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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ   Μαρκόπουλο, 07-07-2020 
 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                              

       Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ  Αρ. Πρωτ.     : 10055 
 
        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13ης / 01.07.2020 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

      

          Αρ. Αποφ. 101/2020   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

Λήψη απόφασης για 
έγκριση Πρακτικού Ι της 
Επιτροπής Διαγωνισμού 

του έργου: «Δίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρτων 

Πόρτο Ράφτη Α Φάση», 
σχετικά με την 

αποσφράγιση, έλεγχο 
Δικαιολογητικών 
συμμετοχής και ανάδειξη 

προσωρινού Μειοδότη του 
έργου. 

 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την 1η του μηνός Ιουλίου, έτους 

2020, 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 9275/26.06.2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που 

κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 

75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά 

(7) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα πέντε 

(5) μέλη και ονομαστικά οι: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Κολιαβασίλης Δημήτριος Αντιδήμαρχος ως Προεδρεύων 

2) Μαντάλα Καλή Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

3) Πολίτης Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

4) Μπισιώτης Χρήστος Δημ. Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος 

5) Στρατουδάκης Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αλλαγιάννης Κων/νος Δήμαρχος ως Πρόεδρος 

2) Μαντάλα Μαρία Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος 

Λόγω απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 

κου Αλλαγιάννη Κων/νου και της Αντιπροέδρου κας Μαντάλα Μαρίας, προεδρεύει 

ο Αντιδήμαρχος κ. Κολιαβασίλης Δημήτριος, ως το μέλος της Επιτροπής το οποίο 

έχει εκλεγεί με τις περισσότερους ψήφους. 

Τον Αντιδήμαρχο και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ 

Αϊδινιώτη Ιωάννη, αναπληρώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό 

μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Μπισιώτης Χρήστος και τον Δημοτικό 

Σύμβουλο και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κουβέλη Αλέξανδρο, 

αναπληρώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής, κ. Στρατουδάκης Ιωάννης. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική 

Υπάλληλο (ΠΕ Διοικητικού). 

Ο Προεδρεύων, κος Κολιαβασίλης Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: 

“Λήψη απόφασης για έγκριση. έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού 

του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη Α Φάση», σχετικά με 

την αποσφράγιση, έλεγχο Δικαιολογητικών συμμετοχής και ανάδειξη προσωρινού 

Μειοδότη του έργου”, εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:  

Με την υπ’ αριθμ. 195/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

εγκρίθηκε η εκτέλεση κατασκευής του υποέργου 1: «Δίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη – Α’ Φάση», της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική 

δυναμικότητα 40.000 ι.κ.», με κωδ. ΟΠΣ 500008, το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από το Ταμείο Συνοχής του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014-2020 και από το Π.Δ.Ε. (κωδ. 2016ΣΕ27510000) για την 

κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων 21.680.000 € χωρίς ΦΠΑ και ο καθορισμός 

τρόπου εκτέλεσης αυτού, με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό μέσω της διαδικτυακής 

ΑΔΑ: ΩΞΑΧΩΛΝ-ΧΙ2



 3 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και με κριτήριο για την ανάθεση της 

σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενώ με την υπ. αρ. 159/2020 απόφαση της Ο.Ε. 

αποφασίστηκε ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής διαδικασίας 

για την επιλογή Αναδόχου. 

Στις 10-02-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 έληξε η προθεσμία 

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων περιοχής Πόρτο Ράφτη Α’ Φάση» με Α/Α Συστήματος 87246 του 

ΕΣΗΔΗΣ και η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου - σύμφωνα με την ηλεκτρονική 

κλήρωση του Μη.Μ.Ε.Δ. mimed-ecb-a-2-id-aa-5319-eba-2020-01-24-10:00:00 

και την υπ’ αρ. 22/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Μαρκοπούλου _Ορθή επανάληψη στις 14-2-2020 προέβη στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση δεκατριών (13) ηλεκτρονικών  προσφορών των κάτωθι οικονομικών 

φορέων:  
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Η επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τις εργασίες της, συνέταξε το 

Πρακτικό Ι /19-6-2020, όπου και το διαβίβασε μέσω του συστήματος του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στην αναθέτουσα αρχή που είναι Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Μαρκοπούλου και προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, για να εγκρίνει τόσο το Πρακτικό αυτό όσο και την 

ανάθεση της σύμβασης του έργου στον προσωρινό μειοδότη.  

Στο από Πρακτικό Ι /19-6-2020 αναφέρεται ότι προσωρινός μειοδότης 

είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.» που κατέθεσε 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με 

μέση έκπτωση (ε.μ) 51,76% και με σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 

10.458.710,87 €, κι εφόσον κρίνει η αναθέτουσα αρχή ότι με την συγκεκριμένη 

προσφερόμενη έκπτωση δύναται να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο που 

περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου έργου.  

Επίσης στο ίδιο Πρακτικό Ι/19-6-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού 

αναφέρεται ότι από τις δεκατρείς προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών 

φορέων οι κάτωθι δύο: 

Α. Από τον έλεγχο ομαλότητας που πραγματοποιήθηκε από το Σύστημα 

διαπιστώθηκε ότι οι δώδεκα (12) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν 

υποβάλει ομαλές οικονομικές προσφορές. Ενώ ο οικονομικός φορέας με δ.τ. 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.» και με α/α κατάθεσης προσφοράς 

144055 δεν βρέθηκε ομαλή, οπότε η προσφορά της εν λόγω εταιρείας δεν 

γίνεται αποδεκτή και ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης.  

Β. Από τον έλεγχο των υποφακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά όλων των οικονομικών φορέων ήταν πλήρη 

εκτός της εταιρείας “3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” και με α/α κατάθεσης προσφοράς 

143507, η οποία δεν κατέθεσε ηλεκτρονικά ούτε Εγγυητική Επιστολή ούτε το 

Τυποποιημένο ‘Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, οπότε και η προσφορά της δεν 

γίνεται αποδεκτή και ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης. 

Εν συνεχεία, ο Προεδρεύων κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να 

αποφασίσει σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε την εισήγηση του Προεδρεύοντα 

αυτής, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 3 του Ν.4623/2019, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’147), την πράξη 

«Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & ολοκλήρωση 

αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.», κωδ. ΟΠΣ 5000083 

και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  ΕΣΠΑ 2014-2020, την υπ’ αριθμ. 195/2019 

(ΑΔΑ: Ω1ΒΩΩΛΝ-Γ3Ν), 159/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 

Α.Ε.Π.Ο.: Α.Π. ΠΕΧΩ 5806/ΦΠΕΡΒ-4/2006 (04-10-2006) απόφαση Γ.Γ. 

Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: 

«Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Μαρκοπούλου, κεντρικοί 

αποχετευτικοί αγωγοί οικισμών Μαρκοπούλου, Πόρτο Ράφτη, Καλυβίων και 

Κουβαρά και αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων», ως ανανεώθηκε και 

τροποποιήθηκε με την Α.Π. Φ5778/1763/15/13.10.2015 απόφαση Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Ανανέωση-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΠΕΧΩ 

5806/ΦΠΕΡΒ-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», την υπ. αρ. 21819/23-12-2019 

Διακήρυξη του έργου, το Πρακτικό Ι /19-6-2020 της Επιτροπής διαγωνισμού,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/19-6-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη – Α’ Φάση» 

προϋπολογισμού 21.680.000 €, χωρίς ΦΠΑ, σχετικά με την αποσφράγιση, έλεγχο 

Δικαιολογητικών συμμετοχής, που έχει ως κατωτέρω:  
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2. Εγκρίνει την ανάθεση στον προσωρινό Μειοδότη, που είναι ο 

οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ 

ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.», που κατέθεσε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με μέση 

έκπτωση (ε.μ) 51,76% και με σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 

10.458.710,87.  

3. Αποκλείει από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού του έργου: 

«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη – Α’ Φάση», την προσφορά της 

εργοληπτικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.» με α/α κατάθεσης 

προσφοράς 144055, διότι  η προσφορά της  δεν βρέθηκε ομαλή και σύμφωνα με 

την υπ.αρ. 21819/23-12-2019 Διακήρυξη του έργου. 

4. Αποκλείει από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού του έργου: 

«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη – Α’ Φάση», την προσφορά της 

εργοληπτικής εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με α/α κατάθεσης προσφοράς 

143507, διότι δεν κατέθεσε ηλεκτρονικά ούτε Εγγυητική Επιστολή ούτε το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, ως όφειλε και σύμφωνα με την υπ. 

αρ. 21819/23-12-2019 Διακήρυξη του έργου. 

5. Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες, 

προκειμένου ως Αναθέτουσα Αρχή, να κοινοποιήσει την παρούσα απόφαση σε 

όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για να λάβουν γνώση μέσω του 

υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4.3 της υπ. αρ. πρωτ. 21819/23-12-2019 διακήρυξης του έργου. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2020. 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η 

συνεδρίαση. Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 
  ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
   

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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