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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

Απόσπασμα από το 05
ο
 πρακτικό της από 18-03-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«A) Έγκριση 2ου λογαριασμού του έργου <Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου 

ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010> και Β) Μείωση εγγυήσεων» 

 
 Σήμερα στις 18 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα 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. 

1473/14-03-2019  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.: 26 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στο σώμα το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 2ου λογαριασμού 

του έργου <Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010>» και 

ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι με την υπ’ αριθμ. 125/2018 με ΑΔΑ:696ΒΩΛΓ-Κ1Ω απόφαση του Δημοτικού 

μας Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» 

(Χρημ/ση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), υπ’ αριθ. μελέτης 21/2018 προϋπολογισμού  σαράντα τεσσάρων 

χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ (44.577,00€) με Φ.Π.Α. 17%, με διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Με την αριθ. 187/2018 με ΑΔΑ:6ΞΖΞΩΛΓ-Ψ10 (ΑΔΑΜ:18AWRD004067674) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Έργων, με 

το οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» (Χρημ/ση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010) και αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος ο κ. Καστής Στέλιος του Μιχαήλ, ο οποίος 

διαθέτει την τεχνογνωσία και εμπειρία, η επιχείρηση του οποίου έχει έδρα τη Ν. Λέρο και είναι εγγεγραμμένος 

στο Μητρώο Περιφερειακής ενότητας Νομού Δωδεκανήσου,  για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με 

αριθμό μητρώου -504-, με  Α.Φ.Μ.: 062892967 ΔΟΥ: ΚΩ, η οικονομική προσφορά του οποίου έχει μέση 

έκπτωση 14% ήτοι τιμή τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά του ευρώ 

(38.336,22€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 17%. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την με Α.Π.:1376/08-03-2019  εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, 

Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και πρότεινε στα μέλη να προβούν στην  έγκριση της 2
ης

 

Πιστοποίησης – Λογαριασμού για την πληρωμή των εκτελεσθέντων εργασιών του έργου «Επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010», η οποία εγκρίθηκε από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία και ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και 
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εξήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (16.788,64€)  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 17%, η 

οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7331.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019. Επίσης πρότεινε την 

μείωση των εγγυήσεων θέτοντας υπόψη των μελών την με Α.Π.:1324
Α
/06-03-2019 απόφαση του Προϊσταμένου 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με την οποία αποφασίζεται η 

μείωση των εγγυήσεων της παρ. 5 του άρθρου 27 του ΠΔ 609/85 και περιορίζεται κατά 5% η αξία των 

εγκεκριμένων από τη Υπηρεσία εργασιών, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 14.349,26 * 5%= 717,46€ . 

Η απαιτούμενη δέσμευση στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, έχει γίνει με την υπ’ 

αριθ. 152/2019 με ΑΔΑ:63ΛΙΩΓ-95Σ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - διάθεση της πίστωσης του Δημάρχου 

Λέρου.  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις επί του 

θέματος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική 

συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της: 

 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) 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

 Την υπ’ αριθ. 188/2018 με ΑΔΑ:6ΕΙΝΩΛΓ-ΙΕΝ απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου 

 Την υπ’ αριθ. 21/2018 μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από την ΤΥΔΛ 

 Τις υπ’ αριθ. 125/2018 με ΑΔΑ:696ΒΩΛΓ-Κ1Ω απόφαση  Δ.Σ. 

 Την με αριθ. 152/2019 με ΑΔΑ:63ΛΙΩΓ-95Σ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - διάθεση της 

πίστωσης του Δημάρχου Λέρου 

 Την υπ’ αριθ. 187/2018 με ΑΔΑ:6ΞΖΞΩΛΓ-Ψ10 (ΑΔΑΜ:18AWRD004067674) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής 

 Την με Α.Π.:1376/08-03-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου μας 

 Την 2
η
 Πιστοποίηση – Λογαριασμό για την πληρωμή των εκτελεσθέντων εργασιών του έργου 

«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010» 

 Την με Α.Π.:1324
Α
/06-03-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης 

και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας 

 Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την 2
η
 Πιστοποίηση – Λογαριασμό για την πληρωμή των εκτελεσθέντων εργασιών του έργου 

«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010», η οποία εγκρίθηκε 

από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ 

και εξήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (16.788,64€)  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 17%, η 

οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7331.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019. 

Η απαιτούμενη δέσμευση στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, έχει γίνει με την υπ’ 

αριθ. 152/2019 με ΑΔΑ:63ΛΙΩΓ-95Σ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - διάθεση της πίστωσης του Δημάρχου 

Λέρου. 

 

Β) Την μείωση των εγγυήσεων της παρ. 5 του άρθρου 27 του ΠΔ 609/85 και περιορίζει κατά 5% την αξία των 

εγκεκριμένων από τη Υπηρεσία εργασιών, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 14.349,26 * 5%= 717,46€ 

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

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) 

ΑΔΑ: 6ΦΓΓΩΛΓ-ΧΗΘ
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