
ΑΔΑ: ΒΕΤ47Λ7-Ω4Θ 

 - 1 - 

                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 4η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 150/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 18/02/2013,  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την 13/02/2013. 

 
Θέμα 1ο 

Α. Λήψη απόφασης σε ενστάσεις των εταιριών «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.», «ΣΧΣ ΑΤΕΕ.» και «ALPHA DOMUS  
Α.Τ.Ε» κατά του πρακτικού του διαγωνισμού  του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», συνολικού 
προϋπολογισμού  8.475.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%) Β. Έγκριση πρακτικών και 
κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 8.475.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%), Γ. Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. (εξ 
αναβολής) 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 
 Βασίλειος Κόκκαλης 
 Γεώργιος Καστρινάκης 
 Δημοσθένης Μπαρούτας 
 Άννα Μεθυμάκη 
 Ιωάννης Αξαρλής 
 Σπυρίδων Σπυρίδων 
 Χαράλαμπος Καραθάνος  

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

 Ελένη Ζαφειρίου  
 Χρήστος Κουρούσης  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά 
Γεωργία. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος, εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική 
Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ότι κατά την συνεδρίαση της 30-1-2013 συζητήθηκαν α) οι ενστάσεις 
παρουσία των εκπροσώπων των ενιστάμενων εταιρειών ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε., ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε., οι οποίοι έλαβαν το λόγο και υποστήριξαν 
την ένσταση τους και β) ο κ. Ασπρουλάκης, Δ/ντης Τεχνικών Έργων ενημέρωσε την Επιτροπή για 
τις απόψεις της υπηρεσίας. Σήμερα η Επιτροπή καλείται να λάβει απόφαση επί του θέματος. Η 
Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ότι η Υπηρεσία εμμένει στις απόψεις, όπως αυτές αναλυτικά έχουν 
διατυπωθεί στην από 24-1-2013 εισήγησή της προς την Ο.Ε. και είναι η εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Την αριθμ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494/Β΄/4.11.2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 

«Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
3. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» του Ν. 3669/2008 κ.λ.π. Νόμους 

και Διατάγματα σχετικά με την Εκτέλεση Δημοσίων Έργων. 
5. Τη με αρ. πρωτ. 2468/10-01-2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών για 

έγκριση της Οριστικής Μελέτης του έργου, η οποία ανατέθηκε στη σύμπραξη γραφείων ΑΦΤΙΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ, Μ. ΑΦΤΙΑΣ – Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε. – 
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αριστείδη. 

6. Τη με αρ. πρωτ. 69/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για έγκριση 
σκοπιμότητας υποβολής προτάσεως του έργου του θέματος στο ¨ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 

7. Την με αρ. 36035/18-04-2012 (ΕΔΑΠ Αττικής 1353/19-04-2012) αίτηση χρηματοδότησης 
πράξης της Περιφέρειας Αττικής (Δ.Τ.Ε. Περ. Εν. Αν. Αττ.) -προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή για την ένταξη του έργου στο Ε.Π. ¨Αττική 2007-2013¨ 

8. Τη με αρ. πρωτ. 1353/29-06-2012 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εντάσσεται  το έργο του θέματος στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ¨Αττική¨. 

9. Τη με αρ. πρωτ. 2527/12-7-2012 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής για προέγκριση Δημοπράτησης του έργου του θέματος. 

10. Την 1213/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η διακήρυξη και περίληψη του έργου του θέματος, και τα τεύχη δημοπράτησης. 

11. Το αριθμ. οικ.120154/13.08.2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Α. με το οποίο ζητήθηκε από τις 
εργοληπτικές οργανώσεις, το ΤΕΕ, την ΠΕΔΑ και το Δήμο Αχαρνών, ο ορισμός εκπροσώπων 
τους για την συμμετοχή στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία εκτέλεσης των Δημοσίων έργων (άρθρο 21 Ν. 3669/2008)  

12. Το αριθμ. 3594/17.09.2012 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών 
13. Το αριθμ. 618/14.09.2012 έγγραφο του ΠΕΔΑ 
14. Το αριθμ. 2319/05.09.2012 έγγραφο της ΠΕΔΜΕΔΕ 
15. Την με αριθ. 1528/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για τη σύσταση 

της επιτροπής διαγωνισμού.  
16. Τη με αρ. Πρωτ.: 146932/09-10-2012 αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού 

σύμφωνα με την οποία ο Διαγωνισμός δεν πραγματοποιήθηκε λόγω συμμετοχής μελών της 
επιτροπής στην προκηρυχθείσα 2ωρη στάση  εργασίας από την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 

17. Την 1648/16-10-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
αποφασίστηκε η διεξαγωγή  του διαγωνισμού στις 25-10-2012 με την επιτροπή που ορίστηκε 
αρχικά με την υπ’ αρ. 1528/2012 Απόφαση της Οικονομικής της  Περιφέρειας Αττικής .  

18. Την με αρ. Πρωτ.: 157380/25-10-2012 αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού 
σύμφωνα με την οποία ο Διαγωνισμός δεν πραγματοποιήθηκε λόγω συμμετοχής μελών της 
επιτροπής στην απόφαση της ΕΜΔΥΔΑΣ (ανακοίνωση 22-10-2012) για αποχή των μελών της 
από πάσης φύσεως επιτροπές και συμβούλια. 

19. Την 1925/14-11-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
αποφασίστηκε η διεξαγωγή  του διαγωνισμού στις 26-11-2012 με την επιτροπή που ορίστηκε 
αρχικά με την υπ’ αρ. 1528/2012 Απόφαση της Οικονομικής της  Περιφέρειας Αττικής. 

20. Το με αριθ. 169962/16-11-2012 διαβιβαστικό αποστολής της Πρόσκλησης της Προέδρου 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

21. Την με αρ. Πρωτ. 186308/12.12.2012 αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού, με 
την οποία υπεβλήθη το 1ο Πρακτικό Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

22. Την  με αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 188602/17-12-2012 ένσταση της εταιρίας «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.» κατά του 1ου 
Πρακτικού. 

23.  Την  με αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 188906/17-12-2012 ένσταση της εταιρίας «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του 1ου Πρακτικού. 
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24. Την με αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 189066/17-12-2012 ένσταση της εταιρίας «ALPHA DOMUS  Α.Τ.Ε.» 
κατά του 1ου Πρακτικού. 

25. Το με αριθμ. οικ. 189066/19.12.2012 έγγραφο προς τη Νομική Υπηρεσία Περιφέρειας Αττικής 
26. Την με αριθμ. 13640/21.01.2013 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής 
27. Την προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του 1ου πρακτικού. 
28. Την με αρ. καταθ. ΑΜ45/14-1-2013 κατάθεση Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων της εταιρίας 

«ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
29. Το με αριθμ. οικ.13711/21.01.2013 διαβιβαστικό αποστολής της από 21.01.2013 Πρόσκλησης 

της Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού για τη συνέχιση του διαγωνισμού 
30. Την με αρ. Πρωτ. 16098/24.01.2013 αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με 

την οποία υποβλήθηκε ο φάκελος της Δημοπρασίας προς την Προϊσταμένη Αρχή και η 
γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού για τις ενστάσεις.  

31. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου. 
και επειδή 

Α. Την 26η Νοεμβρίου 2012 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του 
θέματος. 

Οι διαγωνιζόμενοι προσήλθαν με τη σειρά που φαίνεται στο συνημμένο πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) και 
παρέδωσαν στην επιτροπή τους φακέλους των προσφορών τους. Η επιτροπή για κάθε φάκελο 
προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιών της, τον αρίθμησε κατά σειρά παραδόσεως, τον 
μονόγραψε και καταχώρησε στο πρακτικό περιληπτικά την επωνυμία της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι). 

Στη συνέχεια κηρύχθηκε η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 
22 του Ν.3669/08, δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη του 
χρόνου, περίμενε λίγα λεπτά (2-3) και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικοινώνησε εν συνεχεία αμέσως με την υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι 
είχαν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παράγραφο 3.1. του άρθρου 3 της Διακήρυξης. 
Στη συνέχεια μετέβη και παρέλαβε τις προσφορές, οι οποίες με τη σειρά τους καταγράφηκαν στον 
Πίνακα Ι κατά αύξουσα σειρά, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου τους. 

Οι φάκελοι που περιείχαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίχθηκαν από την Επιτροπή, 
καταγράφηκαν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που εμπεριέχονταν στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα 
να ελεγχθεί το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφτηκαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η 
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο 
της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παρ. 4.1.γ) του άρθρου 4 της διακήρυξης.   

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από την Πρόεδρο 
και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. 
Καταχωρήθηκαν επίσης όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, μετά από λογιστικό 
έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από 
τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του 
πρακτικού της (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ). 

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε 
α) την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, β) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό 
(σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης) και γ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 
Διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 
23 και 24 της Διακήρυξης. Έλεγξε επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής 
του προσφοράς, κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) για το 
εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών, και σύμφωνα με την Διακήρυξη (άρθρο  24.2). 

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών (κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ)) στο Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς των διαγωνιζομένων και παρακρατήθηκαν τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της 
Διακήρυξης, τα οποία η πρόεδρος διέγραψε. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της 
Διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής προσφοράς των 
διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η 
ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. 

Επίσης, μερίμνησε για την εφαρμογή της Εγκυκλίου 17/10 (αρ. πρωτ. 
Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) του 
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με την αποστολή των ακόλουθων εγγράφων 
προς τα Πιστωτικά ιδρύματα έκδοσης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό: 
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οικ.175529/26.11.2012 (προς Τράπεζα ATTICA BANK Λ. Κηφισίας 149- Μαρούσι), 
οικ.175525/26.11.2012 (προς Τράπεζα MARFIN EGNATIA BANK Τραπεζικό Κέντρο Ψυχικού Λ. 
Κηφισίας 208), οικ.175521/26.11.2012 (προς Ε.Τ.Α.Α. Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα), 
οικ.175528/26.11.2012 (προς Γενική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, Επιχειρηματικό Κέντρο Αμαρουσίου Λ. 
Κηφισίας 64) οικ.175530/26.11.2012 (προς Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Κατάστημα Κεντρικό, Κοραή 3) 
και οικ.175517/26.11.2012 (προς Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Μεσαίων Επιχειρήσεων Νοτίου Ελλάδος, Σταδίου 34 & Κοραή 1), και έλαβε υπόψη της: 
- Τις απαντήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α.): 176578/27.11.2012  (Αρ. 

Πρ. 870/837/27-11-2012: της Τράπεζας ATTICA BANK Λ. Κηφισίας 149- Μαρούσι), 
176425/27.11.2012 (Τράπεζα MARFIN EGNATIA BANK υποκατάστημα Ελλάδος της Cyprus 
popular bank republic co LTD, Τμήμα Εγγυητικών Επιστολών Φουρνέζη 2 Καλλιθέα), 
183804/07-12-2012 (Ε.Τ.Α.Α. Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα), 177304/28.11.2012 (GENIKI BANK Δ/νση 
Κεντροποιημένων Υποστηρικτικών Εργασιών Δικτύου), 176500/27.11.2012 (Τράπεζα Πειραιώς 
Α.Ε. Κατάστημα Κεντρικό), 177199/28.11.2012 (Αρ. Πρ. 3013/27-11-2012 :Εμπορική Τράπεζα 
της Ελλάδος ΑΕ Κέντρο Εξυπηρέτησης Μεσαίων Επιχειρήσεων Νοτίου Ελλάδος, Σταδίου 34 & 
Κοραή 1). 

Κατόπιν τούτων και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Δικαιολογητικών σύμφωνα με 
την Διακήρυξη, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

1. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
33,35%, δεν έγινε δεκτή, δεδομένου ότι η κατατεθειμένη αναλυτική κατάσταση των 
μετόχων (σύμφωνα με το άρθρο 24.1.4(α)) έφερε τη σφραγίδα της εταιρείας αλλά ήταν 
ανυπόγραφη, με αποτέλεσμα το απαιτούμενο επί ποινής αποκλεισμού δικαιολογητικό να 
είναι ατελές.  

2. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε., με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης  33,00%,  έγινε δεκτή.  

3. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης  32,22%, έγινε δεκτή.  

4. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε., με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
31,72%  έγινε δεκτή.   

5. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 29,18%  έγινε  δεκτή 

6. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 29,00%,  έγινε δεκτή.  

7. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΘΕΜΕΛΗ  Α.Ε., με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης  27,30%,  έγινε δεκτή.  

8. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε., με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 25,06%,  έγινε δεκτή. 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το 1ο Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός 

μειοδότης του έργου του θέματος ήταν  η ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε., με ποσοστό μέσης έκπτωσης  
33,00%.  

Ακολούθησε Ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 12.12.2012, σε 
πίνακα της Υπηρεσίας στην οποία διεξήχθη ο διαγωνισμός, με την οποία γνωστοποιήθηκε στους 
διαγωνιζόμενους η ανάρτηση του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου του θέματος.                                             
Κατά του ανωτέρω πρακτικού κατατέθηκαν οι κάτωθι ενστάσεις: 
α) Η με αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 188602/17-12-2012 ένσταση της εταιρίας «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.»  
β) Η με αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 188906/17-12-2012 ένσταση της εταιρίας «ΣΧΣ ΑΤΕΕ.»  
γ) Η με αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 189066/17-12-2012 ένσταση της εταιρίας «ALPHA DOMUS  Α.Τ.Ε.»  
 
Κατόπιν τούτου η επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε την υπ΄αριθ. πρωτ. 16098/24-01-2013 
γνωμοδότηση για τις ενστάσεις που κατατέθηκαν κατά του πρακτικού και η οποία έχει ακολούθως: 
 
«Σήμερα ημέρα Πέμπτη 24-01-2013 συνεδρίασε κατά πλειοψηφία η επιτροπή διαγωνισμού του  
έργου “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ", προϋπολογισμού 8.475.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%), 
αποτελούμενη από τους: 

1. Κλάδου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε.Π.Α. ως πρόεδρος  
2. Βασιλόπουλο Παναγιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε.Π.Α., μέλος 
3. Αρτεμάκη Σταματία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. στη Δ.Τ.Ε.Π.Α., μέλος 



ΑΔΑ: ΒΕΤ47Λ7-Ω4Θ 

 - 5 - 

4. Γεωργακόπουλο Νικόλαο, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στο Δήμο Αχαρνών, μέλος  
5. Φραγκάκη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε.Π.Α., ως εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. 
μέλος  
6. Γκικάκη Λουκά, Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ, μέλος 

σύμφωνα με τις αριθμ. 1528/2012 και 1925/2012 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να εξετάσει τις  από 17/12/12 υποβαλλόμενες ενστάσεις  των 
εταιριών «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.», « ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε.» και της «ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.», κατά του Πρακτικού 
της επιτροπής διαγωνισμού και να ολοκληρώσει το πρακτικό της. 
          Οι εκπρόσωποι Π.Ε.Δ.Α. (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος), που ορίστηκαν μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με τις αριθμ. 1528/2012 και 1925/2012 Αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, δεν παρέστησαν στο διαγωνισμό αν και νομίμως 
εκλήθησαν με το υπ’ αρ. Πρωτ.: οικ.13711/21-01-2013 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Α., με το οποίο 
απεστάλη η από 21/01/2013 Πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

 Η ένσταση της εταιρίας «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.» με αρ. πρωτ. 188602/17-12-12 της ΔΤΕΠΑ 
είναι εμπρόθεσμη και στρέφεται κατά του από 12-12-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρία μεταξύ άλλων αναφέρει και τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο από 12-12-2012 Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
απέκλεισε την προσφορά της εταιρίας μας από το Διαγωνισμό, με το σκεπτικό ότι καταθέσαμε 
ατελές δικαιολογητικό (αναλυτική κατάσταση μετόχων) εκ των φερομένων ως απαιτούμενων από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικών…….. 

……. Κατόπιν τούτων, κατά του ως άνω Πρακτικού και κατά του σκέλους που αποκλείει την 
εταιρία μας από το διαγωνισμό, ασκούμε νόμιμα και εμπρόθεσμα την παρούσα για τους εξής 
νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους: 

1. Το άρθρο 24.1.4.α της διακήρυξης ορίζει ότι «Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον 
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετοχών της εταιρίας…..» 
…………………….Η εταιρία μας προς πλήρη συμμόρφωση και κάλυψη της απαίτησης της 
διακήρυξης προσκόμισε φωτοαντίγραφο του βιβλίου μετόχων της εταιρίας 
(μετοχολόγιο), νομίμως επικυρωμένο, με ημερομηνία επικύρωσης την 26-11-2012, με 
την από 26-11-2012 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (η οποία έφερε θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής την 26-11-2012), του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας μας. 
Με την Υπεύθυνη Δήλωση αυτή ρητά επικυρώνετο την 26-11-2012 και δηλώνετο ότι το 
αντίγραφο του βιβλίου μετόχων είναι πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου. Σύμφωνα δηλαδή με 
το άρθρο 23 της διακήρυξης και το άρθρο 11 του Ν. 2690/1999 και κατά νομική ακριβολογία, η 
εταιρεία μας προσκόμισε το μετοχολόγιο, το οποίο έπρεπε να γίνει δεκτό ως πρωτότυπο 
και δεν έχρηζε καμίας σφραγίδας και υπογραφής αυτού………. 
Εκ περισσού δε η εταιρεία μας προσκόμισε και δακτυλογραφημένη σελίδα με τον τίτλο 
Αναλυτική Κατάσταση των μετοχών, με την επίθεση σφραγίδας της εταιρίας μας επ’ αυτής στην 
οποία απλώς αποδελτιωνόταν οι εγγραφές μετοχολογίου……. 
Συνεπώς κατά το σκέλος αυτό θα πρέπει να αναμορφωθεί το Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, να αναγνωρισθεί ότι προς πλήρη ικανοποίηση του άρθρου 24.1.4.α της 
διακήρυξης προσκομίσαμε το απαιτούμενο από τη διακήρυξη μετοχολόγιο και η προσφορά 
είναι παραδεκτή, ανακηρυσσόμενης κατά τούτο της εταιρείας μας μειοδότριας του 
διαγωνισμού. 

2. Το άρθρο 24.1.4.α της διακήρυξης απαιτεί την προσκόμιση μετοχολογίου. Το μετοχολόγιο έχει 
τη μορφή κατάστασης στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των μετόχων της 
εταιρείας. Πουθενά στη διακήρυξη και στο νόμο δεν ορίζεται ότι για την εγκυρότητα των 
εγγραφών του μετοχολογίου πρέπει επ’ αυτού να υφίσταται σφραγίδα και υπογραφή 
της διαγωνιζόμενης εταιρείας……...Εάν η αναθέτουσα αρχή, επιθυμούσε για οιονδήποτε 
λόγο να θέσει ως επιπλέον όρο της εγκυρότητας του προσκομισθέντος δικαιολογητικού του 
μετοχολογίου ή οποιασδήποτε κατάστασης μετόχων, τη θέση επ’ αυτών σφραγίδων και 
υπογραφών προκειμένου να γίνει δεκτό , όφειλε (ως έχουσα την πρωτοβουλία διατύπωσης 
των όρων της διακήρυξης) να το διατυπώσει ρητά και σαφώς στην προσφορά της, 
προκειμένου να το γνωρίζουν και να το λάβουν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι………… 

3. Όπως παγίως γίνεται δεκτό από τα δικαστήρια, αλλά και όπως έχει κριθεί από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (Δ.Ε.Ε. πρώην Δ.Ε.Κ.), όχι μόνο δεν 
απαγορεύεται η διόρθωση και συμπλήρωση προδήλων εκ παραδρομής λαθών, αλλά 
τουναντίον επιβάλλεται αυτή, όταν η πράξη αυτή ( διόρθωση/συμπλήρωση) δεν 
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συνεπάγεται υποβολή νέας προσφοράς (Δ.Ε.Ε. υπόθεση C-599/10 απόφαση της 
29.03.2012)………. 
Εν προκειμένω δηλαδή, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι η άποψη της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
περί της «ατέλειας» ενός προσκομισθέντος δικαιολογητικού ήταν ορθή- όπερ κατηγορηματικά 
αρνούμαστε- δεν θα μπορούσε να μας αποκλείσει νόμιμα από το διαγωνισμό, επειδή 
απουσίαζε δήθεν μία υπογραφή από ένα έγγραφο………» 

και ζητάει να γίνει δεκτή η προσφορά της στο διαγωνισμό και να ανακηρυχθεί μειοδότρια. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβίβασε την ένσταση της εν λόγω εταιρείας στη Νομική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής μαζί με τα σχετικά έγγραφα και ζήτησε τη γνωμοδότησή της. 
Η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε με το αριθμ. 13640/21.01.13 έγγραφό 
της. Σύμφωνα με αυτό : 
«………………Εν προκειμένω, η εταιρεία ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε. κατέθεσε την από 26-11-2012 αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(ειδικό μετοχολόγιο). Το έγγραφο αυτό φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας πλην όμως δε φέρει 
υπογραφή, γεγονός που καθιστά το έγγραφο ατελές. Για να ληφθεί υπόψη ιδιωτικό έγγραφο θα 
πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το νόμιμο τύπο, δηλαδή να φέρει την υπογραφή του 
εκδότη…… 
…………………Σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις και λαμβάνοντας υπόψη 
την αυστηρή τυπικότητα στη διαδικασία των δημόσιων διαγωνισμών, έχουμε την άποψη ότι ορθώς 
δεν έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ, καθόσον αυτή υπέβαλε ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής την από 26-11-2012 αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της 
εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (ειδικό μετοχολόγιο) χωρίς όμως αυτή να φέρει 
υπογραφή και ως εκ τούτου να καθίσταται ελλιπής και απαράδεκτη η προσφορά της. Περαιτέρω 
ούτε η εκ περισσού υποβολή αντιγράφου από το βιβλίο μετόχων μπορεί να αναπληρώσει – καλύψει 
την έλλειψη της αναλυτικής κατάστασης μετόχων (η οποία υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού) 
πολλώ δε μάλλον, όταν δεν μπορεί να διακριβωθεί (όπως εν προκειμένω) ότι το υποβληθέν 
αντίγραφο μετοχολογίου είναι επίκαιρο (κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο) κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού.  

Τέλος, όπως παγίως έχει νομολογηθεί λόγω της αυστηρής τυπικότητας στη διαδικασία των 
δημόσιων διαγωνισμών είναι μεν δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωση ή διευκρίνιση νομίμως κατ’ 
αρχήν υποβληθέντων δικαιολογητικών, όχι όμως και η αναπλήρωση μη υποβληθέντων ή μη 
νομίμως υποβληθέντων, όπως εν προκειμένω (ΣτΕ 2454/09, 1856/08,169/06,2660/04) 

Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε την άποψη ότι πρέπει να απορριφθεί η ένσταση.» 
Η επιτροπή διαγωνισμού έλαβε υπόψη της: 

 τα αναφερόμενα στη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής,  
 τη διακήρυξη του έργου του θέματος και πιο συγκεκριμένα την παρ. (α) του άρθρου 

24.1.4 σύμφωνα με την οποία: «Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της 
εταιρίας και τον αριθμό των μετόχων κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας, το πολύ τριάντα εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς» . 

 Τα αναφερόμενα στον Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), 
και έχει την άποψη ότι τα τυπικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την καταλληλότητα του 
υποψηφίου, καθώς και την τεχνική του ικανότητα ή τη χρηματοοικονομική του επάρκεια, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά στο φάκελο της προσφοράς του. Αυτό επιβάλλεται από την αρχή της 
διαφανούς και αυστηρής διαδικασίας της δημοπρασίας, κατά την οποία η νομιμότητα συμμετοχής 
προϋποθέτει την εκπλήρωση τυπικών προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει αφενός να συντρέχουν και 
αφετέρου να αποδεικνύονται κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  
Στην προκειμένη περίπτωση η Επιτροπή διαγωνισμού τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, 
την αρχή της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας και επειδή: 

 Η  κατατεθειμένη αναλυτική κατάσταση των μετόχων της εταιρίας «ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ»  φέρει μεν 
τη σφραγίδα της εταιρείας αλλά δεν φέρει την υπογραφή του εκδότη της, με αποτέλεσμα το 
απαιτούμενο επί ποινής αποκλεισμού δικαιολογητικό  (σύμφωνα με το άρθρο 24.1.4(α))να 
μην έχει συνταχθεί με το νόμιμο τύπο και επομένως να καθίσταται ατελές 

 Η εκ περισσού υποβολή αντιγράφου από το βιβλίο μετόχων, στο οποίο φέρεται ως 
τελευταία ημερομηνία καταχώρησης η 12-1-2010, καθώς επίσης και η από 26-11-2012 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία δηλώνεται ότι το 
αντίγραφο βιβλίου μετόχων είναι πιστό αντίγραφο του επισήμου – πρωτοτύπου χωρίς όμως 
να δηλώνεται ότι δεν έχει έκτοτε (12-1-2010) προκύψει καμία μεταβολή δεν καλύπτει την 
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απαίτηση της διακήρυξης « ότι τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς». 

  Είναι μεν δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωση ή διευκρίνιση νομίμως κατ’ αρχήν 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, όχι όμως και η αναπλήρωση μη υποβληθέντων ή μη 
νομίμως υποβληθέντων, όπως ισχύει στην προκειμένη περίπτωση για το επί ποινής 
αποκλεισμού δικαιολογητικό (αναλυτική κατάσταση μετόχων)  

έχει την άποψη  είναι ότι θα πρέπει να απορριφθεί συνολικά η ένσταση της εταιρίας 
«ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ»  

 
 Η ένσταση της εταιρίας «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. πρωτ. 

188758/17-12-12 της ΔΤΕΠΑ είναι εμπρόθεσμη και στρέφεται κατά του από 12-12-2012 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρία μεταξύ 
άλλων αναφέρει και τα ακόλουθα: 
1. « ….ο υπογράφων την προσφορά της εταιρείας «ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε.» προσκόμισε 

την απαιτούμενη με το εν λόγω άρθρο από 23-11-2012 υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα 
σχετικό από 22-11-2012 πρακτικό ΔΣ της εταιρείας «ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε.» στο οποίο 
δηλώνεται ότι το ΔΣ της αποφασίζει ομοφώνως να συμμετάσχει  η εταιρεία αυτή 
«….στον παρακάτω διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί την 27η Νοεμβρίου 2012 ή σε 
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία επαναληφθεί…..» και ανέθεσε ομόφωνα «…..στον …..να 
εκπροσωπήσει την εταιρεία γενικά κατά τον πιο πάνω διαγωνισμό είτε κατά την αρχική 
είτε κατά τις επόμενες συνεδριάσεις του διαγωνισμού και ειδικότερα να υπογράψει και να 
επιδώσει την προσφορά της εταιρείας….» 
Με το περιεχόμενο όμως αυτό το άνω πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας ALPHA DOMUS 
Α.Τ.Ε. καθιστά την εταιρεία αποκλειστέα και την προσφορά της απαράδεκτη, διότι 
χορηγεί την απαιτούμενη πληρεξουσιότητα για συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμό 
με ημερομηνία διεξαγωγής την 27η -11-2012, ημερομηνία η οποία όχι μόνο δεν ταυτίζεται 
με την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» στον οποίο έλαβε η εν λόγω εταιρεία, αλλά διαφέρει ουσιωδώς καθόσον 
είναι μεταγενέστερη……….» 

2. «Η υποβληθείσα υπό της εταιρείας ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε. στον διαγωνισμό βεβαίωση 
της τράπεζας ALPHA BANK από 9-10-2012 αναφέρει ότι: « ……. Τράπεζα έχει εγκρίνει 
υπέρ αυτού , σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί από 
την Τράπεζα, όριο πιστοδοτήσεων ποσού ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (€1.170.000). Σε περίπτωση που η εταιρία ALPHA DOMUS 
A.T.E.  αναδειχθεί μειοδότης στο ανωτέρω έργο, η Τράπεζα προτίθεται να εξετάσει 
οποιοδήποτε συγκεκριμένο αίτημα πιστοδοτήσεως υποβληθεί, με βάση τα τραπεζικά 
κριτήρια, τους ισχύοντες νομισματοπιστωτικούς κανόνες, την οικονομική κατάσταση και 
τις προοπτικές της εταιρίας κατά τον χρόνο υποβολής του, ………….». 
Με το περιεχόμενο αυτό η προσκομισθείσα βεβαίωση αφίσταται ουσιωδώς της 
απαιτούμενης από τη διακήρυξη και το νόμο απόδειξης της χρηματοδοτικής και 
οικονομικής ικανότητας της ALPHA DOMUS A.T.E.  ως συμμετέχουσας στο διαγωνισμό 
εταιρείας και οδηγεί στον αποκλεισμό της, καθόσον δι’ αυτής δεν διασφαλίζεται η 
απαιτούμενη επί ποινή ακυρότητας δανειοληπτική της ικανότητα. Και ειδικότερα δεν 
πληρούται η απαίτηση της διακήρυξης για ποσοστό χρηματοδότησης τουλάχιστον 10%.» 

3. «……Στην με αρ. πρωτ. Δ15/12894/2012 ενημερότητα πτυχίου που υπέβαλε στο 
διαγωνισμό η εταιρεία ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε. η φορολογική ενημερότητα Κ/Ξιών έληγε 
την 23-11-2012, δηλαδή προ του διαγωνισμού. Η εν λόγω εταιρεία κάνοντας χρήση της 
ευχέρειας που παρείχε το αρ. 23.2.1 της διακήρυξης υπέβαλε την από 23-11-2012 
υπεύθυνη δήλωση δηλώνοντας μεταξύ άλλων τα σχετικά με την ενημερότητα αυτή. 
Ωστόσο ούτε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής επί της δηλώσεως υφίσταται ούτε η 
δήλωση συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών, 
καθιστώντας έτσι την προσφορά της απαράδεκτη.» 

και ζητάει να γίνει δεκτή η ένστασή της, να αναγνωρισθεί ότι κακώς και ακύρως έγινε δεκτή στο 
διαγωνισμό η εταιρεία ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε και ανακηρύχθηκε προσωρινή μειοδότρια, να 
ακυρωθεί ή τροποποιηθεί το από 12-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού και να 
ανακηρυχθεί η ενιστάμενη εταιρεία μειοδότρια του έργου. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβίβασε την ένσταση της εν λόγω εταιρίας στη Νομική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής μαζί με τα σχετικά έγγραφα και ζήτησε τη γνωμοδότησή της όσον αφορά στο 
δεύτερο λόγο ένστασης και η οποία γνωμοδότησε με το αριθμ. 13640/21.01.13 έγγραφό της. 
Αναλυτικότερα όσον αφορά στους λόγους που επικαλείται η εταιρεία «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με στην ανωτέρω ένστασή της η Επιτροπή διαγωνισμού έχει τις κάτωθι 
απόψεις: 
Σχετικά με τον 1ο λόγο της ένστασης: 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης οι  φάκελοι προσφοράς υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή 
τους στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αρχή που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισμό με τη διευκρίνηση ότι ακόμα και αν η προσφορά κατατεθεί στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού δεν γίνεται έλεγχος της νομιμοποίησης του προσώπου που την καταθέτει 
κατά την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3669/08 (σύμφωνα με το οποίο:  «η κατάθεση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς σε δημοπρασία δημοσίου έργου …….. 
γίνεται ……για ανώνυμη εταιρία από εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου»).   
Επομένως η  εταιρεία ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε υπέβαλε εκ περισσού  το από 22-11-2012 πρακτικό 
του Δ.Σ. και σε εφαρμογή των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν το έλαβε υπόψη. 
Επιπλέον στην προσκομισθείσα Ενημερότητα Πτυχίου η οποία ήταν εν ισχύ  την ώρα του 
διαγωνισμού (ΑΠ Δ15/12894/2012) αναγράφετε ότι: «Την εταιρία δεσμεύουν και εκπροσωπούν 
οι κατωτέρω: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ», ο 
οποίος και υπέγραψε νομίμως και την κατατεθείσα οικονομική προσφορά. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η άποψη της επιτροπής είναι ότι δεν προκύπτει νόμιμος λόγος 
αποκλεισμού της εταιρείας, οι ισχυρισμοί  της ενιστάμενης είναι αβάσιμοι και θα πρέπει να 
απορριφθεί συνολικά ο λόγος αυτός της ενιστάμενης κατά της συμμετοχής της εταιρείας ALPHA 
DOMUS Α.Τ.Ε 

 
Σχετικά με τον 2ο λόγο της ένστασης: 
Λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας επί αυτού (έγγραφο με αριθμ. πρ.  
13640/21.01.13) σύμφωνα με την οποία: « Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, το περιεχόμενο της 
βεβαίωσης της τράπεζας ALPHA BANK για τη δανειοληπτική ικανότητα της ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε 
καλύπτει την απαίτηση του άρθρου 24.1.2 της διακήρυξης και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί η 
σχετική ένσταση….» η άποψη της επιτροπής είναι ότι δεν προκύπτει νόμιμος λόγος αποκλεισμού 
της εταιρείας, οι ισχυρισμοί  της ενιστάμενης είναι αβάσιμοι και συνεπώς  θα πρέπει να απορριφθεί 
συνολικά ο λόγος αυτός της ενιστάμενης κατά της συμμετοχής της εταιρείας ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε. 
 
Σχετικά με τον 3ο λόγο της ένστασης: 
Η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης της Κ/Ξιας,  όσον 
αφορά στη φορολογική ενημερότητα, πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς. Από την διακήρυξη ή από την κείμενη νομοθεσία δεν συνάγεται τέτοια υποχρέωση για 
τον διαγωνιζόμενο, δηλαδή ως προς την όμοια ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης με εκείνη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Επιπλέον προσκομίστηκε αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της 
Κ/Ξιας (ημ. έκδοσης 19-11-2012 με ισχύ τεσσάρων μηνών) από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο βάσει της διακήρυξης (άρθρο 23.2.3.στ ) γίνεται 
δεκτό ως ακριβές αντίγραφο.  
Επιπλέον η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι  η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δε φέρει θεώρηση του 
γνήσιου της υπογραφής, όμως από τη διακήρυξη δεν συνάγεται τέτοια υποχρέωση για τον 
διαγωνιζόμενο.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η άποψη της επιτροπής είναι ότι δεν προκύπτει νόμιμος λόγος 
αποκλεισμού της εταιρείας, οι ισχυρισμοί  της ενιστάμενης είναι αβάσιμοι και συνεπώς  θα πρέπει 
να απορριφθεί συνολικά ο λόγος αυτός της ενιστάμενης κατά της συμμετοχής της εταιρείας ALPHA 
DOMUS Α.Τ.Ε 
 

 Η ένσταση της εταιρίας «ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε» με αρ. πρωτ. 189066/17-12-12 της ΔΤΕΠΑ 
είναι εμπρόθεσμη και στρέφεται κατά του από 12-12-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρία μεταξύ άλλων αναφέρει και τα ακόλουθα: 
Η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι υπάρχει πλημμέλεια της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης 
(απαιτούμενο δικαιολογητικό βάσει της παρ. 24.1.2 της διακήρυξης) του νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρείας ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προς την αναγραφή της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  
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Στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στο ίδιο άρθρο (24.1.2 ) που επικαλείται η ενιστάμενη αναφέρεται 
ότι : «Όταν προσκομίζεται Ενημερότητα Πτυχίου από την οποία προκύπτει η νομιμοποίηση του 
προσώπου που υπογράφει την προσφορά δεν υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση εκτός αν είναι 
απαραίτητη για τη νομιμοποίηση της υπογραφής προσώπου που δεν προκύπτει από την 
Ενημερότητα Πτυχίου (λόγω αλλαγής στα πρόσωπα που δεσμεύουν με την υπογραφή  τους την 
εργοληπτική επιχείρηση)». Καθώς η εταιρεία «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσκόμισε Ενημερότητα Πτυχίου η οποία, ήταν εν ισχύ  την ώρα του διαγωνισμού, 
στην οποία νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας που υπογράφει την προσφορά ήταν και ο 
αναγραφόμενος σε αυτήν, η εκ περισσού υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης δεν ελήφθη υπόψη 
κατά τον έλεγχο τον δικαιολογητικών.  
Άρα  πληρούνται οι όροι της διακήρυξης και η άποψη της επιτροπής είναι ότι ο προβαλλόμενος 
ισχυρισμός της ενιστάμενης θα πρέπει  να απορριφθεί ως απαράδεκτος. 
Συμπερασματικά, οι  ως άνω ενστάσεις, ως εμπρόθεσμες, εξετάστηκαν από την Επιτροπή 
και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω θεωρούμε  ότι θα  πρέπει να απορριφθούν ως 
αβάσιμες. 
Βάση των παραπάνω  η σειρά μειοδοσίας είναι η εξής:  
1ος Προσωρινός μειοδότης είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε.  με 
προσφερθείσα μέση έκπτωση 33,00% η οποία αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά  5.678.249,99€ 
(με το Φ.Π.Α.), η οποία αναλύεται ως εξής: 
 

Άθροισμα δαπανών εργασιών  
κατά την προσφορά                    : 

 
3.477.772,61 

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)                         : 625.999,07 
Συνολική Δαπάνη Έργου           :  4.103.771,68 
Απρόβλεπτα  (9%)                       : 369.339,45 
 Αναθεώρηση                               : 143.352,28 
Σύνολο Δαπάνης Έργου            : 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

4.616.463,41 

Φ.Π.Α. (23%)                                : 1.061.786,58 
Συνολική Δαπάνη Έργου          : 
(με το Φ.Π.Α.) 

5.678.249,99 

  
 2ος Προσωρινός μειοδότης είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης  32,22%. 
3ος Προσωρινός μειοδότης είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε., με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 31,72%. 
 Κατόπιν των παραπάνω και επειδή : 
1. Οι ενστάσεις  των εργοληπτικών επιχειρήσεων «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.» , «ΣΧΣ ΑΤΕΕ.» και «ALPHA 
DOMUS  Α.Τ.Ε.» υπεβλήθηκαν εντός του νομίμου χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερών 
από την ημέρα ανάρτησης του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου του θέματος και η 
επιτροπή συνέταξε και υπέβαλε το από 24/01/2013  2ο  Πρακτικό της.   
2. Η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής ταυτίζεται με την άποψη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως διατυπώνεται στο 2ο Πρακτικό. 
3. Η σειρά μειοδοσίας είναι η εξής: 
1ος Προσωρινός μειοδότης είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε.  με 
προσφερθείσα μέση έκπτωση 33,00% η οποία αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά  5.678.249,99€ 
(με το Φ.Π.Α.), η οποία αναλύεται ως εξής: 

Άθροισμα δαπανών εργασιών  
κατά την προσφορά                    : 

 
3.477.772,61 

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)                         : 625.999,07 
Συνολική Δαπάνη Έργου           :  4.103.771,68 
Απρόβλεπτα  (9%)                       : 369.339,45 
 Αναθεώρηση                               : 143.352,28 
Σύνολο Δαπάνης Έργου            : 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

4.616.463,41 

Φ.Π.Α. (23%)                                : 1.061.786,58 
Συνολική Δαπάνη Έργου          : 
(με το Φ.Π.Α.) 

5.678.249,99 
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 2ος Προσωρινός μειοδότης είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης  32,22%. 
3ος Προσωρινός μειοδότης είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε., με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 31,72%. 

4. Ο συναγωνισμός για τον υπόψη διαγωνισμό κρίνεται επαρκής. 

5. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε.με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 33,00%, Συνολικής Δαπάνης Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) 4.103.771,68€, πλέον 
απροβλέπτων (9%) 369.339,45€, αναθεώρησης 143.352,28€,  1.061.786,58€ για Φ.Π.Α. 
(23%) και Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.)  5.678.249,99€ είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό 
Δημόσιο.  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 
1. Την απόρριψη των ενστάσεων  
2. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισμού. 
3. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού  
8.475.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%),  στην Εργοληπτική Επιχείρηση ALPHA 
DOMUS Α.Τ.Ε.  με προσφερθείσα μέση έκπτωση 33,00% η οποία αντιστοιχεί σε οικονομική 
προσφορά  5.678.249,99€ (με το Φ.Π.Α.), η οποία αναλύεται ως εξής: 
 

Άθροισμα δαπανών εργασιών  
κατά την προσφορά                    : 

 
3.477.772,61 

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)                         : 625.999,07 
Συνολική Δαπάνη Έργου           :  4.103.771,68 
Απρόβλεπτα  (9%)                       : 369.339,45 
 Αναθεώρηση                               : 143.352,28 
Σύνολο Δαπάνης Έργου            : 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

4.616.463,41 

Φ.Π.Α. (23%)                                : 1.061.786,58 
Συνολική Δαπάνη Έργου          : 
(με το Φ.Π.Α.) 

5.678.249,99 

 
Με 2ο Προσωρινό μειοδότης την Εργοληπτική Επιχείρηση ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης  32,22%. 
Με 3ο Προσωρινό μειοδότης την Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε., με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 31,72%. 
3. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής  για τη 
συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
 

1. Την απόρριψη των ενστάσεων  
 
2. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισμού. 
 
3. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού  
8.475.000,00€ (οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%, στην Εργοληπτική Επιχείρηση ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε.  με 
προσφερθείσα μέση έκπτωση 33,00% (τριάντα τρία τοις εκατό) η οποία αντιστοιχεί σε 
οικονομική προσφορά  5.678.249,99€ (με το Φ.Π.Α.), η οποία αναλύεται ως εξής: 

 
Άθροισμα δαπανών εργασιών  
κατά την προσφορά                    : 

 
3.477.772,61 
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Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)                         : 625.999,07 
Συνολική Δαπάνη Έργου           :  4.103.771,68 
Απρόβλεπτα  (9%)                       : 369.339,45 
 Αναθεώρηση                               : 143.352,28 
Σύνολο Δαπάνης Έργου            : 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

4.616.463,41 

Φ.Π.Α. (23%)                                : 1.061.786,58 
Συνολική Δαπάνη Έργου          : 
(με το Φ.Π.Α.) 

5.678.249,99 

 
 

Με 2ο Προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης  32,22% (τριάντα δύο κόμμα είκοσι δύο 
τοις εκατό). 
 
Με 3ο Προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε., με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 31,72% (τριάντα ένα κόμμα εβδομήντα δύο τοις εκατό). 

 
 
 
 
4. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής  για τη συνέχιση της 

διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αξαρλής απέχει από την ψηφοφορία, ενώ τα τακτικά 
μέλη κ.κ. Σπυρίδων και Καραθάνος δηλώνουν λευκό. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                      Κονταρά Γεωργία  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος 

 


