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ΘΕΜΑ:Έγκριση ανάθεσης σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου σύµφωνα µε την 

παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθησητης Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιµενικών Υποδοµών (ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ) στις 

διαδικασίες ωρίµανσης για τη δηµοπράτηση των έργων «Ολοκλήρωση υπολειπόµενων 

εργασιών στο έργο Φράγµα Αχυρών και συναφή έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας» και 

«Επείγουσες εργασίες για την αποφυγή κινδύνων και την ασφάλεια υφιστάµενων 

κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου» 

 

Α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

1. Του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ98Α’/2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α’) και ισχύει. 

2. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

3. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α'/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 

4. Της. ∆16α/04/773/29-11-90 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» 

(ΦΕΚ746 Β’/30-11-90). 

5. Του Π.∆.123/2017 (ΦΕΚ151Α’/12-10-2017) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών» και 

ειδικότερα του άρθρου 55 µε το οποίο συστάθηκε η ΕΥ∆Ε Κατασκευής Υδραυλικών και Λιµενικών 

Υποδοµών. 

6. Του Π.∆.70/2015 (ΦΕΚ114Α'/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». 

7. Του Π.∆.123/2016 (ΦΕΚ208Α’/4-11-2016) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού, σύσταση 

Αθήνα,          04/10/2018 
Αρ. Πρωτ.:οικ.1601/Υ302 
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Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

8. Του Π.∆.125/2016 (ΦΕΚ210Α’/5-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» και ειδικότερα τον διορισµό του Χρήστου Σπίρτζη του Παναγιώτη στη θέση του Υπουργού 

Υποδοµών και Μεταφορών. 

9. Της µε αριθµ.∆ΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ 466/6-4-2017 (ΦΕΚ 1980/Β΄/8-6-2017) απόφασης του Υπουργού 

Υποδοµών και Μεταφορών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταµένης Αρχής 

στις συµβάσεις δηµοσίων έργων του ν.4412/2016 αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του 

Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών». 

10. Της µε αριθµ.117384/26-10-2017 (ΦΕΚ 3821/Β΄/31-10-2017) απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης – Υποδοµών και Μεταφορών «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των 

∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 

υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

11. Της µε αριθµ. οικ.20699/30-3-2015 (ΦΕΚ204/Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ∆ιοίκησης 

Φορέων του ∆ηµόσιου/1-04-2015) απόφασης Πρωθυπουργού «∆ιορισµός Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών 

του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας, Τουρισµού», µε την οποία διορίστηκε ο Γεώργιος 

∆έδες στη θέση του Γενικού Γραµµατέα, Προïσταµένου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών. 

12. Της µε αριθµ. οικ. 268/29-05-2017 (ΦΕΚ1911Β’/1-6-2017) απόφασης του Υπουργού Υ.ΜΕ. και του 

Υφυπουργού Υ.ΜΕ. «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού» κατά 

περίπτωση στους: Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, Γενικό Γραµµατέα 

Υποδοµών, Προϊστάµενους ∆ιευθύνσεων και Προϊστάµενους Τµηµάτων του Υπουργείου καθώς και στο 

Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ». 

13. Της µε αρ πρωτ. οικ.49485/2592/(Ω3ΨΧ465ΧΘΞ-Ρ47)/27-6-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και 

Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταµένουτης Γενικής ∆ιεύθυνσης Υδραυλικών, Λιµενικών και Κτηριακών 

Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών». 

14. Της µε αριθµ. οικ.83679/23-11-2017 (7ΧΘΘ465ΧΘΞ-Ο1Η) Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και 

Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών 

∆ηµοσίων Έργων (ΕΥ∆Ε) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών». 

 

Β. Έχοντας υπόψη: 

1. Το ενάριθµο έργο 2000ΣΕ0720005 της ΣΑΕ 072 µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ε/Β, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ». 

2. Το µε αριθµ. Π.∆. 123/12-10-2017 (ΦΕΚ 151Α’/12-10-2017) σύµφωνα µε το οποίο οι επιχειρησιακοί 

στόχοι του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών καθορίσθηκαν ως εξής:  

α. Στρατηγικός σχεδιασµός και υλοποίηση των έργων υποδοµής της χώρας.  

β. Χάραξη και εφαρµογή εθνικής πολιτικής και η δηµιουργία κατάλληλου θεσµικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη µεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, 

σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού.  

γ. Εξειδίκευση και εφαρµογή εθνικής πολιτικής στις δηµόσιες υποδοµές.  

δ. Χάραξη και εφαρµογή πολιτικών για την ανάπτυξη συγκοινωνιακών και άλλων υποδοµών σε εθνικό 

επίπεδο µε σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας, της προσβασιµότητας και την ενδυνάµωση της 

οικονοµίας.  

ε. Χάραξη και εφαρµογή ολοκληρωµένης εθνικής πολιτικής για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και 

της ασφαλούς µετακίνησης, µέσα από συντονισµένες δράσεις και παρεµβάσεις ευρείας κλίµακας.  
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στ. Προαγωγή της ασφάλειας στις υποδοµές και µεταφορές.  

ζ. Υποβοήθηση δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθµού) στην ανάπτυξη των βασικών 

υποδοµών της χώρας.  

η. Συντονισµός και η συµµετοχή σε διεθνείς Οργανισµούς ή µέσα συνεργασίας που δραστηριοποιούνται 

στον σχεδιασµό και στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και διασυνοριακών 

συνδέσεων.  

θ. Συντονισµός των εποπτευοµένων φορέων και η εποπτεία των προγραµµάτων δράσης αυτών.  

3. Την από 14-12-2017 εισήγηση της ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ προς το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων- 

Τµήµα Κατασκευών µε θέµα: Έγκριση της διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύµβασης µε τίτλο: 

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων 

Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιµενικών Υποδοµών (ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ) στις διαδικασίες ωρίµανσης 

για τη δηµοπράτηση των έργων «Ολοκλήρωση υπολειπόµενων εργασιών στο έργο Φράγµα Αχυρών 

και συναφή έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας» και «Επείγουσες εργασίες για την αποφυγή κινδύνων και 

την ασφάλεια υφιστάµενων κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου»σύµφωνα µε την παρ.2 του 

άρθρου 128 του ν. 4412/2016αναφορικάµε την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε 

ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. 

4. Την από 17-07-2018 Γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων- Τµήµα Κατασκευών 

(Συνεδρία 18η Πράξη 3) µε την οποία γνωµοδότησε οµόφωνα επί της εισηγήσεως. 

5. Την µε αριθµ. οικ. 1333/Υ 302/20-08-2018 (ορθή επανάληψη 23-08-2018)/ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ (Α∆Α: 

6ΥΦ5465ΧΘΞ-1ΝΠ) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µε την οποία αποφασίστηκε: 

(α) η έγκριση της δέσµευσης ποσού εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ 

(125.000,00€)(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) και η διάθεση ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του 

ΕνάριθµουΈργου2000ΣΕ0720005 της ΣΑΕ 072 για την ανάθεση της σύµβασηςµε τίτλο: «Παροχή 

υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων 

Κατασκευής Υδραυλικών και Λιµενικών Υποδοµών (ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ) στις διαδικασίες ωρίµανσης για τη 

δηµοπράτηση των έργων «Ολοκλήρωση υπολειπόµενων εργασιών στο έργο Φράγµα Αχυρών και 

συναφή έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας» και «Επείγουσες εργασίες για την αποφυγή κινδύνων και την 

ασφάλεια υφιστάµενων κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου» 

(β) η έγκριση της σύναψης της σύµβασης µε την διαδικασία του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 και η 

ανάθεση στον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων Υδραυλικών 

καιΛιµενικών Υποδοµών (ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ) να προβεί στην προβλεπόµενη διαπραγµάτευση και να 

υποβάλλειπρος έγκριση σχετικό υπόµνηµα. 

(γ) η συµµετοχή των κάτωθι οικονοµικών φορέων οι οποίοι θα κληθούν να λάβουν µέρος στη διαδικασία 

διαπραγµάτευσης µέσωΕ.Σ.Η.∆.Η.Σ.: 

Α. ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. 

Β. Ν.ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. Υ∆ΡΕΤΜΕ Ε.Ε., 

Γ. Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Ε∆ΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., 

∆. ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ 

6. Την από 27-08-2018 Πρόσκληση (η οποία αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραµµατείας 

Υποδοµών) σε διαδικασία διαπραγµάτευσης για τη σύναψη Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου στους 

οικονοµικούς φορείς: 

Α. ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. 

Β. Ν.ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. Υ∆ΡΕΤΜΕ Ε.Ε., 

Γ. Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Ε∆ΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., 

∆. ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ 
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7. Την αριθµ. οικ. 1414/Υ 302/04-09-2018/ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ (Α∆Α: 6ΛΥΕ465ΧΘΞ-ΑΘΠ) απόφαση µε την οποία 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαπραγµάτευσης για την ανάθεση της σύµβασης του θέµατος. 

8. Τη διαπραγµάτευση µε τους προαναφερόµενους οικονοµικούς φορείς και την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των προσφορών τους, που έλαβε χώρα µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ στις 10/09/2018. 

9. Το αριθµ. οικ.1440/Υ 302/10-09-2018 ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ έγγραφο µε το οποίο κλήθηκαν οι οικονοµικοί φορείς 

να υποβάλλουν βελτιωµένη προσφορά στις 12/09/2018. 

10. Την ηλεκτρονική αποσφράγιση των βελτιωµένων προσφορών η οποία έγινε στις 12/09/2018. 

11. Το από 12/09/2018 Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη 

διαπραγµάτευση, από το οποίο προκύπτει ότι η µέγιστη προσφερθείσα έκπτωση είναι 8,25% και ότι ο 

οικονοµικός φορέας Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Ε∆ΑΦΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. είναι ο προσωρινός µειοδότης για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού 

Συµβούλου για το έργο του θέµατος µε συνολική αµοιβή 80.000,00€ (πλέον Απροβλέπτων και ΦΠΑ). 

12. Το αριθµ. οικ.1482/Υ 302/17-09-2018 ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ έγγραφο µε το οποίο κλήθηκε ο οικονοµικός φορέας Γ. 

ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Ε∆ΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Α.Ε. για την αποστολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 

13. Το από 19/09/2018 Τελικό Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης των προσφορών, από το οποίο 

προκύπτει ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσωρινό ανάδοχο. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η :  

1. Η αρµόδια Υπηρεσία Ε.Υ.∆.Ε. Κατασκευής Υδραυλικών καιΛιµενικών Υποδοµών έχει σε εξέλιξη τις 

διαδικασίες ωρίµανσης για την δηµοπράτηση των έργων: 

• «Ολοκλήρωση υπολειπόµενων εργασιών στο έργο Φράγµα Αχυρών και συναφή έργα στο Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας». 

• «Επείγουσες εργασίες για την αποφυγή κινδύνων και την ασφάλεια υφιστάµενων κατασκευών στα 

έργα εκτροπής Αχελώου». 

2. Για τις διαδικασίες ωρίµανσης των προς δηµοπράτηση έργων είναι απαραίτητη η υποβοήθηση της ΕΥ∆Ε 

ΚΥΛΥ µε ειδικό σύµβουλο που συνίσταται στη διάθεση επιστηµονικού προσωπικού και µέσων, δοθέντος 

ότι η Ε.Υ.∆.Ε. Κατασκευής Υδραυλικών καιΛιµενικών Υποδοµών δεν διαθέτει την απαιτούµενη 

υλικοτεχνική υποδοµή και το απαιτούµενο εξειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό για την ολοκλήρωση του 

αντικειµένου. 

3. Το αντικείµενο του Τεχνικού Συµβούλου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι: 

• Έλεγχος της ποιότητας και πληρότητας των µελετών των προς δηµοπράτηση έργων και ειδικότερα, 

επικαιροποίηση των µελετών και της ρεαλιστικότητας των προϋπολογισµών. 

• Σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, καθώς και της 

συµβατότητας των τευχών δηµοπράτησης µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τους 

περιβαλλοντικούς όρους και τις λοιπές αδειοδοτήσεις . 

• Υποβολή προτάσεων για την τεχνική βελτίωση των µελετών, την εκπόνηση πρόσθετων και 

υποστηρικτικών µελετών. 

• Η συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών καθώς και 

λοιπές Υπηρεσίες και φορείς στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του. 

• Ο έλεγχος, η επικαιροποίηση, καθώς και η ενδεχόµενη συµπλήρωση ή/και διόρθωση των διαθέσιµων 

Κτηµατολογικών Πινάκων και ∆ιαγραµµάτων που αφορούν σε απαλλοτριούµενα ακίνητα. 

• Κατόπιν έγκαιρης πρόσκλησης της Υπηρεσίας, η συµµετοχή σε συσκέψεις στα γραφεία της ή σε 

άλλους χώρους και η παροχή γραπτών ή προφορικών πληροφοριών ή και διευκρινίσεων σχετικά µε το 
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έργο του προς αυτήν και τα όργανά της, και γενικά η παροχή κάθε σχετικής υποστήριξης που κρίνει 

χρήσιµη ο Εργοδότης. 

• Επίσης, κάθε άλλη σχετική ενέργεια που τυχόν απαιτείται για την άρτια και επιτυχή εκτέλεση του έργου. 

4. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 επιτρέπεται η ανάθεση µε προσφυγή στην 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, µε ανάρτηση της πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, υπηρεσιών συµβούλων επί ειδικών θεµάτων που απαιτούνται για την 

υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών έναντι συνολικής αµοιβής µέχρι των ορίων των περιπτώσεων 

β΄ και γ΄ κατά περίπτωση του άρθρου 5. Για την ανάθεση της σύµβασης απαιτείται η γνώµη του Τεχνικού 

Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και 

Μεταφορών. 

5. Η ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ προέβη µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ µε την από 27-08-2018 Πρόσκληση (η οποία αναρτήθηκε 

στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών) σε διαδικασία διαπραγµάτευσης για τη 

σύναψη Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου στους οικονοµικούς φορείς: 

Α. ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.  

Β. Ν.ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. Υ∆ΡΕΤΜΕ Ε.Ε., 

Γ. Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Ε∆ΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., 

∆. ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ 

6. Με το οικ.1340/Υ302/22-08-2018/ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ έγγραφο η Υπηρεσία ενηµέρωσε τους προαναφερόµενους 

οικονοµικούς φορείς για το αντικείµενο της σύµβασης. 

7. H Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαπραγµάτευσης προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των βελτιωµένων 

προσφορώνκαι συνέταξε το Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών σύµφωνα µε το οποίο η µέγιστη 

προσφερθείσα έκπτωση είναι 8,25% και ο οικονοµικός φορέας Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Ε∆ΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. είναι ο προσωρινός µειοδότης 

για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Συµβούλου για το έργο του θέµατος µε συνολική αµοιβή 

80.000,00€ (πλέον απροβλέπτων και ΦΠΑ). 

8. Με το Τελικό Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαπραγµάτευσης προκύπτει ότι ολοκληρώθηκε ο 

έλεγχος των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσωρινό ανάδοχο. 

9. Με βάση τα από 12/09/2018 και 19/09/2018 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαπραγµάτευσης 

προκύπτει ότι προσωρινός ανάδοχος είναι οοικονοµικός φορέας«Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Ε∆ΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε» µε συνολική αµοιβή 

92.000,00€ εκ των οποίων 80.000,00€ για Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου και 12.000,00€ για 

απρόβλεπτα, πλέον ΦΠΑ. 

10. Το αντικείµενο της σύµβασης θα υλοποιείται σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 

11. Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης παροχής των υπηρεσιών του Τεχνικού Συµβούλου ορίζεται 

σε πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της. 

12. Οι λοιποί όροι αναφορικά µε την παροχή των υπηρεσιών του Τεχνικού Συµβούλου, τα παραδοτέα, ο 

τρόπος πληρωµής κλπ, θα καθορίζονται στη σχετική σύµβαση. 

13. Η απαιτούµενη δαπάνη καλύπτεται από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ενάριθµου έργου 

2000ΣΕ0720005 της ΣΑΕ 072. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Εγκρίνουµε την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 

128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής 

Υδραυλικών και Λιµενικών Υποδοµών (ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ) στις διαδικασίες ωρίµανσης για τη δηµοπράτηση των 

έργων «Ολοκλήρωση υπολειπόµενων εργασιών στο έργο Φράγµα Αχυρών και συναφή έργα στο Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας» και «Επείγουσες εργασίες για την αποφυγή κινδύνων και την ασφάλεια υφιστάµενων 

κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου», στον οικονοµικό φορέα «Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Ε∆ΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε» µε συνολική αµοιβή 

92.000,00€ εκ των οποίων 80.000,00€ για Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου και 12.000,00€ για απρόβλεπτα, 

πλέον ΦΠΑ.  

2. Ορίζουµε ως Προϊσταµένη Αρχή την ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ /Τµήµα Μελετών και Προγραµµατισµού και ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία το Τµήµα Κατασκευών της ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ. 

3. Εξουσιοδοτούµε τον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και 

Λιµενικών Υποδοµών (ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ) για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 

Κατά της παρούσας χωρεί προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 του Ν.4412/16 ενώπιον της ΑΕΠΠ µε 

την κατάθεση του αναλογούντος παραβόλου, σύµφωνα µε το άρθρο 363 του Ν.4412/16. Η παρούσα µε 

αντίγραφο των πρακτικών κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους συµµετέχοντες µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, εκτός του 

προσωρινού αναδόχου, µε µέριµνα της ΕΥ∆Ε Κ.Υ.Λ.Υ. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού Υποδοµών και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Μεταφορών ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Υποδοµών  

3. Γεν. ∆/ντή Υδραυλικών, Λιµενικών  

 & Κτηριακών Υποδοµών 

4. ∆/νση Προϋπολογισµού & ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών 

5. ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

6. ∆/νση Σχεδιασµού Προγραµµατισµού & Ηλεκτρονικής 

Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ  

1. ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ Γ.Θ.01, Υ 302 

2. Τµήµα Κατασκευών 

3. Τµήµα Μ&Π 

4. Π. Ξηροφώτο 

5. Ζ. Μουτάφη 

6. Χρον. Αρχείο 
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