
 

  
 

                  
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 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1765/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-06-2018. 
 

Θέμα 73ο  
Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» για την ανάδειξη μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΩΠΟΥ», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 992.560,00€  (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.) 2. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της 
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ. αριθμ. πρωτ. 109692/21-6-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

ΑΔΑ: 7ΜΗΞ7Λ7-Ε7Ρ



 

  
 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 109290/39629/23-12-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/29-12-2016), με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Tην υπ’ αριθμ. 66313/24553 (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/05.09.2017) Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρίθμ: 273/2017 Απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής 

5. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.  

6. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α΄ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

7. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων». 
8. Τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις». 
9. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων» 
10. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές 

ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 
11. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147). 
12. Την με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3821 Β΄) «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

13. Την υπ’ αριθμ.233/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού με την 
οποία εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της μελέτης του έργου του θέματος. 

14. Την αρ. πρωτ. 3702 / 31-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ9Υ7Λ7-ΓΟ1) απόφαση ανάληψης δαπάνης.  
15. Την αριθμ. 3366 / 2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα: α) 

έγκριση των όρων της Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας, και β) αποστολή της περίληψης 
διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις του έργου του θέματος. 

16. Την αρ.399/2018 απόφαση οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με τα οποία 
συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου. 

17. Το από 14/6/2018 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι» της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού που διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμό 
συστήματος 72950, σύμφωνα με το οποίο, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των δώδεκα  
(12) οικονομικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά και συμμετείχαν στο διαγωνισμό, η 
επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εταιρεία “VALION ΑΤΕ” η οποία αποτελεί τον 
πρώτο μειοδότη με χαμηλότερη τιμή, προσφέροντας μέση έκπτωση εξήντα τρία και εξήντα τοις 
εκατό (63,60 %). 

 
 
και επειδή 
 
Στην Παλλήνη, σήμερα 7/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία  της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, 
συνεδρίασε η τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», με 
προϋπολογισμό δημοπράτησης 992.560,00€  (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
με  συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 72950, που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 399/2018 (Συνεδρίαση 
10η/21.02.2018) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, στην παρούσα συνεδρίαση, είναι η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών που υπεβλήθησαν στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με 
αύξοντα αριθμό (Α/Α) συστήματος 72950, για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ». 

ΑΔΑ: 7ΜΗΞ7Λ7-Ε7Ρ



 

  
 

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

1. Σκλαβενίτη Μαρία, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλος της Δ/νσης  
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως Πρόεδρος. 

2. Αντωνιάδου Μαριάννα, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλος της Δ/νσης  
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως  τακτικό μέλος. 

3. Καριώρης Δημήτριος, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Β΄, υπάλληλος της Δ/νσης  
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως τακτικό μέλος. 

 
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου 
Διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισμό παρατήρησε τα εξής: 
 Ο εν λόγω Διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 
σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
72950.  
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την ανωτέρω Διακήρυξη 
η Πέμπτη 31/05/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών η Πέμπτη 7/06/2018 και ώρα 10:00 πμ.   
 Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση ο χειριστής της Αναθέτουσας Αρχής διαπίστωσε ότι στον εν λόγω διαγωνισμό 
συμμετείχαν δώδεκα (12) διαγωνιζόμενοι κοινοποιώντας τους το σχετικό εκτυπωτικό του 
συστήματος «Κατάλογος συμμετεχόντων» και στη συνέχεια αναρτώντας το στο χώρο 
«Συνημμένα προκηρυγμένου διαγωνισμού» στο «portal» του συστήματος. 
                                                

ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΟΟ ΣΣ   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΟΟ ΝΝ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   

  

 

 Κατόπιν ο χειριστής της Αναθέτουσας Αρχής διαβίβασε ηλεκτρονικά, μέσω του 
συστήματος, τον φάκελο του διαγωνισμού στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Διαγωνισμού αφού «κατήργησε» την πρόσβαση του χειριστή 
της Αναθέτουσας Αρχής αποσφράγισε με την συμμετοχή ενός μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού 
τους φακέλους προσφοράς των διαγωνιζομένων και συγκεκριμένα τα υποβληθέντα 
Δικαιολογητικά συμμετοχής και  τις Οικονομικές Προσφορές. 

ΑΔΑ: 7ΜΗΞ7Λ7-Ε7Ρ



 

  
 

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν παρείχε πρόσβαση στα 
υποβληθέντα Δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες Οικονομικές Προσφορές των 
Οικονομικών Φορέων προς του προσφέροντες.  
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανήρτησε στο «portal» και συγκεκριμένα στον ηλεκτρονικό 
χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» τον σχετικό «Πίνακα συμμετεχόντων κατά 
σειρά μειοδοσίας», προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.  
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού επίσης, προέβη κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο ομαλότητας των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, βάσει της παραγωγής  μέσω της λειτουργικότητας του 
συστήματος, σε εκτύπωση για τον έλεγχο της ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. 

  

ΠΠ ΙΙ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΑΑ ΣΣ     ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΟΟ ΝΝ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ   ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΑΑ   ΜΜ ΕΕ ΙΙ ΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

  

  

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα, κατά 
σειρά μειοδοσίας, καθώς και στον έλεγχο των έντυπων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών που 
όφειλαν υποχρεωτικά να προσκομίσουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. 
 Μετά τον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών 
διαπιστώθηκε ότι : 

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής όλων των  εταιρειών πληρούν τους όρους της Διακήρυξης 
του παρόντος Διαγωνισμού. 

 
Διευκρινίζεται, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, ότι η αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών πραγματοποιήθηκε μαζί με την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε 
ένα στάδιο, μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στις 7/06/2018 στις 10:00 πμ., ενώ η αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και η εξέταση των οικονομικών προσφορών από την 
επιτροπή διενεργήθηκε ακολούθως. 
 Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, προέβη 
στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Οι εκδοθείσες από το ΕΤΑΑ –
ΤΜΕΔΕ Αθήνας, σε έντυπη μορφή, ελέγχθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ενώ οι 
ηλεκτρονικά εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές και οι εκδοθείσες από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ επαρχίας 
ελέγχθηκαν μέσω της εφαρμογής «e-εγκυρότητα», όπως φαίνεται παρακάτω :  
 

1. VALION ATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
& ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, εγγυητική με αριθμό e-15791/14-5-2018 ποσού 14.880,00€ (αρ. 
πρωτ. V/12222/14-06-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ) 

ΑΔΑ: 7ΜΗΞ7Λ7-Ε7Ρ



 

  
 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ, εγγυητική με αριθμό 1740605/25-5-2018 ποσού 14.880,00€ (αρ. 
πρωτ. 36649/11-06-2018 βεβαίωση εγκυρότητας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΤΜΕΔΕ) 

3. Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ, εγγυητική με αριθμό e-17129/30-5-2018 ποσού 14.880,00€ (αρ. πρωτ. 
V/12224/14-06-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ) 

4. ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ, εγγυητική με αριθμό e-16201/18-5-2018 ποσού 
14.880,00€ (αρ. πρωτ. V/12227/14-06-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα 
ΤΜΕΔΕ) 

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ, , εγγυητική με αριθμό 1740441/18-5-2018 ποσού 14.880,00€ (αρ. 
πρωτ. 36651/11-06-2018 βεβαίωση εγκυρότητας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΤΜΕΔΕ) 

6. ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, εγγυητική με αριθμό e-16958/29-5-2018 ποσού 
14.880,00€ (αρ. πρωτ. V/12230/14-06-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα 
ΤΜΕΔΕ) 

7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, εγγυητική με αριθμό e-17042/30-5-2018 ποσού 
14.880,00€ (αρ. πρωτ. V/12236/14-06-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα 
ΤΜΕΔΕ) 

8. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, εγγυητική με αριθμό e-16997/29-5-2018 ποσού 14.880,00€ (αρ. 
πρωτ. V/12225/14-06-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ) 

9. ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ, εγγυητική με αριθμό e-17114/30-5-2018 ποσού 14.880,00€ (αρ. πρωτ. 
V/12234/14-06-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ) 

10. ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εγγυητική με αριθμό e-17064/30-5-2018 ποσού 14.880,00€ (αρ. 
πρωτ. V/12228/14-06-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ) 

11. ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε με δ.τ Green Construction, εγγυητική με αριθμό e-16808/25-
5-2018 ποσού 14.880,00€ (αρ. πρωτ. V/12235/14-06-2018 βεβαίωση εγκυρότητας 
εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ) 

12. ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΚΟΥΛΙΑΚΗ, εγγυητική με αριθμό e-17139/30-5-2018 ποσού 14.880,00€ (αρ. 
πρωτ. V/12232/14-06-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ) 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτούς στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού, τους δώδεκα (12) συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς των οποίων τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές πληρούν τους όρους της Διακήρυξης του παρόντος 
διαγωνισμού και είναι οι ακόλουθοι: 

 
ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ     ΠΠ ΙΙ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΑΑ ΣΣ     ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΟΟ ΝΝ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ   ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΑΑ   ΜΜ ΕΕ ΙΙ ΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   
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Κατόπιν αυτών: 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

1. Την έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 992.560,00€  (με τα απρόβλεπτα, 
την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), στην εταιρεία “ VALION ΑΤΕ” η οποία προσέφερε μέση 
έκπτωση έκπτωση εξήντα τρία και εξήντα τοις εκατό (63,60 %) δίνοντας τη χαμηλότερη τιμή 
καλύπτοντας παράλληλα όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με 
το άρθρο 14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. 

 
2. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να 

συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 

1. Την έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 992.560,00€  (με τα απρόβλεπτα, 
την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), στην εταιρεία “ VALION ΑΤΕ” η οποία προσέφερε μέση 
έκπτωση έκπτωση εξήντα τρία και εξήντα τοις εκατό (63,60 %) δίνοντας τη χαμηλότερη τιμή 
καλύπτοντας παράλληλα όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με 
το άρθρο 14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. 

 
2. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να 

συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Σαπουνά Αγγελική  
Βρύνα Φωτεινή  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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