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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

Απόσπασμα από το 20
ο
 πρακτικό της από 23-07-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Αποδοχή του από 12/07/2019 2ου πρακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με Α/Α 80519 <Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιφερειακών και 

τοπικών οδών Ν. Λέρου>» 

 
 Σήμερα στις 23 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. 

4116/19-07-2019  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: 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.: 94 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή ή μη του από 

12/07/2019 2ου πρακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση του 

έργου με Α/Α 80519 <Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου>», ενημέρωσε 

τα μέλη κάνοντας μια σύντομη αναφορά για τη διαδικασία που έχει προηγηθεί του διαγωνισμού του έργου με 

τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου» και έχει ως εξής: 

 

 Με την αριθμ. 116/2017 με ΑΔΑ:ΩΒΠΗΩΛΓ-ΟΡΘ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου 

υπεβλήθη πρόταση/πράξη, στο πλαίσιο της 66105/13-06-2017 πρόσκλησης του Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης στο «Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το νότιο Αιγαίο (Εθνικοί 

πόροι ΠΔΕ)», με τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών ν. Λέρου» . 

 Την με αριθ. πρωτ. 82735/25-07-2018 αίτηση ένταξης του Δήμου Λέρου 

 Την υπ’ αρ. απόφαση 43191/20-04-2018 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία 

εγκρίνεται η ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών 

οδών ν. Λέρου» στο «Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 

(Εθνικοί πόροι ΠΔΕ)».  

 Με την 7
η
 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με 

την υπ’ αρ. 120/2018 (ΑΔΑ: Ω0ΓΨΩΛΓ-ΧΒΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λέρου, έγινε εγγραφή του κωδικού Κ.Α. 64.7323.0001 «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση περιφερειακών 

και τοπικών οδών ν. Λέρου ΣΑΕ 367 2018ΣΕ36700006». Η εν λόγω αναμόρφωση επικυρώθηκε με την 
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υπ’ αριθ. 51668/04-09-2018 με ΑΔΑ:ΨΛΞΛΟΡ1Ι-1Μ9 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.  

 Το πρωτογενές αίτημα με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ004245148 2018-12-20  

 Με την αριθμ. 441/21-12-2018 με ΑΔΑ:ΩΡΗΞΩΛΓ-ΩΟ1  απόφαση του Δημάρχου Λέρου, διατέθηκε η 

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

Λέρου οικ. έτους 2018 αλλά και οι μελλοντικές υποχρεώσεις, η οποία αποτελεί και εγκεκριμένο αίτημα 

με αριθμό ΑΔΑΜ 18REQ004252061 2018-12-21. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων 

τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ (1.735.532,00€) με Φ.Π.Α., εκ των οποίων 

995.000,00€ είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018 και το υπόλοιπο 

740.532,00€ ευρώ συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019. Η χρηματοδότηση της 

ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε  € 

ΠΔΕ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΑΕ 367 2018ΣΕ36700006 1.740.532,00€ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 0,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.740.532,00€ 

 

Με την υπ’ αριθ. 167/2018 με ΑΔΑ:ΩΥΝΧΩΛΓ-Λ51 απόφαση του Δημάρχου Λέρου έγινε η ανατροπή 

της υπ’ αριθ. 441/21-12-2018 με ΑΔΑ:ΩΡΗΞΩΛΓ-ΩΟ1 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2018 

λόγω λήξης του οικ. έτους, ενώ με την υπ’ αριθ. 282/31-12-2018 (Α.Π.:521/31-12-2018) απόφαση του 

Δημάρχου Λέρου έγινε και η σχετική ανάκληση αυτής. 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2019 έγινε η εγγραφή του Κ.Α. 64.7323.0001 

«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου ΣΑΕ 367 2018ΣΕ6700006» η 

δέσμευση και η διάθεση πίστωσης του οποίου έγινε με την υπ’ αριθ. 146/30-01-2019 με ΑΔΑ:62ΠΠΩΛΓ-1ΨΩ  

απόφαση, έπειτα από το με Α.Π.:470/30-01-2019 αίτημα του Δημάρχου Λέρου στον Προϊστάμενο των Δ/κών 

και Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου.   

Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ε του Ν.3852/2010: «…δ) με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών 

και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες…» 

 

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

 

 Με την υπ’ αριθ. 201/2018 με ΑΔΑ:61ΧΧΩΛΓ-ΠΡΔ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 

εξής: 

Α) Η υπ’ αριθ. 47/2018 μελέτη για το έργο με τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση περιφερειακών και 

τοπικών οδών ν. Λέρου», όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 

1.735.532,00€ με Φ.Π.Α. και  

Β) Τα τεύχη δημοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι ανοικτής διαδικασίας 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).  

 Με την με Α.Π.: 1057/21-02-2019 με ΑΔΑΜ:19PROC004497538 2019-02-21 διακήρυξη του Δημάρχου 

Λέρου, προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση - 

ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών ν. Λέρου», περίληψη της οποίας  με Α.Π:1058/21-02-

2019 και ΑΔΑ:Ω4ΟΑΩΛΓ-Ν9Ρ, 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 80519, με ημερομηνία 

δημοσίευσης την 21
η
 Φεβρουαρίου 2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 19

η
 

Μαρτίου 2019. 

 Με την υπ’ αριθμ. 17/2019 με ΑΔΑ:ΩΜΜΡΩΛΓ-ΔΣΔ (αριθμ. πρωτ. 1438/12.03.2019) απόφαση του 

Δημάρχου Λέρου, πιστοποιήθηκαν οι χρήστες (χειριστές) του ΕΣΗΔΗΣ - Δημοτικού Υπάλληλοι, για την 

πραγματοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων του Δήμου Λέρου. 
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 Με την υπ’ αριθμ. 23/2019 με ΑΔΑ:6ΓΙ9ΩΛΓ-ΩΩ6 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου  «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 

περιφερειακών και τοπικών οδών ν. Λέρου».   

 Με την υπ’ αριθ. 54/2019 με ΑΔΑ:ΨΓΡΖΩΛΓ-ΝΞΦ απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, αποδέχθηκε το 

από 22-04-2019 Πρακτικό αξιολόγησης της Ε.Δ.Δ. για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για την 

εκτέλεση του έργου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών ν. Λέρου», όπως αυτό 

συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/2019 με 

ΑΔΑ:6ΓΙ9ΩΛΓ-ΩΩ6 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία 

την εταιρεία  P&C DEVELOPMENT S.A.  με αριθμό προσφοράς 116305, με μέση προσφερόμενη έκπτωση 

43,00% και προσφερόμενη τιμή 845.460,77€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

  Στις 15/05/2019, οι Δημοτικοί Υπάλληλοι πιστοποιημένοι χρήστες (χειριστές) του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, οι 

οποίοι πιστοποιήθηκαν με την υπ’ αριθ. 17/2019 με ΑΔΑ:ΩΜΜΡΩΛΓ-ΔΣΔ (αριθ. πρωτ. 

1438/12.03.2019) απόφαση του Δημάρχου Λέρου, για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών 

έργων του Δήμου Λέρου, ανάρτησαν στο σύστημα την υπ’ αριθ. 54/2019 με ΑΔΑ:ΨΓΡΖΩΛΓ-ΝΞΦ  

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, προκειμένου να λάβουν 

γνώση όλοι οι συμμετέχοντες. 

 Με την με Α.Π.:2985/31-05-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης κλήθηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος, για την υποβολή αυτών στο σύστημα προκειμένου να ελεγχθούν από την αρμόδια 

Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Στη συνέχεια συντάχθηκε το από 12-07-2019 2ο Πρακτικό (Στάδιο Κατακύρωσης) για την ανάδειξη 

οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια 

Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 23/2019 με ΑΔΑ:6ΓΙ9ΩΛΓ-ΩΩ6 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής και το οποίο έχει ως εξής: 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

         
2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, στις  

12-07-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

του Ν.4412/16, η οποία συγκροτήθηκε με την  

υπ’ αριθμ. 23/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου  

(ΑΔΑ: 6ΓΙ9ΩΛΓ-ΩΩ6) αποτελούμενη από τους: 

 

Σωτηράκη Σταματία,  Αρχιτέκτονα Μηχανικό  Π.Ε.  – ως πρόεδρο 

Σαμπάλου Αργυρώ ,  Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.    – ως μέλος 

Καλικάτζαρο Ιγνάτιο , Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε.   – ως μέλος 

Κυριακούλη Ειρήνη , Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.  – ως μέλος 

Χριστοδούλου Μιχάλης, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ρόδου  – ως μέλος 

Γαντζία Διονύσιο ,  Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.   εκπρόσωπο  ΤΕΕ   – ως μέλος 

Παπαγεωργίου Δημήτριο , Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.  εκπρόσωπο ΠΕΔΜΕΔΕ  – ως μέλος 

 

     Η παραπάνω επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου που αφορά στο έργο: 

«Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Περιφερειακών και Τοπικών οδών                       Ν. 

Λέρου»,  του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν  με την υπ’  αριθμό 201/              21-12-

2018 (ΑΔΑ: 61ΧΧΩΛΓ-ΠΡΔ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου, συνήλθε 

σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στη διακήρυξη. 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
  ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                   

  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Α/Α  80519 

«Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση  

Περιφερειακών και Τοπικών οδών Ν. Λέρου » 
Προϋπολογισμός:  1.735.532,00€ 

(με  ΦΠΑ) 
 

 

Ρόδος 12-07-2019, 
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Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και έχει λάβει αύξοντα αριθμό  80519. 

 

Η υπ’ αρ. πρωτ. 1057/21-02-2019 διακήρυξη του διαγωνισμού του θέματος, καταχωρήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  19PROC004497538  2019-02-21 και               η υπ’ αρ. 1058/ 21-02-

2019 (ΑΔΑ: Ω4ΟΑΩΛΓ-Ν9Ρ) προκήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

19PROC004496622  2019-02-21 

 

    Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ’ αριθμό πρωτ. 1057/21-02-2019 διακήρυξη 

του διαγωνισμού του θέματος του Δήμου Λέρου, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

19PROC004497538  2019-02-21, την υπ’ αρ. 1058/ 21-02-2019 (ΑΔΑ: Ω4ΟΑΩΛΓ-Ν9Ρ) 

προκήρυξη, η οποία  καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με                    ΑΔΑΜ:  19PROC004496622  

2019-02-21 και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό και έχοντας ως δεδομένα: 

 

  Την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  με την υπ’ αριθμό 

54 / 07-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΡΖΩΛΓ-ΝΞΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου 

σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης του έργου: «Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση  

Περιφερειακών και Τοπικών οδών Ν. Λέρου »  με Α/Α 80519, είναι η  εταιρεία « P & C 

DEVELOPMENT  S.A. »,  με Α/Α 116305 με μέση έκπτωση 43,00 %. 

 

   Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος , Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λέρου («χειρίστρια» κ. Φιλιππίδη Δέσποινα) με το υπ’ αριθμό πρωτ. 2985/              31-05-2019  

έγγραφο της και ηλεκτρονικά στις 31-5-2019 και ώρα 10:46:14  μέσω του πεδίου επικοινωνίας, 

κάλεσε την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα 

άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης. 

   Το γεγονός ότι η προσωρινή ανάδοχος  εταιρία « P & C DEVELOPMENT  S.A. »,  με Α/Α 116305, 

κατέθεσε ηλεκτρονικά στις 19-06-2019 και ώρα 18: 33:28 και σε έντυπη μορφή με το αρ. πρωτ. 

3436/24-6-19 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ τα ζητηθέντα δικαιολογητικά το οποία διαβιβαστήκαν στην πρόεδρο 

του διαγωνισμού με το υπ’ αριθμό πρωτ. 3575/         28-06-19 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών Δήμου Λέρου. 

Ειδικότερα κατατεθήκαν τα εξής δικαιολογητικά: 

1.Βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας στο Μ.Ε.ΕΠ., (κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού), 
2.Βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας στο Μ.Ε.ΕΠ. σε ισχύ, 
3.Ενημερότητα πτυχίου της εταιρείας, (κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού), 
4.Ενημερότητα πτυχίου της εταιρείας σε ισχύ, 
5.Πίνακας έργων της εταιρείας, (κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού), 
6.Υπεύθυνη δήλωση ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών (κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού), 
7.Πίνακας έργων της εταιρείας, (κατά την ημερομηνία υποβολής), 
8.Βεβαιώσεις ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών της εταιρείας (κατά την ημερομηνία υποβολής), 
9.Υπεύθυνη δήλωση ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών (κατά την ημερομηνία του υποβολής), 
10.Βεβαιώσεις περαίωσης έργων, 
11.Φορολογικές ενημερότητες της εταιρείας και των κοινοπραξιών που συμμετέχει (κατά την 
ημερομηνία του διαγωνισμού), 
12.Φορολογικές ενημερότητες της εταιρείας και των κοινοπραξιών που συμμετέχει σε ισχύ, 
13.Ασφαλιστικές ενημερότητες της εταιρείας και των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει σε ισχύ, 

 Ασφαλιστικές ενημερότητες της εταιρείας και των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει κατά 
την ημερομηνία του διαγωνισμού, καλύπτονταν από την Ενημερότητα Πτυχίου, 

14.Ασφαλιστικές ενημερότητες των υπό εκτέλεση έργων της εταιρείας σε ισχύ, 
 Ασφαλιστικές ενημερότητες των υπό εκτέλεση έργων της εταιρείας κατά την ημερομηνία του 

διαγωνισμού καλύπτονταν από την Ενημερότητα Πτυχίου, 
15.Ασφαλιστική ενημερότητα των στελεχών της εταιρείας (κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού), 
16.Ασφαλιστική ενημερότητα των στελεχών της εταιρείας σε ισχύ, 
17.Αντίγραφο ποινικού μητρώου όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας (κατά την ημερομηνία 
του διαγωνισμού), 
18.Υπεύθυνη δήλωση περί του αδικήματος του ποινικού μητρώου (κατά την ημερομηνία του 
διαγωνισμού), 
19.Αντίγραφο ποινικού μητρώου όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας (κατά την ημερομηνία 
υποβολής), 
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20.Υπεύθυνη δήλωση περί του αδικήματος του ποινικού μητρώου (κατά την ημερομηνία 
υποβολής), 
21.Βεβαιώσεις μη διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος των στελεχών της εταιρείας (κατά την 
ημερομηνία του διαγωνισμού), 
22.Βεβαιώσεις μη διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος των στελεχών της εταιρείας σε ισχύ, 
23.Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου (κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού) 

• περί μη κήρυξης της εταιρείας σε πτώχευση, 
• περί μη κήρυξης της εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση, 
• περί μη κατάθεσης αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής - εξυγίανσης, 
• περί μη εκκαθάρισης με δικαστική απόφαση 

24.Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου (κατά την ημερομηνία υποβολής) 
• περί μη κήρυξης της εταιρείας σε πτώχευση, 
• περί μη κήρυξης της εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση, 
• περί μη κατάθεσης αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής - εξυγίανσης, 
• περί μη εκκαθάρισης με δικαστική απόφαση 

25.Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί μη λύσης ή εκκαθάρισης (κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού),  
26.Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί μη λύσης ή εκκαθάρισης (κατά την ημερομηνία υποβολής), 
27.Αποδεικτικό περί μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης της 
ΑΑΔΕ (κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού), 
28.Αποδεικτικό περί μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης της 
ΑΑΔΕ (κατά την ημέρα υποβολής), 
29.Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, 
30.Πίνακας των μετοχών της εταιρείας, (το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς), 
31.Υπεύθυνες δηλώσεις περί μη ασυμβίβαστων ιδιοτήτων του ν. 3310/2005 (κατά την ημερομηνία 
του διαγωνισμού), 
32.Πίνακας των μετοχών της εταιρείας, (μετά την πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών), 
33.Υπεύθυνες δηλώσεις περί μη ασυμβίβαστων ιδιοτήτων του ν. 3310/2005 (κατά την ημερομηνία 
υποβολής), 
34.Υπεύθυνη δήλωση περί μη διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων της εταιρείας, 
35.Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόφασης αποκλεισμού της εταιρείας, 
36.Υπεύθυνη δήλωση περί γνησιότητας των δικαιολογητικών, 
37.Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας,   

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έπειτα από τον έλεγχο που διεξήγαγε, διαπίστωσε ότι με 

τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν και ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού και 

κατά το χρόνο υποβολής τους, αφενός διατηρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, 

αφετέρου πληρούνται τα κριτήρια επιλογής  του άρθρου 22  της Διακήρυξης και δε συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού.  

     Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της  διακήρυξης η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού  συνέταξε το παρόν 2ο πρακτικό με το οποίο  εισηγείται την κατακύρωση 

του διαγωνισμού υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας « P & C DEVELOPMENT  S.A. »,  με Α/Α 116305 

με μέση έκπτωση 43,00 %. 

    Το παρόν διαβιβάζεται μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας η Διεύθυνση Περιβάλλοντος , 

Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες 

διαβίβασης του στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέρου….»  
 

Στη συνέχεια πρότεινε στα μέλη να γίνει αποδεκτό το από 12-07-2019  2ο Πρακτικό Διενέργειας Ανοικτού 

Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 

περιφερειακών και τοπικών οδών ν. Λέρου» με αριθμό συστήματος 80519, όπως αυτό συντάχθηκε από την 

αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται να ανακηρυχθεί οριστικός ανάδοχος η εταιρεία P&C 

DEVELOPMENT S.A.  με αριθμό προσφοράς 116305, με μέση προσφερόμενη έκπτωση 43,00% και 

προσφερόμενη τιμή 845.460,77€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά 

 

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.) 
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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», 

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. την αριθμ. 116/2017 με ΑΔΑ:ΩΒΠΗΩΛΓ-ΟΡΘ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου 

υπεβλήθη πρόταση/πράξη, στο πλαίσιο της 66105/13-06-2017 πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας 

& Ανάπτυξης στο «Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το νότιο Αιγαίο (Εθνικοί πόροι ΠΔΕ)», 

με τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών ν. Λέρου» 

25. Το με Α.Π.:82735/25-07-2018 αίτημα ένταξης του Δήμου Λέρου 

26. Την υπ’ αρ. απόφαση 43191/20-04-2018 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία 

εγκρίνεται η ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών 

ν. Λέρου» στο «Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί πόροι 

ΠΔΕ)». 
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27. Με την 7
η
 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με 

την υπ’ αρ. 120/2018 (ΑΔΑ: Ω0ΓΨΩΛΓ-ΧΒΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέρου, 

έγινε εγγραφή του κωδικού Κ.Α. 64.7323.0001 «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση περιφερειακών και 

τοπικών οδών ν. Λέρου ΣΑΕ 367 2018ΣΕ36700006». Η εν λόγω αναμόρφωση επικυρώθηκε με την υπ’ 

αριθ. 51668/04-09-2018 με ΑΔΑ:ΨΛΞΛΟΡ1Ι-1Μ9 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

28. Το πρωτογενές αίτημα με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ004245148 2018-12-20 

29. Με την αριθμ. 441/21-12-2018 με ΑΔΑ:ΩΡΗΞΩΛΓ-ΩΟ1  απόφαση του Δημάρχου Λέρου, διατέθηκε η 

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

Λέρου οικ. έτους 2018 αλλά και οι μελλοντικές υποχρεώσεις, η οποία αποτελεί και εγκεκριμένο αίτημα 

με αριθμό ΑΔΑΜ 18REQ004252061 2018-12-21  

30.  Την υπ’ αριθ. 47/2018 μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 1.735.532,00€,  για το έργο «Βελτίωση - 

ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών ν. Λέρου» 

31. Την υπ’ αριθ. 201/2018 με ΑΔΑ:61ΧΧΩΛΓ-ΠΡΔ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

32. Την με Α.Π.: 1057/21-02-2019 με ΑΔΑΜ:19PROC004497538 2019-02-21 διακήρυξη του Δημάρχου 

Λέρου 

33. Την περίληψη της διακήρυξης  με Α.Π:1058/21-02-2019 και ΑΔΑ:Ω4ΟΑΩΛΓ-Ν9Ρ 

34. Την υπ’ αριθμ. 17/2019 με ΑΔΑ:ΩΜΜΡΩΛΓ-ΔΣΔ (αριθμ. πρωτ. 1438/12.03.2019) απόφαση του 

Δημάρχου Λέρου με την οποία πιστοποιήθηκαν οι χρήστες (χειριστές) του ΕΣΗΔΗΣ - Δημοτικού 

Υπάλληλοι 

35. Την υπ’ αριθμ. 23/2019 με ΑΔΑ:6ΓΙ9ΩΛΓ-ΩΩ6 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου  

«Βελτίωση - ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών ν. Λέρου» 

36. Το από 22/04/2019 Πρακτικό Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών ν. 

Λέρου» 

37. Την υπ’ αριθ. 54/2019 με ΑΔΑ:ΨΓΡΖΩΛΓ-ΝΞΦ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

38. Την με Α.Π.:2985/31-05-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

39. Το από 12-07-2019 2ο Πρακτικό (Στάδιο Κατακύρωσης) για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για 

την εκτέλεση του ανωτέρω έργου 

40. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Αποδέχεται το από 12-07-2019 2ο Πρακτικό Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού, με αριθμό συστήματος 

80519, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών ν. 

Λέρου». 

 

Β) Αναδεικνύει  ως οριστικό ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 

περιφερειακών και τοπικών οδών ν. Λέρου» με αριθμό συστήματος 80519, την εταιρεία  P&C 

DEVELOPMENT S.A.  με αριθμό προσφοράς 116305, με μέση προσφερόμενη έκπτωση 43,00% και 

προσφερόμενη τιμή 845.460,77€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

 

Με την υπ’ αριθ. 167/2018 με ΑΔΑ:ΩΥΝΧΩΛΓ-Λ51 απόφαση του Δημάρχου Λέρου έγινε η ανατροπή 

της υπ’ αριθ. 441/21-12-2018 με ΑΔΑ:ΩΡΗΞΩΛΓ-ΩΟ1 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2018 

λόγω λήξης του οικ. έτους, ενώ με την υπ’ αριθ. 282/31-12-2018 (Α.Π.:521/31-12-2018) απόφαση του 

Δημάρχου Λέρου έγινε και η σχετική ανάκληση αυτής. 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2019 έγινε η εγγραφή του Κ.Α. 64.7323.0001 

«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου ΣΑΕ 367 2018ΣΕ6700006» η 

δέσμευση και η διάθεση πίστωσης του οποίου έγινε με την υπ’ αριθ. 146/30-01-2019 με ΑΔΑ:62ΠΠΩΛΓ-1ΨΩ  

απόφαση, έπειτα από το με Α.Π.:470/30-01-2019 αίτημα του Δημάρχου Λέρου στον Προϊστάμενο των Δ/κών 

και Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου. 

 
Το έργο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΑΕ 367 2018ΣΕ36700006, 

«Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020» (Εθνικοί πόροι ΠΔΕ). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  
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………….…………..……………………………………………………………………………………….. 

 

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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