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ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ    ::::    Εκδίκαση των από 14-12-2011 τεσσάρων (4) ενστάσεων κατά του από 9-12-2011 

Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) και ακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού του έργου: «Αποπεράτωση φράγµατος «Αποπεράτωση φράγµατος «Αποπεράτωση φράγµατος «Αποπεράτωση φράγµατος ΤριανταφυλλιάςΤριανταφυλλιάςΤριανταφυλλιάςΤριανταφυλλιάς στο Ν. στο Ν. στο Ν. στο Ν.    ΦλώρινΦλώρινΦλώρινΦλώρινας» ας» ας» ας» 
ΚΕ.24ΚΕ.24ΚΕ.24ΚΕ.2455550000....    

    
Α.Α.Α.Α.    Σύµφωνα µε τις διατάξεις:Σύµφωνα µε τις διατάξεις:Σύµφωνα µε τις διατάξεις:Σύµφωνα µε τις διατάξεις:    

1. Του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116Α’/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων (Κ∆Ε)». 

2. Της µε αρ. ∆16α/04/773/29-11-90 Κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του 
Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον 
κανόνα των τριών υπογραφών» (Φ.Ε.Κ.746Β’/30-11-90). 

3. Της µε αρ. 2876/7-10-2009 απόφασης του κ. Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», 
µε την οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων έργων µετονοµάζεται 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  (Φ.Ε.Κ.2234Β’/7-10-
2009). 

4. Του Π.∆. 189/2009 (Φ.Ε.Κ.221Α’/5-11-2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή των 
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», µε το οποίο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής µεταφέρονται ως σύνολο αρµοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού 
στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων έργων, 
παρ. 2, άρθρο 6). 

5. Του Π.∆.352/2003 (Φ.Ε.Κ.317Α’/31-12-2003) «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν 
στην Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων για την µελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και 
λοιπών υπογείων έργων (ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ)», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 
267/2004 (Φ.Ε.Κ.266Α’/24-12-2004) και αναφέρεται στη λειτουργία της ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ. 

6. Της απόφασης ∆17γ/08/45/Φ.2.2.1/13-3-2007 (ΦΕΚ.447Β’/3-4-2007) «Μεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων Προϊσταµένης Αρχής στις συµβάσεις ∆ηµοσίων Έργων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε µε την 
απόφαση ∆17α/05/62/Φ.2.2.1/31-3-2010 (ΦΕΚ.463Β’/19-4-2010). 

7. Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 



ΚΕ.2450 / ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2 

Β.Β.Β.Β.    Έχοντας υπ’ όψη:Έχοντας υπ’ όψη:Έχοντας υπ’ όψη:Έχοντας υπ’ όψη:    

1. Τη ΣΑΕ072 στην οποία είναι ενταγµένο το ενάριθµο έργο 2002ΣΕ07200000 µε τίτλο: 
«Φράγµα Τριανταφυλλιάς και Συναφή Έργα Ν. Φλώρινας», µε προϋπολογισµό 
65.000.000,00 €, στο οποίο εµπεριέχεται και η εργολαβία του θέµατος. 

2. Την µε Α.Π. οικ.2028/Κ.Ε.2450/26-9-2011/ΕΥ∆Ε ΟΣΥΕ/ΓΓ∆Ε/ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. απόφαση µε την 
οποία εγκρίθηκε α) η διάθεση πίστωσης 29.000.000 € (µε ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων 
του προαναφερόµενου έργου για τη δηµοπράτηση του έργου του θέµατος, β) η 
δηµοπράτηση του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. α (ανοικτή 
δηµοπρασία) και 6 (σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης) του Ν.3669 
(ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008), γ) η συµπλήρωση του πρότυπου τεύχους ∆ιακήρυξης και του 
εντύπου οικονοµικής προσφοράς, καθώς και η σύνταξη των λοιπών τευχών δηµοπράτησης, 
γίνουν από την ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ της ΓΓ∆Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. και εξουσιοδοτήθηκε ο 
Προϊστάµενος της ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ για την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης του έργου του 
θέµατος, τη δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης, τη διεξαγωγή του διαγωνισµού και την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης. 

3. Την µε Α.Π. οικ.2116/Κ.Ε.2450/6-10-2011/ΕΥ∆Ε ΟΣΥΕ απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκαν 
τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος. 

4. Το υπ' αριθ. οικ.2119/Κ.Ε.2450/7-10-2011/ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ έγγραφο µε το οποίο στάλθηκε για 
δηµοσίευση η προκήρυξη του έργου του θέµατος στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και δηµοσιεύτηκε στο τεύχος S199 στις 15-10-2011. 

5. Τα Α.Π. οικ.2126/Κ.Ε.2450/7-10-2011 και οικ.2129/Κ.Ε.2450/7-10-2011 έγγραφα της 
ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ µε τα οποία εστάλη για δηµοσίευση η από 7-10-2011 «Περίληψη ∆ιακήρυξης 
∆ηµοπρασίας» (Α∆Α 45ΟΠ1 – ΨΦΗ) για την εργολαβία του έργου του θέµατος, στο Εθνικό 
Τυπογραφείο και σε πέντε (5) εφηµερίδες (4 ηµερήσιες και 1 εβδοµαδιαία) και δηµοσιεύθηκε 
σταδιακά από τις 11 έως τις 13-10-2011 στον ηµερήσιο τύπο και στο Τ.Ε.Ε. 

6. Τη µε αρ. πρ. 2251/Κ.Ε.2450/29-11-2011/ΕΥ∆Ε-Ο∆ΥΕ/Γ.Γ∆.Ε. (Α ∆ Α :  457Γ1-7ΙΧ) 
απόφαση µε την οποία συστάθηκε η  επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος. 

7. Το από 9-12-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ε.∆. σύµφωνα µε το οποίο στη δηµοπρασία που έγινε στις 
3-12-2011 υποβλήθηκαν οκτώ (8) προσφορές, από τις οποίες οι τέσσερις (4) έγιναν 
οµόφωνα δεκτές, ύστερα δε από την εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής τους και τον 
έλεγχο των οικονοµικών προσφορών από την Ε.∆. ο διαγωνιζόµενος που προσέφερε την 
χαµηλότερη προσφορά είναι η µε σειρά προσέλευσης 1 εταιρεία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε», η οποία 
προσέφερε συνολική δαπάνη έργου ««««15151515....278278278278....510510510510,,,,81818181    €€€€»»»» (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 
απρόβλεπτα, µελέτες, αναθεώρηση και ΦΠΑ), που αντιστοιχεί σε µέση έκπτωση 25,07%. 

 Αποκλείστηκαν από τον διαγωνισµό οι προσφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων 
«ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΗ ΑΤΕ», «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΒΕΤΕ» ως εκπρόθεσµες. 

8. Την από 9-12-2011 ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆. (που αναρτήθηκε στον ΠΙΝΑΚΑ  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ της ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ) και µε την οποία γίνεται γνωστό στους 
διαγωνιζόµενους :  

� Ότι διατίθεται το από 9-12-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ε.∆. και 

� Ότι µέσα σε πέντε ηµέρες από την ανάρτηση της ανακοίνωσης (9-12-2011) µπορούν 
να ασκήσουν τα από το νόµο προβλεπόµενα ένδικα µέσα. 

9.  Την από 14-12-2011 ένσταση της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» κατά του από 9-12-2011 
Πρακτικού της Ε. ∆. του υπ’ όψη έργου, η οποία απευθύνεται στην Προϊσταµένη Αρχή, είναι 
εµπρόθεσµη και συνεπώς εξεταστέα και στην οποία ισχυρίζεται ότι:  

α. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αγνόησε το στάδιο της κήρυξης της λήξης του χρόνου 
υποβολής, δεν ανέµεινε ούτε ένα λεπτό και πάραυτα στις 10:00 π.µ. ακριβώς κήρυξε 
τη λήξη της παραλαβής των προσφορών, παρά το γεγονός ότι τόσο ο εκπρόσωπος της 
εταιρείας όσο και εκπρόσωποι των άλλων εταιρειών βρίσκονταν στην αίθουσα που 
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γινόταν η παραλαβή και ανέµεναν τη σειρά τους, προκειµένου να καταθέσουν τις 
προσφορές τους. 

β. Επίσης, η Επιτροπή µετά από έντονες διαµαρτυρίες, παρέλαβε τελικά την προσφορά 
της εταιρείας στις 10:02 π.µ. και ακολούθησαν άλλες τρεις προσφορές. 

γ. Επί πλέον, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν σηµείωσε τον ακριβή χρόνο κατάθεσης της 
προσφοράς, ούτε στο προσβαλλόµενο Πρακτικό, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. 

και ζητά να αναγνωρισθεί ως παράνοµο και ανίσχυρο και να ακυρωθεί ή άλλως να ανακληθεί 
το από 9-12-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ούτως ώστε να γίνει αποδεκτή η 
προσφορά της εταιρείας και να αναδειχθεί αυτή µειοδότρια, ενόψει ότι προσέφερε και 
χαµηλότερη τιµή. 

10. Την από 14-12-2011 ένσταση της εταιρείας «ΘΕΜΕΛΗ ΑΤΕ» κατά του από 9-12-2011 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του υπ’ όψη έργου, η οποία απευθύνεται στην 
Προϊσταµένη Αρχή, είναι εµπρόθεσµη και συνεπώς εξεταστέα και στην οποία ισχυρίζεται ότι 
δεν τηρήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία, και ενίσταται κατά της αποδοχής της προσφοράς 
της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», διότι στην προσκοµιζόµενη Τραπεζική βεβαίωση της ΕΤΕ δεν 
αναφέρεται σε κανένα σηµείο ο τίτλος του έργου ή η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 
και ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι η Τραπεζική Βεβαίωση δεν αναφέρει όπως θα έπρεπε ότι η 
Τράπεζα προτίθεται να εξετάσει αίτηµα που αφορά χρηµατοδότηση για το συγκεκριµένο 
έργο και για συγκεκριµένο ποσό (10% του προϋπολογισµού).  

Επίσης, θεωρεί ως µη νόµιµη την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», 
διότι η προσκοµιζόµενη Τραπεζική Βεβαίωση, δεν πληροί τα αναφερόµενα στο άρθρο 23.3 
της ∆ιακήρυξης, αλλά αορίστως περιγράφει την χρηµατοοικονοµική ικανότητα της 
εταιρείας. 

Κατόπιν αυτών ζητά : 

- Να γίνει δεκτή η προσφορά της. 

- Να αποκλεισθούν οι εταιρείες «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» και «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.». 

- Να ανακηρυχθεί µειοδότης του διαγωνισµού. 

11. Την από 14-12-2011 ένσταση της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» κατά του από 9-12-
2011 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του υπ’ όψη έργου, η οποία απευθύνεται στην 
Προϊσταµένη Αρχή, είναι εµπρόθεσµη, και συνεπώς εξεταστέα και µε την οποία ενίσταται 
κατά του Πρακτικού της Ε. ∆., µε το οποίο κρίθηκε η προσφορά της εκπρόθεσµη 
θεωρώντας ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία και ζητά την ακύρωσή του. 

12. Την από 14-12-2011 ένσταση της εταιρείας «ΕTΕΘ Α.Ε.» κατά του από 9-12-2011 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του υπ’ όψη έργου, η οποία απευθύνεται στην 
Προϊσταµένη Αρχή, είναι εµπρόθεσµη, και συνεπώς εξεταστέα και στην οποία ισχυρίζεται 
ότι έγινε παράτυπα αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», διότι η Τραπεζική 
Βεβαίωση απευθύνεται προς το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. χωρίς να αναφέρει το συγκεκριµένο έργο και 
επίσης υπάρχει γενικόλογη αναφορά για κάλυψη χρηµατοδότησης χωρίς αναφορά στο 
συγκεκριµένο έργο και ζητά : 

- Να απορριφθεί η προσφορά της «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.». 

- Να αναδειχθεί µειοδότης του έργου. 

13. Την από 28-12-2011 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που θεωρεί ότι : 

- οι ενστάσεις των εταιρειών «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΗ ΑΤΕ» και «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ 
ΑΤΕ», κατά το µέρος που αφορούν την κήρυξη της λήξης της παραλαβής των 
προσφορών, πρέπει να γίνουν αποδεκτές διότι δεν τηρήθηκε επακριβώς η προβλεπόµενη 
διαδικασία, ενώ κατά τα υπόλοιπα πρέπει να απορριφθούν διότι, αναµφισβήτητα οι 
προσφορές τους δόθηκαν µετά την κήρυξη της λήξης παραλαβής των προσφορών και 
κατά συνέπεια είναι εκπρόθεσµες. 

- οι ενστάσεις των εταιρειών «ΘΕΜΕΛΗ ΑΤΕ» και «ΕΤΕΘ Α.Ε.» για την απόρριψη των 
προσφορών της «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» και «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» εξαιτίας των τραπεζικών 
βεβαιώσεων θεωρούµε ότι δεν ευσταθούν και πρέπει να απορριφθούν. 
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14. Την από 28-12-2011 (Α.Π. ΕΥ∆Ε-ΟΣΥΕ/2795/28-12-2011) Υπηρεσιακή Αναφορά του 
Προέδρου της Ε.∆. µε την οποία διαβιβάζεται στην Προϊσταµένη Αρχή ο φάκελος του 
∆ιαγωνισµού, το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, τέσσερις (4) ενστάσεις και οι 
απόψεις της Ε.∆. επί των ενστάσεων. 

 Και επειδή Και επειδή Και επειδή Και επειδή ::::    

1. Η ασκηθείσες ενστάσεις κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του 
θέµατος είναι «νοµότυπες» και συνεπώς εξεταστέες διότι : 

o Υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, δηλαδή µέσα στο πενθήµερο που προβλέπει η διακήρυξη από 
την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

o Απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή του έργου του θέµατος (ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ). 

o Κατατέθηκαν από εργοληπτικές επιχειρήσεις που συµµετείχαν στο διαγωνισµό του έργου 
του θέµατος. 

2. Στη διακήρυξη του έργου του θέµατος (άρθρο 4, παρ.1α) προβλέπεται ότι : 

«Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την ώρα
λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής
των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και
κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ν. 
3669/08, δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του
χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου

για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 3.1 
(σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω
στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση

µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού». 

3. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε την από 28-12-2011 γνωµοδότησή της παραδέχεται 
ότι δεν τηρήθηκε επακριβώς η προβλεπόµενη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 
παρ.5 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε) καθώς και στο άρθρο 4 παρ.1α της διακήρυξης του έργου του 
θέµατος, όσον αφορά στην κήρυξη της λήξης της παραλαβής των προσφορών. 

4. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε την από 28-12-2011 γνωµοδότησή της παραδέχεται 
ότι δεν σηµείωσε στο Πρακτικό της την ακριβή ώρα που περιήλθαν οι «εκπρόθεσµες» 
προσφορές στην κατοχή της, όπως τούτο προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ.4 της διακήρυξης 
του έργου του θέµατος. 

5. Όπως προκύπτει τόσο από το από 9-12-2011 Πρακτικό, όσο και από την από 28-12-2011 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, δεν τηρήθηκε η διαδικασία της παρ.1α του 
άρθρου 4 της διακήρυξης του έργου (κήρυξη λήξης παραλαβής προσφορών), ούτε αυτή της 
παρ.4 του άρθρου 3 (αναγραφή της ακριβούς ώρας κατάθεσης των «εκπρόθεσµων» 
προσφορών), µε συνέπεια τα παραπάνω λάθη και παραλείψεις της Ε.∆. να µην είναι δυνατό 
να διορθωθούν ή να αποκατασταθούν από την Προϊσταµένη Αρχή αλλιώς παρά µε την 
ακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

6. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27, παρ.2α του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε) η 
Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να ακυρώσει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, εάν διαπιστώσει 
ότι κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού εµφιλοχώρησαν παραβιάσεις των όρων της 
διακήρυξης, οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και δεν µπορούν να 
αποκατασταθούν αλλιώς παρά µε την ακύρωση του αποτελέσµατος. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ ΕΑ Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ ΕΑ Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ ΕΑ Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε    

1. Αποδεχόµαστε εν µέρει τις ενστάσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», 
«ΘΕΜΕΛΗ ΑΤΕ» και «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» ως προς το µέρος αυτών που αφορά στην µη 
τήρηση της προβλεπόµενης διαδικασίας για την κήρυξη της λήξης της παραλαβής των 
προσφορών στον διαγωνισµό του έργου του θέµατος και απορρίπτουµε όλα τα λοιπά 
αιτήµατά τους ως αβάσιµα. 

2. Απορρίπτουµε στο σύνολό της την ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΤΕΘ Α.Ε.» ως 
αβάσιµη. 

3. Ακυρώνουµε, σύµφωνα µε το άρθρο 27, παρ.2α του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116Α’/18-6-2008) 
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων (Κ∆Ε)», το από 
9-12-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο «Αποπεράτωση φράγµατος «Αποπεράτωση φράγµατος «Αποπεράτωση φράγµατος «Αποπεράτωση φράγµατος 
ΤριανταφυλλιάςΤριανταφυλλιάςΤριανταφυλλιάςΤριανταφυλλιάς στο Ν.  στο Ν.  στο Ν.  στο Ν. ΦλώρινΦλώρινΦλώρινΦλώρινας» ΚΕ.24ας» ΚΕ.24ας» ΚΕ.24ας» ΚΕ.2455550000    και το αποτέλεσµα αυτού, διότι κατά τη 
διεξαγωγή του διαγωνισµού εµφιλοχώρησαν παραβιάσεις των όρων της διακήρυξης, οι 
οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και δεν µπορούν να αποκατασταθούν 
αλλιώς παρά µε την ακύρωση του αποτελέσµατος. 

4. Εξουσιοδοτούµε τον Προϊστάµενο της ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ για την έγκριση νέων τευχών 
δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, τη δηµοσίευση νέας ∆ιακήρυξης, τη διεξαγωγή 
νέου διαγωνισµού και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

    
    
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ        
1. Γραφείο Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 
2. Γραφείο Υφυπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.     
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα ∆.Ε 
4. Γραφείο Γεν. ∆/ντή Συγκ/κών Έργων ΜΜΜΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣΑΥΡΟΥ∆ΗΣΑΥΡΟΥ∆ΗΣΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣΒΟΡΙ∆ΗΣΒΟΡΙ∆ΗΣΒΟΡΙ∆ΗΣ 
5. ΕΥ∆Ε-ΟΣΥΕ/ Τµήµα Φλώρινας  
6. Στους διαγωνιζόµενους  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
1. ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ ΓΘ.01,ΚΕ.2450  
2. Χρον. Αρχείο 
3. Τµήµα Μ&Κ 
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