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Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 205/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Υποβολή ή μη προσφυγής ενώπιον της
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06
κατά της αριθ. πρωτ. 62600/34649/17-9-2015
απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γεν.
Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, με την
οποία ακυρώθηκε η αριθ. 150/2015 απόφαση
Οικ. Επιτροπής περί «Εκδίκασης της ένστασης
και συνέχιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την “Προμήθεια εξοπλισμού για το 2ο

Παράρτημα Κέντρου Προσχολικής Αγωγής
Νέας Φιλαδέλφειας”».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 6 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 19762/22/2-10-2015



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΄.

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) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ και 6) Αράπογλου Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 2) Παπαλουκά Ευτυχία και 3)
Γεωργαμλής Λύσσανδρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα
κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου παρέστη, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της
πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος.

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 υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 19536/29-9-2015 εισήγηση των Νομ.
Συμβούλων του Δήμου κ.κ. Ζ.Δρόσου, Μ.Παπαδημητρίου και Χ.Χήτου-Κιάμου
επί του θέματος :

Προς
Τον κ. Δήμαρχο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος

Επί της   κοινοποιηθείσης την 23-9-15 στον Δήμο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος [ υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ  19139/23-9-15] υπ΄αριθμ. πρωτ.
62600/34649/17-9-15] αποφάσεως της ασκούσης καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κας Καλλιόπης Καρδαμίτση,
με την οποία απεφασίσθη :  < Α. Αποδεχόμαστε την από 28-7-15 ένσταση της
ανώνυμης εταιρείας < Γαβριήλ  Τεκτερίδης ΑΒΕΕ > κατά της υπ΄αριθμ. 150/15
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος
που αφορά στον ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό με τίτλο : <  Προμήθεια
εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα Κέντρου Προσχολικής  Αγωγής Ν. Φιλ/φειας
> [ εξ αναβολής] για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσης. Β.- Ακυρώνουμε την με αριθμό 150/2015  απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου   Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος : α.- ως προς την
απόρριψη της υπ΄αριθμ. 6416/3-4-15 ένστασης της  ανώνυμης εταιρείας  <



Γαβριήλ  Τεκτερίδης ΑΒΕΕ > κατά του υπ΄αριθμ. πρωτ. 6273/2-4-15
πρακτικού διενέργειας  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας  β.- ως
προς την έγκριση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 6273/2-4-15 πρακτικού διενέργειας
του ηλεκτρονικού  αντοικτού διαγωνισμού της προμήθειας >, σας γνωρίζουμε
τα κάτωθι.

Ως γνωστόν, με την υπ΄αριθμ. 213/14 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής ΔΦΧ  ενεκρίθησαν οι τεχνικές προδιαγραφές και κατηρτίσθησαν
οι όροι διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές για την  προμήθεια < Εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα Κέντρου
Προσχολικής Αγωγής Ν. Φιλ/φειας > [ΑΜ 70/14 ] προϋπολογισμού  97.500
ευρώ [ με ΦΠΑ ] και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά  για
τον εξοπλισμό της κατηγορίας 1 και την τεχνοοικονομικά συμφερότερη
προσφορά για τον εξοπλισμό της κατηγορίας 2.

Με την υπ΄αριθμ. 171/14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ενεκρίθη η ανωτέρω δαπάνη και ψηφίσθηκε η αντίστοιχη πίστωση σε βάρος
του προϋπολογισμού  ΔΦΧ οικ. έτους 2014.

Με την υπ΄αριθμ. 197/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΦΧ
ενεκρίθη  η  προμήθεια < Εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα Κέντρου
Προσχολικής Αγωγής Ν. Φιλ/φειας >.

Ακολούθησε η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ  22061/17-12-14   διακήρυξη του
κ. Δημάρχου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος που δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Ως καταληκτική ημέρα διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού ωρίσθη η
16-1-15, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μμ., καθ ην ουδείς
ενδιαφερόμενος υπέβαλε προσφορά , συνταγέντος του υπ΄αριθμ. 1/15 [
αριθμ. πρωτ. 1143/15]   πρακτικού άγονου ηλεκτρονικού  ανοικτού
διαγωνισμού  της Επιτροπής Διαγωνισμού που  επικυρώθηκε με την
υπ΄αριθμ. 27/15 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Φιλ/φειας-
Χαλκηδόνος.

Ακολούθησε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 3527/25-2-15 διακήρυξη
Α΄επαναληπτικού διαγωνισμού  του κ. Δημάρχου ,περίληψη της οποίας
δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Ως  ημερομηνία έναρξης υποβολής  προσφορών  για την διενέργεια του
ως άνω Α΄επαναληπτικού διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια  <
Εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Ν. Φιλ/φειας
>  ωρίσθη η  23-3-15  , ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών  αυτού ωρίσθη η 27-3-15, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00 μμ.
και ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα ελάμβανε χώρα την
31-3-15, ημέρα Τρίτη και ώρα  10 πμ.

Όπως προκύπτει από το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 6273/2-4-15 πρακτικό
συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού, <…. την 31-3-15, ημέρα  Τρίτη και
ώρα 10 πμ. συνεδρίασε η  Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου να
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υπεβλήθησαν στον με αριθμό
7312 και 7313 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3527/25-2-15
διακήρυξης…. Ο  διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη



ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  άνω διακήρυξη, μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  και είχε λάβει ως
αύξοντες αριθμούς τον α/α 7312 και τον α/α 7313  ηλεκτρονικού διαγωνισμού
συστήματος. ….. Στην 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
διεπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα
ως < κλειδωμένος > και αφετέρου  ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο
διαγωνισμό και με την σειρά που αναφέρονται στην 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 καμμία
προσφορά.

< Ειδικώτερα υπεβλήθησαν οι κάτωθι προσφορές :
1.- Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ  26.3.15 , 13.40.13
2.- Κ. Παπαναστασίου- Επιπλα γραφείου ΑΒΕΕ  27.3.15. 12.55.05
<….Εν συνεχεία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι < Δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική
προσφορά>  ….  Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η
επιτροπή διεπίστωσε  ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα τους
παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος : 1.- Camelino
ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ αρ.προσφοράς συστήματος 5666/26-3-15 και  2.-
Κ. Παπαναστασίου- Επιπλα γραφείου ΑΒΕΕ αριθμ. προσφοράς συστήματος
6260/27-3-15…… Η Επιτροπή παρέλαβε από το Γρ. Πρωτοκόλλου του
Δήμου ΦΧ τους κάτωθι φακέλους έντυπης προσφοράς με την ένδειξη <
Δικαιολογητικά συμμετοχής- Τεχνική προσφορά >, οι οποίοι  κατετέθησαν
σ΄αυτό εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης : 1.- Camelino
ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ αρ. έντυπης προσφοράς 5920/30-3-15 και  2.- Κ.
Παπαναστασίου- Επιπλα γραφείου ΑΒΕΕ αριθμ. έντυπης προσφοράς
5943/30-3-15.… Στον ηλεκτρονικό και έντυπο φάκελο του προμηθευτή με την
επωνυμία Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ , ενώ μνημονεύεται στο
ΓΕΜΗ της συγκεκριμένης εταιρείας που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 140/9-1-13
[ τ. ΑΕ]  ως μέλος αυτής και η Βιργινία Τεκτερίδου, η οποία μνημονεύεται
επίσης και στο με αριθμ. 18/19-3-15 σχετικό με τον εν λόγω διαγωνισμό,
πρακτικό συνεδρίασης του ΔΣ 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 άρ.  1[γ] της
σχετικής διακηρύξεως, αποτελεί ποινή αποκλεισμού για τον προσφέροντα με
την επωνυμία Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ . Κατόπιν των ανωτέρω
ο πίνακας των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές με την ένδειξη <
Δικαιολογητικά συμμετοχής- Τεχνική προσφορά > κρίθηκαν παραδεκτές,
διαμορφώνεται ως κάτωθι :  1.- Κ. Παπαναστασίου- Επιπλα γραφείου ΑΒΕΕ
αριθμ. έντυπης προσφοράς   5943/30-3-15 και αριθμό  προσφοράς
συστήματος 6260/27-3-15….. το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Πρόεδρο
της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών…..>.

Ακολούθησε η ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού
στον πίνακα της Υπηρεσίας  καθώς και η έγγραφη γνωστοποίηση του
αποτελέσματος της δημοπρασίας προς όλους τους συμμετέχοντες εις  αυτήν.



Κατά του ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 6273/2-4-15 πρακτικού  της
Επιτροπής Διαγωνισμού , που κοινοποιήθηκε  2-4-15, η ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία <  Γαβριήλ  Β. Τεκτερίδης  ΑΒΕΕ> υπέβαλε την υπ΄αριθμ.
πρωτ. ΔΦΧ 6416/3-4-15 ένσταση ισχυριζόμενη ότι  < ….. Πράγματι η Βιργινία
Τεκτερίδου μνημονεύεται στην τελευταία ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ που έχει
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 140/9-1-13 [ τ. ΑΕ ] ως μέλος  του ΔΣ καθώς και στο με
αριθμ. 18/19-3-15 πρακτικό συνεδρίασης του ΔΣ της εταιρείας, όμως
σύμφωνα με την  με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/42/691715/22-4-13  εγκύκλιο
του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματικών [ ΟΑΕΕ] η οποία
έχει ΑΔΑ: ΒΕΑΖ4691Ω3-ΨΑ4 και  συγκεκριμένα στο άρθρο 2 αυτής  αναφέρει
ρητά  ότι : < 2. Ισχύον  ασφαλιστικό καθεστώς από 18-4-2013  και εφεξής : Με
τις ισχύουσες από 18-4-13 διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4144/13, οι
περιπτώσεις β΄και γ΄του πδ 258/2005, όπως αυτές ίσχυαν, ενοποιούνται σε
β΄και  αντικαθίστανται  με ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία  : Στην
υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα μέλη του ΔΣ των ΑΕ, με
αντικείμενο επιχειρήσεως  επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική
δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον  αυτά είναι μέτοχοι κατά
ποσοστό 3 %  τουλάχιστον > και ότι εφόσον η Βιργινία Τεκτερίδου έχει
μηδενικό [0] ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ, παρόλο
που συμμετέχει στο ΔΣ της εταιρείας, δεν έχει καμμία υποχρέωση ασφάλισης
όπως προκύπτει από την  σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΕ  και κατά συνέπεια
ορθώς η εταιρεία δεν προσεκόμισε  ασφαλιστική ενημερότητα διότι δεν
υφίσταται για το πρόσωπο αυτί τέτοιο έγγραφο…και ότι η εταιρεία με ένορκη
βεβαίωση που προσεκόμισε δήλωσε τις υπόχρεες για την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ, οι οποίες είναι μόνο οι Δέσποινα
Τεκτερίδου και Ευαγγελία  Τεκτερίδου  για τις οποίες προσκομίσθηκαν
ασφαλιστικές ενημερότητες…...>.

Ως προς το α΄σκέλος της ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 6416/3-4-15
ένστασης, η ΝΥΔΦΧ υπέβαλε την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 8628/28-4-15
έγγραφη γνωμοδότηση της, εις το περιεχόμενο της οποίας αναφέρεται και
επικαλείται.

Περαιτέρω η ενισταμένη εταιρεία Γαβριήλ Τεκτερίδης ΑΒΕΕ εις το
δεύτερο σκέλος της ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 6416/3-4-15 ενστάσεως της
κατά του ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 6273/2-4-15 και με αριθμ. 1/15 πρακτικού
αποσφράγισης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια <
Εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα  Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Ν. Φιλ/φειας
> και με τίτλο < … 2.- Οσον αφορά την εταιρεία Κ. Παπαναστασίου  ΑΒΕΕ
……>  ισχυρίζεται ότι <……στον προσκομισθέντα υπό της  εταιρείας <
Κ.Παπαναστασίου ΑΒΕΕ > κατάλογο των κυριότερων  παραδόσεων δεν
αναφέρεται , όπως ρητά απαιτείται  από το άρθρο 7.6.1 της διακήρυξης,
ειδικώτερα  τα  υλικά, οι ποσότητες, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας,
οι ημερομηνίες παράδοσης και ότι οι παραδόσεις  της λίστας που
προσεκόμισε θα έπρεπε να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα  της αρμόδιας
υπηρεσίας……>, περαιτέρω η ενισταμένη ισχυρίζεται ότι η εταιρεία
Κ.Παπαναστασίου ΑΒΕΕ <…..προσεκόμισε 3 πίνακες προσωπικού από τους
οποίους ο ένας ηταν φ/ο και όχι πρωτότυπο και είχε ημερομηνία θεώρησης
13-11-14…> κλπ.

Σχετική προς τούτο και η υπ΄αριθμ. πρωτ.ΔΦΧ 13844/2-7-15
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας ΔΦΧ.



Ακολούθησε  η υπ΄αριθμ. 150/15 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος , με την οποία και για τους
λόγους που  αναφέρονται αναλυτικά εις το σκεπτικό αυτής απεφασίσθη
ομόφωνα : < Οσον αφορά την κατηγορία 1.- Α.- Κάνει δεκτή την υπ΄αριθμ.
πρωτ. 6416/3-4-15 ένσταση της εταιρείας Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν.
ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ κατά του υπ΄αριθμ.πρωτ. 6273/2-4-15 πρακτικού διενέργειας [
αποσφράγισης 1/2015] του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
της προμήθειας με τίτλο : < Προμήθεια εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα
Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας > κατά το σκέλος που
αφορά στον αποκλεισμό της ανωτέρω εταιρείας από το επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, κρίνοντας ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 8628/28-4-15
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, δύναται να εφαρμοσθεί η
εγκύκλιος με αριθμ. 20/13 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 και
προκύπτει ότι η Βιργινία Τεκτερίδου έχει μηδενικό ποσοστό συτμμετοχής στην
εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ.

Β.- Απορρίπτει την υπ΄αριθμ. πρωτ. 6416/3-4-15 ένσταση της

εταιρείας Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ κατά του υπ΄αριθμ.πρωτ.

6273/2-4-15 πρακτικού διενέργειας [ αποσφράγισης 1/2015] του ανοικτού

ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : <

Προμήθεια εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα Κέντρου Προσχολικής

Αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας > κατά το σκέλος που αφορά στην προσφορά

της εταιρείας Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ , κρίνοντας

τους επικαλούμενους από την ενισταμένη εταιρεία  λόγους ως αβάσιμους,

απαράδεκτους και αναπόδεικτους σύμφωνα με τα ειδικώτερα και κατά

περίπτωση αναφερόμενα  στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 13844/2-7-15

γνωμοδότηση τη;  Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου επ΄αυτής.

Γ.- Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. πρωτ. 6273/2-4-15 πρακτικό διενέργειας [

αποσφράγιση 1/2015] του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού

της προμήθειας με τίτλο : < Προμήθεια εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα

Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας > κατά το μέρος που

αφορά το παραδεκτό της προσφοράς της εταιρείας Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ , ενώ απορρίπτει αυτό κατά το σκέλος που

αφορά τον αποκλεισμό της εταιρείας Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ



από το επόμενο στάδιο 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

1.- Camelino ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ

Ημερομηνία υποβολής προσφοράς : 26-3-2015

2.- Κ. Παπαναστασίου- Επιπλα γραφείου ΑΒΕΕ

Ημερομηνία υποβολής προσφοράς : 27-3-2015

προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία στην β΄φάση του

ηλεκτρονικού διαγωνισμού [ αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και

κατακύρωση αποτελέσματος για την κατηγορία 1].

Οσον αφορά την κατηγορία 2 :

Εγκρίνει α] το υπ΄αριθμ. πρωτ. 6273/2-4-15 πρακτικό διενέργειας [

αποσφράγιση 1/2015] του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού

της προμήθειας με τίτλο : < Προμήθεια εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα

Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας >, 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 καμμία προσφορά και β] την συνέχιση της

διαδικασίας με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με τους ίδιους

όρους, όπως αυτοί εγκρίθησαν με την υπ΄αριθμ. 213/2014 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής ….>.

Η ανωτέρω υπ΄ αριθμ.150/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΦΧ κοινοποιήθηκε στην αντίδικο την 17-7-15  [ σχετ. σελίδα του

ΕΣΗΔΗΣ], αφ΄ης και έλαβε πλήρη γνώση  αυτής η αντίδικος.



Κατά της ανωτέρω υπ΄αριθμ. 150/15 αποφάσεως της Οικονομικής
Επιτροπής ΔΦΧ και δη κατά της συμμετοχής της εταιρείας Κ.
Παπαναστασίου- Επιπλα γραφείου ΑΒΕΕ στον ως άνω ηλεκτρονικό  ανοικτό
διαγωνισμό   του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος για την < Προμήθεια
εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Νέας
Φιλαδέλφειας > , η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ήσκησε ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής την υπό κρίσιν
υπ΄αριθμ. πρωτ. 57324/31679/28-7-15  προσφυγή.

Προς   απόκρουση της ως άνω προσφυγής της αντιδίκου, ο Δήμος
Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος κατέθεσε το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 17043/19-8-15
υπόμνημα- απόψεις του.

Επί της ως άνω προσφυγής της αντιδίκου εταιρείας, η ασκούσα
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εξέδωσε
την ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 62600/34649/17-9-15  απόφαση της , με την
οποία  απεφασίσθη :  < Α. Αποδεχόμαστε την από 28-7-15 ένσταση της
ανώνυμης εταιρείας < Γαβριήλ  Τεκτερίδης ΑΒΕΕ > κατά της υπ΄αριθμ. 150/15
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος
που αφορά στον ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό με τίτλο : <  Προμήθεια
εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα Κέντρου Προσχολικής  Αγωγής Ν. Φιλ/φειας
> [ εξ αναβολής] για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσης. Β.- Ακυρώνουμε την με αριθμό 150/2015  απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου   Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος : α.- ως προς την
απόρριψη της υπ΄αριθμ. 6416/3-4-15 ένστασης της  ανώνυμης εταιρείας  <
Γαβριήλ  Τεκτερίδης ΑΒΕΕ > κατά του υπ΄αριθμ. πρωτ. 6273/2-4-15
πρακτικού διενέργειας  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας  β.- ως
προς την έγκριση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 6273/2-4-15 πρακτικού διενέργειας
του ηλεκτρονικού  ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας >.

Επειδή  σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι : <
Οποιοσδήποτε έχει  έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης που εκδίδονται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 149  και 150, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του
επόμενου άρθρου, εντός προθεσμίας ενός [1] μηνός από την έκδοση της
απόφασης ή την κοινοποίηση της ή  αφότου έλαβε γνώση αυτής > .

Επειδή ο Δήμος Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος, προς προστασία των
δικαιωμάτων του, δικαιούται σε άσκηση προσφυγής ενώπιον της ως άνω
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152  Ν.3643/06  κατά της απορριπτικής ως
άνω αποφάσεως της ασκούσης καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  παρακαλώ όπως το αργότερο μέχρι
την 10-10-15 μας χορηγήσετε σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΔΦΧ που να εξουσιοδοτεί την Νομική Υπηρεσία και συγκεκριμένα  τους
δικηγόρους κ.κ Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο
Χήτο –Κιάμο όπως από κοινού ή μεμονωμένα  έκαστος αυτών  ασκήσουν  για
λογ/σμό του Δήμου Φλ/φειας- Χαλκηδόνος  και προς προστασία των
δικαιωμάτων αυτού  ενώπιον της  Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.
3463/06 προσφυγή  κατά της απορριπτικής ως άνω υπ΄ αριθμ. πρωτ.
62600/34649/17-9-15 αποφάσεως της  ασκούσης καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής , διαβιβάζοντας άμεσα
στην ΝΥΔΦΧ πλήρη  φάκελλο με τα  στοιχεία της υπόθεσης και να



παρασταθούν κατά την ορισθησομένη δικάσιμο καταθέτοντας έγγραφα και
υπομνήματα

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 23/2015 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 παρ. 1ιβ του Ν. 3852/10, την αριθ. πρωτ.
62600/34649/17-9-2015 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γεν. Γραμματέα
Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που
τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Την μη υποβολή προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.
3463/06 κατά της αριθ. πρωτ. 62600/34649/17-9-2015 απόφασης της
ασκούσας καθήκοντα Γεν. Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, με την
οποία ακυρώθηκε η αριθ. 150/2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί
«Εκδίκασης της ένστασης  και συνέχιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την “Προμήθεια εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα Κέντρου Προσχολικής
Αγωγής   Νέας Φιλαδέλφειας”», κρίνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση
(υποβολή προσφυγής) η σχετική διαδικασία θα καθυστερούσε πολύ και
δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της διενέργειας της εν θέματι
προμήθειας και του σοβαρού κινδύνου απένταξης αυτής από το Πρόγραμμα
Ε.Σ.Π.Α., από το οποίο και εξολοκλήρου χρηματοδοτείται.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφησε) ο κ.
Γ.Αράπογλου, ο οποίος ψήφισε λευκό, δεδομένου ότι δεν είχε τον
απαραίτητο χρόνο για να διαμορφώσει γνώμη επί της υποβολής ή μη
της προσφυγής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 205/2015
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. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης
8. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
9. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
10.Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και

Αθλητισμού
11.Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας


