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     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
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Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 139/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας άγονου 
διαγωνισμού «Αναβάθμιση στάσεων 
δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος με τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» και λήψη απόφασης για τη 
συνέχιση της σχετικής διαδικασίας (ΕΞ 

ΑΝΑΒΟΛΗΣ)». 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών)σήμερα στις 24 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 
2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
14266/24/18-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου 
Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
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Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 6) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος  3) 
Χατζηδάκη Μαρία 4)  Τάφας Ηλίας και 5) Κουτσάκης Μιχαήλ, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Παΐδας Αδαμάντιος     2)  Καβακοπούλου Αγανίκη 3) Κόντος Σταύρος  
και 4) Πολίτης Σταύρος  
 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 

 Ο κ. Η.Τάφας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και 
ψηφοφορία επί του 7ου θέματος της Η.Δ.. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω κατ΄ αρχήν εκ νέου υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 13828/11-10-2013 
έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος 
: 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του υπ.΄αρίθμ. πρωτ. 13312/2-10-2013 πρακτικού 
διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την «Αναβάθμιση στάσεων Δημοτικής 
Συγκοινωνίας Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος με την χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας»   (Α.Μ. 56/2011) - Λήψη απόφασης. 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
Σας γνωρίζουμε ότι :  
1) με την υπ αρίθμ. 71/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 
υπ. αριθμ. 56/2011 μελέτη που αφορά «Αναβάθμιση στάσεων Δημοτικής 
Συγκοινωνίας Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος με την χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» και καταρτίστηκαν οι όροι της εν λόγω προμήθειας  
2) με την υπ΄αριθμ. 71/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής   ψηφίστηκε-
διατέθηκε η πίστωση ποσού 115.128,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑ 
02.30.7135.001.  
 
Εν συνεχεία με την υπ.’αρίθμ . (Αρ. Πρωτ. 12396/2013) Διακήρυξη της 
Δημάρχου, καθορίστηκε η μέρα και η ώρα του διαγωνισμού στις 2-10-2013, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 – 11:00 π.μ. 
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Η υπ. ‘αρίθμ. 12398/2013 Περίληψη Διακήρυξης της Δημάρχου δημοσιεύτηκε 
στις εφημερίδες  ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ , ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, ΧΤΥΠΟΣ και ΦΕΚ  στις 13 Σεπτεμβρίου 2013 και 
αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.  
Σας διαβιβάζουμε το υπ.΄αρίθμ πρωτ. 13312/2-10-2013 πρακτικό διενέργειας 
του διαγωνισμού που αφορά την «Αναβάθμιση στάσεων Δημοτικής 
Συγκοινωνίας Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος με την χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας».    
 
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τα άρθρα 21 & 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. , 
παρακαλούμε για λήψη απόφασης: 
 

1) Έγκρισης του υπ αριθμ. 13312/2-10-2013 πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού της προμήθειας «Αναβάθμιση στάσεων 
Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος με την χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 
   

2) Της επανάληψης ή μη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.   
 

Όπως γνωρίζετε, η Οικ. Επιτροπή στη Συνεδρίαση της 17/10/2013 και με την 
αριθ. 118/2013 απόφασή της ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αναβολή λήψης 
απόφασης επί του θέματος της κατακύρωσης του πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού της εν θέματι προμήθειας ως άγονου και τη 
συνέχιση της σχετικής διαδικασίας, προκειμένου να ζητηθεί γνωμοδότηση της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το αν απαιτείται από το Νόμο και τη 
σχετική διακήρυξη η προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας 
από την εργοληπτική εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ, η οποία συμμετείχε στον 
διαγωνισμό, για τον εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη κ. Δημήτριο Χασάπη, 
η μη κατάθεση του οποίου είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της ανωτέρω 
εταιρείας από τον διαγωνισμό. 
 
Με το αριθ. πρωτ. 14457/23/10/2013 η Νομική Υπηρεσία γνωμοδότησε επί 
του θέματος. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 25/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε το αριθ. πρωτ. 
13312/2-10-2013 πρακτικό διενέργειας άγονου διαγωνισμού, την αριθ. πρωτ. 
14457/23/10/2013 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, τις διατάξεις των άρθρων 21 & 23 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., αυτές των Π.Δ. 59/2007 άρθρο 11 και 60/2007 και μελέτησε όλα 
τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 13312/2-10-2013 πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας ανοικτού Διαγωνισμού της προμήθειας «Αναβάθμιση 
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στάσεων Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος με την 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, κατά το μέρος που αφορά τους αριθ. 2 
και 3 συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προμηθευτές, ήτοι τις εταιρείες ILS 
INNOVATIVE LIGHTNING SYSTEMS, ΤΡΥΦΩΝ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και 
INNORA ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α.Ε. αντιστοίχως, κρίνοντας ότι ορθώς η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού αποφάσισε να μην τις κάνει δεκτές στο διαγωνισμό για τους 
αναλυτικά εκτιθέμενους στο σχετικό Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού 
της ως άνω Επιτροπής λόγους. 
 

2. Απορρίπτει το αριθ. πρωτ. 13312/2-10-2013 πρακτικό ανοικτού 
διαγωνισμού της προμήθειας «Αναβάθμιση στάσεων Δημοτικής 
Συγκοινωνίας Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος με την χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του 
Ν. 3852/10, κατά το μέρος που αφορά τον αριθ. 1 συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό προμηθευτή, ήτοι την εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ (Χαρ. Τρικούπη 
93-Κηφισιά), κρίνοντας ότι εσφαλμένα η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού αποφάσισε να μην την κάνει δεκτή στο διαγωνισμό και 
δεδομένου ότι αφενός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 
59/2007, είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική η αναφορά στις προσφορές 
των συμμετεχόντων των ονομάτων και των επαγγελματικών προσόντων 
των προσώπων στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, και 
αφετέρου δεν απαιτείτο από το Νόμο και τη σχετική διακήρυξη η 
προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας από την 
ανωτέρω εργοληπτική εταιρεία για τον εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη 
κ. Δημήτριο Χασάπη, η μη κατάθεση του οποίου είχε ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό της εταιρείας από τον διαγωνισμό, υποχρέωση που θα έχει η 
εταιρεία μετά την υπογραφή της σύμβασης και όχι κατά το παρόν στάδιο 
της ανάθεσης της προμήθειας. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω ο διαγωνισμός θα συνεχισθεί με μοναδικό 
συμμετέχοντα προμηθευτή την εργοληπτική εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ, η 
προσφορά της οποίας θα τεθεί υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής 
εξέτασης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  139/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
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Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραμίκου Αναστασία 
 

Εσωτερική Διανομή :  
 

1. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου  
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
7. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 

 
 
 

             Συνημμένο : Το αριθ. πρωτ. 13312/2-10-2013 Πρακτικό διενέργειας άγονου 
διαγωνισμού 
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