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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Ανακοίνυζη Απόθαζηρ έγκπιζηρ ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών και
εξέηαζηρ ηηρ ένζηαζηρ, ηος ανοικηού διαγυνιζμού με απιθμό διακήπςξηρ 14014/18-03-2014.
Με ηην ςπ΄ απιθμ. 466031/02-04-2014 Απόθαζη ηος Πποέδπος ηος Γ.. & Γιεςθύνονηορ ςμβούλος ηος
ΟΔ εγκπίθηκε ηο αποηέλεζμα ηος ππώηος ζηαδίος ηος διαγυνιζμού (14014/18-03-2014) πος αθοπά ηην
παπαλαβή και αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών, καθώρ και ηην εξέηαζη ηηρ ένζηαζηρ, πος καηαηέθηκε καηά
ηος ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ Αποζθπάγιζηρ Πποζθοπών, υρ εξήρ :
Α. Η απόππιτη ηυν πποζθοπών ηυν ζςνηηπηηών ¨ ΙΝΣΛΔΡ ΔΛΛΑ Α.Δ., ΒΑΛΑΜΙΓΗ ΑΣΔΑ &
ΔΤΣΑΘΙΟ ΠΑΠΠΑ & ΙΑ Ο.Δ.¨ επειδή ζύμθυνα με ηο από 18/03/2014 ππακηικό ηηρ Δπιηποπήρ
Αποζθπάγιζηρ Πποζθοπών :
1. Η εηαιπεία ¨ΙΝΣΛΔΡ ΔΛΛΑ Α.Δ.¨ δεν κάλςπηε ηην παπάγπαθο 1.8 ηος Παπαπηήμαηορ Α΄
ηηρ διακήπςξηρ. Σα πιζηοποιηηικά απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ απσήρ ήηαν ελλιπή (δεν καηέθεζε ηα
«όηι δεν ηελεί ςπό πηυσεςηικό ζςμβιβαζμό» και «όηι δεν ηελεί ςπό διαδικαζία έκδοζηρ απόθαζηρ
πηυσεςηικού ζςμβιβαζμού».
2. Η εηαιπεία ¨ΒΑΛΑΜΙΓΗ ΑΣΔΑ¨ :
2.1. δεν κάλςπηε ηην παπάγπαθο 1.8 ηος Παπαπηήμαηορ Α΄ ηηρ διακήπςξηρ. Σα πιζηοποιηηικά
απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ απσήρ ήηαν ελλιπή (δεν καηέθεζε ηα «όηι δεν ηελεί ςπό πηυσεςηικό
ζςμβιβαζμό» και «όηι δεν ηελεί ςπό διαδικαζία έκδοζηρ απόθαζηρ πηυσεςηικού ζςμβιβαζμού», ούηε
πποζκόμιζε ηην απαιηούμενη ένοπκη βεβαίυζη ζε ανηικαηάζηαζη αςηών.
2.2. δεν κάλςπηε ηην παπάγπαθο 4.1 ηος άπθπος 4 ηηρ διακήπςξηρ (δεν καηαηέθηκε έγγπαθο πος
να διαπιζηώνεηαι η εξοςζιοδόηηζη εκπποζώπηζηρ ηηρ εηαιπείαρ).
3. Η εηαιπεία ¨ΔΤΣΑΘΙΟ ΠΑΠΠΑ & ΙΑ Ο.Δ.¨ :
3.1. δεν κάλςπηε ηην παπάγπαθο 1.8 ηος Παπαπηήμαηορ Α΄ ηηρ διακήπςξηρ. Σα πιζηοποιηηικά
απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ απσήρ ήηαν ελλιπή (δεν καηέθεζε ηα «όηι δεν ηελεί ςπό πηυσεςηικό
ζςμβιβαζμό», «όηι δεν ηελεί ςπό διαδικαζία έκδοζηρ απόθαζηρ πηυσεςηικού ζςμβιβαζμού» και «όηι δεν
ηελεί ςπό διαδικαζία ζςνδιαλλαγήρ ηος άπθπος 99 ηος πηυσεςηικού κώδικα»), ούηε πποζκόμιζε ηην
απαιηούμενη ένοπκη βεβαίυζη ζε ανηικαηάζηαζη αςηών.
3.2. δεν κάλςπηε ηην παπάγπαθο 4.1 ηος άπθπος 4 ηηρ διακήπςξηρ (δεν καηαηέθηκε έγγπαθο πος
να διαπιζηώνεηαι η εξοςζιοδόηηζη εκπποζώπηζηρ ηηρ εηαιπείαρ).
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Β. Η απόππιτη ηηρ από 19/03/2014 ένζηαζηρ ηηρ εηαιπείαρ ¨ ΙΝΣΛΔΡ ΔΛΛΑ Α.Δ.¨ επειδή μεηά ηον
επανέλεγσο ηυν δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ από ηη Γιεύθςνζη Ππομηθειών & Δθοδιαζμού
διαπιζηώθηκε όηι η παπάλειτη καηάθεζηρ ηυν πιζηοποιηηικών απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ απσήρ
πος αναθέπονηαι ζε πηυσεςηικό ζςμβιβαζμό ή έκδοζηρ απόθαζηρ πηυσεςηικού ζςμβιβαζμού είναι
λόγορ απόππιτηρ ηηρ πποζθοπάρ ζύμθυνα με ηο Παπάπηημα Α΄ ηηρ διακήπςξηρ. Η καηαηεθείζα ένοπκη
Βεβαίυζη πος έσει εκδοθεί ζε ανηικαηάζηαζη ηυν ελλειπόνηυν δικαιολογηηικών ηος Ππυηοδικείος ή ηος
Γ.Δ.Μ.Η δεν γίνεηαι αποδεκηή καθόηι έππεπε οπυζδήποηε να ςπάπσει Βεβαίυζη ηυν παπαπάνυ απσών όηι
αςηά δεν εκδίδονηαι.
Γ. Η γνυζηοποίηζη ηηρ Απόθαζηρ ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ.
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