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Αθήνα, 31 Δεκ 18           

                  
ΘΕΜΑ :  Διαγωνισμός 04/18 – «Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη 

Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού» 
 

 ΣΧΕT. :   α. Ν.3978/2011 
    β. Φ.604/34/41274/Σ.8929/23 Μαϊ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
    γ. Φ.604/57/83007/Σ.19905/12 Νοε 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 

δ. Φ.604.4/60/89910/Σ.21926/06 Δεκ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
ε. Την από 17 Δεκ 18 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.». 
στ. Την από 17 Δεκ 18 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.». 
ζ. Την από 17 Δεκ 18 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία «DRAGO BOATS Α.Ε.». 
 

                              
  Έχοντας υπόψη: 

  α. Τη Φ.604/34/41274/Σ.8929/23 Μαϊ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
προκήρυξη του Διαγωνισμού 04/18 και το νομικό καθεστώς που τη διέπει, 

  β. Το φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε από την 
εταιρεία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ» ΑΕ την 30 Αυγ 18. 

   γ. Το φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε από την 
εταιρεία «NEW MADERA RIBS B.V» ΕΠΕ την 30 Αυγ 18. 

   δ. Το φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε από την 
εταιρεία «Drago Boats AE» ΑΕ την 30 Αυγ 18. 

   ε. Το φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε από την 
εταιρεία «Barracuda» ΑΤΟΜΙΚΗ την 30 Αυγ 18. 

   στ. Το φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε από την 
εταιρεία «MED S.P.A» ΑΕ την 30 Αυγ 18. 

   ζ. Το φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε από την 
εταιρεία «MARVEL» ΕΕ την 30 Αυγ 18. 

   η. Το φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε από την 
εταιρεία «Norsafe Hellas S.A» ΑΕ την 30 Αυγ 18. 

   θ. Το φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε από την 
εταιρεία «SPORTIS S.A» ΑΕ την 26 Ιουλ 18. 

                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                       
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   ι. Το φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε από την 
εταιρεία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε ΑΕ» ΑΕ την 30 Αυγ 18. 

   ια. Το φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε από την 
εταιρεία «ONEX» ΑΕ την 30 Αυγ 18 

   ιβ. Το συμπληρωματικό φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που 
κατατέθηκε από την εταιρεία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ» ΑΕ την 26 Οκτ 18. 

   ιγ. Το συμπληρωματικό φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που 
κατατέθηκε από την εταιρεία «Drago Boats AE» ΑΕ την 26 Οκτ 18. 

   ιδ. Το συμπληρωματικό φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που 
κατατέθηκε από την εταιρεία «Barracuda» ΑΤΟΜΙΚΗ την 26 Οκτ 18. 

   ιε. Το συμπληρωματικό φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που 
κατατέθηκε από την εταιρεία «MED S.P.A» ΑΕ την 26 Οκτ 18. 

   ιστ.Το συμπληρωματικό φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που 
κατατέθηκε από την εταιρεία «MARVEL» την 26 Οκτ 18. 

  ιζ. Το από 31 Οκτ 18 υποβληθέν Πρακτικό Ποιοτικής Επιλογής της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 04/18, για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια και 
εν Συνεχεία Υποστήριξη Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού» του ΣΞ. 

  ιη. Την από 22 Νοε 18 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με 
την επωνυμία «NEW MADERA RIBS B.V.». 

  ιθ. Το από 03 Δεκ 18 υποβληθέν Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσφυγών.  

  κ. Την από 17 Δεκ 18 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με 
την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.». 

  κα. Την από 17 Δεκ 18 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με 
την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.». 

  κβ. Την από 17 Δεκ 18 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με 
την επωνυμία «DRAGO BOATS Α.Ε.». 

  κγ. Το από 24 Δεκ 18 υποβληθέν Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσφυγών.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

1. Την απόρριψη των (ε), (στ) και (ζ) σχετικών Προδικαστικών 
Προσφυγών των εταιρειών «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.» και «DRAGO 
BOATS Α.Ε.» για τους ακόλουθους λόγους: 

 
α. Οι προσφυγές των «DRAGO BOATS Α.Ε.», «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.» 

(πλην του λόγου που προβάλλει περί μη κοινοποίησης σε αυτή της προδικαστικής 
προσφυγής της «NEW MADERA RIBS BV») και «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.» δεν 
επιτρέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 90 του Ν.3978/11, καθώς 
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στρέφονται κατά πράξης που δέχεται προσφυγή άλλου προσώπου και επομένως 
δεν μπορούν να εξεταστούν στην ουσία τους. 

 
β. Η προσφυγή της «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ» εξετάζεται επί της ουσίας 

μόνο ως προς τον λόγο μη κοινοποίησης σε αυτή της προσφυγής της «NEW 
MADERA RIBS BV» καθώς πρόκειται για νέο λόγο. Επ' αυτού: 

 
(1) Η Υπηρεσία είχε κατά νόμο δυνατότητα να εξετάσει τους 

προβαλλόμενους με την προσφυγή της «NEW MADERA RIBS BV» λόγους και 
πέραν των τύπων, ήτοι και με απλό υπόμνημα ή επιστολή ή πάσης φύσεως 
έγγραφο. 

(2) Όλοι οι λόγοι αποδοχής της προσφυγής της «NEW MADERA 
RIBS BV» σε κάθε περίπτωση υποψήφιας εταιρείας, μη εξαιρούμενης της 
«ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ», αναγνωρίστηκαν από την αναθέτουσα Αρχή με την 
απόφασή της ως πραγματικοί και ισχυροί. 

 
(3) Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν εκ των πραγμάτων τη 

θεώρηση της άσκησης της δυνατότητας εξέτασης της προσφυγής της «NEW 
MADERA RIBS BV» ως υποχρεωτική. 

 
(4) Όλοι οι λόγοι αποδοχής της προσφυγής της «NEW MADERA 

RIBS BV» σε όλες τις περιπτώσεις των υποψήφιων εταιρειών, μη εξαιρούμενης 
της «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ», συνεχίζουν να ισχύουν καθώς δεν υφίστανται νέα 
δεδομένα. 

 
(5) Τυχόν αποδοχή της προσφυγής της «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ» θα 

απαιτούσε και ακύρωση ή τροποποίηση της απόφασης συμμετοχών με αποδοχή 
συμμετοχής μόνο της «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ» στα περαιτέρω στάδια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας που, αυτόματα: 

 
(α) Καθιστά: 
 

1/ Μη εκπληρούμενη την υποχρέωση της 
υποπαραγράφου 1β(3) του παρόντος. 

 
2/ Μεροληπτική την υποχρέωση αυτή καθώς δεν ζητείται 

διαφορετική μέριμνα από τη «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ» και για τους υπόλοιπους  
απορριφθέντες υποψηφίους. 

 
3/ Θιγόμενους και τους άλλους απορριφθέντες 

υποψηφίους κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 
 

(β) Προσκρούει στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 
90 του Ν.3978/11, αφού η προσφυγή δεν κοινοποιήθηκε σε όλους τους 
θιγόμενους από τυχόν αποδοχή της.» 

 
 

2. Την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας και την δημοσίευση εκ 
νέου της αρχικής προκήρυξης σύμφωνα με το Άρθρο 56 (Παράγραφος 5) του 
Ν.3978/2011, προκειμένου  διευρυνθεί  περαιτέρω  η  συμμετοχή και να επιτευχθεί  
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μεγαλύτερος ανταγωνισμός επί του επικείμενου ανταγωνιστικού διαλόγου. 
 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 

ΑΤΕΣΕ Α.Ε, Σορβόλου 2, Αθήνα, Τ.Κ. 11636. 
ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε., Θέση Κύριλλος, Ασπρόπυργος, Τ.Κ.:19300. 
SPORTIS S.A., Μ.Αλεξάνδρου και Θέμιδος, Άνω Λιόσια, Τ.Κ.:13344. 
DRAGO BOATS S.A., Λ.Λαυρίου 5, Κορωπί, Τ.Κ.:19400. 
NORSAFE HELLAS A.E., 7ο χλμ Π.Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Θήβα, Τ.Κ.:32200. 
ONEX S.A., Κ.Παλαιολόγου 87, Χαλάνδρι, Τ.Κ.:15232. 
New Madera RIBS S.A., Μενελάου 18, Βουλιαγμένη, Τ.Κ.:16671. 
BARRACUDA, Ειρήνης 22, Ταύρος, Τ.Κ.:17778 
MARVEL, Λ. Κάτω Σουλίου 64, Μαραθώνας, Τ.Κ.:19007 
MED S.P.A, Ίρας 2Β, Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Κ.:2234 
 

Αποδέκτες για πληροφορία 

ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ) - ΔΕΔ 

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ  

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Σμυρνής (13 ΔΕΕ) 

Πχος (Ο) Αλεξάνδρα Ρουσοπούλου ΠΝ (ΜΤΝ) 

Τχης (ΤΧ) Γεώργιος Αντωνάτος (13 ΛΤΧ) 

ΜΥ Α΄ Απόστολος Ψαρρός (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ) 

 

 
Ακριβές Aντίγραφο 
 
 
 
Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης  ΠΝ  
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Κυριάκος Κυριακίδης                             
Γενικός Διευθυντής 
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