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                    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 59η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2428/2013 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 08/11/2013,  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 05/11/2013.  

 
Θέμα 2o  

Εκδίκαση της από 07-10-2013 ένστασης της ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., και έγκριση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. 
 
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 

 Χρήστος Κουρούσης  

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

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Πανανάκης πρόεδρος της εταιρεία με την επωνυμία 
ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν κ. 
Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010). 

2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση.  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012) 

3. Το με αριθ. 145/27-12-2010  Π.Δ. "Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής". 
4. Την με αριθ. 44403/20-10-2011 Υ.Α. «Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής 

λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β’2494/04-11-2011). 
5. Την με αριθ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.  

6. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων 
Έργων» (ΦΕΚ Α΄116/18-6-2008).  
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7. Το Ν. 4070/12 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και 
άλλες διατάξεις»  

8. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
9. Το Π.Δ. 7/2013 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 
αρμοδιότητας των Περιφερειών 

10. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 119118/27-06-2013 Aπόφαση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης 
Νησιωτικών Δήμων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, εγκρίθηκε 
η μελέτη με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και μεθοδολογίας κατασκευής του έργου: 
Σύστημα ναυδέτου κοντά νησάκι Αγ. Νικόλαος Ν. Ύδρας», η οποία περιλαμβάνει και τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου του θέματος πλην της Διακήρυξης. 

11. Την με αρ. 1496/2013 (Συνεδρίαση 38η/19-07-2013) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για τη δημοπράτηση 
του έργου, η δημοπράτηση του έργου την 03-09-2013 και η συγκρότηση της επιτροπής 
διαγωνισμού. 

12. Την εγκύκλιο 17/2010 της Γ.Γ.Δ.Ε. σύμφωνα με την οποία πριν την ολοκλήρωση του 
πρακτικού που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων, οι 
επιτροπές των διαγωνισμών με ευθύνη των προέδρων τους θα πρέπει να επικοινωνούν 
εγγράφως με τις Τράπεζες ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής όλων των διαγωνιζόμενων, προκειμένου να διαπιστώσουν την 
εγκυρότητά τους. 

13. Το από 02/10/2013 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο έλαβαν 
μέρος έντεκα (11) διαγωνιζόμενοι, η Επιτροπή Διαγωνισμού απέρριψε τις προσφορές της 
ΠΑΟΥΕΡ ΣΑΜΠ ΛΙΝΚ Α.Ε., ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και μετά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών καταρτίστηκε πίνακας 
μειοδοσίας με μειοδότη τον ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΩΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. 

14. Την από 07/10/2013 ένσταση της ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ κατά του πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

15. Την από 10/10/2013 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της ενστάσεως. 
16. Την από 04/11/2013 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας επί της ενστάσεως. 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
1.  Η από 07-10-2013 ένσταση της ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και 

καταβλήθηκε το κατά νόμο 4146/2013 παράβολο ποσού 250 ευρώ, είναι εξεταστέα. 
2.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης της από 07/10/2013 ένστασης 

της «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», στο σύνολο της με την από 10/10/2013 γνωμοδότηση της.  
3.   Ο (α) ισχυρισμός του ενιστάμενου, σύμφωνα με τον οποίο ο όρος της διακήρυξης που 

αναφέρεται στο άρθρο 24.1.5.α. της διακήρυξης, ότι δηλαδή απαιτείται η προσκόμιση 
αναλυτικής κατάστασης «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, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς……καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την 
εταιρεία αρχής ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές» είναι παράνομος, είναι απορριπτέος διότι:  
A.  Η διακήρυξη συνιστά το νομικό κανόνα που διέπει τη διεξαγωγή του δημόσιου 

διαγωνισμού και τυχόν παράβαση των όρων της συνιστά ουσιαστικά παράβαση νόμου 
(ΣτΕ 3797/1996, 2728/1986, Μον. Πρωτ. Λάρισας 426/2006, Μον. Πρωτ. Αθηνών 
6716/2006 κλπ.) 

B. Ο ενιστάμενος δεν προσέβαλε εμπροθέσμως την διακήρυξη ως προς τον όρο 24.1.5α 
πριν τον διαγωνισμό καίτοι έλαβε νομίμως γνώση της διακηρύξεως και ειδικότερα του 
άρθρου 10 αυτής. Αντιθέτως, συμμετείχε ανεπιφυλάκτως στον εν λόγω διαγωνισμό ως 
προς όλους τους όρους αυτού, αφού ούτε κατά την υποβολή της προσφοράς του στο 
διαγωνισμό προσέβαλε το σχετικό όρο της διακήρυξης. Αυτό το γεγονός είχε ως 
αποτέλεσμα η διακήρυξη να δεσμεύσει ως κανονιστική πράξη, τους συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό καθώς και την αναθέτουσα αρχή, που υποχρεούται από την έναρξη έως την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας να εφαρμόζει και να τηρεί όσα ορίζονται στην 
διακήρυξη του διαγωνισμού, στο πλαίσιο των αρχών τυπικότητας της διαδικασίας, του 
ελεύθερου ανταγωνισμού και της ισότητας μεταξύ των διαγωνιζομένων (βλ. Ελ. Συν. 
Πράξεις VI Τμ. 19/2005, 31/2003, 3130/2009). 

4.   Ο (β) ισχυρισμός του ενιστάμενου, ότι στην διακήρυξη περιέχονται όροι αντιφατικοί, είναι 
απορριπτέος διότι από το κείμενο της συγκεκριμένης διακήρυξης προκύπτει ότι οι όροι της 
είναι σαφείς, κατανοητοί και συγκεκριμένοι. Από το γράμμα τόσο των όρων 24.1.5.α. όσο και 
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7.2. συνάγεται, ότι είναι σαφείς και άνευ παρερμηνείας οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 
επίδικο διαγωνισμό. Τόσο γραμματικά όσο και εννοιολογικά κρίνεται ότι ουδεμία νοηματική 
σύγχυση προκύπτει η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβιάζει την αρχή της 
διαφάνειας του διαγωνισμού. Επιπλέον αυτού δε, είναι σαφές ότι ισχύουν όσα παρατίθενται 
ανωτέρω (κατά τον 1ο ισχυρισμό του ενιστάμενου) αναφορικά με την μη προσβολή των όρων 
της διακηρύξεως από την ενιστάμενη εταιρεία εντός των προβλεπόμενων νόμιμων 
προθεσμιών. 

5. Η Νομική Υπηρεσία συμφωνεί απολύτως για την απόρριψη της εν λόγω ένστασης. 
6. Η προσφερθείσα μέση έκπτωση τριάντα και εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό (30,75%) επί των 

τιμών του τιμολογίου, του μειοδότη «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» καλύπτει όλες 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3669/08,  για 
τον κύριο του έργου. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
1. Την απόρριψη της από 07/10/2013 ένστασης, κατά του από 02/10/2013 πρακτικού του 

διαγωνισμού του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. 
ΥΔΡΑΣ», της εταιρείας «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», στο σύνολο της. 

2.  Την έγκριση, του από 02-10-2013 πρακτικού της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 03/09/2013 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. 

3. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, στον μειοδότη «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου μέση έκπτωση τριάντα 
και εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό (30,75%) επί των τιμών του τιμολογίου, ήτοι 
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3669/08. 

4. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την απόρριψη της από 07/10/2013 ένστασης, κατά του από 02/10/2013 πρακτικού του 

διαγωνισμού του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. 
ΥΔΡΑΣ», της εταιρείας «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», στο σύνολο της. 

2. Την έγκριση, του από 02-10-2013 πρακτικού της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 03/09/2013 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού 350.000,00€ (τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) 
με ΦΠΑ. 

3. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, στον μειοδότη «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου μέση έκπτωση τριάντα 
και εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό (30,75%) επί των τιμών του τιμολογίου, ήτοι 
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3669/08. 

4. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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