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ΘΕΜΑ:  Αποδοχή του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/11-2-2019 Πρακτικού, Κατακύρωση του 

αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεση έργου: «Οικοδομικές  

και Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

περιοδικών εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού 

ορφανοτροφείου Αίγινας)».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-

2016).  

2. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/τ.Α/22-

01-2018).

3. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»                               

(ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015).

4. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5-4-2018  (ΦΕΚ Β΄ 1298/2018) 

απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα 

«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ¨ Με εντολή Υπουργού ¨ ή/και  ¨ Με εντολή 

Υφυπουργού ¨ κατά περίπτωση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, 

Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».  
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5. Το Π.Δ. 263/87/9-7-87 (ΦΕΚ/Α/127) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ» και το Ν. 

2947/01, άρθρο 19.

6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 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. Την αριθμ. πρωτ. 57654/22-05-2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»                          

(ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017).

8. Την αριθμ. πρωτ. 117384/26-10-2017 Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) (ΦΕΚ Β 3821/31-10-2017).

9. Την αρ.127/2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4534/21-

12-2017.

10. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/379381/34700/6261/15-11-2016 

απόφαση έγκρισης της αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης 

εφαρμογής και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης του έργου «Οικοδομικές  και 

Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

περιοδικών εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού 

Ορφανοτροφείου Αίγινας)». 

11. Την αριθμ. πρωτ. 3520/11-05-2018 ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση 

Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου (Φυλακές Αίγινας) για νέες χρήσεις» με κωδικό 

ΟΠΣ 5010591 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

12. Τη συγχρηματοδότηση της πράξης από το ΠΕΠ Αττικής, κωδικός ΣΑ ΕΠ0851, 

κωδικός πράξης ΣΑ (κωδικός εναρίθμου 2018ΕΠ08510020).

13. Την υπ’ αριθμ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΠΜΚ/516784/53363/4660/17-10-2018 (ΑΔΑ: 

ΨΣ4Γ4653Π4-ΗΒΞ) Απόφαση έγκριση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

δημοπράτηση με ανοιχτή διαδικασία του έργου: «Οικοδομικές  και Η/Μ εργασίες για 

τη λειτουργία της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο 

Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού ορφανοτροφείου Αίγινας)».

14. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/72146/7689/845/20-2-2018 (ΑΔΑ: 

6ΒΤΘ4653Π4-ΥΞΜ) Απόφαση Σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
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τιμής και εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του έργου υπερβαίνουσα το 

1.000.000,00 ευρώ (χωρίς να συνυπολογιστεί το κονδύλι του ΦΠΑ).

15. Το υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/602559/61743/5373/26-11-2018 έγγραφο 

κλήσης των εκπροσώπων του ΣΤΕΑΤ, της Π.Ε.Δ.Α., του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να 

παρευρεθούν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του έργου του 

θέματος στις 30-11-2018 και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της ΔΜΕΕΜΠΚ.

16. Την υποβολή των προσφορών για τον ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

Επιτροπής του έργου του θέματος (ΕΣΗΔΗΣ α/α77642) έως την καταληκτική 

ημερομηνία 27-11-2018 και την ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών στις 30-11-2018.

17. Το υπ΄αριθμ. 1/30-11-2018 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών 

που αφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου του θέματος

18.  Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/664533/67371/5907/20-12-2018 

αποδοχή του υπ’αριθ. 1/30-11-2018 Πρακτικού και έγκριση του  αποτελέσματος του 

διαγωνισμού (ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη) για το έργο: «Οικοδομικές  και Η/Μ 

εργασίες για τη λειτουργία της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών 

εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού ορφανοτροφείου 

Αίγινας)».

19. Την υπ΄αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/2030/205/13/3-1-2019 Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου του θέματος.

20. Την από 16-1-2019 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου.

21. Την από 16-1-2019 που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/ 

24425/2720/324/18-1-2019, υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 §α της διακήρυξης του έργου του θέματος.

22. Το από 4-2-2019 Αίτημα Συμπληρωματικών Πληροφοριών μέσω της 

Λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων ΕΣΥΔΗΣ.

23. Την από 6-2-2019 ηλεκτρονική υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά 

με τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου.

24. Την από 7-2-2019 που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/ 

62301/6815/761/7-2-2019, υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου.

25. Τις με αρ. πρωτ. α) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/36148/3814/468/24-1-2019 και β) 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/36144/3813/467/24-1-2019 Προσκλήσεις προς τα μέλη 

της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου του έργου: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία της 
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Αίθουσας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Περιοδικών Εκθέσεων στο Διαχρονικό 

Μουσείο Αίγινας (Κτίριο Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας)».

26. Το υπ΄άριθμ.πρωτ 2/11-2-2019 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού ανοικτής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας.

27. Την από 12-2-2019 υποβολή του υπ΄αριθμ. 2/11-2-2019 Πρακτικού Επιτροπής 

Διαγωνισμού ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

        Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την αποδοχή του υπ’ αριθ. 2/11-2-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ανοικτής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας του έργου: «Οικοδομικές  και Η/Μ εργασίες για τη 

λειτουργία της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο 

Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού ορφανοτροφείου Αίγινας)».

Β. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 

ορίων και την ανάθεση του έργου  «Οικοδομικές  και Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία 

της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο 

Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού ορφανοτροφείου Αίγινας)»  

στην εταιρεία «Κ/Ξ ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ» με μέση 

έκπτωση 50,08% (πενήντα και μηδέν οκτώ τοις εκατό), δηλαδή ποσό Σύμβασης που 

ανέρχεται σε επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ και τριάντα ένα 

λεπτά (758.416,31€) χωρίς ΦΠΑ, με συνολική δαπάνη εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες 

τετρακόσια τριάντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (940.436,22€), εκ των οποίων οι εκατόν 

ογδόντα δύο χιλιάδες, δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (182.019,91€) ανέρχονται 

στον ΦΠΑ 24%. 

Γ. Εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 

Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων να υπογράψει για λογαριασμό του Δημοσίου τη σχετική 

Σύμβαση.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4.3 της Διακήρυξης.

     
Εσωτερική Διανομή
1. Δ.ΜΕ.Ε.Μ.Π.Κ.(Α1)
2.Τμήμα Έργων Μουσείων και 
   Πολιτιστικών Κτιρίων 
3.Οικονόμου Άννα

Η Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης
Μουσείων και Τεχνικών Έργων

                            Αμαλία Ανδρουλιδάκη



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Φλωρόπουλος Αθανάσιος


