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 Συνεδρίαση /23-04-2019 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2019 

 

ΘΕΜΑ:  Αναστολή της απόφασης 33/2019 της Οικονοµικής Επιτροπής µαταίωσης 

του διαγωνισµού «Ενεργειακή αναβάθµιση του οδοφωτισµού του ∆ήµου 

Καισαριανής και έγκριση των απόψεων του Γνωµοδοτικού Οργάνου µετά την πράξη 

Προέδρου 7
ου

 κλιµακίου της ΑΕΠΠ 578/18-04-2019. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 9ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 23
η
  του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2019 

ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  

συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 

µε  αριθµό πρωτ. 4887/19-04-2019    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  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη τις 

από 22/04/2019 απόψεις του γνωµοδοτικού οργάνου (επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισµού)  η οποία έχει ως εξής.  
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 ΘΕΜΑ : Κατάθεση απόψεων επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί προσφυγής ενώπιον 

Α.Ε.Π.Π. για τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό ΕΣΗ∆ΗΣ  «  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» µε αριθµό 

ανακοίνωσης στην ΕΕ 2018-195208 και ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΣΗ∆ΗΣ  

69123 - ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 13383/2018 

 

 

 

Την Προσφυγή κατέθεσε η ένωση Οικονοµικών Φορέων :  

•  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

•  ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε 

 

 

Σε συνέχεια της υποβληθείσας προσφυγής από την Ένωση των οικονοµικών φορέων 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε που κατατέθηκαν ενώπιων της Α.Ε.Π.Π για τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό µέσω συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α 69123, σας 

παραθέτουµε αναλυτικά  µε ξεχωριστή – διακριτή αναφορά στην κάθε αιτίαση, τις 

απόψεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε µε την απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής 193/2018 και αποτελείται από τους : 

 

• Eυαγγέλου Γρηγόρης (τακτικό μέλος – Πρόεδρος) 

• Γουναρόπουλος Βασίλης (τακτικό μέλος) 

• Σώκιαλης Κωσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος) 

 

1) Άποψη της  επιτροπής  Διαγωνισμού στις αιτιάσεις  «Λόγοι Προσφυγής  Α 1 & Α2» 

σελ 5 -10 του έγγραφου  προσφυγής. 

 

  Κατά την διαδικασία ελέγχου του διαγωνισµού έγιναν  οι εξής διαπιστώσεις : 

Για τον οικονοµικό φορέα που αποτελείται από τις εταιρείες ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (50%)  και ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΈΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε 



(50% ) µε τη  επωνυµία   ένωσης ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ  που κατέθεσε προσφορά µέσω της 

εταιρείας: 

Υποψήφιος Ανάδοχος 
Αριθµός πρωτοκόλλου ∆ήµου 

Καισαριανής 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1773/2019 126209 

 

Κατά τον έλεγχο των Αποδεικτικών του οικονοµικού φορέα ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΈΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε µε 

την επωνυµία  ένωσης  ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ,  η εταιρεία  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ , παρέχει  στον οικονοµικό φορέα  δάνεια εµπειρία  

σε τεχνική, επαγγελµατική  ικανότητα. 

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ  εταιρεία είχε 

προσκοµίσει ΕΕΕΠ που ελέγχτηκε κυρίως ως προς τους απαραίτητους λόγους 

αποκλεισµού και εντός ΕΕΕΠ είχε δηλώσει ότι είναι φορολογικά ενήµερη, στοιχείο  

το οποίο η επιτροπή  δεν έχει κανένα λόγο να το αµφισβητήσει .  

 Η εταιρεία  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ  που 

παρέχει  ∆άνεια Εµπειρία στον οικονοµικό φορέα σε τεχνική, επαγγελµατική  

ικανότητα δεν έχει καταθέσει  την ορθή φορολογική ενηµερότητα  όπως απαιτείται 

από τα άρθρα της διακήρυξης. 

 Συγκεκριµένα ο οικονοµικός φορέας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΈΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε µε την επωνυµία   ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ  

έχει αναρτήσει  στο ΕΣΗ∆ΗΣ  συµπιεσµένο αρχείο µε τα δικαιολογητικά της 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ  ή ΚΟΜΕΤ , όµως 

στο σηµείο ανάρτησης της Φορολογική Ενηµερότητα έχει αναρτηθεί  άλλη 

φορολογική ενηµερότητα, συγκεκριµένα έχει αναρτηθεί η φορολογική ενηµερότητα  

της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΈΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. παροµοίως, δεν έχει 

καταθέσει Φορολογική ενηµερότητα της ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ στο φάκελο προσφοράς αλλά τη φορολογική 

ενηµερότητα  της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΈΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. 

Σύµφωνα  µε τα άρθρα της διακήρυξης : 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 

Οι προσφέροντες απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού να διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά, να ικανοποιούν 

όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών» της ∆ιακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει 

ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως 

άνω Παράρτηµα 
67 68 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση 

ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

 η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 

 



Η επιτροπή  απέκλεισε από την συνέχεια  του διαγωνισµού  τον οικονοµικό φορέα 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε µε την επωνυµία   ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ  για την έλλειψη του ορθού εγγράφου της 

φορολογικής ενηµερότητας της εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ   

 

2) Γνωμοδότηση επιτροπής  Διαγωνισμού στην αιτίαση   «Λόγοι Προσφυγής  Α3»  

σελ 10-14 του έγγραφου  προσφυγής  της ένωσης εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ. 

 

Σύµφωνα  µε  τα άρθρα της διακήρυξης  η επιτροπή διαγωνισµού δεν είχε κάποια 

αρνητική ένδειξη εις βάρος της εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ (ΚΟΜΕΤ) ώστε να  ζητήσει την αποµάκρυνση της εν 

λόγω εταιρείας από τον οικονοµικό φορέα.  

Εν κατακλείδι 

Σύµφωνα  µε τα παραπάνω, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  δεν 

αποδέχεται ότι υπήρξε παράβαση των όρων της ∆ιακήρυξης , της αρχής διαφάνειας , 

τυπικότητας και ισότιµης µεταχείρισης  των συµµετεχόντων στην διαδικασία 

διενέργειας του διαγωνισµού και εκφράζει την άποψη να  µην ακυρωθεί  η υπ’ αριθ. 

33 /2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής.  

 

 Τα µέλη της Επιτροπής. 

 

1)  Ευαγγέλου Γρηγόρης  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  ΤΕ  (Τακτικό Μέλος) 

 

2)   Βασίλης Γουναρόπουλος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  ΤΕ  (Τακτικό Μέλος) 

 

3) Κώστας Σώκιαλης  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  ΤΕ  (Αναπληρωµατικό Μέλος) 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , 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 , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Αναστέλλει την εκτέλεση της αρ.33/2019 απόφασης οικονοµικής επιτροπής 

περί µαταίωσης του ανωτέρω διαγωνισµού µετά την προσφυγή της ένωσης 

εταιρειών:   

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε 

 

2. Εγκρίνει τις από 22/4/2019 απόψεις του γνωµοδοτικού οργάνου µετά την 

πράξη 578/18-04-2019 του 7
ου

 κλιµακίου της ΑΕΠΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       09/04/2019 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 


