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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ   Μαρκόπουλο, 04-04-2018 
 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                              

       Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ  Αρ. Πρωτ.     : 4890 
 

 

               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11ης /03.04.2018 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

      

          Αρ. Αποφ. 111/2018   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

Λήψη απόφασης για 
έγκριση αποτελέσματος 
του Διαγωνισμού του 

έργου: «Αντλιοστάσια 
Ακαθάρτων Πόρτο 

Ράφτη» και έγκριση 
Πρακτικών της Ε.Δ. 

 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την 3η του μηνός Απριλίου, έτους 

2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 4709/30.03.2018 

εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα 

μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 

μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) 

μέλη και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Μεθενίτης Σωτήρης  Δήμαρχος ως Πρόεδρος  

2) Ρούσης Άγγελος Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

3) Δρίτσα Μπίλιω Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

4) Αλλαγιάννης Κων/νος Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Νικολακόπουλος Αναστάσιος Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

2) Σταμπέλος Θεοφάνης Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

3) Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθησαν με τους αναπληρωτές τους. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο. 

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ως αναθέτουσα αρχή με την υπ. αριθμ. 

πρωτ. 18969/13-11-2015 διακήρυξή του, προκήρυξε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 3669/2008, την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου, με το σύστημα μελέτη 

κατασκευή του άρθρου 8 του Ν. 3669/2008 για την εκτέλεση του έργου 

«Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» προϋπολογισμού 5.904.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Στον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 29.12.2015 κατέθεσαν φάκελο 

προσφοράς πέντε (5) διαγωνιζόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες 

εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

 

α/α Επωνυμία εταιρείας ή Κ/Ξ 

1 ΕΛΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

2 ΕΚΤΕΡ ΑΕ 

3 EUROΚAT A.T.E. 

4 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε. 

  5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ 

        

Με την υπ. αριθμ. 182/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου εκδικάστηκαν και απορρίφθηκαν οι από 22-2-2016 υποβληθείσες ενστάσεις 

των εταιρειών «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ» κατά του 1ου Πρακτικού/15-2-

2016  της Επιτροπής Διαγωνισμού και με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν τόσο το από 

15-2-2016 Πρακτικό 1ο καταγραφής και ελέγχου δικαιολογητικών, όσο και το 2ο 

Πρακτικό/15-6-2016 γνωμοδότησης επί των ενστάσεων των ανωτέρω 

αναφερομένων εταιρειών της Επιτροπής Διαγωνισμού.   
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Στην συνέχεια με την υπ. αριθμ. 304/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου δόθηκε εντολή στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου για 

συνέχιση των εργασιών της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «Αντλιοστάσια 

Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», έπειτα από την με αριθμ. 627/2016 απόφαση 

ασφαλιστικών μέτρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει της οποίας έγινε δεκτό 

το αίτημα παραίτησης της εταιρείας «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» από την 8-9-2016 αίτηση 

ασφαλιστικών μέτρων, που είχε κατατεθεί από την εν λόγω εταιρεία κατά του α΄ 

σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Κατά το επόμενο στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου προχώρησε στην 

διάνοιξη των τεσσάρων (4) τεχνικών προσφορών των εταιρειών που είχαν απομείνει 

στον διαγωνισμό του έργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» και ειδικότερα 

των εταιρειών: «ΕΛΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «EUROΚAT A.T.E.», ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

«ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» και συντάχθηκε το 

Πρακτικό ΙΙ.Ι./13-4-2017 από την Επιτροπή σχετικά με τον έλεγχο πληρότητας και 

την κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, σε συνδυασμό με τις 

απαιτήσεις των όρων διακήρυξης, την Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.), την Τεχνική 

Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές (συμβατικό Τεύχος 3), τον Κανονισμό 

μελετών του Έργου (συμβατικό Τεύχος 6), τα αναγραφόμενα στα λοιπά τεύχη και τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και τα αναγραφόμενα στις απαντήσεις της 

υπηρεσίας στα σχετικά ερωτήματα των διαγωνιζομένων.  

Σύμφωνα με το από 13-4-2017 Πρακτικό ΙΙ.Ι. της Επιτροπής Διαγωνισμού 

αποφασίστηκε ομόφωνα ότι: α) η Τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε.» δεν 

πληροί τις απαιτήσεις των όρων της υπ. αριθμ. 18969/2015 Διακήρυξης του 

διαγωνισμού του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» και τις απαιτήσεις 

του κεφαλαίου Α συμβατικού Τεύχους 3 «Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές», καθόσον παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και 

διαφοροποιεί ουσιαστικώς το φυσικό αντικείμενο του έργου σε σχέση με αυτό που 

προβλέπεται συμβατικώς και προσφέρεται από όλους τους λοιπούς διαγωνιζόμενους, 

οι οποίοι τήρησαν τις προδιαγραφές αυτές, και β) οι Τεχνικές προσφορές των 

εταιρειών «EUROKAT A.E.», Κ/Ξ «ΕΤΒΟ Α.Ε.-ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» εμπεριέχουν τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη του διαγωνισμού του 

έργου και δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του 

Κεφ. Α. του συμβατικού Τεύχους 3 του διαγωνισμού του έργου. 

Με την υπ. αριθμ. 197/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου εκδικάστηκε και απορρίφθηκε η με αριθμ. πρωτ. 5912/2-5-2017  υποβληθείσα 
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ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» κατά του Πρακτικού ΙΙ.Ι. /13-4-2017 

της Επιτροπής Διαγωνισμού και με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και το από 13-4-2017 

Πρακτικό ΙΙ.Ι. της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και το από 20-7-2017 Πρακτικό 

γνωμοδότησης επί της από 2-5-2017 υποβληθείσας ένστασης και δόθηκε εντολή 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού να συνεχίσει στην επόμενη φάση του ελέγχου, κρίσης και 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των υπόλοιπων τριών (3) συμμετεχουσών 

εταιρειών με α/α κατάθεσης «EUROKAT A.E.», Κ/Ξ «ΕΤΒΟ Α.Ε.-ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.».  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το από 11-12-2017 Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ. 

της Επιτροπής Διαγωνισμού του ως άνω έργου για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων εταιρειών στο παρόν στάδιο και ειδικότερα 

των εταιρειών «EUROKAT A.E.», Κ/Ξ «ΕΤΒΟ Α.Ε.-ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στο 

άρθρο (άρθρο 14).  

Κατά του Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ., το οποίο κοινοποιήθηκε κατόπιν του υπ. αριθμ. 

πρωτ. 21880/11-12-2017 εγγράφου της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού 

κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου: α) η υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 22185/15-

12-2017 ένσταση-αντιρρήσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΕ», β) η υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 22244/18-12-2017 ένσταση της εταιρείας με 

την επωνυμία «EUROKAT A.E.», γ) η υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 22264/18-12-2017 

ένσταση της Κοινοπραξίας των εταιρειών «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.- ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.».  

Έπειτα η Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστές συνεδριάσεις προέβη στον 

επανέλεγχο των φακέλων των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων 

λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στις υποβληθείσες ενστάσεις- αντιρρήσεις των 

εταιρειών «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», «EUROKAT A.E.», Κοινοπραξίας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. - 

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά του από 5-12-2017 Πρακτικού ΙΙ.ΙI. της Ε.Δ. σχετικά με 

την αξιολόγηση-βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των 

όρων διακήρυξης, την Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.), την Τεχνική Περιγραφή – 

Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές (συμβατικό Τεύχος 3), τον Κανονισμό μελετών του 

Έργου (συμβατικό Τεύχος 6), τα αναγραφόμενα στα λοιπά τεύχη και τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας καθώς και τα αναγραφόμενα στις απαντήσεις της υπηρεσίας στα 

σχετικά ερωτήματα των διαγωνιζομένων, και αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω, 

ολοκλήρωσε τον επανέλεγχο και την αναβαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών και 

συνέταξε το από 9-3-2018 Πρακτικό γνωμοδότησης επί των υποβληθεισών 

ενστάσεων.  
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Σύμφωνα με το από 9-3-2018 Πρακτικό γνωμοδότησης της Ε.Δ. προκύπτει 

ότι:  

Η τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας EUROKAT A.E.,η οποία 

απορροφήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω από την μητρική εταιρεία «INTRAKAT A.E.», 

συγκέντρωσε βαθμό σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης μεγαλύτερο του ελαχίστου 

αποδοχής, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 της υπ. αριθμ. 18969/2015 Διακήρυξης 

του διαγωνισμού του έργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» και με 

συνολικό βαθμό ΣΒ = 89,84 και συνεχίζει στην περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης 

ανοίγματος οικονομικών προσφορών. 

 

Η τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας Κοινοπραξίας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.- 

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», συγκέντρωσε: 

- στο κριτήριο αξιολόγησης Α. «Αρτιότητα τεχνικής προσφοράς» βαθμό 

16,60, ο οποίος είναι μικρότερος βαθμός από τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό 

αποδοχής που για το κριτήριο αυτό είναι ίσος με 21,00   

- στο κριτήριο  Δ. «Περιβαλλοντική προστασία και προσαρμογή του έργου» 

βαθμό 13,74, ο οποίος είναι μικρότερος βαθμός από τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό 

αποδοχής που για το κριτήριο αυτό είναι ίσος με 14,00 

και με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της υπ. αριθμ. 18969/2015 

Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» η 

τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας Κοινοπραξίας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.- 

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.» με συνολικό βαθμό ΣΒ = 67,96 αποκλείεται από την 

περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης ανοίγματος  οικονομικών προσφορών. 

 

Η τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», 

συγκέντρωσε: 

- στο κριτήριο αξιολόγησης Α. «Αρτιότητα τεχνικής προσφοράς» βαθμό 

15,05, ο οποίος είναι μικρότερος βαθμός από τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό 

αποδοχής που για το κριτήριο αυτό είναι ίσος με 21,00  

- στο κριτήριο Β. «Λειτουργικότητα έργων & Επάρκεια Η/Μ Εξοπλισμού» 

βαθμό 14,75, ο οποίος είναι μικρότερος βαθμός από τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό 

αποδοχής που για το κριτήριο αυτό είναι ίσος με 21,00  

- στο κριτήριο Γ. «Ενεργειακή κατανάλωση» βαθμό 11,33, ο οποίος είναι 

μικρότερος βαθμός από τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό αποδοχής που για το 

κριτήριο αυτό είναι ίσος με 14,00 

και με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της υπ. αριθμ. 18969/2015 

Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» η 

τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» με συνολικό 
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βαθμό ΣΒ = 57,50 αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης ανοίγματος  

οικονομικών προσφορών.      

Με την υπ. αριθμ. 86/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

Μαρκοπούλου έγινε εκδίκαση των τριών υποβληθεισών ενστάσεων- αντιρρήσεων των 

εταιρειών «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» , «EUROKAT A.E.», Κοινοπραξίας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. - 

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά του από 5-12-2017 Πρακτικού ΙΙ.ΙI. της Ε.Δ. σχετικά με 

την αξιολόγηση-βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών και ειδικότερα:   

1. Κάνει εν μέρει δεκτή την υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 22185/15-12-2017 

υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» κατά του από 11/12/2017 

Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ. της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «Αντλιοστάσια 

Ακαθάρτων  Πόρτο Ράφτη» κι όπως αναλυτικά και τεκμηριωμένα αναγράφεται στο 

ανωτέρω Πρακτικό γνωμοδότησης/9-3-2018  της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

2. Κάνει εν μέρει δεκτή την υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 22244/18-12-2017 

υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «EUROKAT A.E.» κατά του από 11/12/2017 

Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ. της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «Αντλιοστάσια 

Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» κι όπως αναλυτικά και τεκμηριωμένα αναγράφεται στο 

ανωτέρω Πρακτικό γνωμοδότησης/9-3-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

3. Κάνει εν μέρει δεκτή την υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 22244/18-12-2017 

υποβληθείσα ένσταση της Κοινοπραξίας «EΤΒΟ Α.Τ.Ε. –ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά του 

από 11/12/2017 Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ. της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού του έργου: 

«Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» κι όπως αναλυτικά και τεκμηριωμένα 

αναγράφεται στο ανωτέρω Πρακτικό γνωμοδότησης/9-3-2018 της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.   

4. Εγκρίνει το από 11/12/2017 Πρακτικό ΙΙ.ΙΙ. της Επιτροπής Διαγωνισμού 

σχετικά με την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών του 

διαγωνισμού του έργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων  Πόρτο Ράφτη», προϋπολογισμού 

5.904.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α), καθώς και το από 9-3-2018 

Πρακτικού γνωμοδότησης της Ε.Δ. επί των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του από 

11/12/2017 Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ. και την αναβαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

σύμφωνα με τα προαναφερόμενα .    

5. Αποκλείεται η τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας Κοινοπραξίας 

«ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.- ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης 

ανοίγματος οικονομικών προσφορών δεδομένου ότι συγκέντρωσε: 
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- στο κριτήριο αξιολόγησης Α. «Αρτιότητα τεχνικής προσφοράς» βαθμό 

16,60, ο οποίος είναι μικρότερος βαθμός από τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό 

αποδοχής που για το κριτήριο αυτό είναι ίσος με 21,00 και  

- στο κριτήριο  Δ. «Περιβαλλοντική προστασία και προσαρμογή του έργου» 

βαθμό 13,74, ο οποίος είναι μικρότερος βαθμός από τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό 

αποδοχής που για το κριτήριο αυτό είναι ίσος με 14,00 

και με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της υπ. αριθμ. 18969/2015  

Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» η 

τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας Κοινοπραξίας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.- ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 

Α.Ε.» συγκέντρωσε βαθμολογία με συνολικό βαθμό ΣΒ = 67,96<70 μικρότερο του 

ελαχίστου .  

6. Αποκλείεται η τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης ανοίγματος 

οικονομικών προσφορών δεδομένου ότι συγκέντρωσε:   

 στο κριτήριο αξιολόγησης Α. «Αρτιότητα τεχνικής προσφοράς» βαθμό 

15,05, ο οποίος είναι μικρότερος βαθμός από τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό 

αποδοχής που για το κριτήριο αυτό είναι ίσος με 21,00 

 στο κριτήριο Β. «Λειτουργικότητα έργων & Επάρκεια Η/Μ Εξοπλισμού» 

βαθμό 14,75, ο οποίος είναι μικρότερος βαθμός από τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό 

αποδοχής που για το κριτήριο αυτό είναι ίσος με 21,00  

 στο κριτήριο  Γ. «Ενεργειακή κατανάλωση» βαθμό 11,33, ο οποίος είναι 

μικρότερος βαθμός από τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό αποδοχής που για το 

κριτήριο αυτό είναι ίσος με 14,00 

και με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της υπ.αριθμ. 18969/2015 

Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» η 

τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» με συνολικό 

βαθμό ΣΒ = 57,50<70 μικρότερο του ελαχίστου. 

7. Δίνεται εντολή στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Αντλιοστάσια 

Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» προϋπολογισμού δαπάνης 5.904.000,00 € (με αναθεώρηση 

και ΦΠΑ) της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και 

Ολοκλήρωση Αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 ι.κ.» (Κωδικός 

ΟΠΣ 5000083), να συνεχίσει στην επόμενη - φάση αξιολόγησης ανοίγματος 

οικονομικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας με α/α κατάθεσης  3.«EUROKAT 

AE», η οποία απορροφήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω από την μητρική εταιρεία 

«INTRAKAT A.E.» και βαθμό σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης μεγαλύτερο του ελαχίστου 

αποδοχής και συγκέντρωσε συνολικό βαθμό ΣΒ = 89,84>70, κι όπως αυτά ορίζονται 

στο άρθρο 14 της υπ. αριθμ. 18969/2015 Διακήρυξης του διαγωνισμού του εν λόγω 

έργου.  
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Στη συνέχεια ο Δήμαρχος  Μαρκοπούλου, με το  υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 

4514/26-3-2018 έγγραφό του, έδωσε εντολή στην Ε.Δ. για συνέχιση των εργασιών 

του διαγωνισμού του έργου: «Αντλιοστάσια  Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» στην 

τελευταία φάση της αποσφράγισης του Φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς της 

εταιρείας «EUROKAT AE» πλέον απορροφηθείσας από την μητρική της εταιρεία 

«INTRAKAT A.E.» για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.  

Η Ε.Δ. συνέταξε  το από 30-3-2018 Πρακτικό ΙΙΙ και το οποίο μας 

απέστειλε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 4743/30-3-2018 έγγραφο της προέδρου της Ε.Δ. 

και έχει ως κατωτέρω:    

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ  

 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 «ΑΝTΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ». 

 

Στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Μαρκοπούλου την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (μετά την υπ’ Αριθμ. 

Πρωτ.4515/26-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής), η κατά το άρθρο 3 του 

Ν.3263/2004 Eπταμελής Επιτροπή Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση του έργου: «Αντλιοστάσια 

Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», προϋπολογισμού 5.904.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε συνδυασμό 

με το άρθρο 22 του Π.Δ.609/85 και αποτελούμενη με την κατωτέρω σύνθεση: 

1. κα Αικατερίνη Σκοπελίτη, Πολιτικό Μηχανικό, αναπληρώτρια, προϊσταμένη της ΔΤΥ 

Μαρκοπούλου, ως πρόεδρος  της Επιτροπής Διαγωνισμού,  

2. κα Δήμητρα Λεωνιδοπούλου, Π.Ε. Γεωλόγων, υπάλληλο της ΔΤΥ Μαρκοπούλου, ως τακτικό 

μέλος,  

3. κο Γεώργιο Καραγεώργο, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου Σαρωνικού, ως τακτικό 

μέλος,  

4. κα Ελένη Πετούρη, Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο της ΔΤΥ Μαρκοπούλου, ως τακτικό 

μέλος,  

5. κο Μαρίνο Λαζάρου, Η.Μ.-Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπο της ΠΕΔΜΕΔΕ, ως τακτικό μέλος, 

6. κο Νικόλαο Γιαννακό, Αντιδήμαρχο του Δήμου Κρωπίας, εκπρόσωπος της ΠΕΔΑ 

7. κο Μιχάλη Φώλα, Πολιτικό Μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, ως τακτικό μέλος. 
 

συνήλθε σε ανοικτή συνεδρίαση και κατόπιν του υπ.αριθμ. πρωτ. 4514/2018  εγγράφου του Δημάρχου 

Μαρκοπούλου, να προχωρήσει στην τρίτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου :«Αντλιοστάσια 

Ακαθάρτων  Πόρτο Ράφτη» , δηλ. στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της μη αποκλεισμένης 

από το δεύτερο στάδιο, συμμετέχουσας εταιρείας  «EUROKAT AE» πλέον απορροφηθείσα από την 

μητρική της εταιρεία «INTRAKAT A.E.» και δεδομένου ότι σύμφωνα με την αριθμ. 86/2018 απόφαση της 
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Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου οι άλλες δύο εταιρείες  Κ/Ξ «ΕΤΒΟ ΑΕ –

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»  αποκλείστηκαν .  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής , αφού  διαπίστωσε απαρτία  δεδομένου ότι  επί συνόλου  επτά  (7) μελών 

παρευρίσκονται τα πέντε  (5) μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Eιδικότερα παρευρέθηκαν οι : 

1. κα Αικατερίνη Σκοπελίτη, Πολιτικός Μηχανικός, αναπληρώτρια, προϊσταμένη της ΔΤΥ 

Μαρκοπούλου, πρόεδρος  της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

2. κα Δήμητρα Λεωνιδοπούλου, Π.Ε. Γεωλόγων, υπάλληλος της ΔΤΥ Μαρκοπούλου, τακτικό μέλος, 

3. κα Ελένη Πετούρη, Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλος της ΔΤΥ Μαρκοπούλου, τακτικό 

μέλος, 

4. κος Γεώργιος Καραγεώργος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Σαρωνικού, τακτικό 

μέλος  

5. κος Κωνσταντίνος Μπούρα, Μηχανικςό Περιβάλλοντος, μέλος του ΤΕΕ, αναπληρωματικό μέλος  

του τακτικού μέλους κ. Μιχάλη Φώλα ,που λόγω κωλύματος δεν παρευρέθη  αν και νόμιμα εκλήθη  

 

Τα μέλη της Επιτροπής κος κ.Μαρίνος Λαζάρου, εκπροσώπος της ΠΕΔΜΕΔΕ, τακτικό μέλος  και  

Νικόλαος Γιαννακός, Αντιδήμαρχος του Δήμου Κρωπίας, εκπρόσωπος της ΠΕΔΑ , τακτικό μέλος αν και 

νόμιμα εκλήθησαν  δεν παρευρέθηκε κατά την συνεδρίαση  της Ε.Δ. αλλά δεν παρευρέθηκαν ούτε και τα 

αναπληρωματικά  τους μέλη .   

 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα κάτωθι :  

 Την υπ. αριθμ. πρωτ. 5501/2015 Απόφαση Ένταξης της  Περιφερειάρχη Αττικής της πράξης 

«Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης ΕΕΛ για 

συνολική δυναμικότητα 40.000 ι.κ.» με MIS 5000083, 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5690/2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής για προέγκριση 

δημοπράτησης του Υποέργου «2»: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», 

 Την υπ’ αριθμ. 348/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου περί καθορισμού τρόπου 

εκτέλεσης  του έργου: «του Υποέργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», 

 Την υπ’ αριθμ. 298/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαρκοπούλου για έγκριση 

όρων διακήρυξης, 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18969/2015 διακήρυξη της μελέτης,  

 Τις  υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 20083/2-12-2015, 20212/4-12-2015, 20370/7-12-2015, 20820/15-12-

2015 επιστολές της εταιρείας ΕΚΤΕΡ ΑΕ παροχής στοιχείων και διευκρινήσεων για τον 

διαγωνισμό του έργου , οι οποίες απαντήθηκαν με τα υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 20450/8-12-2015, 

20665/11-12-2015, 20942/17-12-2015 έγγραφα αντίστοιχα, 

  Τις  υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 20463/9-12-2015, 20699/14-12-2015, 20370/7-12-2015,20820/15-12-

2015   επιστολές της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ  παροχής διευκρινήσεων επί των τευχών 
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δημοπράτησης για τον διαγωνισμό του έργου, οι οποίες απαντήθηκαν με τα υπ. αριθμ. πρωτ. 

Δήμου 20665/11-12-2015, 20947/17-12-2015 έγγραφα αντίστοιχα, 

 Τις  υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 20547/9-12-2015, 20662/11-12-2015, 20807/14-12-2015, 20941/17-

12-2015 επιστολές της εταιρείας ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ  παροχής διευκρινήσεων επί των τευχών 

δημοπράτησης, οι οποίες απαντήθηκαν με τα υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 20665/11-12-2015, 

20947/17-12-2015, 21012/18-2-2015  έγγραφα αντίστοιχα, 

 Την υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 20917/16-12-2015, επιστολή της εταιρείας EUROKAT  ΑΕ  παροχής 

διευκρινήσεων επί των τευχών δημοπράτησης, η  οποία  απαντήθηκε με το υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 

21012/18-2-2015 έγγραφο αντίστοιχα. 

 Την  (ΑΕΠΟ) ως ισχύει  με την Α.Π. Φ5778/1763/15/13.10.2015 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Αττικής (Ανανέωση - Τροποποίηση της υπ΄ αρίθμ. ΠΕΧΩ 5806/ΦΠΕΡ-4/2006 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας- λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) 

Δήμου Μαρκοπούλου, κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί οικισμών Μαρκοπούλου, Πόρτο Ράφτη, 

Καλυβίων και Κουβαρά και αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων»). 

 Το από 15-2-2016  1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού καταγραφής και ελέγχου 

δικαιολογητικών, όσο και το 15-6-2016  2ο Πρακτικό γνωμοδότησης επί των ενστάσεων των 

εταιρειών «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, 

 Τις υπ.αριθμ. 182/2016 και 304/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Μαρκοπούλου και την υπ.αριθμ. 627/2016 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας βάσει της οποίας 

έγινε δεκτό το αίτημα παραίτησης της εταιρείας «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» από την 8-9-2016 αίτηση 

ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει κατά του α΄σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας,  

 το από  13/4/2017 Πρακτικό  ΙΙ.Ι. της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον  έλεγχο της 

πληρότητας και την κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη,  

 Την υποβληθείσα ένσταση  που κατέθεσε   στο πρωτόκολλο του Δήμου  η εταιρεία  «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» με αριθμό πρωτ. Δήμου 5912/2-5-2017 κατά του Πρακτικού ΙΙ.Ι  της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, 

 Το από 20/7/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  σχετικά με την γνωμοδότηση επί της με 

αριθμ. πρωτ. 5912/2-5-2017 υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»  

κατά του  Πρακτικού ΙΙ.Ι.,  

 Την υπ.αριθμ. 193/24-7-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου, 

σύμφωνα με την οποία απερρίφθη  η υποβληθείσα ένσταση και η οποία κοινοποιήθηκε στις 

τέσσερεις  εταιρείες «ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε.», «EUROKAT AE»,Κ/Ξ «ΕΤΒΟ ΑΕ–ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 

ΑΕ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» 
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 Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά της 

υπ.αριθμ 193/24-7-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου από 

καμία διαγωνιζόμενη εταιρεία,  

 Το υπ.αριθμ.πρωτ. 12376/27-7-2017 έγγραφο του Δημάρχου προς τις συμμετέχουσες εταιρείες για 

παράταση ισχύος των οικονομικών τους προσφορών αλλά και των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής μέχρι 31-10-2017, 

 Το υπ.αριθμ. πρωτ. 18220/24-10-2017 έγγραφο του Δημάρχου προς τις συμμετέχουσες εταιρείες 

για παράταση ισχύος των οικονομικών τους προσφορών αλλά και των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής μέχρι 31-12-2017, 

 Τις  υπ.αριθμ.πρωτ. 10544/29-6-2017 και 15587/21-9-2017 επιστολές της εταιρείας «EUROKAT 

A.E.», τις υπ.αριθμ. πρωτ. 10169/26-6-2017,  14195/4-9-2017 και 18702/31-10-2017 επιστολές της 

Κ/ξιας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», τις υπ.αριθμ. 12573/31-7-2017 και επιστολές της 

εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», συμμετεχουσών εταιρειών για την αποδοχή παράτασης 

ισχύος των οικονομικών τους προσφορών αλλά και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής  μέχρι 

31-12-2017, 

 Το από 5-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών στο παρόν στάδιο του διαγωνισμού του έργου: 

«Αντλιοστάσια Ακαθάρτων  Πόρτο Ράφτη».  

 Την  υποβληθείσα ένσταση  που κατέθεσε   στο πρωτόκολλο του Δήμου  η εταιρεία  «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» με αριθμό πρωτ. Δήμου  22185/15-12-2017  κατά του Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ της 

Επιτροπής Διαγωνισμού , 

 Την  υποβληθείσα ένσταση  που κατέθεσε   στο πρωτόκολλο του Δήμου  η εταιρεία  «EUROKAT 

A.E.» με αριθμό πρωτ. Δήμου  22244/18-12-2017  κατά του Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, 

 Την  υποβληθείσα ένσταση  που κατέθεσε   στο πρωτόκολλο του Δήμου  η Κοινοπραξία «ΕΤΒΟ 

Α.Τ.Ε. - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.» με αριθμό πρωτ. Δήμου  22264/18-12-2017  κατά του Πρακτικού 

ΙΙ.ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 Το υπ.αριθμ. πρωτ. 22321/19-12-2017 έγγραφο του Δημάρχου προς τις συμμετέχουσες εταιρείες 

για παράταση ισχύος των οικονομικών τους προσφορών αλλά και των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής μέχρι 31-3-2018, 

 Την  υπ.αριθμ.πρωτ. 22411/20-12-2017 επιστολή της εταιρείας «EUROKAT A.E.» για την 

αποδοχή παράτασης ισχύος των οικονομικών τους προσφορών αλλά και των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής  μέχρι 31-3-2018, καθώς και τις υπ.αριθμ. πρωτ.  22665/27-12-2017 

σχετικά με την απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «EUROKAT A.E.» από την μητρική 

εταιρεία «INTRAKAT A.E.» 
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 Την υπ.αριθμ. πρωτ. 22794/28-12-2017 επιστολή της Κ/ξιας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 

Α.Ε.», την υπ.αριθμ. 22865/29-12-2017 επιστολή της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», 

συμμετεχουσών εταιρειών για την αποδοχή παράτασης ισχύος των οικονομικών τους προσφορών 

αλλά και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής  μέχρι 31-3-2018 

 Την υπ.αριθμ. πρωτ. Δήμου 2381/13-2-2018 επιστολή της «INTRAKAT Α.Ε.»  περί 

αντικατάστασης  εγγυητικής επιστολής λόγω απορρόφησης της θυγατρικής «EUROKAT AE»  

 Το από 9-3-2018 Πρακτικό  γνωμοδότησης επί των τριών υποβληθεισών ενστάσεων των εταιρειών  

«EUROKAT AE» ,  Κ/ξιας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.»  και της εταιρείας  

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» κατά  του Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ. της Ε.Δ. 

 Η υπ.αριθμ. 86/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπήςτου Δήμου Μαρκοπούλου σχετικά με την 

εκδίκαση των  τριών υποβληθεισών ενστάσεων των εταιρειών  «EUROKAT AE» ,  Κ/ξιας «ΕΤΒΟ 

Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.»  και της εταιρείας  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» κατά  του 

Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ. της Ε.Δ.  και έγκρισης πρακτικών  

 Το υπ.αριθμ. πρωτ. 3988/2017 έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου κοινοποίησης της υπ.αριθμ. 

86/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είχαν δηλώσει 

οι συμμετέχουσες εταιρείες «EUROKAT AE»,              Κ/Ξ «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 

Α.Ε.»  και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»  και προκειμένου να λάβουν γνώση  

 Το υπ.αριθμ. πρωτ. 4514/2018 έγγραφο του Δημάρχου Μαρκοπούλου προς την Επιτροπή 

Διαγωνισμού για εντολή συνέχισης εργασιών του Διαγωνισμού του έργου: «Αντλιοστάσια 

Ακαθάρτων  Πόρτο Ράφτη»  στην τρίτη  φάση ανοίγματος οικονομικής προσφοράς της εταιρείας  

«EUROKAT AE» πλέον απορροφηθείσας από την μητρική της εταιρεία «INTRAKAT A.E.»  .  

 Την υπ.αριθμ. πρωτ. 4515/2018 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού για 

άνοιγμα  της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «EUROKAT AE» 

 Το υπ. αριθμ. πρωτ. 4527/2018 έγγραφο της Ε.Δ. προς την εταιρεία «EUROKAT AE» για την 

ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής , με κοινοποίηση στις εταιρείες Κ/Ξ «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. – 

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.»  και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»   

 Το υπ.αριθμ. πρωτ. 4565/218 έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου προς την εταιρεία «INTRAKAT 

A.E.»  για παράταση οικονομικής προσφοράς και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  

 Την  υπ.αριθμ. πρωτ. 4599/2018 επιστολή  της  εταιρείας  «INTRAKAT Α.Ε.»  περί παράταση 

ισχύος της οικονομικής της προσφοράς και  εγγυητικής επιστολής  

         Κατά την συνεδρίαση  της Επιτροπής δεν παρευρέθηκε κανένας εκπρόσωπος  από τις εταιρείες.  

         Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω , σε δημόσια συνεδρίαση προχώρησε 

στην αποσφράγιση του Φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας «EUROKAT AE» πλέον 

απορροφηθείσας από την μητρική της εταιρεία «INTRAKAT A.E.» για την εκτέλεση του έργου: : 

«Αντλιοστάσια Ακαθάρτων  Πόρτο Ράφτη».   
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          Η Πρόεδρος της Επιτροπής   αποσφράγισε τον Φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας 

«EUROKAT A.E.»  πλέον απορροφηθείσας από την μητρική της εταιρεία           «INTRAKAT A.E.»,  και 

αφού μονογράφτηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής ανακοινωθήκαν τα επιμέρους στοιχεία 

της προσφοράς. Ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στο άρθρο 22 του ΚΔΕ), καθώς και ελέγχθηκε , κατά το άρθρο 24.3 της υπ.αριθμ. 18969/2015 

διακήρυξης του έργου , η πληρότητα και η κανονικότητα της Οικονομικής Προσφοράς  της εταιρείας .   

        Στη συνέχεια Η Ε.Δ. προχώρησε στον υπολογισμό της ανηγμένης προσφοράς της εταιρείας 

«EUROKAT A.E.»   , σύμφωνα με την παρ. 14.3 της οικείας διακήρυξης .  

   Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 86/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου και 

το από 9-3-2018 Πρακτικό της Ε.Δ., η τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας «EUROKAT 

A.E.»,η οποία απορροφήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω από την μητρική εταιρεία «INTRAKAT A.E.», 

συγκέντρωσε βαθμό σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης  μεγαλύτερο του ελαχίστου αποδοχής, όπως αυτοί 

ορίζονται στο άρθρο 14 της υπ.αριθμ. 18969/2015 Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Αντλιοστάσια 

Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» και συνολικό βαθμό                 ΣΒ = 89,84.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού του  έργου αναφέρεται ότι  με το άρθρο 8 του 

Ν.3669/08 ως ισχύει,  κάθε οικονομική προσφορά Π, θα υπολογισθεί ύστερα από την αξιολόγηση, ο 

συντελεστής αναγωγής (Κ) της οικονομικής προσφοράς βάσει του τύπου που ακολουθεί: 

Κ = ρ
ΣΒ

100 x ρ)-(1
  

 

Όπου ρ=0 αφού το σύνολο του έργου υπόκειται σε τεχνική αξιολόγηση.  

Συνεπώς, η ανηγμένη οικονομική προσφορά Α.Π. ισούται με   Α.Π. = Κ x Π   όπου  

Κ = 100/ΣΒ. 

             Κ=  100/ ΣΒ = 100/89,84 = 1,113 

Η εταιρεία EUROKAT A.E.,η οποία απορροφήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω από την μητρική εταιρεία 

«INTRAKAT A.E.»,  προσέφερε :   

Π= 3.610.000 €  ,  

χωρίς Γ..Ε+Ο.Ε., χωρίς απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις και ΦΠΑ .  Επομένως : 

 

Α.Π. =  Κ Χ Π = 1,113 Χ  3.610.000  = 4.017.930             

Επισημαίνεται ότι δεν παρουσιάστηκαν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της Οικονομικής 

Προσφοράς , ούτε διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα 

αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση.  

  

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει ότι η Οικονομική Προσφορά της εταιρείας 

«EUROKAT A.E.» πλέον απορροφηθείσας από την μητρική της εταιρεία  «INTRAKAT A.E.»,  η οποία 
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προσέφερε  μηδενικό ποσοστό έκπτωσης και ειδικότερα Π =  3.610.000 € , χωρίς Γ.Ε+Ο.Ε., χωρίς 

απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις και ΦΠΑ,   γίνεται  δεκτή σύμφωνα με τους όρους της  παρ. 24.3 της  υπ.αριθμ. 

πρωτ. 18969/2015 διακήρυξης του έργου.   

Το παρόν Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, υπογράφεται από τα μέλη της  Ε.Δ. και  θα 

αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μαρκοπούλου, στο ισόγειο του δημαρχιακού μεγάρου και 

θα γνωστοποιηθεί στις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που οι συμμετέχουσες εταιρείες έχουν 

δηλώσει στην προσφορά τους  και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην προϊσταμένη  αρχή του έργου που είναι 

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του  έργου : 

«Αντλιοστάσια Ακαθάρτων  Πόρτο Ράφτη».   

 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε 

συμπερασματικά τα ακόλουθα:  

Το έργο «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», προϋπολογισμού 

5.904.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένο ως υποέργο «2» 

στην υπ.αριθμ.5501/11-11-2015 απόφαση ένταξης της Περιφερειάρχη Αττικής στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ «5000083», και ο  διαγωνισμός του έργου  που έγινε στις 

29-12-2015 ολοκληρώνεται με την λήψη της παρούσας απόφασης.  

Στην ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, με διεθνή διαγωνισμό και με το 

σύστημα μελέτη κατασκευή του άρθρου 8 του Ν. 3669/2008 για την εκτέλεση του εν 

λόγω έργου κατέθεσαν φάκελο προσφοράς πέντε (5) διαγωνιζόμενες εργοληπτικές 

επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι ακόλουθες :      

1. «ΕΛΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 2. «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», 3. «EUROΚAT A.T.E.», 

4. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε» και 5. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.».  

Μετά την ολοκλήρωση του Α΄ σταδίου καταγραφής και ελέγχου 

δικαιολογητικών της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου και έπειτα 

από την αριθμό 627/2016 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, βάσει της οποίας έγινε δεκτό το αίτημα παραίτησης της εταιρείας «ΕΚΤΕΡ 

Α.Ε.» από την 8-9-2016 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που είχε κατατεθεί από την εν 

λόγω εταιρεία κατά του α΄ σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας, παρέμειναν για το 

επόμενο στάδιο οι ακόλουθες τέσσερεις (4) εταιρείες:  

1. «ΕΛΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 2. «EUROΚAT A.T.E.», 3. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

«ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε» και 4. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.».   
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Κατά το Β Ι΄ στάδιο ελέγχου πληρότητας και κάλυψης των τεχνικών 

προδιαγραφών των τεχνικών προσφορών των τεσσάρων συμμετεχόντων εταιρειών 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, σε  συνδυασμό με τις απαιτήσεις των 

όρων διακήρυξης, την Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.), την Τεχνική Περιγραφή – 

Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές (συμβατικό Τεύχος 3), τον Κανονισμό μελετών του 

Έργου (συμβατικό Τεύχος 6), τα αναγραφόμενα στα λοιπά τεύχη και τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας καθώς και τα αναγραφόμενα στις απαντήσεις της υπηρεσίας στα 

σχετικά ερωτήματα των διαγωνιζομένων, προκύπτει από το Πρακτικό ΙΙ.Ι./13-4-2017 

της Επιτροπής Διαγωνισμού ότι η Τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε.» δεν 

πληροί τις απαιτήσεις των όρων της υπ. αριθμ. 18969/2015 Διακήρυξης του 

διαγωνισμού του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» και τις απαιτήσεις 

του κεφαλαίου Α συμβατικού Τεύχους 3 «Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές». Η Τεχνική Προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Πρακτικό 

ΙΙ.Ι /13-4-2017 της Ε.Δ. παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και 

διαφοροποιεί ουσιαστικώς το φυσικό αντικείμενο του έργου σε σχέση με αυτό που 

προβλέπεται συμβατικώς και προσφέρεται από όλους τους λοιπούς διαγωνιζόμενους, 

οι οποίοι τήρησαν τις προδιαγραφές αυτές, ενώ οι Τεχνικές προσφορές των εταιρειών 

«EUROKAT A.E.», Κ/Ξ «ΕΤΒΟ Α.Ε.-ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» 

εμπεριέχουν τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου και δεν 

εντοπίζονται αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Κεφ. Α. του 

συμβατικού Τεύχους 3 του διαγωνισμού του έργου.  

Η εταιρεία «ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε.», η οποία αποκλείστηκε από την περαιτέρω 

διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 197/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία και νόμιμα της κοινοποιήθηκε δεν 

προσέφυγε δικαστικά περαιτέρω.   

Κατά το Β ΙΙ’ στάδιο ελέγχου, κρίσης και αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών των υπόλοιπων τριών (3) συμμετεχουσών εταιρειών με α/α κατάθεσης 

«EUROKAT A.E.», Κ/Ξ «ΕΤΒΟ Α.Ε.-ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», και 

σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙ.ΙΙ. / 11-12-2017, το από 9-3-2018 Πρακτικό 

γνωμοδότησης επί των αναγραφομένων στις υποβληθείσες ενστάσεις - αντιρρήσεις 

των εταιρειών «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», «EUROKAT A.E.», Κοινοπραξίας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. 

- ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά του από 5-12-2017 Πρακτικού ΙΙ.ΙI. της Ε.Δ., καθώς και 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 86/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 

νόμιμα κοινοποιήθηκε και στους τρεις συμμετέχοντες, προκύπτει ότι μόνον η τεχνική 

προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας «EUROKAT A.E.»,η οποία απορροφήθηκε 

σύμφωνα με τα ανωτέρω από την μητρική εταιρεία «INTRAKAT A.E.», συγκέντρωσε 
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βαθμό σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης  μεγαλύτερο του ελαχίστου αποδοχής, όπως 

αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 της υπ. αριθμ. 18969/2015 Διακήρυξης του 

διαγωνισμού του έργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» και με συνολικό 

βαθμό ΣΒ = 89,84 και συνεχίζει στην περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης ανοίγματος 

οικονομικών προσφορών.  

Αντίθετα, όπως αναλυτικά και εμπεριστατωμένα αναλύονται οι λόγοι στο 9-3-

2018 Πρακτικό της Ε.Δ., αποκλείεται η τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας 

Κοινοπραξίας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», από την περαιτέρω διαδικασία 

αξιολόγησης ανοίγματος οικονομικών προσφορών δεδομένου ότι συγκέντρωσε: στο 

κριτήριο αξιολόγησης Α. «Αρτιότητα τεχνικής προσφοράς» και στο κριτήριο Δ. 

«Περιβαλλοντική προστασία και προσαρμογή του έργου» βαθμό μικρότερο από τον 

αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό αποδοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της υπ. αριθμ. 

18969/2015 Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου, καθώς και συγκέντρωσε 

βαθμολογία με συνολικό βαθμό ΣΒ = 67,96<70 μικρότερο του ελαχίστου.  

Επίσης, όπως αναλυτικά και εμπεριστατωμένα αναλύονται οι λόγοι στο 9-3-

2018 Πρακτικό της Ε.Δ., αποκλείεται και η τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας 

εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης 

ανοίγματος οικονομικών προσφορών δεδομένου ότι συγκέντρωσε: στο κριτήριο 

αξιολόγησης Α. «Αρτιότητα τεχνικής προσφοράς», στο κριτήριο Β. «Λειτουργικότητα 

έργων & Επάρκεια Η/Μ Εξοπλισμού» και στο κριτήριο Γ. «Ενεργειακή κατανάλωση» 

βαθμό μικρότερος βαθμός από τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό αποδοχής με βάση τα 

οριζόμενα στο άρθρο 14 της υπ. αριθμ. 18969/2015 Διακήρυξης του διαγωνισμού του 

έργου καθώς και συγκέντρωσε συνολικό βαθμό ΣΒ = 57,50<70 μικρότερο του 

ελαχίστου.  

Τόσο η Κ/Ξ «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.- ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», όσο και η εταιρεία 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», οι οποίες αποκλείστηκαν από την περαιτέρω διαδικασία του 

διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 86/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, η οποία απόφαση νόμιμα της κοινοποιήθηκε  μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που οι ίδιες εταιρείες είχαν δηλώσει, δεν προσέφυγαν 

δικαστικά περαιτέρω.  

 

Κατά το Γ’ στάδιο της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου 

αποσφράγισης του φακέλου οικονομικής προσφοράς της μίας εταιρείας στο παρόν και 

τελευταίο στάδιο, της εταιρείας «EUROKAT A.E.» και σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙΙ/ 30-

3-2018 της Ε.Δ., προέκυψε ότι η Οικονομική Προσφορά της εταιρείας πλέον 
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απορροφηθείσας από την μητρική της εταιρεία «INTRAKAT A.E.», προσφέρει μηδενικό 

ποσοστό έκπτωσης και ειδικότερα Π =  3.610.000 € , χωρίς Γ.Ε+Ο.Ε., χωρίς 

απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις και ΦΠΑ και με ανοιγμένη προσφορά Α.Π. = Κ Χ Π 

=1,113 Χ 3.610.000 € =4.017.930  και γίνεται δεκτή σύμφωνα με τους όρους της  

παρ. 24.3 της υπ. αριθμ. πρωτ. 18969/2015 διακήρυξης του έργου.  

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλο το φάκελο της ανοικτής με 

διεθνή διαγωνισμό, διαγωνιστικής διαδικασίας και δεδομένου ότι συμμετείχαν πέντε 

(5) εργοληπτικά σχήματα, ωστόσο βάσει των εμπεριστατωμένων Πρακτικών της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες δεν προσβλήθηκαν δικαστικά περαιτέρω με 

προδικαστικές προσφυγές από τις εταιρείες που αιτιολογημένα αποκλείστηκαν, την 

συμμόρφωση του Δήμου Μαρκοπούλου προς την Οδηγία 91/271 για τα αστικά 

λύματα, προτείνει να γίνει δεκτή η Οικονομική Προσφορά της εταιρείας «EUROKAT 

A.E.» πλέον απορροφηθείσας από την μητρική της εταιρεία  «INTRAKAT A.E.», η 

οποία προσφέρει μηδενικό ποσοστό έκπτωσης και ειδικότερα Π = 3.610.000 € , 

χωρίς Γ.Ε+Ο.Ε., χωρίς απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, και είναι δεκτή σύμφωνα 

με τους όρους της παρ. 24.3 της υπ. αριθμ. πρωτ. 18969/2015 διακήρυξης του έργου 

και από την παρούσα Επιτροπή. 

 

 

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου 

αυτής, ότι το έργο «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», προϋπολογισμού 

5.904.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένο ως υποέργο «2» 

στην υπ. αριθμ.5501/11-11-2015 απόφαση ένταξης της Περιφερειάρχη Αττικής στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ «5000083», το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5690/2015 έγγραφο της 

Ενδιάμεσης Διαχειριστικής για προέγκριση δημοπράτησης του έργου, την υπ’ αριθμ. 

348/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου περί καθορισμού τρόπου 

εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το σύστημα που περιλαμβάνει Μελέτη και 

Κατασκευή με κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα (άρθρο 8 - ν.3669/08), την υπ’ 

αριθμ. 298/2015 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Μαρκοπούλου για έγκριση όρων 

διακήρυξης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18969/13-11-2015 διακήρυξη του έργου, το 1ο 

Πρακτικό /15-6-2016 Καταγραφής και Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των 

διαγωνιζομένων της Ε.Δ., το 2ο Πρακτικό/15-6-2016 γνωμοδότησης επί των από 

22.2.2016 υποβληθεισών ενστάσεων των εταιρειών «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» και «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» κατά του 1ου Πρακτικού της Ε.Δ., τις υπ. αριθμ. 182/2016 και 304/2016 
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αποφάσεις της Ο.Ε. Δήμου Μαρκοπούλου, την υπ. αριθμ. 627/2016 απόφαση του ΣτΕ, 

βάσει της οποίας έγινε δεκτό το αίτημα παραίτησης της εταιρείας «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» από 

την 8-9-2016 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει κατά του α΄ σταδίου 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, την από 2-5-2017 υποβληθείσα ένσταση της 

συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» κατά του από 13-4-

2017 Πρακτικού ΙΙ.Ι. της Επιτροπής Διαγωνισμού, την υπ. αριθμ. 193/24-7-2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου, σύμφωνα με την 

οποία απερρίφθη η υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», το 

γεγονός ότι δεν ασκήθηκε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά της 

υπ. αριθμ 193/24-7-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Μαρκοπούλου από καμία διαγωνιζόμενη εταιρεία, ούτε και από την εταιρεία «ΕΛΕΡΓΟ 

Α.Ε.» που είχε αποκλειστεί από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού, το υπ. 

αριθμ. πρωτ. 12376/27-7-2017 έγγραφο του Δημάρχου προς τις συμμετέχουσες 

εταιρείες για παράταση ισχύος των οικονομικών τους προσφορών αλλά και των 

εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μέχρι 31-10-2017, το υπ. αριθμ. πρωτ. 18220/24-

10-2017 έγγραφο του Δημάρχου προς τις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση 

ισχύος των οικονομικών τους προσφορών αλλά και των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής μέχρι 31-12-2017,τις υπ. αριθμ. πρωτ. 10544/29-6-2017 και 15587/21-

9-2017 επιστολές της εταιρείας «EUROKAT A.E.», τις υπ. αριθμ. πρωτ. 10169/26-6-

2017, 14195/4-9-2017 και 18702/31-10-2017 επιστολές της Κ/ξιας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. – 

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», τις υπ. αριθμ. 12573/31-7-2017 και επιστολές της εταιρείας 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», συμμετεχουσών εταιρειών για την αποδοχή παράτασης 

ισχύος των οικονομικών τους προσφορών αλλά και των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής μέχρι 31-12-2017, το από 5-12-2017 Πρακτικό ΙΙ.ΙΙ. της Επιτροπής 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

του διαγωνισμού του έργου: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», την 

υποβληθείσα ένσταση που κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» με αριθμό πρωτ. Δήμου  22185/15-12-2017  κατά του Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, την υποβληθείσα ένσταση που κατέθεσε στο πρωτόκολλο 

του Δήμου η εταιρεία «EUROKAT A.E.» με αριθμό πρωτ. Δήμου 22244/18-12-2017 

κατά του Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, την υποβληθείσα ένσταση που 

κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου η Κοινοπραξία «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 

Α.Ε.» με αριθμό πρωτ. Δήμου 22264/18-12-2017 κατά του Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, το υπ. αριθμ. πρωτ. 22321/19-12-2017 έγγραφο του 

Δημάρχου προς τις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση ισχύος των οικονομικών 

τους προσφορών αλλά και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μέχρι 31-3-2018, 

την υπ. αριθμ. πρωτ. 22411/20-12-2017 επιστολή της εταιρείας «EUROKAT A.E.» για 

την αποδοχή παράτασης ισχύος των οικονομικών τους προσφορών αλλά και των 
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εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μέχρι 31-3-2018, καθώς και τις υπ. αριθμ. πρωτ. 

22665/27-12-2017 σχετικά με την απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «EUROKAT 

A.E.» από την μητρική εταιρεία «INTRAKAT A.E.» ,την υπ. αριθμ. πρωτ. 22794/28-

12-2017 επιστολή της Κ/ξιας «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», την υπ. αριθμ. 

22865/29-12-2017 επιστολή της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», συμμετεχουσών 

εταιρειών για την αποδοχή παράτασης ισχύος των οικονομικών τους προσφορών αλλά 

και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής  μέχρι 31-3-2018, την υπ. αριθμ. πρωτ. 

Δήμου 2381/13-2-2018 επιστολή της INTRAKAT περί αντικατάστασης  εγγυητικής 

επιστολής λόγω απορρόφησης της θυγατρικής EUROKAT AE, το υπ. αριθμ. πρωτ. 

Δήμου 3642/9-3-2018 που διαβιβάζετε από την πρόεδρο της Επιτροπής το από 9-3-

2018  Πρακτικό γνωμοδότησης της Ε.Δ. επί των υποβληθεισών ενστάσεων, την υπ. 

αριθμ. 86/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σχετικά με την 

εκδίκαση των τριών υποβληθεισών ενστάσεων κατά του από 5-12-2017 Πρακτικού 

της Ε.Δ. και την έγκριση των Πρακτικών, το υπ. αριθμ. 3988/15-3-2018 έγγραφο του 

Δήμου κοινοποίησης της υπ. αριθμ. 86/2018 απόφασης της Ο.Ε., με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, προς τις ενιστάμενες εταιρείες «EUROKAT A.E.», η οποία απορροφήθηκε 

από την μητρική εταιρεία «INTRAKAT A.E.», Κ/ξια «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 

Α.Ε.»,  και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», το γεγονός ότι μέχρι και την 26-3-2018 δεν 

υποβλήθηκε –κοινοποιήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή από τις εταιρείες Κ/ξια 

«ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» κατά της υπ. αριθμ. 

86/2018 απόφασης Ο.Ε., την με αριθμ. πρωτ. 4514/26-3-2018 εντολή Δημάρχου 

προς την Ε.Δ. για συνέχιση των εργασιών του διαγωνισμού του έργου, την υπ. αριθμ. 

πρωτ. 4527/27-3-2018 πρόσκληση της προέδρου της Ε.Δ. προς την εταιρεία 

«EUROKAT A.E.», η οποία απορροφήθηκε από την μητρική εταιρεία «INTRAKAT A.E.» 

για το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς και με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στις 

δύο εταιρείες Κ/ξια «ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.»  και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», 

το υπ. αριθμ. πρωτ. 4565/27-3-2018 έγγραφο του Δήμου προς την «INTRAKAT A.E.» 

για παράταση της οικονομικής προσφοράς και παράτασης της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής, την υπ. αριθμ. πρωτ. 4599/28-3-2018 επιστολή της «INTRAKAT A.E.» 

για παράταση της οικονομικής προσφοράς και παράτασης της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής τους, το από 30-3-2018 Πρακτικό ΙΙΙ της  Ε.Δ., τις διατάξεις του 

Ν.3669/08 που διέπει τον διαγωνισμό του έργου, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του 

Ν.3643/06 και του Ν.3852/10,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

1. Την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: 

«Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» προϋπολογισμού δαπάνης 
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5.904.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης 

Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική 

δυναμικότητα 40.000 ι.κ.» (Κωδικός ΟΠΣ 5000083),ο οποίος διενεργήθηκε στις 29-

12-2015 και ολοκληρώθηκε με την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής 

προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας στο τελευταίο στάδιο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εταιρείας «EUROKAT A.E.», η οποία απορροφήθηκε από την μητρική 

εταιρεία «INTRAKAT A.E.» και προσέφερε Π = 3.610.000 €, χωρίς Γ.Ε+Ο.Ε., 

χωρίς απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, ενώ προσέφερε με Γ.Ε+Ο.Ε., απρόβλεπτα, 

αναθεωρήσεις 4.800.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με ανοιγμένη προσφορά Α.Π. = Κ Χ Π 

=1,113 Χ 3.610.000 € =4.017.930, όπως αναλυτικά και τεκμηριωμένα αναγράφεται 

στο ανωτέρω Πρακτικό ΙΙΙ/30-3-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού και για τους λόγους 

που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.  

2. Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ/30-3-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου σχετικά με την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της 

εταιρείας «EUROKAT A.E.», η οποία απορροφήθηκε από την μητρική εταιρεία 

«INTRAKAT A.E.».  

3. Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2018. 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

  ΔΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ 
  ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

   
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ 
 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ 
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