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ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2020 

 

ΘΕΜΑ:22
ο
 Α) Έγκριση του από 23-03-2020  Πρακτικού Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού της 05-12-2019  για την σύναψη σύμβασης κατασκευής, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 

συνολικού προϋπολογισμού 317.000,00€ Β) Κατακύρωση του έργου με βάση τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα αποτελέσματα    του διαγωνισμού της 05-12-2019 

στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με μέση έκπτωση 

προσφοράς 53,42%.Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5032635. 

 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. κ. Λιούπας Νικόλαος  

2. κ. Μπάρδας Κων/νος  

3. κ. Δόκου Σουλτάνα 

4. κ. Κίτσιος Γεώργιος 

5. κ. Νάτσινα Δήμητρα  

6. κ. Ρογγανάκη Αγλαϊα  

7. κ. Καναβός Απόστολος 

8. κ. Κομήτσας Ρίζος  

9. κ. Τσιαπλές Αναστάσιος  

10. κ. Κουρέτας Δημήτριος 

 

    

Συνήλθε στις 1 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τετάρτη στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη 

πρόσκληση με αριθμό 429/30-3-2020 του  Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.Καλομπάτσιος Χρήστος  κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 22
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Η Εισηγήτρια του θέματος αυτού κ. Ευθυμία Καραγιάννη, Προϊσταμένη της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Τρικάλων, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 

υπ’αριθμ.1648/66463 27-3-2020 έγγραφο της υπηρεσίας τα κατωτέρω: 

 

1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
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2.Την Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 

του αναφερομένου στο θέμα έργου. 

 

3.Τον διενεργηθέντα την 05-12-2019 διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του αναφερομένου στο θέμα έργου, στον οποίο έλαβαν μέρος οκτώ 

(8) εργοληπτικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι έξι (6) έγιναν δεκτές στον 

διαγωνισμό. 

 

4.Το από 05-12-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική 

Επιχείρηση «Π. ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς 54,34 

%. 

 

5. Το από 23-12-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Τρικάλων, με το οποίο η απόφαση αρ. 2267/2019 της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας κοινοποιήθηκε σε όλους τους 

διαγωνιζομένους με, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης  του έργου και το 

γεγονός ότι καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε κατά της απόφασης από τους 

διαγωνιζομένους.  

 

6.Το με αρ. 7224/290784/2019/08-01-2020 έγγραφο με το οποίο η υπηρεσία ζήτησε 

από τον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει μέσω του συστήματος εντός δέκα (10) 

ημερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23- παρ.2 έως 23-παρ.10 

της Διακήρυξης του έργου, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η 

κατακύρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή του αναφερομένου έργου. 

 

7.Την ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και την από 17-01-2020 αίτηση του 

προσωρινού αναδόχου με την οποία υπέβαλε εντύπως τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στο άρθρο 23-παρ.2 έως 23-παρ.10 της Διακήρυξης του έργου 

εμπροθέσμως, όπως του ζητήθηκε εγγράφως από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 

Π.Ε. Τρικάλων. 

 

8.Το από 30-01-2020 Πρακτικό 2 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού της 05-12-2019  με το οποίο η Επιτροπή Διεξαγωγής του 

διαγωνισμού απορρίπτει κατατεθέν δικαιολογητικό της προσωρινής αναδόχου 

εταιρείας «Π. ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.» και εισηγείται την κατακύρωση της 

σύμβασης του έργου «..στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση που θα 

προκύψει από την κλήρωση μεταξύ των Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε και 

ΑΘ ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με μέση έκπτωση Εμ=53,42% διότι 

προσέφεραν την χαμηλότερη τιμή κατασκευής του έργου, καλύπτοντας όλες τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό…». 

 

9.Την 615/25985/03-02-2020 πρόσκληση της Υπηρεσίας προς τους φορείς 

«Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και «ΑΘ ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» οι 

οποίοι υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές για τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους 

ώστε να οριστεί νέος προσωρινός ανάδοχος εκ των δύο.   
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10. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης της παραγράφου 9. που διενεργήθηκε την 04-02-

2020  Κατά την οποία αναδείχθηκε ως προσωρινός μειοδότης η εργοληπτική 

επιχείρηση  «Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  

 

11. Το από 14-02-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Τρικάλων, με το οποίο η απόφαση αρ. 216/2020 της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί ορισμού νέου προσωρινού αναδόχου 

κοινοποιήθηκε σε όλους τους διαγωνιζομένους με, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της 

Διακήρυξης  του έργου και το γεγονός ότι καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε κατά 

της απόφασης από τους διαγωνιζομένους.  

 

12. Το με αρ. 1188/47150/26-02-2020 έγγραφο με το οποίο η υπηρεσία ζήτησε από 

τον νέο προσωρινό ανάδοχο      «Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» να 

καταθέσει μέσω του συστήματος εντός δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στο άρθρο 23- παρ.2 έως 23-παρ.10 της Διακήρυξης του έργου, 

προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η κατακύρωση του διαγωνισμού για 

την κατασκευή του αναφερομένου έργου. 

 

13. Την ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και την από 06-03-2020 αίτηση 

του προσωρινού αναδόχου με την οποία υπέβαλε εντύπως τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στο άρθρο 23-παρ.2 έως 23-παρ.10 της Διακήρυξης του έργου 

εμπροθέσμως, όπως του ζητήθηκε εγγράφως από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 

Π.Ε. Τρικάλων. 

 

14. Το από 23-03-2020 Πρακτικό Κατακύρωσης του διαγωνισμού της 05-12-2020  με 

το οποίο η Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση 

του διαγωνισμού για την κατασκευή του αναφερομένου στο θέμα έργου στην 

Εργοληπτική  Επιχείρηση  «Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση 

έκπτωση προσφοράς 53,42%. 
 

  

15.  Το γεγονός ότι με βάση τα αποτελέσματα των διαγωνισμών στην υπηρεσία μας 

κατά την τελευταία διετία, η προσφορά για την κατασκευή του έργου δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ως «ασυνήθιστα χαμηλή», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο  άρθρο 

88 του Ν.4412/2016. 

 

    Και  σύμφωνα με τα άρθρα 4.1 και 4.2 της Διακήρυξης του έργου:  

 

 Ε Ι Σ Η Γ O Y M A Ι 

 

Α) Την έγκριση του από 23-03-2020  Πρακτικού Κατακύρωσης του Διαγωνισμού της 

05-12-2019 για την σύναψη σύμβασης κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, του έργου :  
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«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 

συνολικού προϋπολογισμού 317.000,00 € 

 

Β) Την κατακύρωση του έργου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα 

αποτελέσματα    του διαγωνισμού της 05-12-2019 στην Εργοληπτική Επιχείρηση 

«Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς 53,42%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5032635. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του 

Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής», όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2  του ν.4623/2019  (ΦΕΚ134Α΄9-8-2019), 

την υπ’αριθμ.154/2019 απόφαση της Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου, πρακτικό 10/8-9-2019  «Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΑΔΑ:671Α7ΛΡ-Υ0Φ), την υπ’αριθμ. 3459/4-10-

2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ορισμού Προέδρου και μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ849/ Υ.Ο.Δ.Δ 

/14/10/2019) την υπ’αριθμ. 3674/15-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΑΩ37ΛΡ-28Ω) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού υπαλλήλων για την γραμματειακή 

υποστήριξη των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την 

εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    

 

 

Α) Την έγκριση του από 23-03-2020  Πρακτικού Κατακύρωσης του Διαγωνισμού της 

05-12-2019 για την σύναψη σύμβασης κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, του έργου :  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 

συνολικού προϋπολογισμού 317.000,00 € 

 

Β) Την κατακύρωση του έργου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα 

αποτελέσματα    του διαγωνισμού της 05-12-2019 στην Εργοληπτική Επιχείρηση 

«Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς 53,42%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5032635. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 388 

 

 

ΑΔΑ: Ψ79Ο7ΛΡ-1ΙΚ



  Ο Πρόεδρος                          Η Γραμματέας                         Τα Μέλη  

της Επιτροπής                        της Επιτροπής                      της Επιτροπής        

  

Καλομπάτσιος Χρήστος       Καλύβα Αναστασία           Λιούπας Νικόλαος    

                                                                                      

                                               Λάρισα 01/04/2020         Μπάρδας Κων/νος    

 

        Δόκου Σουλτάνα 

 

        Κίτσιος Γεώργιος  

   

                                                                                       Νάτσινα Δήμητρα  

 

                                                                                       Ρογγανάκη Αγλαϊα 

 

                                                                                       Καναβός Απόστολος  

 

                                                                                       Κομήτσας Ρίζος  

 

      Τσιαπλές Αναστάσιος  

 

      Κουρέτας Δημήτριος 
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