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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΡΟΣ:                                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                                                                 ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤ.ΕΞΟΠΛ.&ΕΠΕΝΔ. 
    ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤ.ΠΡΟΓΡ.&ΚΥΡ.ΣΥΜΒ. 
 ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
      ΤΗΛ. 210-7466119 
      Φ.604.4/8/22565 
ΚΟΙΝ:      Σ.3926 
      Αθήνα, 8 Μαρ 18 
 
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός 02/17 – «Θαλάσσιος Εγχώριος Μεταφορέας»  
 
ΣΧΕΤ.:  α.   Ν.3978/2011 ΦΕΚ Α137 
 β.   Φ.626.514/2/47474/Σ.10297/29 Ιουν 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
 γ.  Ο με την 1 Νοε 17 κατατεθείς φάκελος δικαιολογητικών ποιοτικής 
επιλογής της εταιρείας «ΤΣΟΥΜΠΑΣ Ν.Ε.». 
 δ.  Ο με την 14 Νοε 17 κατατεθείς φάκελος δικαιολογητικών ποιοτικής 
επιλογής της εταιρείας «ΜΙΧΑΛΗΣ Τ Ν.Ε.». 
 ε.  Ο με την 14 Νοε 17 κατατεθείς φάκελος δικαιολογητικών ποιοτικής 
επιλογής της εταιρείας «ΑΙΓΙΑΛΙΣ Ν.Ε.». 
 στ. Το από 04 Ιαν 18 υποβληθέν πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού 02/17. 
 ζ.   Φ.604.4/5/12311/Σ.1136/29 Ιαν 18/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ 
 η.   Η από 8 Φεβ 18 Προδικαστική Προσφυγή «ΜΙΧΑΛΗΣ Τ Ν.Ε.» 
 θ.   Η από 8 Φεβ 18 Προδικαστική Προσφυγή «ΤΣΟΥΜΠΑΣ Ν.Ε.» 
 ι.    Η από 8 Φεβ 18 Προδικαστική Προσφυγή «ΑΙΓΙΑΛΙΣ Ν.Ε.» 
 ια. Το με την 14 Φεβ υποβληθέν συμπληρωματικό πρακτικό Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού. 
 ιβ. Το με την 20 Φεβ 18 υποβληθέν πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσφυγών.  
 ιγ. Φ.604.4/7/19257/Σ.3035/23 Φεβ 18/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ   
 
      Λαμβάνοντας υπόψη τα (α) έως (ιβ) σχετικά και σε συνέχεια του (ιγ) ομοίου,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ 
 

 1.  Η απόρριψη των ως (η), (θ) και (ι) σχετικών προδικαστικών προσφυγών 
των εταιρειών «ΜΙΧΑΛΗΣ Τ Ν.Ε.», «ΤΣΟΥΜΠΑΣ Ν.Ε.» και «ΑΙΓΙΑΛΙΣ Ν.Ε.», ως 
ακολούθως: 
 
  α.  Προσφυγή «ΤΣΟΥΜΠΑΣ Ν.Ε.» 
 
   (1) Πρώτος λόγος (Απόρριψη Συμμετοχής στο Διαγωνισμό): 
     
    Απορρίπτεται, καθόσον για την συμμετοχή εταιρείας σε 
διαγωνισμό του Δημοσίου ο οποίος προβλέπει οικονομικό αντικείμενο ή 
αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου  (1.000.000€) ευρώ, προβλέπεται η 
υποχρέωση να υφίστανται σύμφωνα με το καταστατικό της ονομαστικές μετοχές 
και να προσκομίσει κατά την υποβολή της προσφοράς τα προβλεπόμενα από τις 
διατάξεις δικαιολογητικά, επί τη βάσει των 224/2007 Πράξη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου/Τμήμα VI 4ης Συν/σεως 2-11-2007, ν.3310/2005 και ν.3414/2005 
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αντίστοιχα Άρθρα 8, ΠΔ 82/1996, Ν.955/1979 (ΦΕΚ 192Α) Άρθρο 3 , ν.2987/2002 
Άρθρο 1(ΦΕΚ 27  ‘Α 21-2-2002). 
 
   (2) Δεύτερος λόγος (Αποδοχή συμμετοχής στον διαγωνισμό 
συνυποψήφιας εταιρείας μη δικαιούμενης προς τούτο): 
 
    (α)  Λόγω Έλλειψης Δικαιολογητικού του Γ.Ο.-9 1.2.6. 
 
     Απορρίπτεται, καθόσον η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 
δεν έλαβε υπόψη της τις επικαλούμενες οικονομικές δυνατότητες της ΚΑΠΕΤΑΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Ε αλλά μόνον της εταιρείας «ΑΙΓΙΑΛΙΣ Ν.Ε.» κατά την τελευταία 
τριετία στην βάση αντίστοιχων δηλώσεων συνολικού ύψους εργασιών, 
βαθμολογώντας αυτή με την αντίστοιχη προβλεπόμενη βαθμολογία βάσει του 
ανωτέρω. Επιπρόσθετα στους Ε.Ο. 8.9.5 ορίζεται: «Οποιαδήποτε υποστηρικτικά 
έγγραφα των εθνικών αρχών της χώρας του προσφέροντος όσον αφορά την 
ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών της αναθέτουσας αρχής ως συνέπεια 
κρίσης». 
 
    (β) Παράλειψη Προσκόμισης Δικαιολογητικού Προβλεπόμενου 
στον Γ.Ο.-9 1.2.1.1 
 
     Απορρίπτεται, καθόσον η «ΑΙΓΙΑΛΙΣ Ν.Ε.» προσκόμισε 
πιστοποιητικό μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης από το τμήμα 
ασφαλιστικών μέτρων Πρωτοδικείου Πειραιά, πιστοποιητικό ότι δεν κηρύχθηκε σε 
κατάσταση πτώχευσης από το τμήμα πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Πειραιά, 
πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το τμήμα πολιτικού 
αρχείου του Πρωτοδικείου Πειραιά, πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε καθεστώς 
ειδικής εκκαθάρισης από το τμήμα πολιτικού αρχείου Πρωτοδικείου Πειραιά, 
Ένορκη βεβαίωση του Προέδρου της εν λόγω εταιρείας. 
 
     (γ) Παράλειψη Προσκόμισης Δικαιολογητικού Προβλεπόμενου 
στον Γ.Ο.-9 1.2.1.1 περ.(η) 
 
     Απορρίπτεται, καθόσον προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, τα οποία ρητώς αναφέρονται στους Όρους του 
Υποπρογράμματος, ήτοι: ποινικό μητρώο σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γ.Ο.-9 
1.2.1.1 – παρ.1 (α) έως (ε) Άρθρου 57 και παρ.3 (α) έως (γ) του ν.3978, Υπεύθυνη 
Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 αναφορικά με τις προβλέψεις 
του άρθρου 57 παρ.3 περ. (δ), (ε) και (η).  Επιπροσθέτως προσκομίστηκε ένορκη 
βεβαίωση επί των αναφερομένων στο Άρθρο 57 παρ.3 (γ) και Γ.Ο. 1.2.1.1 περ. (η) 
ως προς την οποία υφίσταται πρόβλεψη επί της παρ.4 του (α) σχετικού. 
 
   (3) Παράβαση των προϋποθέσεων του Γ.Ο.-11, απορρίπτεται ως 
αβάσιμη, καθόσον την 14η Νοε 17, νομότυπα προσκομίστηκε και αποσφραγίσθηκε 
ο φάκελος με τα δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής της εταιρείας «ΑΙΓΙΑΛΙΣ Ν.Ε.». 
  
   (4) Παράβαση Ε.Ο. -9.2 
 
    Απορρίπτεται, καθόσον η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού δεν 
έλαβε υπόψη της, τις επικαλούμενες οικονομικές δυνατότητες της ΚΑΠΕΤΑΝ 
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ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Ε., αλλά μόνον της εταιρείας «ΑΙΓΙΑΛΙΣ Ν.Ε.» κατά την τελευταία 
τριετία, στη βάση αντίστοιχων δηλώσεων συνολικού ύψους εργασιών και την 
βαθμολόγησε βάσει των ανωτέρω. Τα δε αναφερόμενα στην παράγραφο (δεύτερη 
πλημμέλεια) της ανωτέρω προσφυγής, κατά το σκέλος που άπτονται θεμάτων 
τεχνικής φύσεως στο παρόν στάδιο προβάλλονται απαράδεκτα καθώς η εξέταση 
τεχνικών θεμάτων, από τις αντίστοιχες αρμόδιες προς τούτο επιτροπές, θα λάβει 
χώρα κατά το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην υποβολή 
Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών. 
  
  β. Προσφυγή «ΜΙΧΑΛΗΣ Τ Ν.Ε.» 
 
   Απορρίπτεται στην βάσει των ως ανωτέρω αναφερομένων επί των 
παρ.1 α(2) έως και παρ.1α(4). 
 
  γ. Προσφυγή «ΑΙΓΙΑΛΙΣ: 
 
   (1) Μη προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης μετόχων και μετοχών 
κατά παράβαση των Γ.Ο.9. 
 
    Απορρίπτεται, καθόσον η εταιρεία «ΜΙΧΑΛΗΣ Τ Ν.Ε.», 
προσκόμισε την από 1-11-2017 Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών 
Εταιρειών της Διεύθυνσης ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. 
 
   (2) Μη καταβολή κόστους συμμετοχής στο διαγωνισμό από τις 
εταιρείες «ΜΙΧΑΛΗΣ Τ Ν.Ε.» και «ΤΣΟΥΜΠΑΣ Ν.Ε.» 
 
    Απορρίπτεται, καθόσον στο (β) σχετικό παρ.8, εν αντιθέσει με 
τους υφιστάμενους Ε.Ο. (συγκεκριμένα Ε.Ο. 8.11.3.2), αναφέρονται στοιχεία 
λογαριασμού έτερου μετοχικού ταμείου- αρμόδιου δημόσιου φορέα και εν 
προκειμένω των Ε.Δ. (ΔΧΑ/ΓΕΝ – ΜΤΝ) στον οποίο και ο εκπρόσωπος των ως 
ανωτέρω εταιρειών κατέβαλε το προβλεπόμενο αντίτιμο. Με το ΦΕΚ 358/2000 
Τεύχος Β/21-03-2000 καθορίζεται ο τρόπος διαδικασιών τακτοποίησης των 
δοσοληψιών των Ε.Δ. καθώς και την απόδοση των αναλογουσών κρατήσεων στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων υπέρ του οποίου 
διενεργείται η προμήθεια και βάσει του οποίου οι εν λόγω κρατήσεις δύνανται να 
μεταφερθούν στο προβλεπόμενο από τους Ε.Ο. μετοχικό ταμείο. 
 
 2. Η πρόσκληση για τη συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού 
και την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς των εταιρειών «ΜΙΧΑΛΗΣ Τ 
Ν.Ε.» και «ΑΙΓΙΑΛΙΣ Ν.Ε.». 
 
 3. Κατά της παρούσας έχετε το δικαίωμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από λήψεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 91 του ν.3978. 
 
 4. Πρόσκληση για τη συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού και 
την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα σας αποσταλεί από την 
ΓΔΑΕΕ, μετά την πάροδο της ως ανωτέρω χρονικής περιόδου ως άπρακτης  
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σχετικά με την αναφερόμενη πρόβλεψη επί της παρ.3 ως ανωτέρω. 
  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
-ΤΣΟΥΜΠΑΣ Ν.Ε.  
Αντιγόνης 5 
Αμπελάκια Σαλαμίνας 
Τ.Κ. 18902 
-ΜΙΧΑΛΗΣ Τ Ν.Ε. 
Αντιγόνης 5 
Αμπελάκια Σαλαμίνας 
Τ.Κ. 18902 
-ΑΙΓΙΑΛΙΣ Ν.Ε. 
Πλωτάρχη Χατζηκωνσταντή 9-11 
Τ.Κ. 18536 
Αποδέκτες για πληροφορία 
ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ  
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
ΓΕΣ/ΕΓΑ  
 ΓΕΣ/ΔΥΔΜ 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) 
Ανχη (ΠΒ) Γεώργιο Πιστόλα (Πρόεδρος Ε.Δ.Δ.) 
Τχη (ΠΖ) Κων/νο Βασιλαντωνάκη (Μέλος Ε.Δ.Δ.) 
ΜΥ Απόστολο Πέρρο (Μέλος Ε.Δ.Δ.) 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών (Ε.Α.Π.) 
Πχο (Ο) Ελευθέριο Κυριακάκη (Πρόεδρος Ε.Α.Π.) 
Ασμχο (Ο) Κων/νο Χατζηδημητρίου (Μέλος Ε.Α.Π.) 
Ανχη (ΜΧ) Γρηγόριο Μπερτάκη (Μέλος Ε.Α.Π.) 
  

 

    Ακριβές Aντίγραφο 

 

Τχης (ΠΒ) Φίλιππος Λιάχνης    

ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ/ΠΝ 

Κυριάκος Κυριακίδης                             

Γενικός Διευθυντής 
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