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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538 
          213 20 63 776 
  
 
Συνεδρίαση 5η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 160/2020 
  Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας 

Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 23-01-2020. 
 

Θέμα 5ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

  α) Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της Σύμβασης του έργου: : 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», εργολαβία ΑΠ 105, προϋπολογισμού: 2.016.129,03 € (πλέον  Φ.Π.Α.) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 
85715) στον οικονομικό φορέα Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>> και β) Εξουσιοδότηση της  Δ/νσης 
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού  μέχρι την 
υπογραφή της Σύμβασης.  

 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Κατριβάνος Γεώργιος 
Απόντες 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και 
αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος προκειμένου 
να συνεχιστεί άμεσα η διαδικασία του διαγωνισμού και να μην υπάρξει καθυστέρηση στην υπογραφή της 
σύμβασης του εν θέματι αντιπλημμυρικού έργου, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο 
στον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις: 
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1. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
2. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
3. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
5. 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, 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
9. του 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», 

10. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), 

11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

12. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
13. του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
15. της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση 

και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  

16. - 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.)». 

17. 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», 

18. 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.)», 

19. του 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.,   

20. του 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»,  

21. της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθ. 20977/2007 ( Β’ 1673 
) σχετικά με τα  Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, 

22. της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 
(Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες», 

23. του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
24. των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί, καθώς και 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά,  
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25. του Ν. 3852/10 «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α/ 7-6-2010), 

26. του Π.Δ. 7/18-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α ) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις”, αρμοδιότητας των Περιφερειών» και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 
13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

27. της υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η  υπ’ αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού  
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018), 

28. της  υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφασης  της  Περιφερειάρχη  Αττικής  «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» 
(ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ). 

 
αφού λάβαμε υπόψη: 
 
- Το γεγονός ότι το  έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» προϋπολογισμού: 2.016.129,03 € (πλέον  Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από 
ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (κωδ. χρηματοδότησης, ΚΑΕ: 9775.02.077) και η κατασκευή του 
αποφασίστηκε με την αριθμ. 347/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής 
«Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019» (ΑΔΑ: 
6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ), 
- Το πρωτογενές αίτημα (αίτημα για ανάληψη δέσμευσης πίστωσης) που καταχωρήθηκε στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 19REQ005119314 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
390518/17-7-2019 Απόφαση του Τμ. Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων/ Δ/νση Οικονομικής Διαχ/σης/ Γεν. 
Δ/νση Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής, για ανάληψη δέσμευσης πίστωσης  (ΑΔΑΜ: 19REQ005353934) 
(εγκεκριμένο αίτημα), 
- Την υπ’ αριθ. 1996/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκαν το Σχέδιο 
διακήρυξης και τα  τεύχη  Δημοπράτησης, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.), Τεχνική Περιγραφή   όπως  
συντάχθηκαν  από  τη  Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας  της  Περιφέρειας  Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΞΑΠ7Λ7-ΜΞ7), 
- Την υπ’ αριθ. 2390/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν:    1. η 
δημοσίευση της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 2. η αποστολή περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον 
ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 3. η σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
σύμφωνα με το από 12-9-2019 mimed- ecb-a-2-idaa-4361-eba-2019-09-12-10:15:00.000000 αρχείο που 
προέκυψε μετά από κλήρωση μέσω της εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. και τα έγγραφα ορισμών 
εκπροσώπων των Π.Ε.ΔΑ., Σ.Α.Τ.Ε. και Τ.Ε.Ε., για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου 
κατασκευής του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΜΝ07Λ7-ΚΑ0),  
- Τη διακήρυξη του έργου όπως αυτή καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 
19PROC005650354, 
- Την περίληψη διακήρυξης του έργου όπως αυτή αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 
9ΟΝΡ7Λ7-5ΗΩ) και δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό τύπο, 
- το από 19-11-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος με τα συνημμένα του, 
η ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω στο υποσύστημα και η από  26-11-2019 υποβολή των ανωτέρω 
και του φακέλου του υπόψη διαγωνισμού στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας που έλαβε αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 768785/26-11-2019. 
- Την υπ’ αριθ. 3018/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης 
του από 19-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» προϋπολογισμού: 
2.016.129,03 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το οποίο κρίνεται παραδεκτή η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα «Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>>, με μέσο ποσοστό 
προσφερόμενης έκπτωσης 56,39% που αντιστοιχεί σε ποσό 1.140.004,99 € (με το Φ.Π.Α.) (ΑΔΑ: 
ΡΚ7Θ7Λ7-ΞΓ1).  
- Το από    21-1-2020 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, η από 22-1-2020 
υποβολή του στο υποσύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» ως 
«εσωτερικό» και η υποβολή του μαζί με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα 
Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>> για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου, στο πρωτόκολλο 
της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας που έλαβε αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 57733/23-1-2020. 
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Και επειδή:  

1. Με την  υπ’ αριθ. 3018/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε το από 19-11-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος 
σύμφωνα με το οποίο κρίνεται παραδεκτή η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «Σ. 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>>, ο οποίος προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 56,39%. 

2. Με  το με αριθ. πρωτ. 838514/17-12-2019 έγγραφο κοινοποιήθηκε σε όλους τους διαγωνιζόμενους, 
ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η ανωτέρω  Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής επί της οποίας δεν υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή. 

3. Μέσω του υποσυστήματος  η αναθέτουσα αρχή  έστειλε τη με αριθ. πρωτ. 838922/17-12-2019 
πρόσκληση στον οικονομικό φορέα «Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>>, για την 
υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.  

4.  Τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τον εν λόγω οικονομικό φορέα α) στη  
λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος και β) εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή (23-12-2019), σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 861721/24-12-2019) σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.4.2 (α),(β) και 
( γ) της Διακήρυξης. 

5. Σύμφωνα με το  από   21-1-2020 2ο  πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  διενεργήθηκε ο έλεγχος  
των δικαιολογητικών  του οικονομικού φορέα «Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>> για την  
κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.4.2 της Διακήρυξης. 

6.  Σύμφωνα με το από  21-1-2020  2ο Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι με βάση τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά, ο προσωρινός μειοδότης οικονομικός φορέας «Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ 
<<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>> καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που 
ορίζει η Διακήρυξη τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς του όσο και κατά το στάδιο υποβολής 
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης (άρθρο 23, παρ. 23.2. της Διακήρυξης). 

7.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει  την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, 
οικονομικό φορέα «Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>>, ο οποίος προσέφερε μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 56,39% χαμηλότερη τιμή (άρθρο 14 της Διακήρυξης) που αντιστοιχεί  σε 
συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.140.004,99 € (με το Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 

      Α.  ΟΜΑΔΑ:                                             207.373,18 € 
      Β. ΟΜΑΔΑ:                                             194.235,25 € 
      Γ. ΟΜΑΔΑ:                                              217.684,15 € 
 
Συνολικό κόστος Εργασιών Σ1 :                619.292,58 € 
ΓΕ & ΟΕ (18%):                                         111.472,66 € 
Σύνολο δαπάνης του Έργου Σ2:                730.765,24 € 
Απρόβλεπτα (15%):                                   109.614,79 € 
Απολογιστικά (χωρίς ΓΕ & ΟΕ):                 71.228,81 € 
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών (18%):                 5.591,32 € 
Σύνολο δαπάνης του έργου Σ3:                  917.200,16 € 
Αναθεώρηση :                                             2.158,70 € 
Συνολική δαπάνη του Έργου (προ Φ.Π.Α.):         919.358,86 € 
               
8. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4.2, της Διακήρυξης, το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής  Διαγωνισμού τελεί 
υπό έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή)   προκειμένου να κατακυρωθεί η 
σύμβαση του έργου. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 

1. Την Έγκριση του 2ου πρακτικού (πρακτικό ελέγχου  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) και την 
κατακύρωση της σύμβασης του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» προϋπολογισμού: 2.016.129,03 € (πλέον Φ.Π.Α.) στον 
οικονομικό φορέα Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>>, ποσού 919.358,86 € (πλέον Φ.Π.Α.).  με   2ο  
προσωρινό μειοδότη   τον οικονομικό φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. <<ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ>> με οικονομική προσφορά που αντιστοιχεί σε μέσο  ποσοστό 

ΑΔΑ: 62Π07Λ7-249



 5 

έκπτωσης  56,36% και   3ο   προσωρινό μειοδότη τον   οικονομικό φορέα ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. <<ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 
ΑΤΕ>> με οικονομική προσφορά που αντιστοιχεί σε μέσο  ποσοστό έκπτωσης 53,96%. 
2. Την εξουσιοδότηση στη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της  
διαδικασίας του διαγωνισμού, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την Έγκριση του 2ου πρακτικού (πρακτικό ελέγχου  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) και την 
κατακύρωση της σύμβασης του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» προϋπολογισμού: 2.016.129,03 € (πλέον Φ.Π.Α.) στον 
οικονομικό φορέα Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>>, ποσού 919.358,86 € (πλέον Φ.Π.Α.).  με   2ο  
προσωρινό μειοδότη   τον οικονομικό φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. <<ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ>> με οικονομική προσφορά που αντιστοιχεί σε μέσο  ποσοστό 
έκπτωσης  56,36% και   3ο   προσωρινό μειοδότη τον   οικονομικό φορέα ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. <<ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 
ΑΤΕ>> με οικονομική προσφορά που αντιστοιχεί σε μέσο  ποσοστό έκπτωσης 53,96%. 
2. Την εξουσιοδότηση στη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της  
διαδικασίας του διαγωνισμού, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. 

 
 

 

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας 

  Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Κατριβάνος Γεώργιος 
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