
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια   10/12/2013  
  
Αριθ. Πρωτ. : 17299/11-12-2013 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου & 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
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. 31/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 166/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                           

«Εξέταση ένστασης της εταιρείας I.L.S. και 
προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας 
INNORA A.E. κατά της αριθ. 139/2013 
απόφασης Ο.Ε. περί µερικής κατακύρωσης 
πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού 
“Αναβάθµιση στάσεων δηµοτικής 
συγκοινωνίας ∆ήµου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας” και λήψης απόφασης για τη 
συνέχιση της σχετικής διαδικασίας». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 9 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
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16952/29/5-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου 
Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου 

Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ 5) Παΐδας Αδαµάντιος και 6)  Τάφας Ηλίας, 
µέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Κόντος Σταύρος και 3) Πολίτης 
Σταύρος  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 16085/20-11-2013 διαβιβαστικό έγγραφο της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Αναβάθµιση 
στάσεων δηµοτικής συγκοινωνίας ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µε τη 
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας» καθώς και τις αριθ. πρωτ. 16836/3-
12-2013 και 15850/18-11-2013 γνωµοδοτήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου επί του θέµατος: 
 

Θέµα : ∆ιαβίβαση Γνωµοδοτήσεων 
  

. 

Σχετ. : 1.Η υπ’αριθµ.139/2013 Απόφαση Οικ. Επιτροπής.  
2.Η υπ’αριθµ.15685/14-11-2013 Προδικαστική Προσφυγή  εταιρείας Innora Α.Ε. 
3. H υπ΄αριθ. πρωτ. 15378/11-11-2013 ένσταση της εταιρίας I.L.S.. 
 

 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών που αφορούν το διαγωνισµό 
«Αναβάθµιση στάσεων δηµοτικής συγκοινωνίας ∆ήµου Φιλαδέλφειας- 
Χαλκηδόνος µε την χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας» σας διαβιβάζουµε 
συνηµµένα τις αριθ. πρωτ. 16836/3-12-2013 και 15850/18-11-2013 
γνωµοδοτήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας ∆.Φ.Χ. για δικές σας περαιτέρω 
ενέργειες, λόγω αρµοδιότητας.  
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Συν. 1. Η υπ’ αριθµ. 15850/18-11-2013 Γνωµοδότηση Νοµικής Υπηρεσίας. 
        2. Η υπ’ αριθµ. 16836/3-12-2013 Γνωµοδότηση Νοµικής Υπηρεσίας 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλούµαστε σήµερα όπως 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. 31/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε 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.∆. 59/2007 άρθρο 11 και 60/2007, αυτές του Ν. 
3886/10 και αφού µελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν 
υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα 

 
Α. Απορρίπτει την υπ’ αρ. πρωτ. 15378/11-11-2013 ένσταση της 

εταιρίας ILS INNOVATIVE LIGHTNING SYSTEMS, ΤΡΥΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
κατά της αριθ. 139/2013 απόφασης Ο.Ε. περί µερικής κατακύρωσης 
πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού της προµήθειας “Αναβάθµιση στάσεων 
δηµοτικής συγκοινωνίας ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µε τη χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας” ως κατά πάντα  απαράδεκτη και για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 16836/3-12-2013 
Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου επ΄ αυτής, δεδοµένου ότι η 
µη συµµόρφωση του διαγωνιζοµένου σε υποχρεωτικούς όρους της 
διακήρυξης, όπως αυτοί είχαν εγκριθεί µε την αριθ. 71/2013 απόφαση Οικ. 
Επιτροπής, έχει σαν συνέπεια οι προσφορές να µην γίνονται αποδεκτές και 
πάντα λαµβανοµένου υπόψη ότι η άνω ενιστάµενη εταιρεία συµµετείχε στον 
υπό κρίση διαγωνισµό χωρίς να διατυπώσει καµία επιφύλαξη για την 
νοµιµότητα της σχετικής διακήρυξης. 
 

Β. Απορρίπτει την υπ’ αρ. πρωτ. 15685/14-11-2013 Προδικαστική 

Προσφυγή  της εταιρίας < INNORA  ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ > [ διακριτ. tίτλος  INNORA AE ] κατά της 

αριθ. 139/2013 απόφασης Ο.Ε. περί µερικής κατακύρωσης πρακτικού 

διενέργειας διαγωνισµού της προµήθειας “Αναβάθµιση στάσεων δηµοτικής 

συγκοινωνίας ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µε τη χρήση ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας” ως κατά πάντα  απαράδεκτη και για τους λόγους που 

αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 15850/18-11-2013 Γνωµοδότηση 

της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου επ΄ αυτής, δεδοµένου ότι η µη 

συµµόρφωση του διαγωνιζοµένου σε υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης, 

όπως αυτοί είχαν εγκριθεί µε την αριθ. 71/2013 απόφαση Οικ. Επιτροπής, 
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έχει σαν συνέπεια οι προσφορές να µην γίνονται αποδεκτές και πάντα 

λαµβανοµένου υπόψη ότι η άνω ενιστάµενη εταιρεία συµµετείχε στον υπό 

κρίση διαγωνισµό χωρίς να διατυπώσει καµία επιφύλαξη για την νοµιµότητα 

της σχετικής διακήρυξης. 

 

Γ.  Κατόπιν των ανωτέρω η Ο.Ε. εµµένει στο περιεχόµενο της αριθ. 139/2013 
απόφασής της περί µερικής κατακύρωσης του πρακτικού διενέργειας 
διαγωνισµού της εν θέµατι προµήθειας, ο οποίος 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  166/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.  

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

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