

κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τους θερινούς κυρίως μήνες απαιτεί τον έγκαιρο καθαρισμό και αποψίλωση των 
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δρόμων και των κοινοχρήστων περιοχών. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών καθορίζεται σε πέντε (6) 

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην αριθ. 7/2019 μελέτη 

με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό 

προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 69.849,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.17%), το οποίο έχει προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του δήμου οικ. έτους 2019 στον Κ.Α. 30.6279.0015, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται 

ανωτέρω.  

Κατόπιν των ανωτέρω, με την υπ’ αριθ. 30/2018 με ΑΔΑ:Ω5ΡΣΩΛΓ-ΛΛΦ απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Λέρου:  

Α) εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 07/2019 μελέτη με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» όπως αυτή συντάχθηκε από 

την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 69.849,00ευρώ (με Φ.Π.Α.17%)  και  

Β) καθορίσθηκαν όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία του διαγωνισμού που έχει ως εξής : 

 

 Με την με Α.Π.: 1719/29-03-2019  διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC004699277 2019-03-29) προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον κριθεί ότι η 

προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, για την 

ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» ενώ 

δημοσιεύθηκε περίληψη αυτής με Α.Π.:1720/29-03-2019 και με ΑΔΑ: 7ΧΣΦΩΛΓ-15Φ.  

 Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού,  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 03/2019 με 

ΑΔΑ:9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  διαπίστωσε ότι κατέθεσε προσφορά ένας 

ενδιαφερόμενος και ειδικότερα ο κ. Οικονόμου Αναστάσιος, του οποίου η προσφορά περιείχε τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνταν από την διακήρυξη και έγινε αποδεκτή. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών και στην 

αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων συντάσσοντας το με Α.Π.:2029/11-

04-2019 Πρακτικό Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και το οποίο έχει ως εξής: 

 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Λέρος, 11/04/2019 

   ΔΗΜΟΣ: ΛΕΡΟΥ                                                               Αρ. πρωτ.: 2029 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Στη Λέρο σήμερα  11-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δήμο  
η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθμόν 03/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εργασία: Καθαρισμοί περιοχών Ν. Λέρου (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 1719/29-03-2019) 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 
1) Δέσποινα Φιλιππίδη 

2) Αλέξανδρος Ιγνατίδης 

3) Δέσποινα Κουμπάρου 
 

1. Η Επιτροπή άρχισε στις 10:00 π.μ.  την παραλαβή των φακέλων προσφοράς που κατέθεσαν οι 

ενδιαφερόμενοι. Κατατέθηκε μία μόνο προσφορά από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο. 
Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το πρωτόκολλο του Δήμου, η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία 

άλλη προσφορά. 

Η πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη παραλαβής προσφορών στις 10:30π.μ σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης.  

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής 

προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

 
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Η 

προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη. 

Συγκεκριμένα, προσφορά υπέβαλε: 
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Α/Α Ονοματεπώνυμο  

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

 
3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
 

Ο διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε, είναι τα εξής: 

 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  
 

1 Οικονόμου Αναστάσιος ΤΕΥΔ, Ποινικό μητρώο, Ασφαλιστική Ενημερότητα Ι.Κ.Α. και 
ΕΦΚΑ, Φορολογική ενημερότητα, Πιστοποιητικά αρμόδιας 

δικαστικής αρχής περί μη πτωχεύσεως ή εκκαθάρισης και μη 

θέσεως διαδικασίας συνδιαλλαγής, Πιστοποιητικό εμπορικού 
επιμελητηρίου, έγγραφο Σ.Ε.Π.Ε και ένορκη βεβαίωση, Άδεια 

συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Έκθεση περιλαμβάνουσα: δήλωση 
συμμόρφωσης για τις προσφερόμενες εργασίες, μεθοδολογία 

και πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών, καταγραφή του 

προσφερόμενου εξοπλισμού (τεχνική υποδομή και οργάνωση), 
τρόπο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, τεκμηρίωση 

δυνατότητας άμεσης έναρξης εργασιών, χρόνο ισχύος 

προσφοράς (7 μήνες), καθώς και διάθεση έμπειρου 

προσωπικού (ονομαστική αναφορά και οργανισμοί ασφάλισης 
τους) και συμβάσεις συναφών εργασιών προς απόδειξη της 

εμπειρίας.  

Αντίγραφο άδειας οδήγησης Οικονόμου, αντίγραφο άδειας 
χειριστή μη/τος Δράκου, αντίγραφο άδειας φορτηγού 

οχήματος, φορτωτή, εκσκαφέα.  

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 
 Υπεύθυνες Δηλώσεις: Υ.Δ Οικονόμου, περί συμμόρφωσης 

στους όρους διακήρυξης και προσφερόμενου μηχανολογικού 

εξοπλισμού. 
Υ.Δ Οικονόμου για χρόνο ισχύος προσφοράς. 

Υ.Δ Σαραντόπουλου για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

Υ.Δ Παγώνη για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

Υ.Δ Τσιγαδά για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
Αντίγραφο Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

(προσωπικού)  

  

 
 

 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.  

 
5. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς: 

Το έντυπο της Υπηρεσίας ήταν ορθά συμπληρωμένο και τα ποσά αναγράφονται ευκρινώς και ολογράφως 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο                              Οικονομική προσφορά  

1 Οικονόμου Αναστάσιος                          59.610,00(χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
Στο φάκελο οικονομικής προσφοράς υπήρχε Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία που ζητούνταν στη διακήρυξη 

στο κεφάλαιο Β) Υποχρεώσεις σχετικά με τη σύνταξη και υποβολή οικονομικής προσφοράς. 

Η επιτροπή προχώρησε σε έλεγχο και αξιολόγηση της προσφοράς. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε υπογραφεί την 25-05-2018 αριθ. πρωτ. 2409 σύμβαση με τον ίδιο 
ανάδοχο και με την ίδια τεχνική περιγραφή, αλλά με ποσό 49.989,96 χωρίς ΦΠΑ. Με βάσει τα παραπάνω 

υπάρχει μία αύξηση της τάξεως των 9.620,00€, αλλά μέσα πάντα στα όρια του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

O ίδιος ανάδοχος είχε υπογράψει σύμβαση το 2016 με ποσό 58.682,40 (πλέον ΦΠΑ) και το 2017 με ποσό 
52.896,00 (πλέον ΦΠΑ). 

Η επιτροπή δεν μπορεί να γνωρίζει αν υπάρχουν αυξήσεις που να δικαιολογούν αυτήν την απόκλιση της τιμής 

σε σχέση με την περυσινή σύμβαση, γι’ αυτό με το έγγραφο της αριθ. πρωτ. 2023/11-4-2019 ζήτησε 
διευκρινίσεις από τον κ. Οικονόμου.  

ΑΔΑ: ΩΓΘ5ΩΛΓ-7ΦΘ



 4 

Ο κ. Οικονόμου ανταποκρίθηκε άμεσα και με το έγγραφο του με αριθ. πρωτ. 2023Α/11-04-2019 μας 
διευκρίνισε ότι φέτος υπάρχει σημαντική επιβάρυνση με την αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η 

Φεβρουαρίου 2019. 

Άλλη μία αιτία είναι οι συντηρήσεις των μηχανημάτων, που λόγω των δύσκολων σημείων και συνθηκών είναι 
κατά πολύ αυξημένες κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

Επιπλέον προβαίνει στην μείωση της συνολικής οικονομικής προσφοράς του κατά 500,00€, η οποία και 

διαμορφώνεται στο ποσό των 59.182,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
       Η επιτροπή γνωρίζοντας το ευαίσθητο κομμάτι της καθαριότητας, την αναγκαιότητα διασφάλισης της 

δημόσια υγείας και ενόψει έναρξης της τουριστικής περιόδου και του χρόνου διεκπεραίωσης των εργασιών, τις 

διευκρινίσεις του κ. Οικονόμου, καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ο οποίος είναι και η βάσει πάνω 
στην οποία στηρίχθηκε η ισχύουσα τεχνική περιγραφή και λαμβάνοντας υπόψη:  

 

1. την υπ’ αριθ. πρωτ. 1719/29-03-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου  
2. την υποβληθείσα προσφορά 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. την υπ’ αριθ. 213/18-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 753ΙΩΛΓ-Β9Π. 

5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 

άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 

1. 
 

Προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 
Την ανάδειξη του κ. Οικονόμου Αναστασίου ως προσωρινού αναδόχου  της εργασίας: «Καθαρισμοί περιοχών 

Ν. Λέρου», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και μέσα στα όρια του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται...» 

 
Στη συνέχεια και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε: α) την αποδοχή του με 

Α.Π.:2029/11-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε έπειτα από τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. 

Λέρου» για το έτος 2019, λαμβάνοντας υπόψη την με Α.Π.:2023
Α
/11-04-2019 αιτιολόγηση του κ. Οικονόμου 

όσον αφορά την αύξηση της τιμής σε σχέση με πέρυσι και δεδομένου ότι η καθαριότητα του νησιού είναι 

ευαίσθητο κομμάτι και είναι επιτακτική ανάγκη η διασφάλιση της δημόσια υγείας, επίσης ο κίνδυνος πυρκαγιάς 

κατά τους θερινούς κυρίως μήνες απαιτεί τον έγκαιρο καθαρισμό και αποψίλωση των δρόμων και των 

κοινοχρήστων περιοχών και β) την ανάδειξη του κ. Οικονόμου Αναστάσιου του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 

108120321 ΔΟΥ :ΚΩ, ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. 

Λέρου» για το έτος 2019,  η προσφορά του οποίου ανέρχεται στις πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο 

ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά του ευρώ (59.182,65 €) πλέον Φ.Π.Α.17% .  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού 

έλαβε υπόψη της: 

 
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 άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 

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 υπ’ αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου 

7. Την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

8. Το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ:19REQ004471931 

2019-02-18 

9. Την υπ’ αριθ. 213/2019 με ΑΔΑ:753ΙΩΛΓ-Β9Π απόφαση του Δημάρχου Λέρου 

10. Την υπ’ αριθ. 36/2019 με ΑΔΑ:ΨΘΨΠΩΛΓ-8Μ2 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου 

11. Την με Α.Π.: 966/18-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου μας 

12. Την υπ’ αριθ. 7/2019, μελέτη με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου», όπως αυτή συντάχθηκε από 

την Τ.Υ.Δ.Λ. 
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13. Την υπ’ αριθ. 30/2018 με ΑΔΑ:Ω5ΡΣΩΛΓ-ΛΛΦ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Λέρου 

14. Α.Π.: 1719/29-03-2019  διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

19PROC004699277 2019-03-29) 

15. Την περίληψη της διακήρυξης με Α.Π.:1720/29-03-2019 και με ΑΔΑ: 7ΧΣΦΩΛΓ-15Φ 

16. Την υπ’ αριθ. 03/2019 με ΑΔΑ:9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

17. Το με Α.Π.:2029/11-04-2019 Πρακτικό με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς 

18. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Αποδέχεται το με Α.Π.:2029/11-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» για το έτος 2019, με 

το οποίο η Επιτροπή έλεγξε όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζόμενων, την έγκυρη συμμετοχή 

αυτών και το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη  και πρότεινε ως προσωρινό 

ανάδοχο τον κ. Οικονόμου Αναστάσιο του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 108120321 ΔΟΥ :ΚΩ,  λαμβάνοντας υπόψη 

την με Α.Π.:2023
Α
/11-04-2019 αιτιολόγηση του κ. Οικονόμου, όσον αφορά την αύξηση της τιμής σε σχέση με 

πέρυσι  και δεδομένου ότι η καθαριότητα του νησιού είναι ευαίσθητο κομμάτι και είναι επιτακτική ανάγκη η 

διασφάλιση της δημόσια υγείας των κατοίκων του νησιού αλλά και των επισκεπτών. Επίσης ο κίνδυνος 

πυρκαγιάς κατά τους θερινούς κυρίως μήνες απαιτεί τον έγκαιρο καθαρισμό και αποψίλωση των δρόμων και 

των κοινοχρήστων περιοχών.  

 

Β) Αναδεικνύει  ως προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» για 

το έτος 2019,  τον κ. Οικονόμου Αναστάσιο του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 108120321 ΔΟΥ :ΚΩ, του οποίου η 

προσφορά ανέρχεται στις πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά του ευρώ 

(59.182,65 €)  πλέον Φ.Π.Α. 17%, είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού και ανταποκρίνεται στις 

τεχνικές περιγραφές της εργασίας. 

Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών καθορίζεται σε πέντε (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η εν λόγω εργασία θα γίνει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην αριθ. 7/2019 μελέτη 

με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό 

προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 69.849,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.17%), το οποίο έχει προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του δήμου οικ. έτους 2019 στον Κ.Α. 30.6279.0015, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται 

ανωτέρω.  

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

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

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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