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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 36
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1430/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 12/07/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της 
Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 09/07/2013.  

 

Θέµα 1
o 

 

Λήψη απόφασης ύστερα από τη συζήτηση στην 34
η
/05-07-2013 Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής του θέµατος 

µε τίτλο: «Α) Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού 1ου σταδίου ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για τη σύναψη 
σύµβασης παροχής υπηρεσιών του έργου : «Καθαρισµός  ρεµάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής» προϋπολογισµού 1.000.000,00€ (µε Φ.Π.Α.), Β) Έγκριση αποτελέσµατος 1ου σταδίου του 
διαγωνισµού και Γ) Εξουσιοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την έναρξη της διαδικασίας του 2ου 
σταδίου του διαγωνισµού (αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών)». 
 
Παρόντες:  

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

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. Αφραταίου, η 
οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Το Π.∆. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α΄), «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής». 
3. 3.Την Τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Αττικής (δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2494/4-11-11). 
4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 
5. Τις ισχύουσες διατάξεις του Π.∆. 118/2007, Ν.3886/2010, Π.∆.166/2003, Ν.2362/95, Ν.2286/1995(όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95), το Ν. 3669/2008, το Ν.4070/12 και την οδηγία 2004/18/ΕΚ κλπ. 
6. Την εγκύκλιο 17/10 (αρ. πρωτ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10)  της ∆/νσης Νοµοθετικού Συντονισµού & 

Κωδικοποίησης (∆17) του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 
7. Τη χρηµατοδότηση του έργου από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων(σαεπ 085, κωδ. Έργου 

2012ΕΠ08500120). 
8. Την αρ.83/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η 

διακήρυξη ∆ηµοπρασίας, η αποστολή περίληψης διακήρυξης και η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού 
του έργου του θέµατος. 
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9. Τον διαγωνισµό του έργου του θέµατος που διεξήχθη την 5-4-2013. 
και επειδή 

 Την 5η Απριλίου 2013 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, όπως προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ιαδικασίας 
για την σύναψη σύµβαση παροχής υπηρεσιών 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 υπέβαλε (ονοµατεπώνυµο και αριθµό 
ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου) τον αρίθµησε κατά σειρά παραδόσεως και τον µονόγραψε και 
καταχώρησε στο πρακτικό περιληπτικά την επωνυµία του Παρόχου Υπηρεσιών και κήρυξε τη λήξη της 
παραλαβής, σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας του ανωτέρω έργου (Πίνακας Ι).  
Ο Πρόεδρος του διαγωνισµού επικοινώνησε µε την Υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι δεν 
αφίχθησαν ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 4.1.α για τη ∆ηµοπρασία του υπόψη έργου. 
Στη συνέχεια η επιτροπή µονόγραψε τους φακέλους «οικονοµικών προσφορών» τις έκλεισε όλες σε ένα 
φάκελο ο οποίος σφραγίστηκε και µονογράφηκε, παραλήφθηκε από τον Πρόεδρο για την φύλαξή του.  Μετά 
προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των «δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής ικανότητας» και 
έγινε λεπτοµερής καταγραφή των περιεχοµένων τους (συνοπτικός τίτλος, αριθµός σελίδων και άλλων 
εντύπων, διαγραµµάτων κλπ.) τα αρίθµησε και τα µονόγραψε.   
Στη συνέχεια η επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση προχώρησε στο λεπτοµερή έλεγχο και αξιολόγησης των 
στοιχείων που καταγράφηκαν του φακέλου «δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής ικανότητας». 
Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο κατά σειρά διαγωνιζόµενο, 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) 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 22, 23 και 
24.1 της ∆ιακήρυξης.  
Λόγω όµως του µεγάλου αριθµού προσφορών τα δικαιολογητικά φυλάχτηκαν από τον Πρόεδρο και ο έλεγχος 
ολοκληρώθηκε την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  
 
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:   
Τ.Ε. 68583/2007/οικ./08-04-2013 (προς PROBANK) 
Τ.Ε. 68591/2008/οικ./08-04-2013 (προς ΕΤΑΑ Αθήνας) 
 και ελήφθησαν οι απαντήσεις : 
- Την από 09-04-13 απάντηση PROBANK. 
- Την αρ. πρωτ. 28387-09.04.13 / 10-04-13 απάντηση ΕΤΑΑ Αθήνας. 
 Κατόπιν των ανωτέρω απαντήσεων για την εγκυρότητα των εγγυητικών συµµετοχής από τα 
πιστωτικά ιδρύµατα, µε το αρ. πρωτ. Τ.Ε.  72048 / 2128 / 15-04-2013 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής 
διαγωνισµού κλήθηκαν οι διαγωνιζόµενοι για τη συνέχιση της δηµόσιας συνεδρίασης, ανακοινώθηκε δε σ’ 
αυτούς προφορικά το αποτέλεσµα του λεπτοµερούς ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών που 
υπεβλήθησαν.  
 
Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη και µετά τον λεπτοµερή έλεγχο και την αξιολόγηση των στοιχείων που 
καταγράφηκαν στο φάκελο µε τα «δικαιολογητικά συµµετοχής και τεχνικής ικανότητας» κάθε διαγωνιζόµενου 
διαπιστωθήκαν τα εξής: 
1. Η διαγωνιζόµενη εταιρεία “∆. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Ε.” δεν γίνεται δεκτή, διότι 

σύµφωνα µε το άρθρο 22 της ∆ιακήρυξης παρ. 22.3, δεν έχει προσκοµίσει Βεβαίωση Ασφαλιστικής 
Ενηµερότητας στο όνοµα της εταιρείας.  

2. Η διαγωνιζόµενη εταιρεία “ΑΙΞΩΝΗ Ε.Ε.” δεν γίνεται δεκτή, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 24 της 
∆ιακήρυξης παρ. 24.1.2, δεν φέρουν νόµιµη επικύρωση τα αντίγραφα των τροποποιήσεων του 
καταστατικού της εταιρείας, ούτε αυτά αναφέρονται στις κατατεθειµένες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις.   

3. Η διαγωνιζόµενη εταιρεία “ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ” δεν γίνεται δεκτή, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 22 της 
∆ιακήρυξης παρ. 22.6.3, δεν έχει προσκοµίσει υποσχετικές επιστολές των κατόχων των µηχανηµάτων µε 
αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 91886, ΜΕ 83115 και του φορτηγού ΙΕΖ 7288, τα οποία µετά τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι δεν ανήκουν στην κυριότητά της.   

4. Η διαγωνιζόµενη εταιρεία “ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.” δεν γίνεται δεκτή, διότι δεν τεκµηριώνεται από το αρ. πρωτ. 
ΥΠΑ/∆7/∆/46966/5547 / 18-11-2008 Πιστοποιητικό εµπειρίας (έντυπο Α-Β), η απαιτούµενη από την παρ. 
22.6.1 της ∆ιακήρυξης εµπειρία στον καθαρισµό των ρεµάτων, καθώς το εκτελεσµένο έργο κατατάσσεται 
στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.   

5. Η διαγωνιζόµενη εταιρεία “ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.” γίνεται δεκτή.   
6. Η διαγωνιζόµενη εταιρεία “Ο∆ΟΣ Α.Τ.Ε.” δεν γίνεται δεκτή, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 22 της 

∆ιακήρυξης παρ. 22.6.2α και 22.6.2βιι δεν έχει προσκοµίσει Υπεύθυνη ∆ήλωση ή άλλο δικαιολογητικό 
που να πιστοποιεί το χρόνο κτήσης του πτυχίου και την επαγγελµατική εµπειρία του κου Στεφανέλλη 
Ευάγγελου στο αντικείµενο των υδραυλικών έργων, ο οποίος εµφανίζεται στο οργανόγραµµα ως 
στελεχιακό επιστηµονικό προσωπικό.   
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7. Η διαγωνιζόµενη εταιρεία “∆ΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.” γίνεται δεκτή.   
8. Η διαγωνιζόµενη εταιρεία “Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ” γίνεται δεκτή.   
Η Επιτροπή συνέταξε το Πρακτικό 1

ου
  Σταδίου του ∆ιαγωνισµού, το οποίο αναρτήθηκε την 18-4-2013 και 

σύµφωνα µε το οποίο ΓΙΝΟΝΤΑΙ  ∆ΕΚΤΟΙ  οι ∆ιαγωνιζόµενοι: 
1. ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.  
2. ∆ΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.  
3. Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ  

 
Με το αρ.πρωτ. ΤΕ 78490/2327/οικ/18-4-2013 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόµενους η ανάρτηση του πρακτικού του 1

ου 
σταδίου του διαγωνισµού του 

έργου του θέµατος.  
Εντός του προβλεπόµενου διαστήµατος και συγκεκριµένα την 23-4-2013 υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα δύο 
ενστάσεις  κατά του αναρτηθέντος Πρακτικού 1

ου
 σταδίου: α) της εταιρείας «∆.ΜΑΣΤΟΡΗΣ-

Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.» και β) της εταιρείας  «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.». 
 
Την 29-4-2013 η ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε. υπέβαλε στην υπηρεσία µας το αρ.πρωτ. 1172/29-4-13 υπόµνηµα αναφορικά 
µε το υποβληθέν από αυτή πιστοποιητικό εµπειρίας µε αρ.πρωτ. ΥΠΑ/∆7/∆/46966/5547/08. 
Η Υπηρεσία µας δεν µπορεί να αποφανθεί για την εγκυρότητα του προαναφερθέντος πιστοποιητικού 
εµπειρίας που υπεβλήθη, θεωρεί όµως ότι καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία  για την τήρηση στοιχείων που 
πιστοποιούν την κατασκευαστική εµπειρία κάθε εταιρείας είναι η ∆/νση ∆(15) που χορηγεί και τα πτυχία 
ΜΕΕΠ, από την οποία και ζητήθηκε η επιβεβαίωση του προαναφερθέντος πιστοποιητικού εµπειρίας, λόγω 
της χειρόγραφης προσθήκης.   
Η Επιτροπή αφού µελέτησε το περιεχόµενο των δύο ενστάσεων συνέταξε το από 30-4-2013 πρακτικό µε τις 
απόψεις της επί των ενστάσεων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
1.Α Την απόρριψη της ένστασης της «∆. ΜΑΣΤΟΡΗΣ-Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.», για τυπικούς λόγους 
καθώς: η ενιστάµενη εταιρεία δεν έχει προσκοµίσει το προβλεπόµενο από την παρ. 6 του άρθρου 15 του Π.∆. 
118/07 παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου(κατ΄ελάχιστον 1.000€) για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης. 

Την απόρριψη της ένστασης της «∆.ΜΑΣΤΟΡΗΣ-Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.», για ουσιαστικούς 
λόγους καθώς:  προκειµένου να γίνει παραδεκτή η προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου, στην παρ. 23.2.γ. 
της ∆ιακήρυξης αναφέρεται ρητά ότι η διαγωνιζόµενη εταιρεία οφείλει να προσκοµίσει πιστοποιητικά 
«περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της διαγωνιζόµενης επιχείρησης, όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή 
και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, για την υπόψη επιχείρηση και για όλες τις Κοινοπραξίες 
στις οποίες τούτη συµµετέχει στην Ελλάδα».  
Η ενιστάµενη έχει προσκοµίσει την απαιτούµενη από την ∆ιακήρυξη βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενηµερότητας της Κοινοπραξίας στην οποία συµµετείχε για την εκτέλεση άλλου έργου, πλήν όµως δεν 
έχει προσκοµίσει και βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας της επιχείρησής της. Η ενιστάµενη, 
επικαλούµενη την αρ. 45/2001 εγκύκλιο ΙΚΑ, ισχυρίζεται ότι η ίδια ως εταιρεία καλύπτεται ασφαλιστικά 
από την βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας της Κοινοπραξίας που έχει προσκοµίσει. 

1.Β Την απόρριψη της ένστασης της «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.», για τυπικούς λόγους, καθώς: η ενιστάµενη εταιρεία, για 
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, δεν έχει προσκοµίσει το προβλεπόµενο από την παρ. 6 του άρθρου 15 
του Π.∆. 118/07 παράβολο  υπέρ του ∆ηµοσίου (κατ΄ ελάχιστον 1.000€), αλλά παράβολο 250€ που αφορά 
στην υποβολή ένστασης µε τις διαδικασίες του άρθρου 25 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.4146/2013(άρθρο 59). 

Την απόρριψη της ένστασης της «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.», για ουσιαστικούς λόγους, καθώς:  σύµφωνα µε το 
άρθρο 22.6 της διακήρυξης, για κάθε διαγωνιζόµενο και επί ποινή αποκλεισµού, εκτός των άλλων θα 
τεκµηριώνεται επαρκώς η κατά το πρόσφατο παρελθόν παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή κατασκευής 
έργων παρόµοιων µε το υπό δηµοπράτηση.  
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 11.4 της διακήρυξης αντικείµενο της υπό δηµοπράτηση σύµβασης είναι (α) η 
κοπή και αποµάκρυνση των µη υγιών δένδρων, (β) η εκθάµνωση του εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων 
σε ύψος 0,40 µ., (γ) η αποµάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των φερτών υλικών, (δ) ο καθαρισµός 
οχετών, (ε) οι καθαρισµοί κοίτης και (στ) οι εργασίες ανακατασκευής των συρµατοκιβωτίων. 
Στην προκειµένη περίπτωση από το πιστοποιητικό εµπειρίας που προσκοµίζει η ενιστάµενη εταιρεία, 
προκύπτει ότι το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΣΑΜΟΥ(ΚΑΣΜΑ)» την εµπειρία του οποίου επικαλείται, αφορά 
εργασίες βελτίωσης σε αποστραγγιστικό σύστηµα και στις λοιπές υποδοµές του αεροδροµίου Σάµου, που 
εκτελέστηκαν µε την χρήση των άρθρων του εγκεκριµένου Τιµολογίου της Οδοποιίας(καθαρισµός 
τριγωνικών τάφρων) και όχι µε τη χρήση άρθρων του Τιµολογίου των Υδραυλικών που χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά σε έργα καθαρισµού ρεµάτων και αφορούν εργασίες που περιγράφονται στην παρ. 11.4 της 
∆ιακήρυξης. Στο σηµείο αυτό αναφέρουµε ότι στο µε αρ.πρωτ. ΥΠΑ/∆7/∆/46966/5547/18-11-2008 
υποβληθέν από την ΦΡΑΤΕΚ  πιστοποιητικό εµπειρίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έχει 
συµπληρωθεί χειρόγραφα: 1) στη θέση (α)- έντυπο Α  Σύντοµη περιγραφή Τεχνικού Αντικειµένου ότι 
«στις εργασίες βελτίωσης του αποστραγγιστικού συµπεριλαµβάνονται καθαρισµοί τάφρων κ΄ ρεµάτων» και 
2)στη θέση (θ)-έντυπο Β  Παρατηρήσεις ότι «Οι εργασίες καθαρισµού ρεµάτων έχουν συµπεριληφθεί στο 
αντικείµενο της οδοποιίας». Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Υπηρεσίας µας µε την αρµόδια ∆/νση 
µητρώων εµπειρίας ∆(15) του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε,  την 19-4-2013 µας απεστάλη  µέσω fax αντίγραφο του 
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υπόψη πιστοποιητικού που τηρείται στο αρχείο της και στο οποίο δεν εµφανίζονται οι προαναφερθείσες 
χειρόγραφες συµπληρώσεις.  

2. Την έγκριση του αποτελέσµατος του 1
ου

 Σταδίου του διαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο γίνονται δεκτές για 
την περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού οι εταιρείες ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.,  ∆ΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. και   Χ & 
Κ ΤΕΧΝΙΚΗ. 
3. Την Εξουσιοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την έναρξη της διαδικασίας του 2

ου
 σταδίου του 

διαγωνισµού (αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών). 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

1. Την απόρριψη της ένστασης της «∆.ΜΑΣΤΟΡΗΣ-Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.»: α) για τυπικούς 
λόγους, καθώς η υπόψη εταιρεία δεν έχει προσκοµίσει  το προβλεπόµενο από την παρ. 6 του άρθρου 15 
του Π.∆. 118/07  παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου (κατ΄ ελάχιστον 1.000,00€) για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης και β) για ουσιαστικούς λόγους καθώς:  προκειµένου να γίνει παραδεκτή η προσφορά 
κάθε διαγωνιζόµενου, στην παρ. 23.2.γ. της ∆ιακήρυξης αναφέρεται ρητά ότι η διαγωνιζόµενη εταιρεία 
οφείλει να προσκοµίσει πιστοποιητικά «περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 
διαγωνιζόµενης επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, για την 
υπόψη επιχείρηση και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες τούτη συµµετέχει στην Ελλάδα».  

 Η ενιστάµενη έχει προσκοµίσει την απαιτούµενη από την ∆ιακήρυξη βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενηµερότητας της Κοινοπραξίας στην οποία συµµετείχε για την εκτέλεση άλλου έργου, πλήν όµως δεν 
έχει προσκοµίσει και βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας της επιχείρησής της. 

2. Κάνει δεκτή την ένσταση της  «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.» καθώς:        
Η υπόψη εταιρεία κατέθεσε συµπληρωµατικό παράβολο(Α/Α 7462/5-7-2013, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού, ποσού 
900€) ώστε να συµπληρωθεί το προβλεπόµενο από την παρ. 6 του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07  
παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου (κατ΄ ελάχιστον 1.000€) για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης. 
Σύµφωνα µε το αρ.πρωτ. 128629/781/4-7-2013 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, το υποβληθέν από την ΦΡΑΤΕΚ πιστοποιητικό εµπειρίας µε αρ.πρωτ. 
ΥΠΑ/∆7/∆/46966/5547/18-11-2008 της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, «πληροί τους όρους της 
∆ιακήρυξης, αποδεικνύοντας το προσόν, ήτοι την τεχνική ικανότητα της εταιρείας στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο», καθώς σε αυτό περιλαµβάνονται και οι καθαρισµοί τάφρων και ρεµάτων, η δε γνησιότητά 
του έχει διαπιστωθεί από την εκδούσα αρχή (αριθ. Πρωτ. ∆9/∆/20104/1644/10-07-2013). 

3. Την έγκριση του αποτελέσµατος του 1ου Σταδίου του διαγωνισµού µετά την εκδίκαση των 
προαναφερθεισών ενστάσεων, σύµφωνα µε την οποία γίνονται δεκτές για την περαιτέρω συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισµού οι εταιρείες ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε. , ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.,  ∆ΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. και   Χ & Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ. 

4. Την Εξουσιοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την έναρξη της διαδικασίας του 2ου σταδίου του 
διαγωνισµού (αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών).   

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Βασίλειος Κόκκαλης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Χρήστος Κουρούσης 

Ελένη Ζαφειρίου  

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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