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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ   Μαρκόπουλο, 14-05-2018 
 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                              

       Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ  Αρ. Πρωτ.     : 6684 
 

               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης /09.05.2018 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

      

          Αρ. Αποφ. 154/2018   
 

 
 
 

 
 

 

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

Λήψη απόφασης για 
ανάδειξη Μειοδότη του 
έργου: «Αντλιοστάσια 

Ακαθάρτων Πόρτο 
Ράφτη». 

 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την 9η του μηνός Μαΐου, έτους 

2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 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 6223/04.05.2018 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) Δρίτσα Μπίλιω Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

3) Αλλαγιάννης Κων/νος Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος 

4) Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Νικολακόπουλος Αναστάσιος Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

2) Ρούσης Άγγελος Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

3) Σταμπέλος Θεοφάνης 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 

5ο 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: 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.  

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου με τη με αρ. 111/2018 

απόφαση της ενέκρινε το αποτέλεσμα του 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),ο οποίος διενεργήθηκε στις 29-12-2015 και 

ολοκληρώθηκε με 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.», της μοναδικής συμμετέχουσας στο τελευταίο στάδιο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η εταιρεία «EUROKAT A.E.» που συμμετείχε με 

α/α 3 στον εν λόγω διαγωνισμό προσέφερε σύμφωνα με την οικονομική της 

προσφορά για δαπάνη εργασιών 3.610.000 €, για Γ.Ε+Ο.Ε. (649.800 €), για 

απρόβλεπτα (383.382 €), για αναθεώρηση (156.818 €), σύνολο 

4.800.000 €. Η εταιρεία «EUROKAT A.E.» έχει σήμερα απορροφηθεί από την 

μητρική της εταιρεία «INTRAKAT A.E.» (απόφαση με αρ. πρωτ. 138493/15-12-
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2017 Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης) και η εταιρεία «INTRAKAT A.E.» πληροί τις 

προϋποθέσεις που έθετε η υπ. αριθμ. 18969/2015 διακήρυξη του έργου. 

Ειδικότερα η εταιρεία  “INTRAKAT A.E.” σύμφωνα με την απόφαση με 

αρ. πρωτ. 138493/15-12-2017 Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και του με αριθμό 

798/30-11-2017 Συμβολαίου Συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιρειών της 

συμβολαιογράφου Αθηνών κας Μαρίας Ιωάννου Σέλλα, έχει υπεισέλθει αυτοδίκαια 

σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις εν γένει έννομες σχέσεις της 

απορροφηθείσας  εταιρείας «EUROKAT A.E.».  

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος “INTRAKAT A.E.” δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί 

των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την 

αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Ν. 4281/14 του Κώδικα ΦΠΑ.  

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, 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 αποφάσεις της Ο.Ε. Δήμου Μαρκοπούλου, την υπ. αριθμ. 627/2016 

απόφαση του ΣτΕ περί παραίτησης της εταιρείας «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», την υπ. αριθμ. 

193/24-7-2017 απόφαση της Ο.Ε., το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε προσφυγή στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά της υπ. αριθμ 193/24-7-2017 απόφασης 

της Ο.Ε. από καμία διαγωνιζόμενη εταιρεία, ούτε και από την εταιρεία «ΕΛΕΡΓΟ 

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

Πρακτικό ΙΙ.ΙΙ./5-12-2017  της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση 

και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, την με αριθμ. πρωτ. 22665/27-12-
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2017 επιστολή της εταιρείας «INTRAKAT A.E. » περί γνωστοποίησης απορρόφησης 

της θυγατρικής EUROKAΤ A.E. με συνημμένα την απόφαση με αρ. πρωτ. 

138493/15-12-2017 του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης απορρόφησης της EUROKAT 

A.E. από την μητρική εταιρεία «INTRAKAT A.E.» και με όλα τα έγγραφα - 

απαιτήσεις της διακήρυξης του έργου, την υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου 2381/13-2-

2018 επιστολή της INTRAKAT περί αντικατάστασης εγγυητικής επιστολής λόγω 

απορρόφησης της θυγατρικής EUROKAT AE, την υπ. αριθμ. 86/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σχετικά με την εκδίκαση των υποβληθεισών 

ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ.ΙΙ./5-12-2017 της Ε.Δ. και την έγκριση των 

Πρακτικών της Ε.Δ., 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., 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 Πρακτικό ΙΙΙ/30-3-2018 της  Ε.Δ., την υπ. αριθμ. 111/2018 απόφαση 

Ο.Ε. έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου, το υπ. αριθμ. πρωτ. 

4890/4-4-2018 έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου διαβίβασης της υπ. αριθμ. 

111/2018 απόφασης της Ο.Ε., τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3643/06 και 

του Ν. 3852/10, την απόφαση με αρ. πρωτ. 138493/15-12-2017 Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης,     

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 

29-12-2015, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18969/13-11-2015 διακήρυξη του 

Δήμου Μαρκοπούλου με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου με διεθνή 

διαγωνισμό και με το σύστημα μελέτη κατασκευή του άρθρου 8 του Ν. 3669/2008 

για την εκτέλεση του έργου:  «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» και 
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αναδεικνύει την εταιρεία «EUROKAT A.E.», η οποία απορροφήθηκε κατόπιν της 

απόφασης με αρ. πρωτ. 138493/15-12-2017 του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης από 

την μητρική εταιρεία «INTRAKAT A.E.», και προσέφερε για δαπάνη εργασιών 

3.610.000 €, για Γ.Ε+Ο.Ε. (649.800 €), για απρόβλεπτα (383.382 €), για 

αναθεώρηση (156.818 €), σύνολο 4.800.000 €, ως μειοδότη του έργου. 

Ο ανάδοχος «INTRAKAT A.E.» δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των 

τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την 

αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Ν. 4281/14 του Κώδικα ΦΠΑ. 

Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες . 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 154/2018. 

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 ΔΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ 

  ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
   

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ 
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