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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/α 80528 1ου Πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου <Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Λακκί νήσου 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.: 45 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή ή μη του με 

α/α 80528 1ου Πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ανάδειξης προσωρινού αναδόχου 

για την εκτέλεση του έργου <Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Λακκί νήσου Λέρου>», ενημέρωσε τα μέλη για τη 

διαδικασία που έχει προηγηθεί του εν λόγω πρακτικού και έχει ως εξής: 

 Με την αριθμ. 186/2016 με ΑΔΑ:ΩΓ9ΦΩΛΓ-ΟΟΞ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου 

υπεβλήθη πρόταση/πράξη, στο πλαίσιο της 3230/25.07.2016 (ΩΨ8Γ7ΛΞ-Φ1Σ) πρόσκλησης της 

ΕΥΔ.Ε.Π Νοτίου Αιγαίου, για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 με 

Κωδικό ΝΑΙΓ28/1693 «Βελτίωση βασικών υποδομών» με τίτλο «Υποδομές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 

 Την με αριθ. πρωτ. 4316/14-10-2016 αίτηση ένταξης του Δήμου Λέρου 

 Την υπ’ αρ. απόφαση 5132/24.11.2016 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκου Γεώργιου 

με την οποία εγκρίνεται η ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5002589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».  

 Με την αριθμ. 135/2017 με ΑΔΑ:ΩΦ0ΧΩΛΓ-Κ0Υ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου 

υπεβλήθη αίτημα τροποποίησης της πράξης «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5002589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

 Την με αριθ. πρωτ. 4253/19-09-2017 αίτηση τροποποίησης  του Δήμου Λέρου της πράξης «Κατασκευή 

Νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο 

Αιγαίο 2014-2020». 
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 Την υπ’ αρ. απόφαση 2858/29-09-2017 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκου Γεώργιου 

με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί 

Λέρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

 Την υπ’ αριθ. 192/23-11-2018 με ΑΔΑ:6ΤΔ1ΩΛΓ-ΘΗΓ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

«Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: <Μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου 

στο Λακκί Ν.Λέρου>» 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 256/29-01-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. της Π.Ν.Α. με 

θέμα ««Έλεγχος νομιμότητας για την δημοπράτηση του υποέργου «Κατασκευή νηπιαγωγείο στο Λακκί 

νήσου Λέρου» Α/Α 1 της Πράξης 5002589»» με το οποίο διατυπώθηκε η  θετική γνώμη επί του 

ελέγχου νομιμότητας για τη δημοπράτηση.  

 Το πρωτογενές αίτημα με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ004407467 2019-02-04  

 Με την αριθμ. 163/04-02-2019 με ΑΔΑ:ΩΞΖΡΩΛΓ-ΔΜΕ απόφαση του Δημάρχου Λέρου, διατέθηκε η 

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

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

με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ004412955 2019-02-05. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ 

(690.000,00€) με Φ.Π.Α., εκ των οποίων 27.099,91€ έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Λέρου οικ. έτους 2019 και το υπόλοιπο 662.900,09€ ευρώ θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό οικ. 

έτους 2020.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και κατά 50% από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

με κωδικό Π.Δ.Ε. 2016ΕΠ06710066. 

 

 Με την με Α.Π.: 1087/22-02-2019 με ΑΔΑΜ:19PROC004504216 2019-02-22 διακήρυξη του 

Δημάρχου Λέρου, προκηρύχθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη ηλεκτρονικών 

δημοσίων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής 

(χαμηλότερη προσφορά), περίληψη της οποίας  με Α.Π: 1088/22-02-2019 και ΑΔΑ:Ω3ΞΦΩΛΓ-ΡΦ7 η 

οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19PROC004503883 2019-02-22 , δημοσιεύθηκε στις  

εφημερίδες : α) ‘’ Η ΡΟΔΙΑΚΗ’’, β)’’ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ’’, γ) ‘’ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ’’. Τέλος 

ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό 

συστήματος 80528, με ημερομηνία δημοσίευσης την 22
η
 Φεβρουαρίου 2019 και καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20
η
 Μαρτίου 2019. 

 

 Με το από 27/03/2019 Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του 

ανωτέρω έργου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθ. 14/2019 με ΑΔΑ: ΩΔΧ9ΩΛΓ-7ΘΜ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και το οποίο έχει ως εξής: 
                                                                                                                        

                            

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
       ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  

 

                                                             

Θέμα : Πρακτικό διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με α/α 80528 του έργου με τίτλο:       
           «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ»  
 
           Στη Κω  στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στις  27.03.2019   ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ. 
συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν.4412/16 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 14/18.02.2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου  αποτελούμενη από τους : 
 
•  Καρίκη Κυριάκο  Πολιτικό  Μηχανικό ΠΕ – ως πρόεδρο                                                                    
•  Μαγριπλή Εμμανουήλ  Τοπογράφο  Μηχανικό ΤΕ  – ως μέλος 
•  Ασωνίτη Μαργαρίτα  Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ  – ως μέλος 
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προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το 
σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και έλεγχο ομαλότητας, για την 
ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος προϋπολογισμού 690.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
          Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει αύξοντα αριθμό 
80528. 
Διενεργείται δε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/5.02.2019  (ΑΔΑ: ΩΚ90ΩΛΓ-Σ34 ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λέρου περί καθορισμού όρων διακήρυξης του έργου. 
Η υπ’ αρ. 1088/22.02.2019 (ΑΔΑ:Ω3ΞΦΩΛΓ-ΡΦ7) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ:19PROC0045038832019-02-22. 
                     Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι κάτωθι:  
 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 
ΓΕΩΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

18/03/2019 16:49:33 

2 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 
                    19/03/2019 22:41:21 

 

3 
MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
20/03/2019 07:38:00 

4 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20/03/2019 08:53:47 

5 ΡΟΜΒΟΣ ΑΝ ΕΤ ΕΚΤΕΛ ΤΕΧΝ ΕΡΓ ΙΔΙΩΤ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡ ΔΗΜ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓ ΠΩΛ ΕΚΜ ΚΤΙΡΙΩΝ 

24/10/2018 01:52:22 

6 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24/10/2018 08:40:59 

7 VAST MAKE IKE 20/03/2019 09:53:58 

 
               Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και ελέγχθηκε το περιεχόμενο τους. Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των 
συμμετεχόντων, έγινε ο έλεγχος ομαλότητας και καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας: 
 

Α/Α Α/Α   καταθ. 

 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 116482 ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

33,52 % 

2 116553 ΚΞΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ. 

30,11% 

3 116588 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ δ.τ. 
3ΚΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

29,07 % 

4 116097 VAST-MAKE Ι.Κ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

28,42 % 

5 116561 ΚΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 
ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ – ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

20,60 % 

6 116572 MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

17,24 % 

7 116306 ΓΕΩΤΕΡ ΑΤΕ 12,88 % 

 
 Όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα , σύμφωνα με το άρθρο 3.5 παρ. β) της παρούσας 

διακήρυξης, τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς τους.                                                        Στη συνέχεια ελέγχθηκε η 
εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων λαμβάνοντας από το ΤΜΕΔΕ τα κάτωθι απαντητικά 
έγγραφα επιβεβαίωση κατά σειρά μειοδοσίας με τους παρακάτω αριθ. πρωτ . :  

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6261&tradingPartnerId=26891&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=u0VxAVasKJMAUs36a3drbw..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6261&tradingPartnerId=26891&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=u0VxAVasKJMAUs36a3drbw..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6261&tradingPartnerId=26891&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=u0VxAVasKJMAUs36a3drbw..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6261&tradingPartnerId=26891&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=u0VxAVasKJMAUs36a3drbw..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=13773&tradingPartnerId=48503&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=DLbIf0INTtfDRLXBlLXcCA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8450&tradingPartnerId=29586&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=yzPJRrtjRVKkuiL_jujpjA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8450&tradingPartnerId=29586&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=yzPJRrtjRVKkuiL_jujpjA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=5336&tradingPartnerId=25600&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=Ji9t68O2tFXZf-UHxTrsmA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6282&tradingPartnerId=26964&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=KwiApv45lSdFvxns-PdeUA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6282&tradingPartnerId=26964&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=KwiApv45lSdFvxns-PdeUA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=5196&tradingPartnerId=25180&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=wctyYGh2XXT3SqCY-S1E5g..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6351&tradingPartnerId=27239&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=M-h5ixSv-A-c5XaRsHXn5w..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6282&tradingPartnerId=26964&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=KwiApv45lSdFvxns-PdeUA..
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Α/Α 35399 27.3.2019, Α/Α 35404 27.3.2019 , Α/Α 35403 27.3.2019 , Α/Α 35405 27.3.2019, Α/Α 35408 
27.3.2019, Α/Α 35466 28.3.2019 , Α/Α 35468 28.3.2019 , Α/Α 35473 28.3.2019 , Α/Α 35494 28.3.2019.  
            Από τα ανωτέρω προκύπτει ως  οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,   με μέση προσφερόμενη 
έκπτωση 33,52% και προσφερόμενη τιμή  392.353,39 € ( μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ ).  
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.ζ της παρούσης Διακήρυξης) 
εισηγούμαστε την  εταιρεία ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ , 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ   
να ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης του Διαγωνισμού. 

                                                      Κως , 2.4.2019 
 

     Ο Πρόεδρος 
 
Κυριάκος Καρίκης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
 
 
 

Τα μέλη 
 

1. Μαγριπλής Εμμανουήλ 
Τοπογράφος  Μηχανικός ΤΕ 
 

2.  Ασωνίτη Μαργαρίτα 
Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ» 
 

 

 Στη συνέχεια πρότεινε στα μέλη να γίνει αποδεκτό το με από 27/03/2019 Πρακτικό Αξιολόγησης για 

την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Λακκί νήσου Λέρου» , 

σύμφωνα με το οποίο προτείνεται να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, η 

εταιρεία ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ , 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η με αρ. κατάθεσης 116482 προσφορά της, είχε ποσοστό έκπτωσης 33,52%. 

 

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. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

5. το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

6. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

7. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

8. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’  267)  «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» 24 

10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

12. του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

13. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

14. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6282&tradingPartnerId=26964&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=KwiApv45lSdFvxns-PdeUA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6282&tradingPartnerId=26964&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=610411974&oapc=11&oas=KwiApv45lSdFvxns-PdeUA..
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15. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 

16. 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» (ΚΔΕ), 

17. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

19. του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )26 

20. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

21. της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

22. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

23. της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

24. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 

279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 

66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) 

σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν.3414/2005’’,  , καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρίες”.  

25. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

26. Την αριθμ. 186/2016 με ΑΔΑ:ΩΓ9ΦΩΛΓ-ΟΟΞ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου 

υπεβλήθη πρόταση/πράξη, στο πλαίσιο της 3230/25.07.2016 (ΩΨ8Γ7ΛΞ-Φ1Σ) πρόσκλησης της 

ΕΥΔ.Ε.Π Νοτίου Αιγαίου, για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 με 

Κωδικό ΝΑΙΓ28/1693 «Βελτίωση βασικών υποδομών» με τίτλο «Υποδομές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 

27. Την με αριθ. πρωτ. 4316/14-10-2016 αίτηση ένταξης του Δήμου Λέρου 

28. Την υπ’ αρ. απόφαση 5132/24.11.2016 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκου Γεώργιου με 

την οποία εγκρίνεται η ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5002589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».  

29. Την αριθμ. 135/2017 με ΑΔΑ:ΩΦ0ΧΩΛΓ-Κ0Υ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου 

υπεβλήθη αίτημα τροποποίησης της πράξης «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5002589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

30. Την με αριθ. πρωτ. 4253/19-09-2017 αίτηση τροποποίησης  του Δήμου Λέρου της πράξης «Κατασκευή 

Νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο 

Αιγαίο 2014-2020». 

31. Την υπ’ αρ. απόφαση 2858/29-09-2017 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκου Γεώργιου 

με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί 

Λέρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

32. Την υπ’ αριθ. 192/23-11-2018 με ΑΔΑ:6ΤΔ1ΩΛΓ-ΘΗΓ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

«Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: <Μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου 

στο Λακκί Ν.Λέρου>» 

33. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 256/29-01-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. της Π.Ν.Α. με 

θέμα «Έλεγχος νομιμότητας για την δημοπράτηση του υποέργου <Κατασκευή νηπιαγωγείο στο Λακκί 

νήσου Λέρου» Α/Α 1 της Πράξης 5002589>» με το οποίο διατυπώθηκε η  θετική γνώμη επί του ελέγχου 

νομιμότητας για τη δημοπράτηση.  

34. Την υπ’ αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση   του Δημοτικού μας Συμβουλίου 
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35. Την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

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

37. Το πρωτογενές αίτημα με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ004407467 2019-02-04  

38. Την αριθμ. 163/04-02-2019 με ΑΔΑ:ΩΞΖΡΩΛΓ-ΔΜΕ απόφαση του Δημάρχου Λέρου, διατέθηκε η 

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

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

με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ004412955 2019-02-05. 

39. Την υπ’ αριθ. 43/2018 μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 690.000,00€,  για το έργο «Κατασκευή 

Νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου ΟΠΣ 5002589» 

40. Την με Α.Π.: 1087/22-02-2019 με ΑΔΑΜ:19PROC004504216 2019-02-22 διακήρυξη του Δημάρχου 

Λέρου 

41. Την με Α.Π: 1088/22-02-2019 και ΑΔΑ:Ω3ΞΦΩΛΓ-ΡΦ7 περίληψη διακήρυξης, η οποία καταχωρήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19PROC004503883 2019-02-22 

42. Την υπ’ αριθ. 14/2019 με ΑΔΑ: ΩΔΧ9ΩΛΓ-7ΘΜ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού 

43. Το από 27/03/2019 Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 

«Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου» 

44. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α) Αποδέχεται το από 27/03/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού 

του έργου «Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Λακκί νήσου Λέρου», με το οποίο πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος ομαλότητας των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 

«Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου». 

 

Β) Αναδεικνύει  ως προσωρινό ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί 

Λέρου», την εταιρεία ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, με αρ. κατάθεσης προσφοράς 116482, με ποσοστό έκπτωσης 33,52%, για την 

εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου». 

 

Με την αριθμ. 163/04-02-2019 με ΑΔΑ:ΩΞΖΡΩΛΓ-ΔΜΕ απόφαση του Δημάρχου Λέρου, διατέθηκε η 

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

έτους 2019 αλλά και οι μελλοντικές υποχρεώσεις, η οποία αποτελεί και εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 

19REQ004412955 2019-02-05. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 50% 

από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό Π.Δ.Ε. 2016ΕΠ06710066. 

 

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

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: Ω95ΕΩΛΓ-Ψ8Π
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