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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1534/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 106068 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 31-05-2018. 
 

Θέμα 37ο  
Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΕΚΤΡΟΠΗ  ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» 
Προϋπολογισμού: 10.949.200,00€ (με Φ.Π.Α.). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Νερούτσου Μαρία  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Λεβέντη Αγγελική 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Πελέκης Ζαχαρίας 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Δημάκος Δημήτρης 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα 
Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για α εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
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1. Το  Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.  145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238Α), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4251Β/29-12-2016) 

3. Την υπ. αρίθμ. 48105/2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη  της Περιφέρειας Αττικής κ. Καραμάνο Χρήστο (ΦΕΚ 
114/ΥΟΔΔ/10-03-2017). 

4. Τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και του Νόμου 3669/2008, όπως αυτός ισχύει 
σήμερα «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων». 

5. Την υπ. αρίθμ. 392/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2017 

6. Την υπ. αρίθμ. 393/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2017 

7. Την  υπ’ αριθμ423/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων  ‘Εργων για το οικονομικό έτος 2018 

8. Την υπ’ αριθμ 425/2017  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2018 , 
όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος  (Κ.Α.Ε. 9775.06.015). 

9.  Τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου όπως συντάχθηκαν και επικαιροποιήθηκαν από την 
ελετητική εταιρεία  «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ελέγχθηκαν  διορθώθηκαν  και 
εγκρίθηκαν  από το τμήμα Μελετών της Δ/νσης Εργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας. 

10. Την  υπ΄αριθμ  1013/2018 (ορθή επανάληψη) ΑΔΑ:  6ΞΑΧ7Λ7-ΤΘΖ  Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε   α) η   
προσφυγή  σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση προκήρυξης , 
αλλά με ανάρτηση αυτής στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας   σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΄’αρθρου 32, παρ. Γ του ν 4412/2016, για το έργο: Εκτροπή χειμάρρου Αγ. 
Αικατερίνης και διευθέτησης χειμάρρου Σούρες Θριασίου πεδίου, προϋπολογισμού: 
8.830.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 2.119.200,00. ) δηλαδή συνολικής δαπάνης 10.949.200,00 
Ευρώ β) τη  σύντμηση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου σε 10(δέκα) μήνες,  γ) την  
έγκριση των όρων της  συνημμένης πρόσκλησης και της Διακήρυξης,  δ) την ηλεκτρονική 
διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ε)  την επιλογή διά κληρώσεων 7 (επτά) εταιρειών , που θα 
κληθούν να υποβάλλουν προσφορά, με ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης, από τον κατάλογο 
που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας. 

11. Την υπ΄αριθμ 1044/11-05-2018 σχετ:832 Πρόσκληση που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και  
βάσει της οποίας προσκλήθηκαν,  ύστερα από  ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης  από τον 
κατάλογο – πρόταση  που αποτελείτο από 25 εταιρείες,  επτά (7) εξ΄αυτών (ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε. , 
ΤΕΚΑΤ Α.Ε. , 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. , ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , ΑΑΓΗΣ Α.Ε. )  προκειμένου να συμμετέχουν  
σε  διαδικασία  διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  για την  ανάθεση 
κατασκευής του έργου του θέματος. 

12. Την υπ΄αριθμ  391/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με  την  οποία   εγκρίθηκε  η 
σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού. 

13. Το από 30-05-2018   1ο πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού για την  ανάθεση της 
κατασκευής του έργου του θέματος  

14. Την  με αριθμ πρωτ. ΔΕΑΠΠΑ  1223/31-05-2018 αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής 
Διαγωνισμού  με  την οποία υποβλήθηκε το 1ο  πρακτικό  του Διαγωνισμού του έργου: 
«ΕΚΤΡΟΠΗ  ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ  ΠΕΔΙΟΥ» Προϋπολογισμού: 10.949.200,00€ (με Φ.Π.Α.)  

    
 

Σας   διαβιβάζουμε   την  από  31-05-2018 αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής (αρ. πρωτ. 

ΔΕΑΠΠΑ 1223)  με συνημμένο το 1ο πρακτικό του έργου  του θέματος   σύμφωνα με το οποίο:   

 

1ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σήμερα   ημέρα   Τετάρτη  30 Μαίου 2018  και  ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε  σε  συνεδρίαση  στο 
κτίριο  που στεγάζεται η Διεύθυνση Εργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας ( επί της οδού Παναγή 
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Τσαλδάρη 15 – 1ος όροφος),  η  Επιτροπή Διαγωνισμού  για  την επιλογή αναδόχου  για  την  
κατασκευή   του  έργου: «Εκτροπή χειμάρρου  Αγίας  Αικατερίνης  και  διευθέτηση χειμάρρου 
Σούρες Θριασίου  πεδίου»προϋπολογισμού 8.830.000,00(πλέον Φ.Π.Α.) , με ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση , που απαρτίζεται  από  τους  : 

1. Δεληγιώργη Αμυγδαλιά , Αρχιτέκτονα Μηχανικό στη  Δ.Ε.Α.Π.Π.Α. Πρόεδρος 

2. Λαζαρίδη Σταύρο , Πολιτικό  Μηχανικό  στη  Δ.Ε.Α.Π..Π.Α., Μέλος  

3. Κοντομάρη Βασιλική , Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Ε.Α.Π.Π.Α., Μέλος 

που συστήθηκε  με  την  υπ΄αρίθμ 391/2018 (ΑΔΑ: 6ΡΧΣ7Λ7-3ΨΖ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να αποσφραγίσει  ηλεκτρονικά τις προσφορές  
που υποβλήθηκαν στον αριθμ  73347  ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθμ   
ΑΔΑΜ:18PROC003083738 2018 -05-11   Διακήρυξη  κατεπείγουσας διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (κατά το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016) για 
τη σύναψη ηλεκτρονικών Δημόσιων συμβάσεων έργου με   κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή σε ευρώ. 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ΄αρίθμ ΑΔΑΜ:18PROC003083738 2018 -05-11    
Διακήρυξη κατεπείγουσας διαδικασίας με διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση για 
την επιλογή αναδόχου  κατασκευής  του έργου ,  την αριθμ 1044/11-05-2018 σχετ:832 Πρόσκληση 
που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και  βάσει της οποίας προσκλήθηκαν,  ύστερα από  ηλεκτρονικό 
σύστημα κλήρωσης  από τον κατάλογο – πρόταση  που αποτελείτο από 25 εταιρείες,  επτά (7) 
εξ΄αυτών (ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε. , ΤΕΚΑΤ Α.Ε. , 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. , ΚΑΠΠΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , ΑΑΓΗΣ Α.Ε. ), τις υποβληθείσες 
ηλεκτρονικά σφραγισμένες προσφορές  των  έξι  (6)τελικά  εκ των επτά προσκεκλημένων  
κατασκευαστικών εταιρειών   και το κριτήριο ανάθεσης που είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης  προσφορά  με βάση την τιμή σε ευρώ, για την ανάθεση της κατασκευής του 
έργου:  «Εκτροπή χειμάρρου  Αγίας  Αικατερίνης  και  διευθέτηση χειμάρρου Σούρες Θριασίου  
πεδίου»προϋπολογισμού 8.830.000,00(πλέον Φ.Π.Α.) , και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν 
λόγω  διαγωνισμό, διαπιστώνει  τα εξής: 
Ο Διαγωνισμός  της   προαναφερόμενης  Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής σύστημα) και έχει λάβει αύξοντα αριθμό  73347 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με το άρθρο 18 της 
Διακήρυξης   η  23η /05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00   και η ημερομηνία ηλεκτρονικής  
αποσφράγισης  των προσφορών η 30η-05-2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.                   
Κατ’ αρχάς  η  Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της,  την αριθμ 1044/11-05-2018 σχετ:832 
Πρόσκληση που αναρτήθηκε στο σύστημα στις 11-05-2018,     βάσει της οποίας προσκλήθηκαν,  
οι  επτά (7) εταιρείες (ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε. -  ΤΕΚΑΤ Α.Ε.-        3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 
Α.Ε.  -     ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. -    ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.   -   ΑΑΓΗΣ Α.Ε. ) , 
οι  οποίες  
προσήλθαν  ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού ,  στις 15-05-2018 ημέρα Τρίτη για τη 
διαπραγμάτευση επι των  τεχνικών θεμάτων του έργου του θέματος  ως  εξής: 
Στις 9:45π.μ. προσήλθε  η  εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Στις 10:20 π.μ. προσήλθε η εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Στις 10:35π.μ. προσήλθε η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
Στις 11:00π.μ. προσήλθε  η εταιρεία ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ   Α.Ε.  
Στις 12:00 μ.μ. προσήλθε  η εταιρεία ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε 
Στις  12:40 μ.μ. προσήλθε η εταιρεία ΑΑΓΗΣ Α.Ε.  
Στις 14:00 μ.μ.  προσήλθε  η εταιρεία ΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.   
Η διαπραγμάτευση έγινε  προφορικά    με κάθε έναν από τους εκπροσώπους των ανωτέρω 
εταιρειών   επί των τεχνικών θεμάτων  του έργου : «Εκτροπή χειμάρρου  Αγίας  Αικατερίνης  και  
διευθέτηση χειμάρρου Σούρες Θριασίου  πεδίου»προϋπολογισμού 8.830.000,00(πλέον Φ.Π.Α.). Οι 
ανωτέρω εταιρείες διά των εκπροσώπων τους , είχαν ήδη ενημερωθεί για τα τεύχη και τη μελέτη 
από το  σύστημα όπου και είχαν αναρτηθεί μαζί με την πρόσκληση, έγινε συζήτηση επί της 
τεχνικής  μελέτης , των θεμάτων αυτής  και διαβεβαίωσαν   κατά την προφορική συζήτηση ότι  
έχουν  την  δυνατότητα  να ολοκληρώσουν  το έργο  εντός  του συντετμημένου χρονικού 
διαστήματος των δέκα (10) μηνών , λόγω του επείγοντος . 
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Η  Επιτροπή  για  την  ηλεκτρονική αποσφράγιση  των προσφορών  συνδέθηκε στο  σύστημα  με 
τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης):  α) της Προέδρου 
Αμυγδαλιάς Δεληγιώργη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού  στη ΔΕΑΠΠΑ, β) του Μέλους  Σταύρου 
Λαζαρίδη , Πολιτικού Μηχανικού  στη ΔΕΑΠΠΑ  και γ) του Μέλους Βασιλικής   Κοντομάρη , 
Πολιτικού Μηχανικού στη  ΔΕΑΠΠΑ  και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  73347. 
Στη   συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση  του υποφακέλου 
«Διακιολογητικά συμμετοχής»  και του υποφακέλου  «Οικονομική Προσφορά» και ο σχετικός 
κατάλογος μειοδοσίας αναρτήθηκε  στο σύστημα προκειμένου να λάβουν  γνώση οι 
προσφέροντες, ενώ  με  ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
ενημερώθηκαν  όλοι οι προσφέροντες. 
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος 
του παρόντος πρακτικού και ο οποίος έχει παραχθεί από το σύστημα, στο Διαγωνισμό έλαβαν 
μέρος   έξι (6)  οικονομικοί φορείς, ενώ αναγράφεται και η ημερομηνία και η ώρα υποβολής των 
προσφορών.   Οι  συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  είναι: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

α/α Επωνυμία προσφέροντα Χρόνος Υποβολής  Προσφοράς 

1. 
 
2.    
3.  
 
4. 
 
5. 
6. 
 

Ενωση οικον. Φορέων   ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ-ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ – ΔΙΟΛΚΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 
Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε., με δ.τ.  
ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ 
Ενωση  Συμμετεχόντων  ΤΕΚΑΤ  ΑΤΕ – 
ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ 
Ενωση οικον.Φορέων  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 
Α.Ε. – ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε. 
Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ 
 

21/05/2018 11:28:03 
 
22/05/2018 11:24:55 
22/05/2018  14:28:14 
 
22/05/2018  15:35:41 
 
22/05/2018    20:15:51 
 
23/05/2018  14:19:00 
 

 
 Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.παρ α) της Διακήρυξης , ο κατάλογος των συμμετεχόντων  (πίνακας 1)  
όπως αυτός παράγεται από το υπο-σύστημα κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες. 
 
 
Ο Πίνακας των συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας , όπως προκύπτει από  τον πίνακα 2 , ο  
οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού  και ο οποίος 
έχει παραχθεί από το σύστημα είναι: 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Α/Α Συστήματος: 73347 

                                             Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. 
                                                                    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 

                                                                                  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
                                                                                    ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 75122 
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. - ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε." 

30,81% 

2 73903 Κ/ΞΙΑ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ  29,35% 

3 75298 
Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ - ΔΙΟΛΚΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 

28,42% 

4 75097 
Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε. με δ.τ. 
ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ  

27,61% 

5 74329 
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΑΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  

27,00% 
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6 75356 
ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΕΚΑΤ 
ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ  

25,00% 

 
Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

C8EE4736A7A5D3067316B704A0F408E6 
 
Τα δικαιολογητικά  τα οποία υπεβλήθησαν από κάθε ένα από τους Συμμετέχοντες κατά σειρά 
μειοδοσίας είναι: 
 
1. Για τον οικονομικό φορέα  ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. - ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε." 
   α.  Η υπ’ αριθμ 1740343/14-05-2018 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, ποσού: 176.600,00 Ευρώ  
με  φορέα έκδοσης το  ΤΜΕΔΕ.   
   β.  Το έγγραφο  Δικαιολογητικά συμμετοχής, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τους Γεώργιο 
Σπυριδάκη για την  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και  τον Παναγιώτη Μαυροδάκο  για την  ΗΡΩΝ ΑΤΕ  
με το  οποίο γίνεται  αποδοχή της υποβληθείσα προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης.  
   γ. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τους  Γεώργιο Σπυριδάκη  
για  την  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και Παναγιώτη Μαυροδάκο για την  ΗΡΩΝ ΑΤΕ   
   δ. Το Ευρωπαικό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ) ψηφιακά υπογεγραμμένο  από τον  
Γεώργιο Σπυριδάκη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
 ε.   Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον   
Παναγιώτη Μαυροδάκο για την  ΗΡΩΝ ΑΤΕ   
 
2.  Για τον οικονομικό φορέα  Κ/ΞΙΑ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ  
   α.  Η υπ’ αριθμ  1740539 /23-05-2018 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, ποσού: 176.600,00 
Ευρώ  με  φορέα έκδοσης το  ΤΜΕΔΕ.   
   β.  Το έγγραφο  Δικαιολογητικά συμμετοχής, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον  Δημήτριο 
Κρούσκο για την εταιρεία  3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και  τον Χαράλαμπο Διονυσόπουλο  για την εταιρεία  
ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ, με το  οποίο γίνεται  αποδοχή της υποβληθείσας προσφοράς σύμφωνα με τους 
όρους της Διακήρυξης  
   γ. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Δημήτριο Κρούσκο για 
την εταιρεία  3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και  τον Χαράλαμπο Διονυσόπουλο  για την εταιρεία  ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ  
   δ. Το Ευρωπαικό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.) ψηφιακά υπογεγραμμένο  από τον 
Δημήτριο Κρούσκο για την εταιρεία  3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε  
   ε.  Το Ευρωπαικό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.) ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον 
Χαράλαμπο Διονυσόπουλο  για την εταιρεία  ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ  
  
3.  Για τον οικονομικό φορέα   Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ - ΔΙΟΛΚΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 
   α.  Η υπ’ αριθμ 1740360/14-05-2018 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, ποσού: 176.600,00 Ευρώ  
με  φορέα έκδοσης το  ΤΜΕΔΕ.   
   β.  Το έγγραφο  Δικαιολογητικά συμμετοχής, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τους  Λουκά Γκικάκη 
για  την  εταιρεία  ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ και  τους  Ευθύμιο- Δημήτριο Γράψα  και  Λαυρέντιο-
Ελευθέριο Αλβέρτη για την εταιρεία ΔΙΟΛΚΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ    με το  οποίο γίνεται  αποδοχή της υποβληθείσας προσφοράς σύμφωνα 
με τους όρους της Διακήρυξης  
   γ. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τους Λουκά Γκικάκη για  
την  εταιρεία  ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ  και   Ευθύμιο- Δημήτριο Γράψα  και  Λαυρέντιο-Ελευθέριο 
Αλβέρτη για την εταιρεία ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΑΤΕ. 
   δ. Το Ευρωπαικό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ψηφιακά υπογεγραμμένο  από τον Λουκά 
Γκικάκη για  την  εταιρεία  ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ    
   ε. Το Ευρωπαικό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ψηφιακά υπογεγραμμένο  από τους  
Ευθύμιο- Δημήτριο Γράψα  και  Λαυρέντιο-Ελευθέριο Αλβέρτη για την εταιρεία ΔΙΟΛΚΟΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ. 
 
4. Για τον οικονομικό φορέα   Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε. με δ.τ. ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ  
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   α.  Η υπ’ αριθμ 1740352/14-05-2018 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, ποσού: 176.600,00 Ευρώ  
με  φορέα έκδοσης το  ΤΜΕΔΕ.   
   β.  Το έγγραφο  Δικαιολογητικά συμμετοχής, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Παναγιώτη 
Μιχαλίτση   με το  οποίο γίνεται  αποδοχή της υποβληθείσας προσφοράς σύμφωνα με τους όρους 
της Διακήρυξης  
   γ. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον  Παναγιώτη Μιχαλίτση. 
   δ. Το Ευρωπαικό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ψηφιακά υπογεγραμμένο  από τον  
Παναγιώτη  Μιχαλίτση. 
 
5. Για τον οικονομικό φορέα     ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.   
   α.  Η υπ’ αριθμ 1740411/16-05-2018 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, ποσού: 176.600,00 Ευρώ  
με  φορέα έκδοσης το  ΤΜΕΔΕ.   
   β.  Το έγγραφο  Δικαιολογητικά συμμετοχής, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τους    Νικόλαο 
Παλληκαράκη  για την εταιρεία ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  και  Εμμανουήλ Παναγιώτου για την 
εταιρεία  ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  με το  οποίο γίνεται  αποδοχή της υποβληθείσας προσφοράς 
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.  
   γ. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Νικόλαο Παλληκαράκη  
για την εταιρεία ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  και  Εμμανουήλ Παναγιώτου για την εταιρεία  ΑΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
   δ. Το Ευρωπαικό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ψηφιακά υπογεγραμμένο  από τον 
Νικόλαο Παλληκαράκη  για την εταιρεία ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
   ε.  Το Ευρωπαικό Ενιαίο Έντυπο  Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ψηφιακά υπογεγραμμένο από  τον  
Εμμανουήλ Παναγιώτου για την εταιρεία  ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
 
6. Για τον οικονομικό φορέα:  ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    ΤΕΚΑΤ  ΑΤΕ -  ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ 
ΑΤΕ  
   α.  Η υπ’ αριθμ e-16494/22-05-2018 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, ποσού: 176.600,00 Ευρώ  
με  φορέα έκδοσης το  ΤΜΕΔΕ.   
   β.  Το έγγραφο  Δικαιολογητικά συμμετοχής, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τους  Ναπολέοντα  
Διβάρη  για την εταιρεία ΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.   και τον Νικόλαο  Θανάσουλα για την εταιρεία  ΑΤΤΙΚΗ 
ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ  με το  οποίο γίνεται  αποδοχή της υποβληθείσας προσφοράς σύμφωνα με τους 
όρους της Διακήρυξης  
   γ. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τους Ναπολέοντα  Διβάρη  
για την εταιρεία ΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.   και  Νικόλαο  Θανάσουλα για την εταιρεία  ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ 
   δ. Το Ευρωπαικό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.) ψηφιακά υπογεγραμμένο  από τον 
Ναπολέοντα  Διβάρη  για την εταιρεία ΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε  
   ε. Το Ευρωπαικό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.) ψηφιακά υπογεγραμμένο  από τον 
Νικόλαο  Θανάσουλα για την εταιρεία  ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ. 
 
Ο Πίνακας 2  αναρτήθηκε  στο σύστημα αυθημερόν και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(σχετικά με αυτόν ) μέσω του συστήματος εστάλη σε όλους τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς 
φορείς και ενώσεις οικονομικών φορέων. Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε  
έλεγχο κατά σειρά μειοδοσίας  των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς 
όλων των διαγωνιζομένων. 
Αρχικά ελέγχθηκε η πληρότητα του φακέλου  «δικαιολογητικά συμμετοχής» και η ορθή 
συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. και διαπιστώθηκε ότι οι φάκελοι όλων των οικονομικών φορέων ήταν 
πλήρεις  ενώ ήταν ορθή η συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. σε όλες τις προσφορές. 
Σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της Διακήρυξης , οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς όφειλαν εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών   από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων  και δικαιολογητικών 
του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» να προσκομίσουν υποχρεωτικά στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής 
έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του ΤΜΕΔΕ), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 
Οι διαγωνιζόμενοι κατέθεσαν σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο , τις απαιτούμενες από 
τη Διακήρυξη εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 3 : 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 3  

α/α Επωνυμία προσφέροντα Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

1 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. - ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε." 

Αρ. 1740343/14-05-2018/ΤΜΕΔΕ 
Αρ.πρωτ ΔΕΑΠΠΑ 1176/24-05-2018   

2 Κ/ΞΙΑ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ  Αρ. 1740539/23-05-2018/ΤΜΕΔΕ 
Αρ. πρωτ. ΔΕΑΠΠΑ 1193/25-05-2018 

3 Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ - ΔΙΟΛΚΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 

Αρ. 1740360/14-05-2018/ΤΜΕΔΕ 
Αρ. πρωτ. ΔΕΑΠΠΑ1151/23-05-2018 

4 Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε. με δ.τ. 
ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ  

Αρ. 1740352/14-05-2018/ΤΜΕΔΕ 
Αρ. πρωτ. ΔΕΑΠΠΑ 1175/24-05-2018 

5 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΑΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  

Αρ. 1740411/16-05-2018/ΤΜΕΔΕ 
Αρ. πρωτ. ΔΕΑΠΠΑ 1164/23-05-2018   

6 ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΕΚΑΤ 
ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ  

Αρ. e-16494/22-05-2018/ΤΜΕΔΕ 
- ηλεκτρονική έκδοση 

 
Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής των οικονομικών φορέων: 
1) Με το αρ. πρωτ. 33418/30-05-2018  έγγραφο ΤΜΕΔΕ  βεβαιώνεται η  εγκυρότητα της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,  ποσού  176.600,00 ΕΥΡΩ, με φορέα έκδοσης το ΤΜΕΔΕ  
(αφορά τον οικονομικό φορέα : ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. - ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.") 
 
2) Με  το αρ. πρωτ. 33419/30-05-2018  έγγραφο  ΤΜΕΔΕ βεβαιώνεται η εγκυρότητα    της 
εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής ποσού 176.600,00 ΕΥΡΩ, με φορέα έκδοσης το ΤΜΕΔΕ 
(Αφορά τον οικονομικό φορέα  Κ/ΞΙΑ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ ). 
3) Με το αρ. πρωτ. 33422/30-05-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ βεβαιώνεται η εγκυρότητα    της 
εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής ποσού 176.600,00 ΕΥΡΩ, με φορέα έκδοσης το ΤΜΕΔΕ 
(Αφορά τον οικονομικό φορέα : Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ – ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ). 
 
4) Με το αρ. πρωτ. 33426/30-05-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ βεβαιώνεται η εγκυρότητα    της 
εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής ποσού 176.600,00 ΕΥΡΩ, με φορέα έκδοσης το ΤΜΕΔΕ 
(Αφορά τον οικονομικό φορέα: Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε. με δ.τ. ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ).  
 
5) Με το αρ. πρωτ. 33429/30-05-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ βεβαιώνεται η εγκυρότητα    της 
εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής ποσού 176.600,00 ΕΥΡΩ, με φορέα έκδοσης το ΤΜΕΔΕ 
(Αφορά τον οικονομικό φορέα: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ    ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – 
ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.). 
 
6) Με το αρ. πρωτ. V 11717/30-05-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ βεβαιώνεται η εγκυρότητα   της   
εγγυητικής   επιστολής  συμμετοχής ποσού 176.600,00 ΕΥΡΩ, με φορέα έκδοσης το ΤΜΕΔΕ 
(Αφορά τον οικονομικό φορέα: ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ). 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς  υπέβαλαν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά εγκαίρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 
Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού  σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της Διακήρυξης προέβη κατά 
σειρά μειοδοσίας , σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής σχέσης μεταξύ τους, βάσει παραγωγής σχετικού ψηφιακού 
αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. 
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι όλες οι προσφορές  περιλαμβάνουν την ολόγραφη και αριθμητική  
αναγραφή  των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης των ομάδων και ότι οι προσφορές είναι ομαλές. 
Η  Επιτροπή Διαγωνισμού  αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω 
 εισηγείται ομόφωνα : 
Την ανάδειξη  του οικονομικού φορέα:  ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. - ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.  ως προσωρινό μειοδότη με προσφερόμενη μέση έκπτωση   
30,81%  που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη  6.213.822,92 €  (πλέον ΦΠΑ 24%). 
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                                                      Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ T Ε 

 
Την  έγκριση του  1ου  πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού  για το  έργο :  : «ΕΚΤΡΟΠΗ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» 

Προϋπολογισμού: 10.949.200,00€ (με Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή Διαγωνισμού  

εισηγείται ομόφωνα   την  ανάδειξη  της ένωσης οικονομικών φορέων:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. - 

ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.  ως προσωρινό μειοδότη με προσφερόμενη μέση έκπτωση   30,81%  που αντιστοιχεί 

σε συνολική δαπάνη  6.213.822,92 €  (πλέον ΦΠΑ 24%). 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
Την  έγκριση του  1ου  πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού  για το  έργο :  : «ΕΚΤΡΟΠΗ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» 

Προϋπολογισμού: 10.949.200,00€ (με Φ.Π.Α.) και ως εκ τούτου  την  ανάδειξη  της ένωσης 

οικονομικών φορέων:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. - ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.  ως προσωρινό μειοδότη με 

προσφερόμενη μέση έκπτωση   30,81%  που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη  6.213.822,92 €  

(πλέον ΦΠΑ 24%). 

 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτ. Βρύνα υπερψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση με την εξής σημείωση: «ψηφίζω ΝΑΙ  για την αναγκαιότητα του έργου με επιφύλαξη 
ως προς  την επιλογή των 7 εταιρειών» 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Αλ. Μπαλού δηλώνει λευκό με την εξής 
σημείωση: « Ψηφίζω λευκό γιατί έχω επιφυλάξεις στη διαδικασία. Στην Οικ. Επιτροπή της Μ. 
Τρίτης δε συμμετείχα. Το έργο το έχουμε ψηφίσει ως Λαϊκή Συσπείρωση και πρέπει να γίνει 
σωστά και γρήγορα και με ορθές διαδικασίας». 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Α. Μεθυμάκη δηλώνει λευκό με την 
εξής σημείωση: «λευκό ως προς την διαδικασία. Έχουμε ψηφίσει υπέρ του έργου». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Σαπουνά Αγγελική  
Βρύνα Φωτεινή  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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