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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 17/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 150/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Λήψη απόφασης α) για την εκδίκαση της
ένστασης  β)  για την συνέχιση του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα την 14η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και
ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 14459/17/10-7-2015
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Αντωνόπουλος
Δημήτριος 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 6) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαλουκά Ευτυχία 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος  και 3) Αράπογλου
Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.

 Ο κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 7ου θέματος της Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 14262/8-7-2015 εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης για :

1) την απόρριψη ή μη, της υπ΄αριθμ. 6416/3-4-2015 ένστασης της
εταιρείας Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ, για τα σκέλη Α & Β.
2) την συνέχιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ   ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ >,
3) την κήρυξη  του διαγωνισμού ως  άγονου αναφορικά με  την
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 και την συνέχιση του με πρόχειρο διαγωνισμό.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αριθμ. 213/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. Α.Μ. 70/2014 < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
2Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ >, συνολικού προϋπολογισμού €97.500 με Φ.Π.Α. Με την
ίδια απόφαση καταρτίστηκαν οι Τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διενέργειας
ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές
για την ανωτέρω προμήθεια. Με την υπ΄αριθμ. 171/2014 Απόφαση της
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Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε βάσει των δ/ξεων του άρθ.58 παρ.2 του
Ν.3852/2010, η διάθεση-πίστωση ποσού €97.500 (συμπεριλαμβανομένου και
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%), οικονομικού έτους 2014. Με την υπ΄αριθμ.
197/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η προμήθεια
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ.

Κατόπιν , με την υπ' αριθμ. πρωτ. 22061/17-12-14 Διακήρυξη
Δημάρχου που δημοσιεύτηκε νόμιμα,  ορίστηκε ως καταληκτική ημέρα
διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού, η 16/1/15, ημέρα Παρασκευή και ώρα
15.00, όπου ουδείς υπέβαλλε προσφορά, συνταχθέντος του
υπ΄αριθμ.1/1143/2015 Πρακτικού άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που
επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 27/2015 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

Εν συνεχεία, ακολούθησε η  υπ' αριθμ. πρωτ. 3527/25-2-15 Διακήρυξη
( Α΄ Επαναληπτικού) Δημάρχου που δημοσιεύτηκε νόμιμα,  ορίστηκε ως
καταληκτική ημέρα διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού, η 27/3/2015, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 15.00, με ημερομηνία αποσφράγισης την 31/3/2015,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10πμ.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού την καθορισμένη
ημέρα και ώρα από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του άρθ. 46
του ΕΚΠΟΤΑ, υπεβλήθησαν δύο (2) προσφορές από τις εταιρείες:

1) Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ
Ημερ/νία υποβολής προσφοράς: 26/3/2015
2) Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ
Ημερ/νία υποβολής προσφοράς: 27/3/2015

Ακολούθως η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών (αποσφράγισης) η
οποία ορίσθηκε με τις υπ' αριθμ. 210/2014 &  74/2015 Αποφάσεις
Οικονομικής Επιτροπής, προέβη στη διενέργεια αποσφράγισης διαγωνισμού
και συνέταξε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6273/2-4-15 πρακτικό αποσφράγισης όπου
έκανε δεκτή για την επόμενη φάση του διαγωνισμού την  εταιρεία:

1) Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ.

Η εταιρεία Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ δεν έγινε αποδεκτή,
διότι το μέλος αυτής Βιργινία Τεκτερίδου δεν προσκόμισε αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας .

Κατά την έγγραφη ενημέρωση των συμμετεχόντων για το αποτέλεσμα
η εταιρεία Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ υπέβαλε την υπ΄ αριθ. πρωτ.
6416/3-4-15 ένσταση κατά του αποτελέσματος.

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 8628/28-4-2015 γνωμοδότησή της,  η
Νομική Υπηρεσία Δ.Φ.Χ. γνωμοδότησε ότι δύναται να εφαρμοστεί η εγκύκλιος
με αρ. 20/2013 του ΟΑΕΕ και να γίνει δεκτός ο λόγος της ανωτέρω ένστασης,
στο σκέλος που αφορά στον αποκλεισμό της εταιρείας Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.
ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ,   όπως αποδείχτηκε  και από το ψηφιακά υπογεγραμμένο
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Γενικό πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Πέλλας, όπου προέκυπτε ότι η
Βιργινία Τεκτερίδου έχει μηδενικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία
ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ.

Η  Οικονομική Επιτροπή , έλαβε την υπ΄ αριθμ. 103/10119/19-5-2015
απόφαση  με την οποία ανάβαλε τη λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή όχι του
διαγωνισμού, προκειμένου να υπάρξει γνωμοδότηση από τη Νομική
Υπηρεσία περί του β) σκέλους της ένστασης της εταιρείας Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ
Ν.  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ, κατά του υπ΄αριθμ.  πρωτ.6273/2-4-2015 Πρακτικού
διενέργειας σχετικά με την προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία Κ.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ.

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι:

Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού, διαβιβάστηκε με το υπ΄αριθμ.
12760/23-6-2015 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών στη Νομική Υπηρεσία,
η οποία απάντησε με το υπ΄αριθμ. 13844/2-7-2015 έγγραφό της ότι οι λόγοι
του β) σκέλους της υπ΄αριθμ. 6416/3-4-2015 ένστασης της εταιρείας
Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ, που αφορούν στην προσφορά που
υποβλήθηκε από την εταιρεία Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΒΕΕ. πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι για τους λόγους που
αναφέρονται αναλυτικά στο υπ΄αριθμ.13844/2-7-2015 έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας.

Παρακαλείται η  Οικονομική Επιτροπή βάσει του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010 ν΄ αποφασίσει:

1. Α) Την αποδοχή ή όχι της υπ΄ αριθμ. 6416/3-4-2015 ένστασης της
εταιρείας Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ, αναφορικά με την
συμμετοχή της στην επόμενη φάση (αξιολόγηση) του διαγωνισμού
(Γνωμοδότηση της υπ΄ριθ.8628/2015 της Νομικής Υπηρεσίας) και
Β) την απόρριψη ή μη του β) σκέλους της υπ΄αριθμ. 6416/3-4-2015
ένστασης της εταιρείας Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ, σχετικά με
την απόρριψη της εταιρείας Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ (γνωμοδότηση
13844/2-7-2015 της Νομικής Υπηρεσίας).

2. Την συνέχιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ   ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ >  στη β΄  φάση (αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1) και

3. την κήρυξη  του διαγωνισμού ως  άγονου αναφορικά με  την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2 και την συνέχιση του με πρόχειρο διαγωνισμό.

ΣΥΝ: Α) το υπ΄αριθ.8628/28-4-2015 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας
Β) το υπ΄αριθμ. 13844/2-7-2015 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας
Γ) Η υπ΄αριθμ 6416/3-4-2015 ένσταση της εταιρείας Camelino

ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ
Δ) Η υπ΄αριθμ. 103/10119/19-5-2015 Απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής
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ΚΟΙΝ:   1. Μέλη Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού κκ. Λυριτζή Κ.
Παλιούδη Ζ., Λίτσα Ε.

2. Μέλη  Επιτροπής Αξιολόγησης κκ. Αργύρη Ο., Συμεωνίδου Γ.,
Παρασκευοπούλου Γ.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμαστε σήμερα όπως εξετάσουμε την ανωτέρω
ένσταση και αποφανθούμε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 17/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την αριθ. 103/2015 προηγούμενη
σχετική απόφασή της, καθώς επίσης:

Α) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6273/2-4-2015 πρακτικό αποσφράγισης
Β) Τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 8628/28-4-2015 και 13844/2-7-2015

γνωμοδοτήσεις της Ν.Υ.
Γ) Το ΦΕΚ αρ. φύλλου 140/9-1-2013
Δ) Την με αρ. 20/2013 εγκύκλιος του ΟΑΕΕ
Ε) Το υπ΄αριθμ. 25928.36111/29-9-2015 Γενικό πιστοποιητικό
ΣΤ) Την υπ΄αριθμ. 6416/3-4-15 ένσταση της εταιρείας Camelino

ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ

και αφού μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Όσον αφορά στην Κατηγορία 1:

Α. Κάνει δεκτή την αριθ. πρωτ. 6416/3-4-15 ένσταση της εταιρείας
Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ κατά του αριθ. πρωτ. 6273/2-4-2015
πρακτικού διενέργειας (αποσφράγισης 1/2015) του ανοικτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» κατά το σκέλος που αφορά στον αποκλεισμό της
ανωτέρω εταιρείας από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, κρίνοντας ότι,
σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 8628/28-4-2015 γνωμοδότηση της
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, δύναται να εφαρμοστεί η εγκύκλιος με αρ.
20/2013 του ΟΑΕΕ και να γίνει δεκτός ο λόγος της ανωτέρω ένστασης στο
συγκεκριμένο σκέλος, όπως αποδεικνύεται και από το ψηφιακά
υπογεγραμμένο Γενικό πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Πέλλας απ΄ όπου
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και προκύπτει ότι η Βιργινία Τεκτερίδου έχει μηδενικό ποσοστό συμμετοχής
στην εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ.

Β. Απορρίπτει την αριθ. πρωτ. 6416/3-4-15 ένσταση της εταιρείας Camelino

ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ κατά του αριθ. πρωτ. 6273/2-4-2015 πρακτικού

διενέργειας (αποσφράγισης 1/2015) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού

διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

2Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   ΝΕΑΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» κατά το σκέλος που αφορά στην προσφορά της εταιρείας

Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ, κρίνοντας τους

επικαλούμενους από την ενιστάμενη εταιρεία λόγους ως αβάσιμους,

απαράδεκτους και αναπόδεικτους, σύμφωνα με τα ειδικότερα και κατά

περίπτωση αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 13844/2-7-2015

γνωμοδότηση της   Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου επ΄ αυτής.

Γ. Εγκρίνει το υπ΄αρ. πρωτ. 6273/2-4-2015 πρακτικό διενέργειας

(αποσφράγισης 1/2015) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού

της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   ΝΕΑΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» κατά το μέρος που αφορά το παραδεκτό της προσφοράς

της εταιρείας Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ, ενώ

απορρίπτει αυτό κατά το μέρος που αφορά τον αποκλεισμό της εταιρείας

Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ από το επόμενο στάδιο του

διαγωνισμού, για τους ανωτέρω αναλυτικά υπό στοιχεία Α΄ και Β΄

εκτιθέμενους λόγους.

Κατόπιν των ανωτέρω γίνονται δεκτές για την επόμενη φάση του
διαγωνισμού και οι δύο εταιρείες, ήτοι οι:

1) Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ
Ημερ/νία υποβολής προσφοράς: 26/3/2015
2) Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ
Ημερ/νία υποβολής προσφοράς: 27/3/2015

προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία στη β΄ φάση του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και κατακύρωση
αποτελέσματος για την Κατηγορία 1).

Όσον αφορά στην Κατηγορία 2:
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Εγκρίνει α) το υπ΄αρ. πρωτ. 6273/2-4-2015 πρακτικό διενέργειας
(αποσφράγισης 1/2015) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της
προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», κηρύττοντας
αυτόν άγονο, δεδομένου ότι, ως προκύπτει από το ανωτέρω πρακτικό, για το
συγκεκριμένο στάδιο του διαγωνισμού και για την εν θέματι Κατηγορία (κωδικός
7313) δεν υπεβλήθη καμία προσφορά, και β) την συνέχιση της διαδικασίας με
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί
εγκρίθηκαν με την αριθ. 213/2014 απόφαση Οικ. Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 150/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

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

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης
2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και

Αθλητισμού
6. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
9. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικ. Μέριμνας

Συνημμένο : Το αριθ. πρωτ. 6273/2-4-2015 πρακτικό διενέργειας
(αποσφράγισης 1/2015) της προμήθειας.
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Αρ. Πρωτοκόλλου : 6273/02-04-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 1/2015

Στη Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας και συγκεκριμένα στον 3ο όροφο του επί της
οδού Δεκελείας 97 δημοτικού καταστήματος, σήμερα 31-03-2015, ημέρα Tρίτη
και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού που όρισε η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος με τις υπ’ αριθ.
210/2014 και αριθμ. 74/2015 αποφάσεις της, προκειμένου να αποσφραγίσει
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον, με αριθ. 7312 και 7313
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. πρωτ. 3527/25-02-2015 Διακήρυξης
Διαγωνισμού του Δήμου Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος, για την προμήθεια
«Εξοπλισμού για το 2ο παράρτημα του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής
Νέας Φιλαδέλφειας».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Κων/να Λυριτζή

2. Μέλος Ευφροσύνη Τσουρούκογλου

3. Γραμματέας Ελλη Λίτσα

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 3527/25-02-2015 Διακήρυξη
Διαγωνισμού Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, για την προμήθεια
«Εξοπλισμού για το 2ο παράρτημα του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής
Νέας Φιλαδέλφειας» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,
σημειώνει τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως
αύξοντες αριθμούς τον (α/α) 7312 και τον (α/α) 7313 ηλεκτρονικού διαγωνισμού
συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν,
σύμφωνα με την ως άνω Διακήρυξη η 27/03/2015 και ώρα 15.00 μ.μ.. Μετά το
από ΔΥ έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών – Αποθήκης Δ.Φ.Χ., ειδοποιήθηκαν
τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών πέραν του ορίου της απ’
ευθείας Ανάθεσης, να προβούν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών του εν λόγω Διαγωνισμού την Τρίτη 31-03-2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με κωδικούς 7312 και 7313 και διαπίστωσε ότι αφενός ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και
αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που
αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές μόνο για το στάδιο του διαγωνισμού που
είχε τον κωδικό 7312. Ενώ για το στάδιο του διαγωνισμού που είχε κωδικό 7313
δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.
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Προμηθευτής Ημ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς

1 Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ 26/03/2015, 13:40:13

2 Κ. Παπαναστασίου – έπιπλα γραφείου

Α.Β.Ε.Ε.

27/03/2015, 12:55:05

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. Στη συνέχεια η
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς
για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα
του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως
μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής –
Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται επίσης ότι οι υποφάκελοι
«Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη
διακήρυξη του διαγωνισμού, (παράγραφος 2 του Παραρτήματος Β), αυτοί θα
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε
ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους
μοναδικούς α/α συστήματος:

Προμηθευτής Α/Α  προσφοράς
συστήματος

1 Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ 5666/26-03-2015

2 Κ. Παπαναστασίου – έπιπλα γραφείου

Α.Β.Ε.Ε.

6260/27-03-2015

Επίσης στο σημείο αυτό η επιτροπή παρέλαβε από το Γραφείο Πρωτοκόλλου
του Δήμου Δ.Φ.Χ. τους κάτωθι φακέλους έντυπης προσφοράς με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι οποίοι κατατέθηκαν σε
αυτό εμπρόθεσμα σύμφωνα με το αρ. 3 της διακήρυξης.

Προμηθευτής Αρ. πρωτ. έντυπης
προσφοράς

1 Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ 5920/30-03-2015

2 Κ. Παπαναστασίου – έπιπλα γραφείου

Α.Β.Ε.Ε.

5943/30-03-2015

Στο σημείο αυτό η επιτροπή αφού ήλεγξε τους φακέλους με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» ως αυτοί υποβλήθηκαν
ηλεκτρονικά και επίσης αφού μονόγραψε και ήλεγξε τα έντυπα δικαιολογητικά ως
αυτά κατατέθηκαν με τους ως άνω έντυπους φακέλους, διαπίστωσε τα εξής:
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Στον ηλεκτρονικό και έντυπο φάκελο του προμηθευτή με την επωνυμία
Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ, ενώ μνημονεύεται στην τελευταία
ανακοίνωση στο Γ.Ε.Μ.Η της συγκεκριμένης εταιρείας που έχει δημοσιευθεί στο
Φ.Ε.Κ. 140/09-01-2013 (τ. ανωνύμων εταιρειών), ως μέλος του Δ.Σ. αυτής και η
Βιργινία Τεκτερίδου, η οποία μνημονεύεται επίσης και στο με αρ. 18/19-03-2015
σχετικό με τον εν λόγω διαγωνισμό, πρακτικό  συνεδρίασης του Δ.Σ. της
εταιρείας, δεν έχει προσκομισθεί για τούτη ασφαλιστική ενημερότητα ή άλλο
έντυπο που να αποδεικνύει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερη, ούτε δε αναγράφεται
στον πίνακα των εργαζομένων της εταιρείας.

Η μη προσκόμιση των ανωτέρω, σύμφωνα με το αρ. 1(γ) της σχετικής
διακηρύξεως αποτελεί ποινή αποκλεισμού για τον προσφέροντα με την επωνυμία
Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω ο πίνακας των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»
κρίθηκαν παραδεκτές, διαμορφώνεται ως κάτωθι:

Προμηθευτής Αρ. πρωτ. έντυπης
προσφοράς

Α/Α  προσφοράς
συστήματος

1 Κ. Παπαναστασίου –

έπιπλα γραφείου Α.Β.Ε.Ε.

5943/30-03-2015 6260/27-03-2015

H επιτροπή αφού ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το
οποίο και υπέγραψε σε πέντε (5) αντίγραφα.

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης
προσφορών διαγωνισμών κ. Αργύρη Ολγα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κων/να Λυριτζή

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ευφροσύνη Τσουρούκογλου

2. Έλλη Λίτσα
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