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                                             ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 131/2015 
  
ΘΕΜΑ: Εξέταση υποβληθείσας ένστασης της Εταιρείας ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ, 
Κατασκευαστική – Εµπορική ( Βεργίνας 7, Αγία Παρασκευή ) α/α προσφοράς 17358) 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 26ης/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 6η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  έτους 2015 
ηµέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00 µ.µ η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  
συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 
µε  αριθµό πρωτ. 10863/02-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 
4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε  (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος                       1.Βούρλος ∆ηµήτριος 
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                           2.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
2.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος)                                    3.Βασιλάκη Αικατερίνη                                           
3.Tσιτσιρίδης Ιωσήφ 
4.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
5.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη  
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 7ο θέµα  της  ηµερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  την εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου  µας, η οποία έχει ως εξής. 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  2/10/2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ         Αρ. Πρωτ.10832 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Πληρ. Ειρήνη Ταµπάκη 
Τηλ. 2132010728 

Προς:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  
της Εταιρείας ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ, Κατασκευαστική – Εµπορική (Βεργίνας 7, 

Αγία Παρασκευή) 
(α/α προσφοράς 17358) 

  
Η επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για τη 
σύναψη Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών για την Εργασία µε τίτλο:  
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», προϋπολογισµού µελέτης 139.113,00€ (µε τον ΦΠΑ 23%) CPV 
77311000-6, παρέλαβε ηλεκτρονικά και εµπρόθεσµα την υποβληθείσα µέσω  του 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ένσταση της εταιρείας ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ. 
 
Αναφορικά µε τις αιτιάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω ένσταση η Επιτροπή έχει 
να σηµειώσει τα ακόλουθα: 
 
Α. ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ» κατά της συµµετοχής της επιχείρησης 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (α/α προσφοράς 17861)  
 

1. Η ενιστάµενη εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ αιτιάται ότι η επιχείρηση ΣΥΜΕΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (α/α προσφοράς 17861) έχει καταθέσει Πιστοποιητικό 
Ασφάλισης ΕΤΑΑ το οποίο ήταν εν ισχύ έως 31/8/2015 και δεν ίσχυε κατά την 
ηµεροµηνία ανοίγµατος των ηλεκτρονικών προσφορών την 2/9/2015.   

 
Το τµήµα αυτό της ένστασης δεν γίνεται αποδεκτό καθώς ήταν σε γνώση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας  - Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού ότι υπάρχει απόφαση 
παράτασης από το ΕΤΑΑ µέχρι 30/09/2015 (Συνεδρίαση ΕΤΑΑ 362/27-8-15 θέµα 
16ο του ∆Σ) 
  
2. Η ενιστάµενη εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ αιτιάται ότι η επιχείρηση ΣΥΜΕΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (α/α προσφοράς 17861) σύµφωνα µε το: 
 
«Άρθρο 6 παράγραφος 8 της ∆ιακήρυξης 8245/22-7-2015 ∆ήµου Καισαριανής ζητείται: 
8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 
Συγκεκριµένα: 
Για τα φυσικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση. 
Για τα νοµικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό 
ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε 



πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 
εκπροσώπου της επιχείρησης.» 
  
Στο πιστοποιητικό µε αριθµό 7113/2015 του Πρωτοδικείου Αθηνών που προσκόµισε 
νόµιµα και εµπρόθεσµα η επιχείρηση ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ που 
συµµετείχε στον διαγωνισµό (α/α προσφοράς17861) πιστοποιείται ρητώς ότι κατά 
του «δεν κατατέθηκε αίτηση, ούτε εκδόθηκε απόφαση µε την οποία να επιβάλλεται να 
τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση». 
Με την παραπάνω βεβαίωση το ανωτέρω πιστοποιητικό καλύπτει εν µέρει τις 
απαιτήσεις της παραπάνω διακήρυξης αφού βεβαιώνεται ότι δεν κατατέθηκε αίτηση 
µε την οποία θα γινόταν έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής διαχείρισης ούτε 
εκδόθηκε απόφαση, µε την οποία να επιβάλλεται να τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, 
µε την οποία θα ολοκληρωνόταν η θέση του σε αναγκαστική διαχείριση.  Το εν λόγω 
πιστοποιητικό, σε παρένθεση, αναφέρει ότι «(Πιστοποιητικό περί µη έναρξης 
διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση δεν εκδίδεται γιατί δεν τηρούνται στην 
υπηρεσία µας τα αντίστοιχα βιβλία)» και καθώς δεν συνοδεύεται από την ένορκη 
βεβαίωση ως ορίζεται στην διακήρυξη το τµήµα αυτό της ένστασης γίνεται 
αποδεκτό.  
 

3. Η ενιστάµενη εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ αιτιάται ότι για την επιχείρηση ΣΥΜΕΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (α/α προσφοράς 17861) η αναγραφόµενη ηµεροµηνία 
στην εγγυητική επιστολή δεν συµπίπτει µε καµία ηµεροµηνία από τα 
οριζόµενα της διακήρυξης και ζητεί τον αποκλεισµό της επιχείρησης σύµφωνα 
µε το: 

 
«Άρθρο 6.1.Α.1 της διακήρυξης ζητείται: 
Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 
 & 
Άρθρο 7 της διακήρυξης: 
Α. ΕΓΓΎΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΌ 
- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής στον 
διαγωνισµό ποσού ίσου µε το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ 
Φ.Π.Α. ήτοι 2.262,00 € , αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή γραµµάτιο συστάσεως 
παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.∆. 
- Η εγγύηση αυτή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. Χρόνος ισχύος της προσφοράς τρεις (3) µήνες.  
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων 
φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
- Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆ήµο 
Καισαριανής, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και τη 
διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες 
επιστρέφονται εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης 
του διαγωνισµού.» 
 

Στην προκειµένη περίπτωση η εγγυητική επιστολή Συµµετοχής της επιχείρησης 
ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ πληροί σαφώς τα ακόλουθα: 

� Είναι έγκυρη 



� Αφορά το ζητούµενο ποσό των 2.262€ 
� Φέρει τα στοιχεία της Επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΩΝ 10, ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ» 
� Αναφέρει τον ακριβή τίτλο της δηµοπρασίας: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
και ισχύει και για επαναλήψεις εφόσον ήθελε γίνει µέσα στο επόµενο τρίµηνο 
από 5/8/2015. 
� Ισχύει για 310 ηµέρες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Το τµήµα αυτό της ένστασης δεν γίνεται αποδεκτό καθώς ήταν σε γνώση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας  - Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού σχετική νοµολογία του 
Συµβουλίου της Επικρατείας (όπως Απόφαση ΣΤΕ 3148/2012) κατά την οποία 
αναφέρεται: 
«……….η πληµµέλεια αυτή θεωρείται επουσιώδης και δεν καθιστά απαράδεκτη την 
προσφορά, δεδοµένου ότι και από τα λοιπά µνηµονευόµενα στην εγγυητική επιστολή στοιχεία, 
σε συνδυασµό λαµβανόµενα, προκύπτει, κατά τρόπο µη επιδεχόµενο εύλογη αµφιβολία, ότι η 
παρασχεθείσα εγγυητική επιστολή αφορά πράγµατι το έργο της συγκεκριµένης δηµοπρασίας»    
 

 

Β. ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ» κατά της συµµετοχής της επιχείρησης 
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (α/α προσφοράς 17335)  

 
Η ενιστάµενη εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ αιτιάται ότι η επιχείρηση ΓΕΝΝΑΤΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ (α/α προσφοράς 17335) έχει καταθέσει Πιστοποιητικό Ασφάλισης 
ΕΤΑΑ το οποίο ήταν εν ισχύ έως 31/8/2015 και δεν ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 
ανοίγµατος των ηλεκτρονικών προσφορών την 2/9/2015.   
 
Το τµήµα αυτό της ένστασης δεν γίνεται αποδεκτό καθώς ήταν σε γνώση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας  - Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού ότι υπάρχει απόφαση 
παράτασης από το ΕΤΑΑ µέχρι 30/09/2015 (Συνεδρίαση ΕΤΑΑ 362/27-8-15 θέµα 
16ο του ∆Σ) 

 

Γ. ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ» κατά της συµµετοχής της επιχείρησης 
ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (α/α 

προσφοράς 17188)  
 
1. Η ενιστάµενη εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ αιτιάται ότι η επιχείρηση ΛΑΝΤΚΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (α/α 
προσφοράς 17188) έχει καταθέσει Πιστοποιητικό Ασφάλισης ΕΤΑΑ το οποίο 
ήταν εν ισχύ έως 31/8/2015 και δεν ίσχυε κατά την ηµεροµηνία ανοίγµατος 
των ηλεκτρονικών προσφορών την 2/9/2015.   

 
Το τµήµα αυτό της ένστασης δεν γίνεται αποδεκτό καθώς ήταν σε γνώση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας  - Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού ότι υπάρχει απόφαση 
παράτασης από το ΕΤΑΑ µέχρι 30/09/2015 (Συνεδρίαση ΕΤΑΑ 362/27-8-15 θέµα 
16ο του ∆Σ) 
 
2. Η ενιστάµενη εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ  αιτιάται ότι η επιχείρηση ΛΑΝΤΚΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (α/α 
προσφοράς 17188) δεν υπέβαλε σύµφωνα µε το άρθρο: 

«8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 



Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν δήλωση, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν 
απασχολούν ή εκµεταλλεύονται, οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας»,  
 
την απαιτούµενη δήλωση. 
Το τµήµα αυτό της ένστασης γίνεται αποδεκτό, καθώς η επιχείρηση ΛΑΝΤΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (α/α προσφοράς 
17188) δεν έχει καταθέσει την σχετική δήλωση στον φάκελο δικαιολογητικών της 
προσφοράς της. 

∆. ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ» κατά της συµµετοχής της επιχείρησης 
ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ (α/α προσφοράς 17887)  

 
1. Η ενιστάµενη εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ  αιτιάται ότι η επιχείρηση ΖΗΝΟΒΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΑ (α/α προσφοράς 17887) έχει καταθέσει Πιστοποιητικό Ασφάλισης 
ΕΤΑΑ το οποίο ήταν εν ισχύ έως 31/8/2015 και δεν ίσχυε κατά την 
ηµεροµηνία ανοίγµατος των ηλεκτρονικών προσφορών την 2/9/2015.   

 
Το τµήµα αυτό της ένστασης δεν γίνεται αποδεκτό καθώς ήταν σε γνώση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας  - Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού ότι υπάρχει απόφαση 
παράτασης από το ΕΤΑΑ µέχρι 30/09/2015 (Συνεδρίαση ΕΤΑΑ 362/27-8-15 θέµα 
16ο του ∆Σ) 
 
2. Η ενιστάµενη εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ αιτιάται ότι η επιχείρηση ΖΗΝΟΒΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΑ (α/α προσφοράς 17887) δεν υπέβαλε σύµφωνα µε το άρθρο: 
«8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν δήλωση, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν 
απασχολούν ή εκµεταλλεύονται, οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας»,  
την απαιτούµενη δήλωση. 
Το τµήµα αυτό της ένστασης γίνεται αποδεκτό, καθώς η επιχείρηση ΖΗΝΟΒΙΑ 
ΠΑΝΕΛΛΑ (α/α προσφοράς 17887) δεν έχει καταθέσει την σχετική δήλωση στον 
φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς της. 

 

Ε. ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ» κατά της συµµετοχής της επιχείρησης 
ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (α/α προσφοράς 17916)  

 
1. Η ενιστάµενη εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ αιτιάται ότι η επιχείρηση ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ (α/α προσφοράς 17916) έχει καταθέσει Πιστοποιητικό Ασφάλισης 
ΕΤΑΑ το οποίο ήταν εν ισχύ έως 31/8/2015 και δεν ίσχυε κατά την 
ηµεροµηνία ανοίγµατος των ηλεκτρονικών προσφορών την 2/9/2015.   

 
Το τµήµα αυτό της ένστασης δεν γίνεται αποδεκτό καθώς ήταν σε γνώση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας  - Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού ότι υπάρχει απόφαση 
παράτασης από το ΕΤΑΑ µέχρι 30/09/2015 (Συνεδρίαση ΕΤΑΑ 362/27-8-15 θέµα 
16ο του ∆Σ) 
 
2. Η ενιστάµενη εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ  αιτιάται ότι η επιχείρηση 

ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (α/α προσφοράς 17916) ότι σύµφωνα µε το: 
«Άρθρο 6 παράγραφος 8 της ∆ιακήρυξης 8245/22-7-2015 ∆ήµου Καισαριανής ζητείται: 
8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 



αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 
Συγκεκριµένα: 
Για τα φυσικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση. 
Για τα νοµικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό 
ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 
εκπροσώπου της επιχείρησης.» 
  
Στο πιστοποιητικό µε αριθµό 7065/2015 του Πρωτοδικείου Αθηνών που προσκόµισε 
νόµιµα και εµπρόθεσµα η επιχείρηση ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (α/α προσφοράς 
17916) πιστοποιείται ρητώς ότι κατά του «δεν κατατέθηκε αίτηση, ούτε εκδόθηκε 
απόφαση µε την οποία να επιβάλλεται να τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή 
εκκαθάριση». 
Με την παραπάνω βεβαίωση το ανωτέρω πιστοποιητικό καλύπτει εν µέρει τις 
απαιτήσεις της παραπάνω διακήρυξης αφού βεβαιώνεται ότι δεν κατατέθηκε αίτηση 
µε την οποία θα γινόταν έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής διαχείρισης ούτε 
εκδόθηκε απόφαση, µε την οποία να επιβάλλεται να τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, 
µε την οποία θα ολοκληρωνόταν η θέση του σε αναγκαστική διαχείριση.  Το εν λόγω 
πιστοποιητικό, σε παρένθεση, αναφέρει ότι «(Πιστοποιητικό περί µη έναρξης 
διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση δεν εκδίδεται γιατί δεν τηρούνται στην 
υπηρεσία µας τα αντίστοιχα βιβλία)» και καθώς δεν συνοδεύεται από την ένορκη 
βεβαίωση ως ορίζεται στην διακήρυξη το τµήµα αυτό της ένστασης γίνεται 
αποδεκτό.  

 
3. Η ενιστάµενη εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ  αιτιάται ότι η επιχείρηση 

ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (α/α προσφοράς 17916) δεν υπέβαλε σύµφωνα µε το 
άρθρο: 

«8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν δήλωση, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν 
απασχολούν ή εκµεταλλεύονται, οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας»,  
 
την απαιτούµενη δήλωση. 
Το τµήµα αυτό της ένστασης γίνεται αποδεκτό, καθώς η επιχείρηση 
ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (α/α προσφοράς 17916) δεν έχει καταθέσει την σχετική 
δήλωση στον φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς της. 

4. Η ενιστάµενη εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ  αιτιάται ότι η επιχείρηση 
ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (α/α προσφοράς 17916) ότι ζητείται σύµφωνα µε το: 

Άρθρο 6.1.Α. 13. Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον 
συντάσσεται κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, 
αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και 
του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς 
προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 
Το τµήµα αυτό της ένστασης γίνεται αποδεκτό καθώς η επιχείρηση 
ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (α/α προσφοράς 17916) δεν έχει καταθέσει την σχετική 
δήλωση περί του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια 
υλικό, στον φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς της. 



Ε. ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ» κατά της συµµετοχής της επιχείρησης 
ΣΟΥΒΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (α/α προσφοράς 17885) 

1. Η ενιστάµενη εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ αιτιάται ότι η επιχείρηση ΣΟΥΒΛΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (α/α προσφοράς 17885) είχε θέσει τα έγγραφα της προσφοράς 
του ως «εµπιστευτικά» µε αποτέλεσµα να είναι ορατά µόνο από την 
Επιτροπή ∆ιενέργειας  - Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και όχι από τους 
υπόλοιπους συµµετέχοντες. 

Το τµήµα αυτό της ένστασης δεν γίνεται αποδεκτό για τους κάτωθι λόγους: 

� Η αναθέτουσα αρχή (∆ήµος Καισαριανής) εξέτασε την προσφορά της 
επιχείρησης ΣΟΥΒΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (α/α προσφοράς 17885) επειδή 
όρος αποκλεισµού σε σχέση µε τον χαρακτηρισµό του συνόλου της 
προσφοράς δεν προβλέπεται στην διακήρυξη ως όρος απαραδέκτου. 
� Η αναθέτουσα αρχή (∆ήµος Καισαριανής) δεν δεσµεύεται από τον 
µονοµερώς τιθέµενο όρο για το εµπιστευτικό της προσφοράς της 
επιχείρησης ΣΟΥΒΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (α/α προσφοράς 17885) και 
µπορούσαν να ζητηθούν στοιχεία από τους λοιπούς έχοντες έννοµο 
συµφέρον συµµετέχοντες στο διαγωνισµό κατά την φάση της 
αποσφράγισης και προ της ανακοίνωσης του Πρακτικού Α’ φάσης της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού.  
� Επί του θέµατος ισχύουν και οι Ν.3979/2011, Π∆ 59/2007 (άρθρο 13), 
ΦΕΚ 1317/23-4-2012 (άρθρο 7), Ν. 4155/2013 και υπάρχουν σχετικές 
γνωµοδοτήσεις από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.  

«∆ιακήρυξη 8245/22-7-2015 ∆ήµου Καισαριανής   
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 
του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.» 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ∆ιενέργειας  - Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή 
που είναι το αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010: 

Α) την εν µέρει αποδοχή της ένστασης της Εταιρείας «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ, 
Κατασκευαστική – Εµπορική (Βεργίνας 7, Αγία Παρασκευή)» ως αναλυτικά 
παραθέσαµε παραπάνω ήτοι αποκλεισµό των ακόλουθων διαγωνιζοµένων 
για τους λόγους που αναλυτικά εκτέθηκαν από την β’ φάση (άνοιγµα 
οικονοµικών προσφορών) του ∆ιαγωνισµού: 

� ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (α/α προσφοράς 17861) 

� ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
(α/α προσφοράς 17188) 

� ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ (α/α προσφοράς 17887) 

� ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (α/α προσφοράς 17916) 

και της επιχείρησης: 



� ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (α/α/ προσφοράς 17930) που αποκλείστηκε µε το 
Πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης (ανάρτηση 16/9/2015 στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ) κατά την 1η φάση αξιολόγησης ∆ικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά. 

και  

Β) την συνέχιση του ∆ιαγωνισµού (β’ φάση – άνοιγµα οικονοµικών 
προσφορών) για τους ακόλουθους συµµετέχοντες: 

 
� ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ, Κατασκευαστική – Εµπορική (α/α προσφοράς 
17358) 
� ΣΟΥΒΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (α/α προσφοράς 17885) 
� ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (α/α προσφοράς 17335) 

  
Για την Επιτροπή ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης  Η ∆ιευθύντρια ΤΥ 
                   ∆ιαγωνισµού 
 
            Ειρήνη Ταµπάκη                Βασ. Κωνσταντοπούλου 
            Πολιτ. Μηχανικός                            Αρχιτ. Μηχανικός 
 

Ευαγγέλου Γρηγόριος 
Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΕ 
 
Τσαλκιτζής Γεώργιος 
∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆Ε 

 
 
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τα µέλη για την λήψη σχετικής απόφασης , 
επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα 

για το θέµα έχει η  Οικονοµική  Επιτροπή 
 

                          Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έκανε  τον σχετικό έλεγχο των ανωτέρω  
 
                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ    
 

Την εν µέρει αποδοχή της ένστασης της Εταιρείας «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ, Κατασκευαστική – 
Εµπορική (Βεργίνας 7, Αγία Παρασκευή)», τον αποκλεισµό των ακόλουθων 
διαγωνιζοµένων για τους λόγους που αναλυτικά εκτέθηκαν από την β’ φάση (άνοιγµα 
οικονοµικών προσφορών) του ∆ιαγωνισµού: 

� ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (α/α προσφοράς 17861) 

� ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (α/α 
προσφοράς 17188) 

� ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ (α/α προσφοράς 17887) 

� ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (α/α προσφοράς 17916) 

και της επιχείρησης: 

� ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (α/α/ προσφοράς 17930) που αποκλείστηκε µε το 
Πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης (ανάρτηση 16/9/2015 στο ΕΣΗ∆ΗΣ) 
κατά την 1η 

φάση αξιολόγησης ∆ικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά. 



Και την συνέχιση του ∆ιαγωνισµού (β’ φάση – άνοιγµα οικονοµικών προσφορών) 
για τους ακόλουθους συµµετέχοντες: 

 
� ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ, Κατασκευαστική – Εµπορική (α/α προσφοράς 17358) 
� ΣΟΥΒΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (α/α προσφοράς 17885) 
� ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (α/α προσφοράς 17335) 

 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο  αφού αναγνώστηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος) 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5.Γαβρίλης Γεώργιος (αν.µέλος)  
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
 
 
                                                                                  Καισαριανή   07/10/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                      Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                          
 


