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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 Σύμφωνα με: 

1. Τις  διατάξεις:  

1.1 της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων» που κυρώθηκε με το Ν. 867/1979 (ΦΕΚ 24/Α΄/07.02.1979) όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

1.2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α΄/30.07.1981), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει μέχρι σήμερα. 

1.3 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 
Θεμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.4 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) «περί  Δημοσίου  Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα. 

1.5 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».    

1.6 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30.09.2010) και την εγκύκλιο 23/06.12.2010 (Εφαρμογή του Ν. 
3886/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής 

ΘΕΜΑ :   Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής εξέτασης και κρίσης των προδικαστικών προσφυγών  κατά 
της υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/4294/Γ215/4.10.2016 απόφασης του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  (ΑΔΑ:  

7ΣΡΜ4653ΟΞ-1Κ2) με θέμα: έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης των υποφακέλων 
«δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
με δημοσίευση προκήρυξης για την «Προμήθεια 419 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου Α 
και 100 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου Β» (ΑΔΑ: 6ΙΗ04653ΟΞ-Ι1Θ). 

Αθήνα,   7 Δεκεμβρίου 2016 
Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/5311/Γ215 
Σχετ.: 5014 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
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νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

1.7 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ». 

1.8 του άρθρου 35 του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28.02.2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο».  

1.9 του Ν.4155/2013 (Α-120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
1.10 του 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014)  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
57 του ν. 4403 /2016 (ΦΕΚ 125 Α). 

1.11 των παρ. 1 και 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

1.12 του άρθρου 10 της από 30.12.2015 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 184/Α/30.12.2015) «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων 
των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της 
ΕΡΤ Α.Ε.». 

1.13 του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11.04.1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005. 

1.14 των παρ. 1 και 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

1.15 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

1.16 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως 
τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, 4155/ 2013, 4250/2014 και ισχύει σήμερα. 

1.17 του Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων». 

1.18 του άρθρου 4 του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) σχετικά με τη μετονομασία του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

1.19 του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

 
 
2. Τις αποφάσεις με αριθμούς: 

2.1 35130/739/09.08.2010 του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291 Β΄11/8/2010), «Αύξηση των χρηματικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».  

2.2 Π1/2390/16.10.2013 «Τεχνικές Λεπτομέρειες για το ΕΣΗΔΗΣ» (2677/ Β). 
2.3 Οικ. 20699/30-3-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 204/1-4-2015) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» 

2.4 ΔΑΕΦΚ/οικ.134/Α31/15.01.2016 (ΦΕΚ 24/Β/15.01.2016) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ορισμός αρμόδιας Διεύθυνσης και ρύθμιση 
των αναγκαίων λεπτομερειών, για την προσωρινή στέγαση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας και 
παραμονής, υπηκόων τρίτων χωρών». 

2.5 Δ.Α.Ε.Φ.Κ./220/Γ2.1/25.01.2016 (ΑΔΑ : ΩΠΥΖ4653ΟΞ-6ΟΛ) του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. «Έγκριση 
διάθεσης πίστωσης δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(14.145.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
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2016ΣΕ06900000 της ΣΑΕ 069 του ΠΔΕ 2016 για την προμήθεια 1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, 
τύπου container, των 25 τ.μ.». 

2.6 Δ.Α.Ε.Φ.Κ./οικ.2769/Γ2.1/08.06.2016 του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ : ΩΑΜΦ4653ΟΞ-Γ2Ν) με θέμα 
«Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.230.000 €)  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) σε βάρος των πιστώσεων του έργου   2012ΣΕ06900009     της 
ΣΑΕ 069 του ΠΔΕ 2016 για την προμήθεια  εκατό (100) κατ’ ελάχιστον ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, 
τύπου container». 

 
 
3. Λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα τα εξής: 

3.1 Τη με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.3592/Γ215/27.07.2016 Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ: 
6ΙΗ04653ΟΞ-Ι1Θ), με την οποία έγινε: «1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με  
δημοσίευση  προκήρυξης  για  την  "Προμήθεια  419  ενιαία  μεταφερόμενων  οικίσκων,  τύπου  Α  και 
100 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου Β", προϋπολογισμού 6.210.354,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%), για τη σύναψη σύμβασης/συμβάσεων, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 2. Συγκρότηση επιτροπών α) Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων  του 
Διαγωνισμού και β) Εξέτασης και Κρίσης των Προδικαστικών Προσφυγών». 

3.2 Τις προσφορές που υπέβαλαν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στον υπόψη διαγωνισμό, οι 
παρακάτω οκτώ (8) εταιρείες, οι οποίες κατά σειρά υποβολής είναι οι εξής: 

1. «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ» 

2. «GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.»  
3. «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.»  
4. «SHELTER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»  
5. «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
6. «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 
7. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «KMS BUILDINGS Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΒΗΜΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε.» 
8. «ΝΕΟΚΑΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.» 

3.3 Την Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/4294/Γ215/4.10.2016 του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ: 
7ΣΡΜ4653ΟΞ-1Κ2), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 19-09-2016 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με δημοσίευση προκήρυξης για την «Προμήθεια 
419 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου Α και 100 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου Β», 
(ΑΔΑ: 6ΙΗ04653ΟΞ-Ι1Θ) και εγκρίθηκε:  

A. Η αποδοχή των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των παρακάτω 
εταιρειών: 

1. «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ» 

2. «GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.» 
3. «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.» 
4. «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
5. «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 
και η αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών, καθότι δεν διαπιστώθηκε έλλειψη των 
προβλεπόμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών των εν λόγω εταιρειών. 

B. Η απόρριψη του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των παρακάτω 
εταιρειών: 

1. «SHELTER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» επειδή στην 
ηλεκτρονικώς υποβληθείσα προσφορά της συμπεριλαμβάνεται σε ανοικτό αναγνώσιμο αρχείο η 
οικονομική της προσφορά, κατά παράβαση του άρθρου 26 της προκήρυξης, όπου ρητώς 
αναφέρεται ότι «… η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
υποφάκελο ‘’Οικονομική Προσφορά’’…». 
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2. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «KMS BUILDINGS Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΒΗΜΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε.» επειδή στην 
ηλεκτρονικώς υποβληθείσα προσφορά της δεν συμπεριλαμβάνεται ο υποφάκελος δικαιολογητικών 
της εταιρείας «KMS BUILDINGS Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

3. «ΝΕΟΚΑΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.» επειδή από τα προσκομισθέντα 
έγγραφα δεν προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία διαθέτει την προβλεπόμενη πιστοληπτική ικανότητα 
ποσοστού 30% επί του χωρίς ΦΠΑ προϋπολογισμού της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 
25.3.10.α της προκήρυξης, καθότι η υποβληθείσα επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
αναφέρει αόριστα ότι «…. η εταιρεία συνεργάζεται με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από το 1997 
στον τομέα των καταθέσεων και των επιχειρηματικών χορηγήσεων». 

3.4 Τις προδικαστικές προσφυγές που αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ και διαβιβάσθηκαν στην αρμόδια 
επιτροπή στις 17.10.2016 (αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/4693/Γ215), από τις εταιρείες: 

A. «ΝΕΟΚΑΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό 
τίτλο «ΝΕΟΚΑΤ ΑΕ», η οποία προσφεύγει κατά του αποκλεισμού της από τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό λόγω έλλειψης βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας (τραπεζική βεβαίωση), καθώς η 
επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ που είχε υποβάλει με την προσφορά της, καλύπτει την απαίτηση 
της Προκήρυξης. 

 
B. Ένωση των εταιριών «KMS BUILDINGS ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΒΗΜΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε.», η οποία 
προσφεύγει κατά: 
1. του αποκλεισμού της, λόγω του ότι δεν συμπεριλαμβάνεται ο υποφάκελος δικαιολογητικών της 

εταιρείας «KMS BUILDINGS Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ηλεκτρονικώς υποβληθείσα προσφορά της, καθώς όπως ισχυρίζεται, ο 
υποφάκελος αυτός δεν καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ λόγω σφάλματος του συστήματος και όχι με 
δική της υπαιτιότητα. 

2. της αποδοχής των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των 
εταιρειών: α) ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, β) GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε., 
γ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε., δ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ε) INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ καθώς, όπως ισχυρίζεται: 
1) οι Τραπεζικές βεβαιώσεις των ανωτέρω (α), (β), (δ) και (ε) εταιρειών δεν είναι σύμφωνες με 

τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 25.3.10). 
2) οι εταιρείες (α), (β), (δ) και (ε) εμφανίζουν πλημμέλειες στην τεχνική προσφορά και ελλείψεις 

στις μελέτες. 
3) η εταιρεία (δ) δεν έχει υποβάλει τα απαιτούμενα από το άρθρο 25.3.11 της διακήρυξης που 

αναφέρεται στα δικαιολογητικά για την ειδική επαγγελματική εμπειρία και τεχνική ικανότητα. 
4) η εταιρεία (γ) δεν έχει υποβάλει εγγυητική συμμετοχής σύμφωνη με το υπόδειγμα του 

παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, το ποσό της εγγυητικής επιστολής είναι μικρότερο από το 
καθοριζόμενο στη διακήρυξη και έχει χαρακτηρίσει «εμπιστευτικά» τα στοιχεία της 
χρηματοοικονομικής της επάρκειας.   

 
Γ. «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο  «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», η οποία προσφεύγει κατά της αποδοχής των υποφακέλων 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των εταιρειών για τους παρακάτω λόγους 
:  
α)  ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ: για τη μη υποβολή μετοχολογίου και πλημμελή τεχνική προσφορά. 
β)  GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.: για χρηματοοικονομική ανεπάρκεια, 

εγγυητική επιστολή μη σύμφωνη με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης και μη 
δημοσίευση ισολογισμών. 
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γ)  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: για ανεπαρκή δάνεια Ειδική 
Επαγγελματική Εμπειρία, Τεχνική Ικανότητα και χρηματοοικονομική επάρκεια (δεν διαθέτει το 
απαιτούμενο ύψος κύκλου εργασιών). Επίσης, γιατί δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές, έχει 
ελλείψεις στις μελέτες και παραβιάζει τις διατάξεις περί σύννομης συμπλήρωσης του Πίνακα 
Συμμόρφωσης. 

δ)  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.: για ελλιπή δικαιολογητικά της χρηματοοικονομικής 
επάρκειας, ανεπικύρωτα αντίγραφα μη δημοσιευμένων ισολογισμών, για αδικαιολόγητη 
εμπιστευτικότητα των δικαιολογητικών της πιστοληπτικής ικανότητας και του φακέλου της 
τεχνικής προσφοράς, καθώς και για απόκλιση στη διατύπωση της εγγυητικής επιστολής και της 
Υ.Δ. του άρθρου 25.3.3, από τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

3.5 Το από 31.10.2016 Πρακτικό της επιτροπής εξέτασης και κρίσης των προδικαστικών προσφυγών, του εν 
λόγω διαγωνισμού, που υποβλήθηκε στη ΔΑΕΦΚ με αρ. πρωτ. 5014/31.10.2016, σύμφωνα με το οποίο: 
1. Η Επιτροπή κρίνει αβάσιμη την προσφυγή της «ΝΕΟΚΑΤ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθώς από την επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, την οποία 
επικαλείται η εταιρεία, δεν προκύπτει η πιστοληπτική ικανότητα ποσοστού 30% επί του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς το Φ.Π.Α.), με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται ο σχετικός όρος 
της Προκήρυξης.  

2. Η Επιτροπή κρίνει απορριπτέα στο σύνολό της την προσφυγή της ένωσης «KMS BUILDINGS 
ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΒΗΜΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε.» για τους παρακάτω λόγους:  

i) Σύμφωνα με τον πρώτο λόγο προσφυγής που αφορά στον αποκλεισμό της εταιρίας λόγω μη 
πληρότητας του φακέλου  «δικαιολογητικά συμμετοχής», διαπιστώνεται, από την εκτύπωση του 
ιστορικού των καταχωρίσεων και τον έλεγχο των καταχωρισμένων στοιχείων, ότι πράγματι στο 
φάκελο των δικαιολογητικών της ένωσης  δεν περιλαμβάνεται ο υποφάκελος της εταιρίας «KMS 
BUILDINGS» και συνεπώς αυτή ορθά αποκλείστηκε για τον συγκεκριμένο λόγο.   

ii) Όσον αφορά στο δεύτερο λόγο της προσφυγής, δηλαδή την πιστοληπτική ικανότητα των 
υπολοίπων συμμετεχόντων, η Επιτροπή θεωρεί αβάσιμη την αιτιολογία της προσφεύγουσας, 
καθότι οι τραπεζικές επιστολές που προσκόμισαν οι εταιρίες «ΙΝΤΡΑΚΟΜ», «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ», 
«ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ» & «GLASSART», ενέχουν θέση βεβαίωσης αφού γνωστοποιούν ή ενημερώνουν 
για την πιστοληπτική ικανότητα των εταιριών με τη διατύπωση του κειμένου που απαιτεί η 
προκήρυξη. 

iii) Για τις αναφερόμενες πλημμέλειες της τεχνικής προφοράς (στατικές μελέτες) των εταιριών 
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ», «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ» & «GLASSART», η επιτροπή λαμβάνοντας 
υπόψη την προκήρυξη και τα αρχιτεκτονικά σχέδια των οικίσκων, θεωρεί ότι έχει ληφθεί υπόψη η 
ανεμοπίεση με βάση τους κανονισμούς στην στατική μελέτη, όσον αφορά δε στην έλλειψη 
μελέτης ανάρτησης αυτή σύμφωνα με το άρθρο 3 του Β Μέρους της Προκήρυξης θα συνταχθεί 
από τον ανάδοχο και όχι από τους συμμετέχοντες. 

3. Ως προς την προσφυγή της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»: 

i) Όσον αφορά την «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», η επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν έχει υποβληθεί αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο των μετόχων της εταιρείας το πολύ τριάντα μέρες 
πριν την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 82/96, το οποίο σύμφωνα με 
το άρθρο 25.3.12 της προκήρυξης διέπει το διαγωνισμό. Αντ’ αυτού υποβλήθηκε πρακτικό 
έκτακτης γενικής συνέλευσης της 8.4.2016 το οποίο φέρει επικύρωση ως αντίγραφο από το ΓΕΜΗ 
και από το οποίο προκύπτουν  μεν οι μέτοχοι και οι μετοχές τους την 8.4.2016 αλλά προφανώς δεν 
καλύπτονται οι προαναφερθείσες απαιτούμενες προϋποθέσεις του μετοχολογίου. 

ii) Όσον αφορά την «GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.»: 
α) η επιτροπή διαπίστωσε ότι  η προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναφέρει ως 
χρόνο κατάπτωσης τρείς εργάσιμες μέρες από την έγγραφη ειδοποίηση αντί των τριών ημερών 
που αναγράφονται στο υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην προκήρυξη και θεωρεί ότι το 
υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης, συνιστά 
έγγραφο της σύμβασης (κατά το άρθρο 39 του Ν.4281/14) και συνεπώς διέπει την διαγωνιστική 
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διαδικασία. Επομένως οποιαδήποτε διαφοροποίηση της εγγυητικής επιστολής είναι ουσιώδης και 
συνιστά λόγο αποκλεισμού. 
β) για το θέμα των ισολογισμών  η επιτροπή θεωρεί ότι η έννοια της απαιτούμενης από την 
προκήρυξη δημοσιότητας καλύπτεται από τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά. 

iii) Όσον αφορά την «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.», η επιτροπή  διαπίστωσε ότι δεν 
προσκομίστηκαν δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν την Τεχνική Ικανότητα της τούρκικης 
εταιρείας σε αναπλήρωση αυτών που δεν προσκόμισε η διαγωνιζόμενη εταιρεία και ειδικά  λίστα 
παραδόσεων της τελευταίας τριετίας, σύμφωνα με την παρ. 25.3.11 της προκήρυξης, η οποία να 
καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις. Επιπλέον η τούρκικη εταιρεία εμφανίζεται να μη 
δραστηριοποιείται στην κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων, σύμφωνα με το οικείο 
επιμελητήριο, ενώ η εκπροσώπησή της από Γενικό Διευθυντή δεν καλύπτεται από τη σχετική 
εξουσιοδότηση για το ύψος της σύμβασης που αφορά ο Διαγωνισμός. 

iv) Όσον αφορά την «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.», με βάση το σκεπτικό το οποίο 
αναφέρεται για ανάλογο λόγο που αφορά την εταιρεία «GLASSART» η επιτροπή θεωρεί ότι η 
διαφοροποίηση της εγγυητικής επιστολής (αναγράφει χρόνο κατάπτωσης πέντε εργάσιμες μέρες 
από την έγγραφη ειδοποίηση) είναι ουσιώδης και συνιστά λόγο αποκλεισμού. Επιπλέον το ποσό 
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν καλύπτει τον αριθμό των οικίσκων  τους οποίους η 
εταιρεία δηλώνει ότι θα κατασκευάσει εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Τέλος ο χαρακτηρισμός ως 
«εμπιστευτικών» των δικαιολογητικών χρηματοοικονομικής επάρκειας και του συνόλου σχεδόν  
της τεχνικής προσφοράς της δε δικαιολογείται, κατά την άποψη της επιτροπής, δεδομένου ότι 
όσον αφορά την  χρηματοδοτική επάρκεια, πρόκειται για κοινό έγγραφο του ΕΤΑΕΕ - ΤΣΜΕΔΕ, για 
δε την τεχνική προσφορά δεν εντοπίσθηκε κάποια ιδιαίτερη προστατευόμενη τεχνογνωσία. 

3.6 Το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ /οικ.5080/Γ215/2-11-2016  προς το ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο ζητήθηκε η άποψή 
του σχετικά με τον ισχυρισμό της ένωσης εταιριών «KMS BUILDINGS ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΒΗΜΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε.» περί 
σφάλματος του συστήματος στην καταχώρηση του υποφακέλου δικαιολογητικών της εταιρείας «KMS 
BUILDINGS Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

3.7 Το με αρ. 120311/15-11-2016 έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. εισερχ. ΔΑΕΦΚ 5311/17-11-2016), 
σύμφωνα με το οποίο «στις 5/9/2016 κατά την υποβολή της υπ’ αριθ. 42720 από την ένωση των 
εταιρειών KMS BUILDINGS AE – ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, το σύστημα δεν παρουσίασε κάποια τεχνική 
δυσλειτουργία εξ αιτίας της οποίας διαφοροποιήθηκε χωρίς τη θέλησή της το περιεχόμενο της 
ηλεκτρονικής προσφοράς, το οποίο επισημαίνουμε ότι διαμορφώθηκε  αποκλειστικά από χειρισμούς 
της ένωσης κατά την κατάρτιση της προσφοράς της». 

3.8 Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 79049/ΒΚ (αρ. πρωτ. εισερχ. ΔΑΕΦΚ/4984/27.10.2016) της εταιρίας 
«GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.» με το οποίο διαβιβάστηκε έγγραφο της 
Εθνικής Τράπεζας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι σε περίπτωση αιτήματος κατάπτωσης της 
υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, η Τράπεζα θα καταβάλει το προϊόν της κατάπτωσης 
εντός τριών (3) ημερών. 

 

 

Και επειδή,  

 Σύμφωνα με το από 31.10.2016 Πρακτικό της επιτροπής εξέτασης και κρίσης των προδικαστικών 
προσφυγών κρίνονται απορριπτέες οι προσφυγές της «ΝΕΟΚΑΤ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της ένωσης «KMS BUILDINGS ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΒΗΜΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Ε.Π.Ε.», ενώ κρίνεται αποδεκτή η προσφυγή της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». 

 Οι αναφορές περί πλημμελών μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων, δεν ευσταθούν καθώς στο άρθρο 2 της 
Τεχνικής Περιγραφής, δεν αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν μελέτη ΚΕΝΑΚ, 
αλλά μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. Επίσης στην Τεχνική Περιγραφή προδιαγράφονται τόσο τα υλικά 
κατασκευής και οι ελάχιστες διαστάσεις τους, όσο και η ισχύς των κλιματιστικών. Επομένως η μελέτη 
Η/Μ εγκαταστάσεων αναφέρεται στις μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρολογικά, οι οποίες 
και έχουν υποβληθεί. 
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 Οι εταιρείες «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» και «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.» έχουν 
υποβάλει σχέδια των οικίσκων, στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι φωλιές  στη βάση σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής.   

 Τα στοιχεία των προσφορών δεν μπορούν να τροποποιηθούν, μετά την αποσφράγισή τους και 
συνεπώς η βεβαίωση της Εθνικής Τράπεζας, περί τροποποίησης των όρων κατάπτωσης της εταιρείας 
«GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.» δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 
οι οποίοι άπαντες ορίζονται ως απαράβατοι, συνεπάγονται απόρριψη προσφορών, σύμφωνα με το 
άρθρο 25.5.1. της προκήρυξης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την αποδοχή της από 31-10-2016 ομόφωνης εισήγησης της Επιτροπής Εξέτασης και Κρίσης των 
Προδικαστικών Προσφυγών που υπεβλήθησαν κατά της Απόφασης με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/4294/Γ215 
/4.10.2016 του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ: 7ΣΡΜ4653ΟΞ-1Κ2), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 19-09-
2016 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
δημοσίευση προκήρυξης για την «Προμήθεια 419 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου Α και 100 
ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου Β» (ΑΔΑ: 6ΙΗ04653ΟΞ-Ι1Θ). 

2. Σχετικά με τις υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές και σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό και το από 
31/10/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης και Κρίσης των Προδικαστικών Προσφυγών:  
2.1   Την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΝΕΟΚΑΤ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του αποκλεισμού της. 
2.2 Την μερική αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής της ένωσης «KMS BUILDINGS ΚΤΗΡΙΑΚΑ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΒΗΜΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε.» και συγκεκριμένα:  
α) Την αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής κατά της αποδοχής της προσφοράς των εταιρειών: 
«ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ», «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.» και «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ 
Α.Ε.». 
β) Την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής κατά του αποκλεισμού της. 

2.3  Την αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» κατά της αποδοχής της προσφοράς 
των εταιρειών «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», «GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.», 
«ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.» και «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.».   

3. Την αποδοχή των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας 
«INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και την 
αποσφράγιση της οικονομικής της προσφοράς. 

4. Την απόρριψη του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των παρακάτω 
εταιρειών: 
1. «SHELTER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»  
2. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «KMS BUILDINGS Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΒΗΜΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε.» 
3. «ΝΕΟΚΑΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.» 

4. «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ» 

5. «GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.» 
6. «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.» 
7. «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
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Το από 31.10.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης και Κρίσης των Προδικαστικών Προσφυγών του εν 
λόγω διαγωνισμού επισυνάπτεται στην παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης 
ισχύος τμήμα της. 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στις ιστοσελίδες 
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ : www.yme.gov.gr και  www.ggde.gr.  

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:    
Το από 31.10.2016 Πρακτικό της Ε.Α.Α. διαγωνισμού 
                                        
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 

1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών 
3. Γενικό Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης 
4. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. Τμήμα Γ 
3. φ. Δ/ντριας 
4. Κ. Βλαχογιάννης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.yme.gov.gr/
http://www.ggde.gr/
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

 

Της επιτροπής εξέτασης και κρίσης των προδικαστικών προσφυγών του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού «Προµήθεια 419 ενιαία µεταφερόµενων οικίσκων, τύπου 

Α και 100 ενιαία µεταφερόµενων οικίσκων, τύπου Β», η οποία συγκροτήθηκε µε την 

αρ. ∆ΑΕΦΚ/οικ.3592/Γ215/26.7.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, µε την οποία εγκρίθηκε και η προκήρυξη του εν λόγω 

διαγωνισµού. 

 

Η επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία της ∆/νσης Α.Ε.Φ.Κ. επί της οδού Κόνιαρη 43, 

στην Αθήνα, µε παρόντα τα µέλη: Πολάκι Ανδρέα, Κολοβού Βασιλική, Γιαννακούρη 

Κωνσταντίνο, προκειµένου να εξετάσει τις παρακάτω προσφυγές κατά της υπ αρ. 

∆ΑΕΦΚ/4294/Γ215/4.10.2016 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών µε 

θέµα: έγκριση αποτελέσµατος αξιολόγησης των υποφακέλλων «δικαιολογητικά 

συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε 

δηµοσίευση προκήρυξης για την προµήθεια 419 ενιαία µεταφερόµενων οικίσκων 

τύπου Β» προϋπολογισµού 5,008,350 ευρώ χωρίς ΦΠΑ., ως εξής: 

 

1. Της ΝΕΟΚΑΤ ΝΕΟΚΑΤ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Α.Ε. και µε διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΚΑΤ ΑΕ» 

2. Της Ένωσης των εταιριών «KMS BUILDINGS ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΒΗΜΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε.». 

3. Της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο  «ΙΝΤΡΑΚΑΤ». 

 

Η επιτροπή επισηµαίνει τα παρακάτω αναφορικά µε τους λόγους που 

αναπτύσσονται στις παραπάνω προσφυγές: 

- Όσον αφορά στην προσφυγή της ΝΕΟΚΑΤ Α.Ε. η εταιρεία προσφεύγει κατά 

του αποκλεισµού της από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό λόγω έλλειψης 

βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας (τραπεζική βεβαίωση). 

 

Αναφορικά µε τις άλλες δύο προσφυγές οι επικαλούµενοι λόγοι οµαδοποιούνται 

και απεικονίζονται  στον παρακάτω πίνακα: 
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ΕΝΩΣΗ KMS-

ΒΗΜΚΑ 

• Αποκλεισµός της λόγω σφάλµατος του πληροφοριακού 

συστήµατος χωρίς δική της υπαιτιότητα. 

• Προβληµατική διατύπωση στις Τραπεζικές βεβαιώσεις 

όλων των συµµετεχόντων.  

• Πληµµέλειες τεχνικής προσφοράς, ελλείψεις στις στατικές 

µελέτες και µελέτες ανάρτησης των ΙΝΤΡΑΚΟΜ, 

ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ, GLASSART. 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ • ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ: Απουσία µετοχολογίου και πληµµέλεια 

τεχνικής προσφοράς 

• GLASSART: χρηµατοοικονοµική ανεπάρκεια  

προβληµατική εγγυητική επιστολή - µη δηµοσιευµένοι 

ισολογισµοί. 

• ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ: ανεπαρκής δάνεια χρηµατοοικονοµική 

και τεχνική ικανότητα 

• ΒΙΜΕΚΑΤ: αδικαιολόγητη εµπιστευτικότητα στοιχείων της 

προσφοράς. 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

(αφού ελήφθησαν υπόψη και οι παρεµβάσεις - υποµνήµατα τα οποία 

καταχωρήθηκαν στο σύστηµα) 

 

Α. ΝΕΟΚΑΤ Α.Ε. 

Η προσφεύγουσα επικαλείται την επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ που είχε 

υποβάλει µε την προσφορά της και ισχυρίζεται ότι αυτή καλύπτει την απαίτηση της 

Προκήρυξης. 

Όµως από την επιστολή αυτή δεν προκύπτει η πιστοληπτική ικανότητα ποσοστού 

30% επί του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς το Φ.Π.Α.), µε αποτέλεσµα να µην 

καλύπτεται ο σχετικός όρος της Προκήρυξης. 

Για τον παραπάνω λόγο η Επιτροπή κρίνει αβάσιµη την προσφυγή της ΝΕΟΚΑΤ 

Α.Ε. 

 

Β. ΕΝΩΣΗ KMS-ΒΗΜΚΑ 

Σύµφωνα µε τον πρώτο λόγο προσφυγής που αφορά στον αποκλεισµό της εταιρίας 

λόγω µη πληρότητας του φακέλου  «δικαιολογητικά συµµετοχής», διαπιστώνεται, 

από την εκτύπωση του ιστορικού των καταχωρίσεων και τον έλεγχο των 

καταχωρισµένων στοιχείων, ότι πράγµατι στο φάκελο των δικαιολογητικών της 
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ένωσης  δεν περιλαµβάνεται ο υποφάκελος της εταιρίας KMS BUILDINGS και 

συνεπώς αυτή ορθά αποκλείστηκε για τον συγκεκριµένο λόγο.   

Όσον αφορά στο δεύτερο λόγο της προσφυγής, δηλαδή την πιστοληπτική ικανότητα 

των υπολοίπων συµµετεχόντων, η Επιτροπή θεωρεί αβάσιµη την αιτιολογία της 

προσφεύγουσας, καθότι οι τραπεζικές επιστολές που προσκόµισαν οι εταιρίες 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ, GLASSART, ενέχουν θέση 

βεβαίωσης αφού γνωστοποιούν ή ενηµερώνουν για την πιστοληπτική ικανότητα 

των εταιριών µε τη διατύπωση του κειµένου που απαιτεί η προκήρυξη. 

Για τις αναφερόµενες πληµµέλειες της τεχνικής προφοράς (στατικές µελέτες) των 

εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ, GLASSART, η επιτροπή 

λαµβάνοντας υπ’ όψη τη προκήρυξη και τα αρχιτεκτονικά σχέδια των οικίσκων, 

θεωρεί ότι έχει ληφθεί υπόψη η ανεµοπίεση µε βάση τους κανονισµούς στην στατική 

µελέτη, όσον αφορά δε στην έλλειψη µελέτης ανάρτησης αυτή σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 του Β Μέρους της Προκήρυξης θα συνταχθεί από τον ανάδοχο και όχι από 

τους συµµετέχοντες. 

 

Για τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή κρίνει απορριπτέα την προσφυγή της 

ΕΝΩΣΗΣ KMS-ΒΗΜΚΑ στο σύνολό της. 

 

Γ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία ζητά τον αποκλεισµό των 

συµµετεχόντων: 

 

1. ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ 

∆εν προκύπτει η υποβολή αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων και 

τον αριθµό των µετoχών  κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα 

στο βιβλίο των µετόχων της εταιρείας το πολύ τριάντα µέρες πριν την υποβολή της 

προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του π.δ. 82/96, το οποίο, σύµφωνα µε το 

άρθρο 25.3.12 της προκήρυξης διέπει το διαγωνισµό. Αντ’ αυτού υποβλήθηκε 

πρακτικό έκτακτης γενικής συνέλευσης της 8.4.2016 το οποίο φέρει επικύρωση ως 

αντίγραφο από το ΓΕΜΗ και από το οποίο προκύπτουν  µεν οι µέτοχοι και οι µετοχές 

τους την 8.4.2016 αλλά προφανώς δεν καλύπτονται οι προαναφερθείσες 

απαιτούµενες προϋποθέσεις του µετοχολογίου.  

 

2. GLASSART  

α) ∆ιαπιστώθηκε ότι  η προσκοµισθείσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναφέρει ως 

χρόνο κατάπτωσης τρείς εργάσιµες µέρες από την έγγραφη ειδοποίηση αντί των 
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τριών ηµερών που αναγράφονται στο υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην 

προκήρυξη. 

Παρά το γεγονός ότι η προκήρυξη αναφέρεται, όσον αφορά στην εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής (άρθρο 30), στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014 το οποίο µε την σειρά του 

παραπέµπει (παρ. 3) στα έγγραφα της σύµβασης για τον καθορισµό της διαδικασίας 

κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, η επιτροπή θεωρεί ότι το 

υπόδειγµα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της προκήρυξης συνιστά έγγραφο 

της σύµβασης (κατά το άρθρο 39 του Ν.4281/14) και συνεπώς διέπει την 

διαγωνιστική διαδικασία. Εφόσον το ανωτέρω υπόδειγµα (αναπόσπαστο µέρος της 

προκήρυξης) αναφέρεται σε τρείς ηµέρες, σε συµφωνία και µε την σχετική διάταξη 

του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.∆. 118/2007, το οποίο επίσης διέπει την διαδικασία 

(άρθρο 1.16 των υπόψη διατάξεων) και σύµφωνα µε την οποία ο όρος της εντός 

τριών ηµερών κατάπτωσης συνιστά το κατ' αρχήν περιεχόµενο κάθε εγγυητικής 

επιστολής, η επιτροπή θεωρεί ότι η διαφοροποίηση της εγγυητικής επιστολής είναι 

ουσιώδης και συνιστά λόγο αποκλεισµού.  

 

β) Για το θέµα των ισολογισµών  η επιτροπή θεωρεί ότι η έννοια της απαιτούµενης 

από την προκήρυξη δηµοσιότητας καλύπτεται από τα υποβληθέντα σχετικά 

δικαιολογητικά. 

 

3. ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ 

Υποστηρίζεται ότι η προσκόµιση δάνειας εµπειρίας µε επίκληση των οικονοµικών και 

τεχνικών δυνατοτήτων τρίτης, τούρκικης εταιρείας δε συνοδεύεται από το σύνολο των 

απαιτούµενων δικαιολογητικών. Η επιτροπή  διαπίστωσε ότι δεν προσκοµίστηκαν 

δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν την Τεχνική Ικανότητα της τούρκικης 

εταιρείας σε αναπλήρωση αυτών που δεν προσκόµισε η διαγωνιζόµενη Α.Ε. και 

ειδικά  λίστα παραδόσεων της τελευταίας τριετίας, σύµφωνα µε την παρ. 25.3.11 της 

προκήρυξης η οποία να  καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις. Αντ' αυτού υποβλήθηκαν 

συµβάσεις για κατασκευή στοιχείων οικιών και container διαβίωσης. 

Επιπλέον η τούρκικη εταιρεία εµφανίζεται να µη δραστηριοποιείται στην κατασκευή 

προκατασκευασµένων κτιρίων, σύµφωνα µε το οικείο επιµελητήριο, ενώ η 

εκπροσώπηση της από Γενικό ∆ιευθυντή δεν καλύπτεται από τη σχετική 

εξουσιοδότηση για το ύψος της σύµβασης που αφορά ο ∆ιαγωνισµός. Συνεπώς η 

επιτροπή θεωρεί ότι η προσφυγή ευσταθεί για τους παραπάνω λόγους. 

 

4. ΒΙΜΕΚΑΤ 

Η εγγυητική επιστολή  συµµετοχής της ΒΙΜΕΚΑΤ αναγράφει χρόνο κατάπτωσης τις 

πέντε εργάσιµες µέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σε αντίθεση µε το όσα 
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αναφέρονται στο υπόδειγµα της οικείας, προκήρυξης. Με βάση το σκεπτικό το οποίο 

αναφέρεται για ανάλογο λόγο που αφορά την εταιρεία Glassart η επιτροπή θεωρεί ότι 

η διαφοροποίηση είναι ουσιώδης και συνιστά λόγο αποκλεισµού.  

Επιπλέον το ποσό της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής δεν καλύπτει τον αριθµό 

των οικίσκων  τους οποίους η εταιρεία δηλώνει ότι θα κατασκευάσει εφόσον 

αναδειχθεί ανάδοχος. 

Τέλος ο χαρακτηρισµός ως «εµπιστευτικών» των δικαιολογητικών 

χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και του συνόλου σχεδόν  της τεχνικής προσφοράς 

της δε δικαιολογείται, κατά την άποψη της επιτροπής, δεδοµένου ότι  πρόκειται για 

κοινό έγγραφο του ΕΤΑΕΕ - ΤΣΜΕ∆Ε, όσον αφορά την  χρηµατοδοτική επάρκεια, για 

δε  την τεχνική προσφορά δεν εντοπίσθηκε κάποια ιδιαίτερη προστατευόµενη 

τεχνογνωσία. 

Συνεπώς η επιτροπή κρίνει ότι και ο συγκεκριµένος λόγος αποκλεισµού της εταιρείας 

ευσταθεί. 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως 

κατωτέρω από τα µέλη της επιτροπής.  

 

       

       Αθήνα,      31 /10/ 2016 

 

 

Τα µέλη 

 

Πολάκις Ανδρέας 

 

Κολοβού Βασιλική 

 

Γιαννακούρης Κωνσταντίνος 
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