
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1210/2016 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 03-06-2016, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00µ.µ. ,  στο Κατάστηµα 
της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 103508 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα 
µέλη της, στις 31-05-2016. 

Θέµα 9ο  
α. Εκδίκαση ενστάσεων κατά του από 16-03-2016 πρακτικού της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού του 
έργου: «Κατασκευή αγωγού οµβρίων επί της οδού Κύπρου της ∆.Ε. Παλλήνης του ∆ήµου 
Παλλήνης» προϋπολογισµού 2.160.000,00€ (µε Φ.Π.Α.). β. Έγκριση του από 16-03-2016 
πρακτικού της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού µετά την εκδίκαση των ενστάσεων και την κατακύρωση 
του διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη του έργου: «Κατασκευή αγωγού οµβρίων επί της οδού 
Κύπρου της ∆.Ε. Παλλήνης του ∆ήµου Παλλήνης» προϋπολογισµού 2.160.000,00€ (µε Φ.Π.Α.). γ. 
Εξουσιοδότηση της ∆.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  

• Τζίβα Αιµιλία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης  

• Μοίρας Ιωάννης 
Τα αναπληρωµατικά µέλη:  

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Σαπουνά Αγγελική  

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ. Μπουζας Νικόλαος από την εταιρεία  ΕΡΓ. ΗΛ. ΑΤΕ και 
Βλάχος Νικόλαος από την κ/ξια ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος, αρχικά ενηµερώνει για 
την αποχώρηση του κ Α. Αλεξίου και στη συνέχεια δίνει το λόγο στον κ Ψαροµιχαλάκη, ο οποίος 
ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
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Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τον «Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής» (Π∆ 145/10) ΦΕΚ 238/Α΄ / 27-12-10 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ΦΕΚ 2494/Β΄ / 04-11-11. 
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δηµοσίων έργων» Ν1418/84 , Π∆609/86 όπως 
τροποποιήθηκαν  και συµπληρώθηκαν µε τα Ν2229/94, Π∆368/94, Ν2576/98, 3263/04. 
4. Τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» (Κ.∆.Ε.), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013. 
5. Την υπ’ αριθµ. 2111/2015 (Α∆Α:ΩΩΨΚ7Λ7-Ω7Α) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής.  
6. Την αρ. πρωτ. 211996/04-11-2015 (Α∆Α: 6ΡΝ17Λ7-92∆) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.  
7. Την υπ’ αριθµ. 2526/2015 (Α∆Α:79ΑΡ7Λ7-ΦΓ9) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής.  
8. Την υπ’ αριθµ. 20/2016 (Α∆Α:ΩΩ8Τ7Λ7-ΚΛ7) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 
9. Τον διαγωνισµό του έργου του θέµατος που διεξήχθη την 01-03-2016. 
10. Το από 16-03-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού. 
11.  Το αρ. πρωτ. 63853/431/16 / 27-05-2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε.Α.Α. 
 
και επειδή 
Την 1η Μαρτίου 2016, 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 τα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται από τη ∆ιακήρυξη 
∆ηµοπρασίας του υπόψη Έργου για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. 
Η επιτροπή για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, κατέγραψε (µε βάση το 
επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υπέβαλλε 
(ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου) τον αρίθµησε κατά σειρά 
παραδόσεως και τον µονόγραψε και καταχώρησε στο πρακτικό περιληπτικά την επωνυµία της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 
του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (Πίνακας Εκπροσώπησης).  

Ο Πρόεδρος του διαγωνισµού επικοινώνησε µε την Υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι 
δεν αφίχθησαν ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 4.1 για τη ∆ηµοπρασία του υπόψη 
έργου. 

Για το σύνολο των φακέλων προσφοράς που κατατέθηκαν στο διαγωνισµό, η Επιτροπή 
µονόγραψε και κατέγραψε στον πίνακα Ια τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής, έλεγξε 
την ύπαρξη φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. Στη συνέχεια 
αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επιµέρους στοιχεία 
τους για κάθε διαγωνιζόµενο.  

Καταχώρησε επίσης όλες τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) (µετά από 
λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις) σε πίνακα κατά σειρά µειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά),  ο οποίος  συνοδεύει το πρακτικό της (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ). 

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, 
διαπίστωσε: α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριµένο 
διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της ∆ιακήρυξης, β) έλεγξε την 
έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό 
(σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 
∆ιακήρυξης, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 
23 και 24 της ∆ιακήρυξης. Έλεγξε επίσης για κάθε διαγωνιζόµενο, το παραδεκτό της 
οικονοµικής του προσφοράς, κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 
(Κ∆Ε) για το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών, και σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη 
(άρθρο  24.2 ). 
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Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών-µονογραφών 
(κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)) στο Έντυπο 
Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της 
∆ιακήρυξης, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής προσφοράς των 
διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης.  

Επίσης, µερίµνησε για την εφαρµογή της Εγκυκλίου 17/10 (αρ. πρωτ. 
∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) της ∆/νσης Νοµοθετικού Συντονισµού & Κωδικοποίησης (∆17) του 
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, µε την αποστολή των ακόλουθων εγγράφων 
προς τα Πιστωτικά ιδρύµατα έκδοσης των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στο διαγωνισµό:   

και λαµβάνοντας υπόψη: 
- Τις αρ. πρωτ. 25624, 25627, 25628, 25630, 25632, 25633, 25635, 25638, 25639, 25640, 

25643, 25649, 25659, 25662, 25683, 25687, 25691, 25693, 25695, 25698, 25700, 25705, 
25706, 25711, 25713, 25714, 25670, 25675, 25681, 25682, 25688, 25694, 25696, 25702, 
25707, 25717, 25716, 25715 και 25712 / 02-03-16 βεβαιώσεις εγκυρότητας των εγγυητικών 
επιστολών ΕΤΑΑ Αθήνας.  

- Την αρ. πρωτ. 217 / 02-03-16 βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής ΕΤΑΑ 
Τρικάλων. 

- Την αρ. πρωτ. 13403 / 02-03-16 βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής της 
Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας κατάστηµα Αθηνών.  

- Την από 02-03-2016 βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής της Εθνικής Τράπεζας 
Ελλάδος Α.Ε. Επιχειρηµατικό Κατ/µα Ψυχικού (614). 

- Την αρ. πρωτ. 405 / 03-03-16 βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής ΕΤΑΑ 
Ηρακλείου. 

- Την αρ. πρωτ. 136/03-03-2016 / 03-03-16 βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής 
ΕΤΑΑ Λιβαδειάς. 

 Η Επιτροπή διαγωνισµού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των ∆ικαιολογητικών σύµφωνα µε την 
∆ιακήρυξη και διαπίστωσε τα εξής: 

1. Η προσφορά της εταιρείας “ΕΡΓ. ΗΛ. ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 65,74% γίνεται 
δεκτή. 

2. Η προσφορά της εταιρείας “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Ε.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 58,98% 
γίνεται δεκτή. 

3. Η προσφορά της εταιρείας “Κ. ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 54,52% 
γίνεται δεκτή. 

4. Η προσφορά της εταιρείας “3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 41,81% 
γίνεται δεκτή. 

5. Η προσφορά της εταιρείας “LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 
62,00% γίνεται δεκτή. 

6. Η προσφορά της εταιρείας “ΑΚΤΕ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 62,26% γίνεται 
δεκτή. 

7. Η προσφορά της εταιρείας “∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 58,00% 
γίνεται δεκτή. 

8. Η προσφορά της εταιρείας “ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 47,00% 
γίνεται δεκτή. 

9. Η προσφορά της κοινοπραξίας “ΜΗΤΑΚΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 40,00% γίνεται δεκτή. 

10. Η προσφορά της εταιρείας “LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.” µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης 40,00% γίνεται δεκτή. 

11. Η προσφορά της εταιρείας “ΙΕΡΑ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 54,45% γίνεται 
δεκτή. 

12. Η προσφορά της εταιρείας “ΑΑΓΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 51,45% γίνεται δεκτή. 

13. Η προσφορά της κοινοπραξίας “ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΜΥΛΩΝΑΣ” µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 50,74% γίνεται δεκτή. 

14. Η προσφορά της εταιρείας “∆ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 48,52% γίνεται δεκτή. 

15. Η προσφορά της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 
58,04% γίνεται δεκτή. 
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16. Η προσφορά της εταιρείας “ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 
61,72% γίνεται δεκτή. 

17. Η προσφορά της εταιρείας “ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 38,00% 
γίνεται δεκτή. 

18. Η προσφορά της εταιρείας “NEW MILLENIUM CONSTRUCTIONS” µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 42,91% γίνεται δεκτή. 

19. Η προσφορά της κοινοπραξίας “ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ – ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ” µε 
ποσοστό µέσης έκπτωσης 58,56% γίνεται δεκτή. 

20. Η προσφορά της κοινοπραξίας “VALLION ΑΤΕ – ΜΕΝΤΟΡ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 59,88% γίνεται δεκτή. 

21. Η προσφορά της εταιρείας “Ο∆ΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 
56,81% γίνεται δεκτή. 

22. Η προσφορά της κοινοπραξίας “FTF Α.Ε. - MA. CON. STRUCTION A.E.” µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης 53,16% γίνεται δεκτή. 

23. Η προσφορά της εταιρείας “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 64,28% 
γίνεται δεκτή. 

24. Η προσφορά της κοινοπραξίας “ΛΙΘΟΣ – ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης 61,28% γίνεται δεκτή. 

25. Η προσφορά της εταιρείας “ΑΝΙΟΥΣΑ Α∆ΕΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 42,07% 
γίνεται δεκτή. 

26. Η προσφορά της εταιρείας “ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 62,74% γίνεται 
δεκτή. 

27. Η προσφορά της εταιρείας “ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 
52,26% γίνεται δεκτή. 

28. Η προσφορά της εταιρείας “ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 51,74% γίνεται 
δεκτή. 

29. Η προσφορά της εταιρείας “ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 56,26% 
ποσοστό µέσης έκπτωσης. 

30. Η προσφορά της κοινοπραξίας “ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 53,00% γίνεται δεκτή. 

31. Η προσφορά της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 
62,00% γίνεται δεκτή. 

32. Η προσφορά της εταιρείας “ΤΡΙΚΑΤ ΑΕ-ΚΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 48,45% 
γίνεται δεκτή. 

33. Η προσφορά της εταιρείας “ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 53,26% 
γίνεται δεκτή. 

34. Η προσφορά της εταιρείας “ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 
45,18% γίνεται δεκτή. 

35. Η προσφορά της εταιρείας “Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 61,74% 
γίνεται δεκτή. 

36. Η προσφορά της εταιρείας “Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 61,00% 
γίνεται δεκτή. 

37. Η προσφορά της εταιρείας “ΓΕΩΤΕΡ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 52,63% γίνεται 
δεκτή. 

38. Η προσφορά της εταιρείας “ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 40,51% γίνεται 
δεκτή. 

39. Η προσφορά της εταιρείας “ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 37,45% γίνεται 
δεκτή. 

40. Η προσφορά της εταιρείας “ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙ∆Η Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 60,81% γίνεται δεκτή. 

41. Η προσφορά της εταιρείας “ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 59,00% γίνεται 
δεκτή. 

42. Η προσφορά της εταιρείας “ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 59,26% γίνεται 
δεκτή. 

43. Η προσφορά της εταιρείας “ΕΡΓΟ∆ΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 
53,26% γίνεται δεκτή. 
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44. Η προσφορά της εταιρείας “ΤΕΚΑ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 44,26% γίνεται 
δεκτή. 

45. Η προσφορά της κοινοπραξίας “ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.” µε 
ποσοστό µέσης έκπτωσης 68,45% γίνεται δεκτή. 

Η Επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό ∆ηµοπρασίας σύµφωνα µε το οποίο 1ος 
Προσωρινός  µειοδότης είναι η κοινοπραξία “ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.” 
που επέδωσε ποσοστό µέσης έκπτωσης 68,45%, µε 2ο προσωρινό µειοδότη την εταιρεία “ΕΡΓ. 
ΗΛ. ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 65,74% και 3ο προσωρινό µειοδότη την εταιρεία 
“ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 64,28%. 

Με το αρ. πρωτ. Τ.Ε.43450/935/16-03-2016 γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόµενους η 
ανάρτηση του πρακτικού του διαγωνισµού του έργου του θέµατος.  
Μέσα στο προβλεπόµενο διάστηµα των πέντε ηµερών κατατέθηκαν ενστάσεις κατά του πρακτικού 
της δηµοπρασίας. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη της δύο (2) ενστάσεις που κατατέθηκαν 
εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο της Υπηρεσία µας, το αρ. πρωτ.63853/431/16 / 27-05-2016 
έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε.Α.Α. συνέταξε πρακτικό µε τις απόψεις της : 
 
Επί της ένστασης της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» προς την «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.»  

I. Να γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» ως προς το πρώτο σκέλος 
της, κατά της «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.», διότι η εταιρεία 
«ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» κατέθεσε κατάσταση µετοχών όπου µέρος τους (ποσοστό 
94%) κατέχει η εταιρεία «ΜΑΖΑ Α.Τ.Ε.». Η συµµετέχουσα κοινοπραξία όφειλε για την 
εταιρεία «ΜΑΖΑ Α.Τ.Ε.» να καταθέσει υποχρεωτικά ονοµαστικές µετοχές στο σύνολό 
τους µέχρι φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 (Εφαρµοστέα Νοµοθεσία), το 
άρθρο 24.1.5 της εγκεκριµένης διακήρυξης που αναφέρει : «…..να προσκοµίσει αναλυτική 
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας…..». Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.3414/2005: «Οι µετοχές των ανώνυµων εταιρειών που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα, σε διαγωνιστική 
διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων …..………………  είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές, προκειµένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγων 
αποκλεισµού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης ………… Εφόσον 
µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου.». 
           Επίσης κατά την έννοια δε των ιδίων ως άνω διατάξεων, ελληνική ανώνυµη εταιρεία 
που συµµετέχει µεµονωµένα ή ως µέλος κοινοπραξίας στην ένδικη διαδικασία (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 
755/2007) και δεν υποβάλλει µαζί µε την προσφορά της, νοµότυπα και επικαιροποιηµένα, τα 
οριζόµενα δικαιολογητικά, όχι µόνο για την ίδια, αλλά και για τη συνεργαζόµενη µε αυτή 
ανώνυµη εταιρεία - µέλος της κοινοπραξίας, όπως ενδεχοµένως και για τις ανώνυµες 
εταιρείες - µετόχους της ή µετόχους µετόχων της κ.λπ., αποκλείεται από το διαγωνισµό 
(∆ΕΛαρ 33/2014, ΕΑ ΣτΕ 713/2006). 

 
II. Να µη γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» ως προς το δεύτερο 

σκέλος της, κατά της «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.», για την 
αναγραφή στην οικονοµική της προσφορά της ηµεροµηνίας 26-01-2016 (ηµεροµηνία 
δηµοπρασίας που δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω αποχής των µελών της επιτροπής 
διαγωνισµού) αντί 01-03-2016 που διενεργήθηκε ο διαγωνισµός, καθώς η επιτροπή θεωρεί 
ότι σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της εγκεκριµένης διακήρυξης δεν υπάρχουν επουσιώδεις 
ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς.   

 
Επί της ένστασης της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» προς την εταιρεία «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» 
και «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.»  

I. Να µη γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» ως προς το πρώτο 
σκέλος της, κατά της εταιρείας «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.», η οποία έχει καταθέσει την αρ. πρωτ. 
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∆15/19134/2015 / 10-12-2015 Ενηµερότητα Πτυχίου της εταιρείας «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» και είναι 
σε ισχύει κατά την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας (µέχρι τις 11-08-2016) και επί πλέον έχει 
καταθέσει την από 01-03-2016 υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρει : «η εταιρεία είναι 
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 
………………..…… και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί 
µειοδότης.». Σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 23.2.1 της εγκεκριµένης διακήρυξης: «Η 
Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόµισης των αντίστοιχων 
επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η 
οποία δεν τις αφορά. Η Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ 
κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η 
ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την 
ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του 
µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά 
ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα 
αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης.». Επίσης στο άρθρο 4.2 της διακηρύξεως ορίζεται ότι 
όποιος αναδειχθεί µειοδότης καλείται, πριν από την σύναψη της συµβάσεως, να 
προσκοµίσει, µεταξύ άλλων, και αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
«αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στον διαγωνισµό προκύπτει ότι 
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών 
του αναδόχου είχε (ή έχει, αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκοµισθέντων για την 
έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν 
ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την µέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την 
υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του».  
Από τις ανωτέρω διατάξεις της διακήρυξης, σε συνδυασµό και µε τη προεκτεθείσα διάταξη 
της παρ. 4.2. αυτής, ότι µε τη διακήρυξη καθορίζεται µε συγκεκριµένο τρόπο το περιεχόµενο 
της υποβλητέας υπεύθυνης δήλωσης στην οποία αρκεί να δηλώνεται  ότι ο συµµετέχων είναι 
ασφαλιστικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την 
ενηµερότητα αυτή εφ΄ όσον αναδειχθεί µειοδότης, χωρίς να απαιτείται ειδικότερη µνεία στην 
υπεύθυνη δήλωση ως προς την ασφαλιστική ενηµερότητα κάθε συγκεκριµένου εκτελούµενου 
από την επιχείρηση έργου ή η προσκοµιδή αυτοτελώς βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενηµερότητας για κάθε εκτελούµενο έργο. (πρβλ. ΣτΕ 5022/2012, µε την οποία έχει κριθεί, 
επί διακηρύξεως αντιστοίχου περιεχοµένου, ότι κατά την έννοια της τελευταίας αυτής, 
διατάξεως, εν όψει και της προεκτεθείσης εννοίας του άρθρου 22.3, όταν η αναγραφοµένη 
στην «ενηµερότητα πτυχίου» φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα της διαγωνιζοµένης 
εργοληπτικής επιχειρήσεως εν γένει, ως προς το σύνολο δηλαδή των δραστηριοτήτων της, 
δεν έχει λήξει κατά την ηµεροµηνία λήξεως της παραλαβής των προσφορών, δεν υφίσταται 
υποχρέωση της επιχειρήσεως αυτής να υποβάλει την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, 
ανεξαρτήτως αν, ως προς συγκεκριµένο έργο που εκτελεί η εν λόγω εργοληπτική επιχείρηση, 
στην «ενηµερότητα πτυχίου» εµφανίζεται να έχει λήξει η ασφαλιστική της ενηµερότητα).  

 

II. Να µη γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», ως προς το δεύτερο 
σκέλος της κατά των εταιρειών «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Ε.» και «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.», αν η κοινή µετοχική 
σύνθεση των δύο ανωτέρω συµµετεχουσών εταιριών και επιπλέον η συµµετοχή σε αυτές των 
ιδίων προσώπων στη θέση των νοµίµων εκπροσώπων (και συγκεκριµένα όταν ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος και Πρόεδρος της µίας είναι ταυτόχρονα και Αντιπρόεδρος της άλλης και 
αντίστροφα), συνιστά λόγο αποκλεισµού τους από το διαγωνισµό, για τον προβαλλόµενο 
λόγο ότι δεν υπάρχει πραγµατικός συναγωνισµός και παραβιάζεται η αρχή της ίσης 
µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 3669/2008 «2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας ακυρώνεται πριν από την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης µε αιτιολογηµένη 
απόφαση της προϊσταµένης αρχής, ενώ και η εκδοθείσα απόφαση κατακύρωσης ανακαλείται 
από την ίδια, πριν από τη σύναψη της σύµβασης, εφόσον συντρέχει έστω και µία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: α) Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού εµφιλοχώρησαν παραβιάσεις 
των κειµένων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας και δεν µπορούν να αποκατασταθούν αλλιώς παρά µε την ακύρωση του 
αποτελέσµατος. γ) Ο συναγωνισµός δεν υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι οι 
διαγωνιζόµενοι συνεννοήθηκαν για να αποφύγουν τον πραγµατικό συναγωνισµό. Σε 
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περίπτωση ακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ή ανάκλησης της σχετικής 
απόφασης λόγω συνεννόησης των διαγωνιζοµένων, οι συνεννοηθέντες αποκλείονται από την 
καθ` οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή στην εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και κινείται εναντίον 
τους υποχρεωτικά, µε πρωτοβουλία της προϊσταµένης αρχής, η προβλεπόµενη από τις 
κείµενες διατάξεις πειθαρχική διαδικασία». 
 Εξάλλου σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 της διακήρυξης 
«κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά». 
 Περαιτέρω από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 προκύπτει ότι η ανώνυµη εταιρεία είναι 
κεφαλαιουχική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα, πρόκειται δηλαδή για  αυθύπαρκτη στο 
χώρο και συνεχή στο χρόνο οντότητα, διακεκριµένη από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα των 
µετόχων της, που έχει ικανότητα δικαίου και είναι φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.  
 Όπως γίνεται δεκτό, από τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3669/2008 σε συνδυασµό και µε 
την προρρηθείσα διάταξη της διακήρυξης, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη των σκοπών της 
ίσης µεταχείρισης των υποβαλλόντων προσφορά και της διαφάνειας κατά τις διαδικασίες 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, δεν απαγορεύεται η συµµετοχή στο διαγωνισµό µε 
ξεχωριστές προσφορές αυτοτελών και αυθύπαρκτων νοµικών προσώπων (επιχειρήσεων), µε 
µόνη αιτία το γεγονός ότι παρουσιάζουν κοινή µετοχική σύνθεση ή έχουν κοινά πρόσωπα 
ευθύνης.  
Όπως δε έχει κριθεί, η διοίκηση θα πρέπει να αιτιολογεί την κρίση της περί κατάχρησης της 
αρχής της αυτοτέλειας των νοµικών προσώπων λαµβάνοντας υπόψη τις συγκεκριµένες 
περιστάσεις εκάστου διαγωνισµού και δη το εάν οι εν λόγω εταιρίες ήταν οι  µοναδικές 
συµµετέχουσες στο διαγωνισµό ή εάν αντίθετα αναπτύχθηκε υψηλός ανταγωνισµός µε τη 
συµµετοχή πολυάριθµων υποψηφίων αναδόχων, εάν, ενόψει και του ότι το κριτήριο ανάθεσης 
στην κρίσιµη διαγωνιστική διαδικασία ήταν η χαµηλότερη τιµή, η πιθανολογούµενη γνώση από 
τη µια εταιρεία της οικονοµικής προσφοράς της άλλης ήταν δυνατόν να διαµορφώσει σε βάρος 
των λοιπών συνυποψηφίων τους το περιεχόµενο αυτής κατά παράβαση του υγιούς και 
ελεύθερου ανταγωνισµού και της υποχρεωτικής κατά τη διακήρυξη υποβολής µίας και µόνο 
οικονοµικής προσφοράς από κάθε υποψήφιο, εάν από το περιεχόµενο των οικονοµικών 
προσφορών προκύπτουν ενδείξεις προσυνεννόησης κλπ. 
Με βάση τα παραπάνω η κοινή µετοχική σύνθεση δύο διαγωνιζοµένων εταιριών ή και η εν 
µέρει ή εν όλω ταύτιση των προσώπων ευθύνης αυτών δεν συνεπάγεται άνευ άλλου τινός τον 
αποκλεισµό των εν λόγω εταιριών από τη διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης στον συγκεκριµένο 
διαγωνισµό υπήρξε επαρκής συναγωνισµός (έλαβαν µέρος 45 διαγωνιζόµενοι).   

 
Επί της ένστασης της εταιρείας «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» προς την «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.»  

I. Να γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΕΡΓ. ΗΛ. Α.Τ.Ε.» ως προς το πρώτο σκέλος της, 
κατά της «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.», διότι η εταιρεία 
«ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» κατέθεσε κατάσταση µετοχών όπου µέρος τους (ποσοστό 
94%) κατέχει η εταιρεία «ΜΑΖΑ Α.Τ.Ε.». Η συµµετέχουσα κοινοπραξία όφειλε για την 
εταιρεία «ΜΑΖΑ Α.Τ.Ε.» να καταθέσει υποχρεωτικά ονοµαστικές µετοχές στο σύνολό 
τους µέχρι φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 (Εφαρµοστέα Νοµοθεσία), το 
άρθρο 24.1.5 της εγκεκριµένης διακήρυξης που αναφέρει : «…..να προσκοµίσει αναλυτική 
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας…..». Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.3414/2005: «Οι µετοχές των ανώνυµων εταιρειών που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα, σε διαγωνιστική 
διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων …..………………  είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές, προκειµένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγων 
αποκλεισµού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης ………… Εφόσον 
µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου.». 
           Επίσης κατά την έννοια δε των ιδίων ως άνω διατάξεων, ελληνική ανώνυµη εταιρεία 
που συµµετέχει µεµονωµένα ή ως µέλος κοινοπραξίας στην ένδικη διαδικασία (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 
755/2007) και δεν υποβάλλει µαζί µε την προσφορά της, νοµότυπα και επικαιροποιηµένα, τα 
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οριζόµενα δικαιολογητικά, όχι µόνο για την ίδια, αλλά και για τη συνεργαζόµενη µε αυτή 
ανώνυµη εταιρεία - µέλος της κοινοπραξίας, όπως ενδεχοµένως και για τις ανώνυµες 
εταιρείες - µετόχους της ή µετόχους µετόχων της κ.λπ., αποκλείεται από το διαγωνισµό 
(∆ΕΛαρ 33/2014, ΕΑ ΣτΕ 713/2006). 

 

II. Να µη γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» ως προς το δεύτερο σκέλος 
της, κατά της «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.», για την αναγραφή 
στην οικονοµική της προσφορά της ηµεροµηνίας 26-01-2016 (ηµεροµηνία δηµοπρασίας που 
δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω αποχής των µελών της επιτροπής διαγωνισµού) αντί 01-03-
2016 που διενεργήθηκε ο διαγωνισµός, καθώς η επιτροπή θεωρεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο 
24.2 της εγκεκριµένης διακήρυξης δεν υπάρχουν επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των 
στοιχείων στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 

 
1. Επί της ένστασης της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» προς την «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.»  

I. Να γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» ως προς το πρώτο σκέλος 
της, κατά της «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.», διότι η εταιρεία 
«ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» κατέθεσε κατάσταση µετοχών όπου µέρος τους (ποσοστό 
94%) κατέχει η εταιρεία «ΜΑΖΑ Α.Τ.Ε.». Η συµµετέχουσα κοινοπραξία όφειλε για την 
εταιρεία «ΜΑΖΑ Α.Τ.Ε.» να καταθέσει υποχρεωτικά ονοµαστικές µετοχές στο σύνολό 
τους µέχρι φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 (Εφαρµοστέα Νοµοθεσία), το 
άρθρο 24.1.5 της εγκεκριµένης διακήρυξης που αναφέρει : «…..να προσκοµίσει αναλυτική 
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας…..». Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.3414/2005: «Οι µετοχές των ανώνυµων εταιρειών που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα, σε διαγωνιστική 
διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων …..………………  είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές, προκειµένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγων 
αποκλεισµού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης ………… Εφόσον 
µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου.». 
           Επίσης κατά την έννοια δε των ιδίων ως άνω διατάξεων, ελληνική ανώνυµη εταιρεία 
που συµµετέχει µεµονωµένα ή ως µέλος κοινοπραξίας στην ένδικη διαδικασία (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 
755/2007) και δεν υποβάλλει µαζί µε την προσφορά της, νοµότυπα και επικαιροποιηµένα, τα 
οριζόµενα δικαιολογητικά, όχι µόνο για την ίδια, αλλά και για τη συνεργαζόµενη µε αυτή 
ανώνυµη εταιρεία - µέλος της κοινοπραξίας, όπως ενδεχοµένως και για τις ανώνυµες 
εταιρείες - µετόχους της ή µετόχους µετόχων της κ.λπ., αποκλείεται από το διαγωνισµό 
(∆ΕΛαρ 33/2014, ΕΑ ΣτΕ 713/2006). 

 
II. Να µη γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» ως προς το δεύτερο 

σκέλος της, κατά της «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.», για την 
αναγραφή στην οικονοµική της προσφορά της ηµεροµηνίας 26-01-2016 (ηµεροµηνία 
δηµοπρασίας που δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω αποχής των µελών της επιτροπής 
διαγωνισµού) αντί 01-03-2016 που διενεργήθηκε ο διαγωνισµός, καθώς η επιτροπή θεωρεί 
ότι σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της εγκεκριµένης διακήρυξης δεν υπάρχουν επουσιώδεις 
ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς.   

 
Επί της ένστασης της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» προς την εταιρεία «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» 
και «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.»  

I. Να µη γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» ως προς το πρώτο 
σκέλος της, κατά της εταιρείας «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.», η οποία έχει καταθέσει την αρ. πρωτ. 
∆15/19134/2015 / 10-12-2015 Ενηµερότητα Πτυχίου της εταιρείας «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» και είναι 
σε ισχύει κατά την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας (µέχρι τις 11-08-2016) και επί πλέον έχει 
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καταθέσει την από 01-03-2016 υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρει : «η εταιρεία είναι 
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 
………………..…… και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί 
µειοδότης.». Σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 23.2.1 της εγκεκριµένης διακήρυξης: «Η 
Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόµισης των αντίστοιχων 
επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η 
οποία δεν τις αφορά. Η Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ 
κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η 
ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την 
ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του 
µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά 
ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα 
αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης.». Επίσης στο άρθρο 4.2 της διακηρύξεως ορίζεται ότι 
όποιος αναδειχθεί µειοδότης καλείται, πριν από την σύναψη της συµβάσεως, να 
προσκοµίσει, µεταξύ άλλων, και αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
«αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στον διαγωνισµό προκύπτει ότι 
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών 
του αναδόχου είχε (ή έχει, αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκοµισθέντων για την 
έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν 
ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την µέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την 
υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του».  
Από τις ανωτέρω διατάξεις της διακήρυξης, σε συνδυασµό και µε τη προεκτεθείσα διάταξη 
της παρ. 4.2. αυτής, ότι µε τη διακήρυξη καθορίζεται µε συγκεκριµένο τρόπο το περιεχόµενο 
της υποβλητέας υπεύθυνης δήλωσης στην οποία αρκεί να δηλώνεται  ότι ο συµµετέχων είναι 
ασφαλιστικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την 
ενηµερότητα αυτή εφ΄ όσον αναδειχθεί µειοδότης, χωρίς να απαιτείται ειδικότερη µνεία στην 
υπεύθυνη δήλωση ως προς την ασφαλιστική ενηµερότητα κάθε συγκεκριµένου εκτελούµενου 
από την επιχείρηση έργου ή η προσκοµιδή αυτοτελώς βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενηµερότητας για κάθε εκτελούµενο έργο. (πρβλ. ΣτΕ 5022/2012, µε την οποία έχει κριθεί, 
επί διακηρύξεως αντιστοίχου περιεχοµένου, ότι κατά την έννοια της τελευταίας αυτής, 
διατάξεως, εν όψει και της προεκτεθείσης εννοίας του άρθρου 22.3, όταν η αναγραφοµένη 
στην «ενηµερότητα πτυχίου» φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα της διαγωνιζοµένης 
εργοληπτικής επιχειρήσεως εν γένει, ως προς το σύνολο δηλαδή των δραστηριοτήτων της, 
δεν έχει λήξει κατά την ηµεροµηνία λήξεως της παραλαβής των προσφορών, δεν υφίσταται 
υποχρέωση της επιχειρήσεως αυτής να υποβάλει την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, 
ανεξαρτήτως αν, ως προς συγκεκριµένο έργο που εκτελεί η εν λόγω εργοληπτική επιχείρηση, 
στην «ενηµερότητα πτυχίου» εµφανίζεται να έχει λήξει η ασφαλιστική της ενηµερότητα).  

 

II. Να µη γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», ως προς το δεύτερο 
σκέλος της κατά των εταιρειών «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Ε.» και «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.», αν η κοινή µετοχική 
σύνθεση των δύο ανωτέρω συµµετεχουσών εταιριών και επιπλέον η συµµετοχή σε αυτές των 
ιδίων προσώπων στη θέση των νοµίµων εκπροσώπων (και συγκεκριµένα όταν ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος και Πρόεδρος της µίας είναι ταυτόχρονα και Αντιπρόεδρος της άλλης και 
αντίστροφα), συνιστά λόγο αποκλεισµού τους από το διαγωνισµό, για τον προβαλλόµενο 
λόγο ότι δεν υπάρχει πραγµατικός συναγωνισµός και παραβιάζεται η αρχή της ίσης 
µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 3669/2008 «2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας ακυρώνεται πριν από την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης µε αιτιολογηµένη 
απόφαση της προϊσταµένης αρχής, ενώ και η εκδοθείσα απόφαση κατακύρωσης ανακαλείται 
από την ίδια, πριν από τη σύναψη της σύµβασης, εφόσον συντρέχει έστω και µία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: α) Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού εµφιλοχώρησαν παραβιάσεις 
των κειµένων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας και δεν µπορούν να αποκατασταθούν αλλιώς παρά µε την ακύρωση του 
αποτελέσµατος. γ) Ο συναγωνισµός δεν υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι οι 
διαγωνιζόµενοι συνεννοήθηκαν για να αποφύγουν τον πραγµατικό συναγωνισµό. Σε 
περίπτωση ακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ή ανάκλησης της σχετικής 
απόφασης λόγω συνεννόησης των διαγωνιζοµένων, οι συνεννοηθέντες αποκλείονται από την 
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καθ` οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή στην εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και κινείται εναντίον 
τους υποχρεωτικά, µε πρωτοβουλία της προϊσταµένης αρχής, η προβλεπόµενη από τις 
κείµενες διατάξεις πειθαρχική διαδικασία». 
 Εξάλλου σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 της διακήρυξης 
«κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά». 
 Περαιτέρω από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 προκύπτει ότι η ανώνυµη εταιρεία είναι 
κεφαλαιουχική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα, πρόκειται δηλαδή για  αυθύπαρκτη στο 
χώρο και συνεχή στο χρόνο οντότητα, διακεκριµένη από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα των 
µετόχων της, που έχει ικανότητα δικαίου και είναι φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.  
 Όπως γίνεται δεκτό, από τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3669/2008 σε συνδυασµό και µε 
την προρρηθείσα διάταξη της διακήρυξης, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη των σκοπών της 
ίσης µεταχείρισης των υποβαλλόντων προσφορά και της διαφάνειας κατά τις διαδικασίες 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, δεν απαγορεύεται η συµµετοχή στο διαγωνισµό µε 
ξεχωριστές προσφορές αυτοτελών και αυθύπαρκτων νοµικών προσώπων (επιχειρήσεων), µε 
µόνη αιτία το γεγονός ότι παρουσιάζουν κοινή µετοχική σύνθεση ή έχουν κοινά πρόσωπα 
ευθύνης.  
Όπως δε έχει κριθεί, η διοίκηση θα πρέπει να αιτιολογεί την κρίση της περί κατάχρησης της 
αρχής της αυτοτέλειας των νοµικών προσώπων λαµβάνοντας υπόψη τις συγκεκριµένες 
περιστάσεις εκάστου διαγωνισµού και δη το εάν οι εν λόγω εταιρίες ήταν οι  µοναδικές 
συµµετέχουσες στο διαγωνισµό ή εάν αντίθετα αναπτύχθηκε υψηλός ανταγωνισµός µε τη 
συµµετοχή πολυάριθµων υποψηφίων αναδόχων, εάν, ενόψει και του ότι το κριτήριο ανάθεσης 
στην κρίσιµη διαγωνιστική διαδικασία ήταν η χαµηλότερη τιµή, η πιθανολογούµενη γνώση από 
τη µια εταιρεία της οικονοµικής προσφοράς της άλλης ήταν δυνατόν να διαµορφώσει σε βάρος 
των λοιπών συνυποψηφίων τους το περιεχόµενο αυτής κατά παράβαση του υγιούς και 
ελεύθερου ανταγωνισµού και της υποχρεωτικής κατά τη διακήρυξη υποβολής µίας και µόνο 
οικονοµικής προσφοράς από κάθε υποψήφιο, εάν από το περιεχόµενο των οικονοµικών 
προσφορών προκύπτουν ενδείξεις προσυνεννόησης κλπ. 
Με βάση τα παραπάνω η κοινή µετοχική σύνθεση δύο διαγωνιζοµένων εταιριών ή και η εν 
µέρει ή εν όλω ταύτιση των προσώπων ευθύνης αυτών δεν συνεπάγεται άνευ άλλου τινός τον 
αποκλεισµό των εν λόγω εταιριών από τη διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης στον συγκεκριµένο 
διαγωνισµό υπήρξε επαρκής συναγωνισµός (έλαβαν µέρος 45 διαγωνιζόµενοι).   

 
Επί της ένστασης της εταιρείας «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» προς την «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.»  

I. Να γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΕΡΓ. ΗΛ. Α.Τ.Ε.» ως προς το πρώτο σκέλος της, 
κατά της «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.», διότι η εταιρεία 
«ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» κατέθεσε κατάσταση µετοχών όπου µέρος τους (ποσοστό 
94%) κατέχει η εταιρεία «ΜΑΖΑ Α.Τ.Ε.». Η συµµετέχουσα κοινοπραξία όφειλε για την 
εταιρεία «ΜΑΖΑ Α.Τ.Ε.» να καταθέσει υποχρεωτικά ονοµαστικές µετοχές στο σύνολό 
τους µέχρι φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 (Εφαρµοστέα Νοµοθεσία), το 
άρθρο 24.1.5 της εγκεκριµένης διακήρυξης που αναφέρει : «…..να προσκοµίσει αναλυτική 
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας…..». Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.3414/2005: «Οι µετοχές των ανώνυµων εταιρειών που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα, σε διαγωνιστική 
διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων …..………………  είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές, προκειµένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγων 
αποκλεισµού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης ………… Εφόσον 
µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου.». 
           Επίσης κατά την έννοια δε των ιδίων ως άνω διατάξεων, ελληνική ανώνυµη εταιρεία 
που συµµετέχει µεµονωµένα ή ως µέλος κοινοπραξίας στην ένδικη διαδικασία (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 
755/2007) και δεν υποβάλλει µαζί µε την προσφορά της, νοµότυπα και επικαιροποιηµένα, τα 
οριζόµενα δικαιολογητικά, όχι µόνο για την ίδια, αλλά και για τη συνεργαζόµενη µε αυτή 
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ανώνυµη εταιρεία - µέλος της κοινοπραξίας, όπως ενδεχοµένως και για τις ανώνυµες 
εταιρείες - µετόχους της ή µετόχους µετόχων της κ.λπ., αποκλείεται από το διαγωνισµό 
(∆ΕΛαρ 33/2014, ΕΑ ΣτΕ 713/2006). 

 

II. Να µη γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» ως προς το δεύτερο σκέλος 
της, κατά της «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.», για την αναγραφή 
στην οικονοµική της προσφορά της ηµεροµηνίας 26-01-2016 (ηµεροµηνία δηµοπρασίας που 
δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω αποχής των µελών της επιτροπής διαγωνισµού) αντί 01-03-
2016 που διενεργήθηκε ο διαγωνισµός, καθώς η επιτροπή θεωρεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο 
24.2 της εγκεκριµένης διακήρυξης δεν υπάρχουν επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των 
στοιχείων στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς.  

 
2. Την έγκριση του από 16-03-2016 πρακτικού της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού µετά την 
εκδίκαση των ενστάσεων και την κατακύρωση του διαγωνισµού για την ανάδειξη 
µειοδότη του έργου: «Κατασκευή αγωγού οµβρίων επί της οδού Κύπρου της ∆.Ε. 
Παλλήνης του ∆ήµου Παλλήνης» προϋπολογισµού 2.160.000,00€ (µε Φ.Π.Α.). στην 
εταιρεία “ΕΡΓ. ΗΛ. ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 65,74% (και επί των απολογιστικών 
έκπτωση 67%) που αντιστοιχεί σε οικονοµική  προσφορά  760.602,87  € (µε  Φ.Π.Α. 23%), 
που αναλύεται ως εξής:  

 

Άθροισµα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ): 
420.037,51€ 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%    
75.606,75€ 

Άθροισµα 
495.644,26€ 

Απρόβλεπτα  15%     
74.346,64€ 

Άθροισµα 
569.990,90€ 

Απολογιστικά  (έκπτωση επί ΓΕ+ΟΕ 67%) 
26.933,90€ 

Σύνολο     
596.924,80€ 

Αναθεώρηση 
21.451,52€ 

Σύνολο     
618.376,32€ 

Φ.Π.Α.    (23%) 
142.226,55€ 

Συνολική ∆απάνη (µε Φ.Π.Α.) : 
760.602,87€ 

 
     Με 2ο προσωρινό µειοδότη την εταιρεία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης 

έκπτωσης 64,28% 
     3ο προσωρινό µειοδότη την εταιρεία “ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 

62,74%. 
3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη ∆.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. Επί της ένστασης της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» προς την «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.»  

I. Να γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» ως προς το πρώτο σκέλος 
της, κατά της «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.», διότι η εταιρεία 
«ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» κατέθεσε κατάσταση µετοχών όπου µέρος τους (ποσοστό 
94%) κατέχει η εταιρεία «ΜΑΖΑ Α.Τ.Ε.». Η συµµετέχουσα κοινοπραξία όφειλε για την 
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εταιρεία «ΜΑΖΑ Α.Τ.Ε.» να καταθέσει υποχρεωτικά ονοµαστικές µετοχές στο σύνολό 
τους µέχρι φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 (Εφαρµοστέα Νοµοθεσία), το 
άρθρο 24.1.5 της εγκεκριµένης διακήρυξης που αναφέρει : «…..να προσκοµίσει αναλυτική 
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας…..». Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.3414/2005: «Οι µετοχές των ανώνυµων εταιρειών που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα, σε διαγωνιστική 
διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων …..………………  είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές, προκειµένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγων 
αποκλεισµού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης ………… Εφόσον 
µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου.». 
           Επίσης κατά την έννοια δε των ιδίων ως άνω διατάξεων, ελληνική ανώνυµη εταιρεία 
που συµµετέχει µεµονωµένα ή ως µέλος κοινοπραξίας στην ένδικη διαδικασία (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 
755/2007) και δεν υποβάλλει µαζί µε την προσφορά της, νοµότυπα και επικαιροποιηµένα, τα 
οριζόµενα δικαιολογητικά, όχι µόνο για την ίδια, αλλά και για τη συνεργαζόµενη µε αυτή 
ανώνυµη εταιρεία - µέλος της κοινοπραξίας, όπως ενδεχοµένως και για τις ανώνυµες 
εταιρείες - µετόχους της ή µετόχους µετόχων της κ.λπ., αποκλείεται από το διαγωνισµό 
(∆ΕΛαρ 33/2014, ΕΑ ΣτΕ 713/2006). 

 
II. Να µη γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» ως προς το δεύτερο 

σκέλος της, κατά της «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.», για την 
αναγραφή στην οικονοµική της προσφορά της ηµεροµηνίας 26-01-2016 (ηµεροµηνία 
δηµοπρασίας που δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω αποχής των µελών της επιτροπής 
διαγωνισµού) αντί 01-03-2016 που διενεργήθηκε ο διαγωνισµός, καθώς η επιτροπή θεωρεί 
ότι σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της εγκεκριµένης διακήρυξης δεν υπάρχουν επουσιώδεις 
ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς.   

 
Επί της ένστασης της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» προς την εταιρεία «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» 
και «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.»  

I. Να µη γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» ως προς το πρώτο 
σκέλος της, κατά της εταιρείας «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.», η οποία έχει καταθέσει την αρ. πρωτ. 
∆15/19134/2015 / 10-12-2015 Ενηµερότητα Πτυχίου της εταιρείας «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» και είναι 
σε ισχύει κατά την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας (µέχρι τις 11-08-2016) και επί πλέον έχει 
καταθέσει την από 01-03-2016 υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρει : «η εταιρεία είναι 
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 
………………..…… και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί 
µειοδότης.». Σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 23.2.1 της εγκεκριµένης διακήρυξης: «Η 
Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόµισης των αντίστοιχων 
επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η 
οποία δεν τις αφορά. Η Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ 
κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η 
ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την 
ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του 
µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά 
ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα 
αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης.». Επίσης στο άρθρο 4.2 της διακηρύξεως ορίζεται ότι 
όποιος αναδειχθεί µειοδότης καλείται, πριν από την σύναψη της συµβάσεως, να 
προσκοµίσει, µεταξύ άλλων, και αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
«αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στον διαγωνισµό προκύπτει ότι 
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών 
του αναδόχου είχε (ή έχει, αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκοµισθέντων για την 
έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν 
ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την µέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την 
υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του».  
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Από τις ανωτέρω διατάξεις της διακήρυξης, σε συνδυασµό και µε τη προεκτεθείσα διάταξη 
της παρ. 4.2. αυτής, ότι µε τη διακήρυξη καθορίζεται µε συγκεκριµένο τρόπο το περιεχόµενο 
της υποβλητέας υπεύθυνης δήλωσης στην οποία αρκεί να δηλώνεται  ότι ο συµµετέχων είναι 
ασφαλιστικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την 
ενηµερότητα αυτή εφ΄ όσον αναδειχθεί µειοδότης, χωρίς να απαιτείται ειδικότερη µνεία στην 
υπεύθυνη δήλωση ως προς την ασφαλιστική ενηµερότητα κάθε συγκεκριµένου εκτελούµενου 
από την επιχείρηση έργου ή η προσκοµιδή αυτοτελώς βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενηµερότητας για κάθε εκτελούµενο έργο. (πρβλ. ΣτΕ 5022/2012, µε την οποία έχει κριθεί, 
επί διακηρύξεως αντιστοίχου περιεχοµένου, ότι κατά την έννοια της τελευταίας αυτής, 
διατάξεως, εν όψει και της προεκτεθείσης εννοίας του άρθρου 22.3, όταν η αναγραφοµένη 
στην «ενηµερότητα πτυχίου» φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα της διαγωνιζοµένης 
εργοληπτικής επιχειρήσεως εν γένει, ως προς το σύνολο δηλαδή των δραστηριοτήτων της, 
δεν έχει λήξει κατά την ηµεροµηνία λήξεως της παραλαβής των προσφορών, δεν υφίσταται 
υποχρέωση της επιχειρήσεως αυτής να υποβάλει την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, 
ανεξαρτήτως αν, ως προς συγκεκριµένο έργο που εκτελεί η εν λόγω εργοληπτική επιχείρηση, 
στην «ενηµερότητα πτυχίου» εµφανίζεται να έχει λήξει η ασφαλιστική της ενηµερότητα).  

 

II. Να µη γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», ως προς το δεύτερο 
σκέλος της κατά των εταιρειών «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Ε.» και «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.», αν η κοινή µετοχική 
σύνθεση των δύο ανωτέρω συµµετεχουσών εταιριών και επιπλέον η συµµετοχή σε αυτές των 
ιδίων προσώπων στη θέση των νοµίµων εκπροσώπων (και συγκεκριµένα όταν ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος και Πρόεδρος της µίας είναι ταυτόχρονα και Αντιπρόεδρος της άλλης και 
αντίστροφα), συνιστά λόγο αποκλεισµού τους από το διαγωνισµό, για τον προβαλλόµενο 
λόγο ότι δεν υπάρχει πραγµατικός συναγωνισµός και παραβιάζεται η αρχή της ίσης 
µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 3669/2008 «2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας ακυρώνεται πριν από την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης µε αιτιολογηµένη 
απόφαση της προϊσταµένης αρχής, ενώ και η εκδοθείσα απόφαση κατακύρωσης ανακαλείται 
από την ίδια, πριν από τη σύναψη της σύµβασης, εφόσον συντρέχει έστω και µία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: α) Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού εµφιλοχώρησαν παραβιάσεις 
των κειµένων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας και δεν µπορούν να αποκατασταθούν αλλιώς παρά µε την ακύρωση του 
αποτελέσµατος. γ) Ο συναγωνισµός δεν υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι οι 
διαγωνιζόµενοι συνεννοήθηκαν για να αποφύγουν τον πραγµατικό συναγωνισµό. Σε 
περίπτωση ακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ή ανάκλησης της σχετικής 
απόφασης λόγω συνεννόησης των διαγωνιζοµένων, οι συνεννοηθέντες αποκλείονται από την 
καθ` οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή στην εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και κινείται εναντίον 
τους υποχρεωτικά, µε πρωτοβουλία της προϊσταµένης αρχής, η προβλεπόµενη από τις 
κείµενες διατάξεις πειθαρχική διαδικασία». 
 Εξάλλου σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 της διακήρυξης 
«κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά». 
 Περαιτέρω από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 προκύπτει ότι η ανώνυµη εταιρεία είναι 
κεφαλαιουχική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα, πρόκειται δηλαδή για  αυθύπαρκτη στο 
χώρο και συνεχή στο χρόνο οντότητα, διακεκριµένη από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα των 
µετόχων της, που έχει ικανότητα δικαίου και είναι φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.  
 Όπως γίνεται δεκτό, από τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3669/2008 σε συνδυασµό και µε 
την προρρηθείσα διάταξη της διακήρυξης, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη των σκοπών της 
ίσης µεταχείρισης των υποβαλλόντων προσφορά και της διαφάνειας κατά τις διαδικασίες 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, δεν απαγορεύεται η συµµετοχή στο διαγωνισµό µε 
ξεχωριστές προσφορές αυτοτελών και αυθύπαρκτων νοµικών προσώπων (επιχειρήσεων), µε 
µόνη αιτία το γεγονός ότι παρουσιάζουν κοινή µετοχική σύνθεση ή έχουν κοινά πρόσωπα 
ευθύνης.  
Όπως δε έχει κριθεί, η διοίκηση θα πρέπει να αιτιολογεί την κρίση της περί κατάχρησης της 
αρχής της αυτοτέλειας των νοµικών προσώπων λαµβάνοντας υπόψη τις συγκεκριµένες 
περιστάσεις εκάστου διαγωνισµού και δη το εάν οι εν λόγω εταιρίες ήταν οι  µοναδικές 
συµµετέχουσες στο διαγωνισµό ή εάν αντίθετα αναπτύχθηκε υψηλός ανταγωνισµός µε τη 
συµµετοχή πολυάριθµων υποψηφίων αναδόχων, εάν, ενόψει και του ότι το κριτήριο ανάθεσης 

ΑΔΑ: ΩΘ787Λ7-226



στην κρίσιµη διαγωνιστική διαδικασία ήταν η χαµηλότερη τιµή, η πιθανολογούµενη γνώση από 
τη µια εταιρεία της οικονοµικής προσφοράς της άλλης ήταν δυνατόν να διαµορφώσει σε βάρος 
των λοιπών συνυποψηφίων τους το περιεχόµενο αυτής κατά παράβαση του υγιούς και 
ελεύθερου ανταγωνισµού και της υποχρεωτικής κατά τη διακήρυξη υποβολής µίας και µόνο 
οικονοµικής προσφοράς από κάθε υποψήφιο, εάν από το περιεχόµενο των οικονοµικών 
προσφορών προκύπτουν ενδείξεις προσυνεννόησης κλπ. 
Με βάση τα παραπάνω η κοινή µετοχική σύνθεση δύο διαγωνιζοµένων εταιριών ή και η εν 
µέρει ή εν όλω ταύτιση των προσώπων ευθύνης αυτών δεν συνεπάγεται άνευ άλλου τινός τον 
αποκλεισµό των εν λόγω εταιριών από τη διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης στον συγκεκριµένο 
διαγωνισµό υπήρξε επαρκής συναγωνισµός (έλαβαν µέρος 45 διαγωνιζόµενοι).   

 
Επί της ένστασης της εταιρείας «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» προς την «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.»  

I. Να γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΕΡΓ. ΗΛ. Α.Τ.Ε.» ως προς το πρώτο σκέλος της, 
κατά της «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.», διότι η εταιρεία 
«ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» κατέθεσε κατάσταση µετοχών όπου µέρος τους (ποσοστό 
94%) κατέχει η εταιρεία «ΜΑΖΑ Α.Τ.Ε.». Η συµµετέχουσα κοινοπραξία όφειλε για την 
εταιρεία «ΜΑΖΑ Α.Τ.Ε.» να καταθέσει υποχρεωτικά ονοµαστικές µετοχές στο σύνολό 
τους µέχρι φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 (Εφαρµοστέα Νοµοθεσία), το 
άρθρο 24.1.5 της εγκεκριµένης διακήρυξης που αναφέρει : «…..να προσκοµίσει αναλυτική 
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας…..». Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.3414/2005: «Οι µετοχές των ανώνυµων εταιρειών που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα, σε διαγωνιστική 
διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων …..………………  είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές, προκειµένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγων 
αποκλεισµού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης ………… Εφόσον 
µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου.». 
           Επίσης κατά την έννοια δε των ιδίων ως άνω διατάξεων, ελληνική ανώνυµη εταιρεία 
που συµµετέχει µεµονωµένα ή ως µέλος κοινοπραξίας στην ένδικη διαδικασία (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 
755/2007) και δεν υποβάλλει µαζί µε την προσφορά της, νοµότυπα και επικαιροποιηµένα, τα 
οριζόµενα δικαιολογητικά, όχι µόνο για την ίδια, αλλά και για τη συνεργαζόµενη µε αυτή 
ανώνυµη εταιρεία - µέλος της κοινοπραξίας, όπως ενδεχοµένως και για τις ανώνυµες 
εταιρείες - µετόχους της ή µετόχους µετόχων της κ.λπ., αποκλείεται από το διαγωνισµό 
(∆ΕΛαρ 33/2014, ΕΑ ΣτΕ 713/2006). 

 

II. Να µη γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» ως προς το δεύτερο σκέλος 
της, κατά της «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.», για την αναγραφή 
στην οικονοµική της προσφορά της ηµεροµηνίας 26-01-2016 (ηµεροµηνία δηµοπρασίας που 
δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω αποχής των µελών της επιτροπής διαγωνισµού) αντί 01-03-
2016 που διενεργήθηκε ο διαγωνισµός, καθώς η επιτροπή θεωρεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο 
24.2 της εγκεκριµένης διακήρυξης δεν υπάρχουν επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των 
στοιχείων στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς.  

 
2. Την έγκριση του από 16-03-2016 πρακτικού της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού µετά την εκδίκαση 
των ενστάσεων και την κατακύρωση του διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη του έργου: 
«Κατασκευή αγωγού οµβρίων επί της οδού Κύπρου της ∆.Ε. Παλλήνης του ∆ήµου Παλλήνης» 
προϋπολογισµού 2.160.000,00€ (δύο εκατοµµύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ) (µε Φ.Π.Α.). στην 
εταιρεία “ΕΡΓ. ΗΛ. ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 65,74% (εξήντα πέντε κόµµα εβδοµήντα 
τέσσερα τοις εκατό) (και επί των απολογιστικών έκπτωση 67% - εξήντα επτά τοις εκατό-) που 
αντιστοιχεί σε οικονοµική  προσφορά  760.602,87€  (επτακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσια δύο 
ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά) (µε  Φ.Π.Α. 23%), που αναλύεται ως εξής:  
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Άθροισµα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ): 
420.037,51€ 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%    
75.606,75€ 

Άθροισµα 
495.644,26€ 

Απρόβλεπτα  15%     
74.346,64€ 

Άθροισµα 
569.990,90€ 

Απολογιστικά  (έκπτωση επί ΓΕ+ΟΕ 67%) 
26.933,90€ 

Σύνολο     
596.924,80€ 

Αναθεώρηση 
21.451,52€ 

Σύνολο     
618.376,32€ 

Φ.Π.Α.    (23%) 
142.226,55€ 

Συνολική ∆απάνη (µε Φ.Π.Α.) : 
760.602,87€ 

 
     Με 2ο προσωρινό µειοδότη την εταιρεία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” µε ποσοστό µέσης 

έκπτωσης 64,28% (εξήντα τέσσερα κόµµα είκοσι οκτώ τοις εκατό)  
     3ο προσωρινό µειοδότη την εταιρεία “ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ” µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 

62,74% (εξήντα δύο κόµµα εβδοµήντα τέσσερα τοις εκατό). 
3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη ∆.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  
Τζίβα Αιµιλία 
Μπαλάφας Γεώργιος 
∆ηµάκος ∆ηµήτρης  
Μοίρας Ιωάννης 
Τσούπρα Ιωάννα 
Νερούτσου Μαρία 
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