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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 3ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 25 η Ιανουαρίου 2013  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   12/ 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Εκδίκαση  της  προδικαστικής προσφυγής  συµπραττόντων µελετητών  για την  ανάθεση της µελέτης 
«Μελέτες έργων συλλογής , µεταφοράς , επεξεργασίας & διάθεση λυµάτων Λειβαθούς. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή    και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 2671/23 -
01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                                                                                                   
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                                                                                                   
3. Σταύρος  Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
4. Γεράσιµος Αποστολάτος(τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης(τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. Άγγελος Γαλάτης(τακτικό  Μέλος)   
8.Μαρία Κουνάδη (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                  
9. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
 
στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης:   
1. Ο Τεχνικός Υπάλληλος του ∆ήµου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του παραπάνω έργου κ.  Ευάγγελος 
Αλεξανδρόπουλος. 
2. Ο   Τεχνικός Υπάλληλος του ∆ήµου και Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης κ. Γεράσιµος Φιλιππάτος 
3.Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Ιωάννης Μπάρκας ο οποίος πριν την έναρξη της συνεδρίασης 
κατέθεσε στο προεδρείο το παρακάτω έγγραφο και στην συνέχεια αποχώρησε. 

ΘΕΜΑ :   «Εφαρµογή του άρθρου 5 του Ν. 2690/99  »  Σχετ. 1. Η µε αρ. Πρωτ. 1177/14-1-2013 Προδικαστική προσφυγή 
της σύµπραξης µελετητών µε εκπρόσωπο τον Κο Β. Χριστόπουλο 

 2.Η υπ' αριθ, 4/22-1-2013 που µας διαβιβάστηκε µε το υπ' αριθ. Πρωτ.   2574/23-1-  2013 έγγραφο. 
 
Αναφορικά µε την Σχετ. 2 απόφασή σας  στην οποία περιλαµβάνονται οι απόψεις της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης: «Μελέτες έργων συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας& διάθεσης λυµάτων Λειβαθούς» και στο σηµείο που αφορά την 
χορήγηση φωτοαντιγράφων των Τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων στο οποίο γίνεται αναφορά στην προφορική γνώµη του 
Προϊσταµένου της ∆.Τ.Υ διευκρινίζουµε τα κάτωθι παραθέτοντας το άρθρο 5  του Ν. 2690/99(Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας)  το 
οποίο προβλέπει: 

Πρόσβαση σε έγγραφα 

1. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαµβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως 
διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, µελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, 
εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της ∆ιοίκησης, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις. 

2. Όποιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαµβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων 
που φυλάσσονται στις δηµόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά µε υπόθεσή του η οποία εκκρεµεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από 
αυτές. 

3. Το κατά τις προηγούµενες παραγράφους δικαίωµα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή 
οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η αρµόδια διοικητική αρχή 
µπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώµατος τούτου αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού 
Συµβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώµατος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών [Αρχή 



Τροποποίησης] "διοικητικών," (ΠΡΟΣΘ. ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ "" ΛΕΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.2880/01 - ΦΕΚ 9 
Α΄)[Τέλος Τροποποίησης] αστυνοµικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς µε την τέλεση εγκλήµατος ή διοικητικής παράβασης. 

4. Το δικαίωµα των παρ. 1 και 2 ασκείται: α) µε µελέτη του εγγράφου στο κατάστηµα της υπηρεσίας, ή β) µε χορήγηση αντιγράφου, 
εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου µπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν 
ο νόµος ορίζει διαφορετικά. Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές γνωστοποιούνται στον αιτούντα µε τη βοήθεια 
γιατρού, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτόν. 

5. Η άσκηση του κατά τις παρ. 1 και 2 δικαιώµατος γίνεται µε την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωµάτων πνευµατικής ή 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.[Αρχή Τροποποίησης] 

6. Η χρονική προθεσµία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογηµένη απόρριψη της σχετικής 
αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ηµέρες - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν. 
3230/04, ΦΕΚ-44 Α [Τέλος Τροποποίησης] 

 
 Με βάση το ανωτέρω άρθρο και ιδιαίτερα την παρ. 1 από την οποία δεν προκύπτει ότι οι Τεχνικές  προσφορές  αποτελούν 
διοικητικά έγγραφα αλλά ιδιωτικά κατά την παρ.2, και σε συνδυασµό µε την παρ. 5 και του δεδοµένου ότι µε την  χορήγηση 
αντιγράφων  των Τεχνικών προσφορών περιέρχονται στα χέρια τρίτων έγγραφα τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν συνολικά ή 
µερικά για την κατάθεση προσφοράς σε περίπτωση επανάληψης του ∆ιαγωνισµού ή ακόµα και σε άλλον διαγωνισµό, 
παραβιάζοντας έτσι τα αναφερόµενα στην παρ. 5 δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, σε συζήτηση που είχα µε τον πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και µετά απο ερώτηµά του, διατύπωσα την άποψη ότι δεν πρέπει να δοθούν αντίγραφα των τεχνικών 
προσφορών αλλά να λάβουν γνώση  οι διαγωνιζόµενοι που το επιθυµούν των Τεχνικών προσφορών των άλλων διαγωνιζοµένων 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α) δηλαδή µε µελέτη των εγγράφων στα γραφεία της Υπηρεσίας.. 
 Φυσικά η ανωτέρω άποψη την οποία εξακολουθώ να έχω, αποτελεί ερµηνεία του άρθρου 5 και  αυτή την έννοια θεωρώ ότι 
έχει και  η  αναφορά της επιτροπής διαγωνισµού στο ότι δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν αντίγραφα των Τεχνικών προσφορών . 
  Με τον ίδιο τρόπο άλλωστε αντιµετωπίστηκε και ανάλογο αίτηµα σχετικά µε τον πρόσφατο διαγωνισµό για την ανάθεση 
Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου στο έργο της Αποχέτευσης του Πόρου. 
 Στην προκείµενη περίπτωση όµως θεωρώ ότι επειδή από του προσφεύγοντες  υπάρχει έντονη διαφωνία µε επίκληση 
νοµικών επιχειρηµάτων και επειδή το θέµα είναι βασικά νοµικής φύσης και ερµηνείας Νόµου, θα ήταν σκόπιµο η Οικονοµική 
Επιτροπή να ζητήσει και την έγγραφη άποψη της Νοµικής Υπηρεσίας καθ' όσον θεωρώ ότι η επίκληση της δικής µου προφορικής ή 
ακόµα και γραπτής άποψης αν λανθασµένα υπήρξε, αφ' ενός µεν δεν προβλέπεται ,αφ' εταίρου δε, θα µπορούσε να εκληφθεί ως 
παρέµβαση στο έργο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία λειτουργεί αυτοτελώς ως συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας αρχής και 
δεν ελέγχεται ούτε λογοδοτεί στον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .   
 Κατά τα λοιπά για κάθε θέµα που αφορά  την Σχετ. 1 Προδικαστική Προσφυγή καθώς και για κάθε άλλο σχετικό µε την 
διαδικασία του διαγωνισµού το µοναδικό αρµόδιο θεσµικά όργανο για παροχή γνώµης προς την Οικονοµική Επιτροπή είναι η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.    
  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Υ 
                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ   Πολιτικός Μηχ/κός 
 
 
 
ΟΠρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και σύµφωνα µε την 4/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

έδωσε τον λόγο στον Τεχνικό Υπάλληλο του ∆ήµου και Πρόεδρο της Επιτροπής  Αξιολόγησης  για την ανάθεση της µελέτης     
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ»κ. Ευάγγελο 

Αλεξανδρόπουλο , ο οποίος   εισηγούµενος το1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Εκδίκαση  της  προδικαστικής προσφυγής  
συµπραττόντων µελετητών µε την επωνυµία «Βασίλειος Πινιατώρος- Μελετητική Εταιρεία ∆υτικής Ελλάδος (ΜΕ∆Ε) Β. Χριστόπουλος 
Α.Αλεβίζος& ΣΙΑ ΕΕ –ΤΕΑΜ Μ-Η Σύµβουλοι Μηχανικοί ΑΈ –SPEEDΣύµβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε – ΧρηστοςΧρυσανθακόπουλος –Ι 

Λεπίδας Ι.Σπινάσας (IL-IS) Ε Ε» που εδρεύει στην Πάτρα, κατά  της υπ αρίθµ. 278/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την  
ανάθεση της µελέτης «Μελέτες έργων συλλογής , µεταφοράς , επεξεργασίας & διάθεση λυµάτων Λειβαθούς.»ανέφερε τα 
παρακάτω :  

 
ΘΕΜΑ:  « ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (Άρθρο 4 Ν. 3886/2010) ΚΑΙ ΤΗΝ  

     ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» για τη µελέτη: 
     «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  
                  ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» 
ΣΧΕΤ.: 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 2. ΑΡΘΡΑ 13-15 Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α’/09-3-1999) 
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2012 Ο.Ε./ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2012 Ο.Ε./ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι 
 5. ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2012/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ 
 6. Α.Π. 754/09-1-2013/ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 7. Α.Π. 1177/14-1-2013/ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ/ΚΟΙΝΟΣ  
     ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΒΑΣ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 8. Α.Π 2067/18-1-2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 9. Α.Π 2003/18-1-2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 10. Α.Π 2220/21-1-2013 ΕΓΓΡΑΦΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 



 
 

Σε συνέχεια του δέκα (10) σχετικού έχω να σας αναφέρω συµπληρωµατικά τα εξής: 

 

Α. Σχετικά µε την µη αιτιολογηµένη βαθµολόγηση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής όπως αναφέρεται στο  Α.Π. 
1177/14-1-2013 έγγραφο της Προδικαστικής Προσφυγής της σύµπραξης µελετητών µε εκπρόσωπο τον ΚοΒασ. 
Χριστόπουλο, σας αναφέρουµε ότι υπάρχει πλήρης και αιτιολογηµένη απάντηση (ένα προς ένα τα σηµεία) στο 
από 44 σελίδων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού το οποίο σας είχαµε αποστείλει µε το υπ’ αριθµό 
54786/28-12-2012 διαβιβαστικό µας. 

Σύµφωνα µε αυτήν οι απαντήσεις της επιτροπής ως προς τα ερωτήµατα που θέτει ο ενιστάµενος µε την 
Προδικαστική Προσφυγή του έχουν ως ακολούθως: 

   
Ως προς την ένσταση µε αριθµ. πρωτ.: 50086/26-11-2012 από τα: 
Συµπράττοντα γραφεία µελετών ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ ΜΕ∆Ε ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε  
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι ΛΕΠΙ∆ΑΣ-Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ (IL-IS)Ε.Ε. 
 

 

Α1. Κριτήριο 1° - Τεχνικής Προσφοράς, όπως προκύπτουν από την Τεχνική Έκθεση: 

1. Στην παράγραφο 4.2 της Τεχνικής µας Έκθεσης µε τίτλο « Έλλειψη ενός Προγενέστερου Σταδίου στα πλαίσια της Οριστικής 

Μελέτης» αναφέρουµε: « ... πιστεύουµε πως πριν την έναρξη της σύνταξης της Οριστικής µελέτης, όλα τα προηγούµενα µεγέθη και 

παράµετροι πρέπει να ελεγχθούν, επιβεβαιωθούν και τροποποιηθούν αν συντρέχουν συγκεκριµένοι λόγοι. Πιστεύουµε πως η απ' 

ευθείας σύνταξη Οριστικής µελέτης χωρίς κάποιο προγενέστερο στάδιο ελέγχου όλων των δεδοµένων αποτελεί αδύναµο σηµείο του 

φακέλου και δηµιουργεί κινδύνους επί µέρους αστοχιών». 

Και στην παρ. 4.8 καταλήγουµε: «Οι εν λόγω αβεβαιότητες πιστεύουµε πως αντιµετωπίζονται µε την Εισηγητική Έκθεση». 

Η επιτροπή του ∆ιαγωνισµού όµως θεωρεί τον ανωτέρω σχολιασµό µας «ισχυρό µειονέκτηµα της τεχνικής έκθεσης η λανθασµένη 

αντίληψη της σύµπραξης περί έλλειψης προγενεστέρου σταδίου». Που είδε η επιτροπή σας να αναφέρουµε έλλειψη προγενεστέρου 

σταδίου Μελέτης; Αµφισβητήσαµε µήπως τους όρους της προκήρυξης, όταν γράφουµε για την ανάγκη ενός προγενέστερου σταδίου 

στα πλαίσια της Οριστικής για επανέλεγχο όλων των δεδοµένων; 

Αντίθετα µάλιστα αναφέρουµε στην τεχνική µας Έκθεση ότι ελήφθησαν υπόψη οι µελέτες: «(αντίγραφά τους παραλάβαµε από τον 

∆ήµο Κεφαλλονιάς) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ / ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ», 2008. ∆. Αναγνωστόπουλος κλπ.» 

Στη συνέχεια µε απόλυτη σαφήνεια αναφέρουµε ότι: «Για τον έλεγχο - επιβεβαίωση και τροποποίηση των ανωτέρω δεδοµένων η 

Οµάδα µας προτείνει στα πλαίσια της Οριστικής Μελέτης (∆ικτύων) και Προµελέτης (ΕΕΛ), τη σύνταξη Εισηγητικής Έκθεσης µε 

συγκεκριµένο περιεχόµενο, στην οποία θα ελεγχθούν όλα τα κρίσιµα ζητήµατα (σχεδιασµός ΕΕΛ, Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

(δικτύων, ΕΕΛ και αποδέκτη), Τοπογραφικές αποτυπώσεις, Χωροθέτηση Α/Σ, Πρόγραµµα Γεωτεχνικών, Βασικά Υδραυλικά 

στοιχεία) ώστε να συνταχθούν απρόσκοπτα η Οριστική και η Προµελέτη των ΕΕΛ.» 

Παρ' ότι η αναφορά της Έκθεσής µας τεκµηριώνει µε σαφήνεια την ανάγκη σύνταξης µόνον της Εισηγητικής Έκθεσης στα πλαίσια 

της Οριστικής Μελέτης, η Επιτροπή διαγωνισµού προχωρεί ένα βήµα παραπέρα στη διαστρέβλωση των θέσεων µας θεωρώντας: 

«Η αποδοχή από την επιτροπή της θέσης της σύµπραξης, εξυπακούει την άµεση επαναδηµοπράτηση κλπ», (σελ. 9 του πρακτικού). 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι ο αναλυτικός σχολιασµός µας γίνεται για να καταλήξει στη συγκεκριµένη πρόταση της 

Εισηγητικής Έκθεσης και όχι να ακυρώσει το διαγωνισµό.  

Στη συνέχεια (σελ. 9) η ίδια επιτροπή αναφέρει ότι «θεωρείται πλεονέκτηµα έναντι των άλλων συµπράξεων η Εισηγητική Έκθεση 

που προτείνεται για την οριστικοποίηση των κριτηρίων διαγωνισµού». 



Παρά την τελευταία παράγραφο, η Επιτροπή µέσα από αντιφατικές και παράλογες απόψεις, διαστρέφει αυθαίρετα το κείµενό µας 

και επί της ουσίας ενοχοποιεί και τιµωρεί αυστηρά τους δηµιουργικούς σχολιασµούς µας (που οδηγούν στην Εισηγητική Έκθεση) 

προκειµένου να µας βαθµολογήσει µε 54 στα 100. 

∆ιαπιστώσαµε και ότι η σύµπραξη µε α/α 2 προτείνει επίσης Εισηγητική έκθεση και οριστικοποίηση των κριτηρίων σχεδιασµού 

(σελ. 10 πρακτικού II). Η ανωτέρω σύµπραξη δεν αµφισβητεί την προκήρυξη µε την (ίδια) πρότασή της; Γιατί δεν σχολιάζεται (και 

βαθµολογείται) αντιστοίχως η πρόταση της; 

Απάντηση. Η επιτροπή έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω αναφερόµενα στοιχεία και τη θέση της προσφοράς περί έλλειψης 

προγενέστερου σταδίου. Η έλλειψη προγενέστερου σταδίου οδηγεί σε επανασχεδιασµό των έργων, διαφοροποιήσεις τεχνικών 

λύσεων και επαναπροσδιορισµό προϋπολογισµών. Η προκαταρκτική µελέτη που αποτελεί τη βάση σχεδιασµού των έργων 

θεωρείται ως δεδοµένη από την α/α2 σε αντίθεση µε την α/α1 που θεωρείαπαραίτητο τον επανασχεδιασµό της. Συνεπώς η 

άποψηέλλειψης προγενέστερου σταδίου δεν είναι αποδεκτή και επιφέρει βαθµολογική επιβάρυνση. Ως προς το σηµείο αυτό η 

ένσταση δεν γίνεται αποδεκτή. 

2. Παρά το ότι δεν αποκτήσαµε φωτοαντίγραφα των τεχνικών προσφορών των άλλων διαγωνιζοµένων συµπράξεων, ενιστάµεθα 

κατά της αξιολόγησης των στοιχείων της δικής µας τεχνικής προσφοράς (και όχι συγκριτικά προς τους άλλους διαγωνιζόµενους 

όπως θα έπρεπε) στα εξής σηµεία: 

− ∆εν αξιολογήθηκε θετικά το γεγονός ότι η οµάδα µας καλύπτει πλήρως την απαιτούµενη εκπόνηση της Στατικής Μελέτης 

για την ΕΕΛ και Α/Σ µε ειδική αναφορά, και εξοπλισµό (Software) και υπεύθυνο µελετητή µέλος της οµάδας υδραυλικής 

Μελέτης. 

Απάντηση. Ηεπιτροπή αξιολόγησε το φάκελο του έργου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Η ΕΕΛ σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις απαιτεί προµελέτη. Η εκπόνηση στατικής µελέτης για έργο που πρόκειται να δηµοπρατηθεί µε σύστηµα µελέτη 

κατασκευή και από τις προτάσεις των εργοληπτικών εταιρειών να καθορισθούν όγκοι δεξαµενών, διαστάσεις µονάδων και 

τεχνολογίες διαφορετικής λογικής δεν υπάρχει λόγος εκπόνησης στατικής µελέτης. Ωστόσο η επιτροπή αποδέχεται εν µέρει 

την υποβληθείσα ένσταση επί των θέσεων της διαγωνιζόµενης σύµπραξης για το αντικείµενο των στατικών µελετών 

και αναβαθµολογεί µε υψηλότερο βαθµό σε αυτό το σηµείο 

− Σε αντίθεση µε την οµάδα α/α 2 δεν αξιολογήθηκε η δική µας Οριζοντιογραφία µε τα προτεινόµενα έργα επί πρόσφατης 

δορυφορικής εικόνας υψηλής ευκρίνειας. 

Απάντηση. Η επιτροπή έλαβε υπόψη της τα αναφερόµενα στην ένσταση και τα έχει συµπεριλάβει στην συγκριτική 

αξιολόγησή της και στην βαθµολογία της. Ως προς το σηµείο αυτό η ένσταση δεν γίνεται αποδεκτή. 

− Η φωτογραφική τεκµηρίωση αποτελεί οργανικό στοιχείο και τεκµηριώνει συγκεκριµένες προτάσεις της Τεχνικής έκθεσης. 

∆εν αποτελεί αυτοτελές στοιχείο που µπορεί να αξιολογηθεί αυτόνοµα. Επιπλέον δεν απαιτείται ως υποχρεωτικό στοιχείο 

σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ' αρ. ∆17γ/067157/Φ.Ν.439.3/18-10-2006 απόφασης του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

«περιεχόµενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 4α του άρθρου 7 του Ν. 3318/05». Εποµένως δεν πρέπει να αξιολογείται 

κατά τη βαθµολόγηση και να αναφέρεται ξεχωριστά ως πλεονέκτηµα, όπως κακώς κάνατε κατά τη βαθµολόγηση της 

σύµπραξης µε α/α 2. 

Απάντηση. Η επιτροπή έλαβε υπόψη της τα αναφερόµενα στην ένσταση και τα έχει συµπεριλάβει στην συγκριτική αξιολόγησή 

της και στην βαθµολογία της. Ειδικότερα ο εντοπισµός των χώρων και η γνώση των περιοχών αντλιοστασίων και 

εγκατάστασης από αυτοψία της περιοχής που παρουσιάζεται στο φάκελο, αποδεικνύεται και µε φωτογραφική τεκµηρίωση και 

εκτιµάται ως θετικό σηµείο Ως προς το σηµείο αυτό η ένσταση δεν γίνεται αποδεκτή . 

 

− Αναφέρετε στην βαθµολόγηση της σύµπραξης α/α 2 (σελ. 7) και αξιολογείτε θετικά ότι «γίνεται εκτεταµένη περιγραφή των 

έργων επεξεργασίας και διάθεσης. Εµφανίζει αξιόλογη αντιµετώπιση/ παρουσίαση του συστήµατος επεξεργασίας των 



λυµάτων.». Η ανωτέρω περιγραφή και αντιµετώπιση/ παρουσίαση αποτελούν τεχνικές λύσεις. Στην προκήρυξη, παρ. 

21.7.1 , αναφέρεται ρητά ότι δεν πρέπει να περιλαµβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

Αντί η ανωτέρω αναφορά να αποτελεί µειονέκτηµα της Τεχνικής Έκθεσης, εσείς κακώς το χαρακτηρίσατε ως πλεονέκτηµα και το 

αξιολογήσατε θετικά. 

Απάντηση. Η επιτροπή έλαβε υπόψη της τα αναφερόµενα στην ένσταση και τα έχει συµπεριλάβει στην αξιολόγησή της και στην 

βαθµολογία της. Ειδικότερα οι αναλύσεις της α/α 2 η επιτροπή αξιολόγησε ότι η εκτεταµένη περιγραφή του συστήµατος συνάδει µε 

τις απαιτήσεις του φακέλου του έργου και της προµελέτης χωρίς να παρουσιάζεται τεχνική λύση διαφορετική από εκείνη που 

απαιτούν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού Ως προς το σηµείο αυτό η ένσταση δεν γίνεται αποδεκτή  

 

Α2. Κριτήριο 2° - Έκθεσης Μεθοδολογίας: 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή υπερβαίνει κάθε όριο. Αναγορεύει «ως µεγάλο µειονέκτηµα… το ανεφάρµοστο της παράλληλης 

εκπόνησης ΣΑΥ-ΦΑΥ και των τευχών δηµοπράτησης …παράλληλα µε τις οριστικές µελέτες ... πριν την οριστικοποίηση και έγκρισή 

τους» επειδή στην τελευταία φάση σύνταξης µελετών, όταν έχει ολοκληρωθεί η Οριστική Μελέτη, και πραγµατοποιείται η 

αναπαραγωγή σχεδίων και τευχών συντάσσονται παράλληλα τα ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη δηµοπράτησης. Τα ίδια επαναλαµβάνετε και 

στη σελίδα 14. 

Όπως θα έπρεπε να είχατε παρατηρήσει στο κεφάλαιο 5 της Έκθεσής µας «Χρονοδιάγραµµα -Χρονική Αλληλουχία» αναφέρεται ότι 

«τα τεύχη δηµοπράτησης θα υποβληθούν εντός 15 ηµερών από την σχετική εντολή της Υπηρεσίας και την έγκριση των ΠΟ» ∆ηλαδή 

θα συνταχθούν µετά από τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας επί των προτεινοµένων έργων και την εντολή της. Η επιτροπή 

επικαλείται όχι την κοινή λογική και την αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί το µελετητικό αντικείµενο σε πολύ σύντοµο χρονικό 

διάστηµα, αλλά αποκλειστικά την Εγκύκλιο 38/2005, η οποία σηµειωτέον, και δεν αναφέρεται σε απ' ευθείας σύνταξη Οριστικής 

µελέτης στον περιορισµένο χρόνο των 4 ή 5 µηνών, αλλά σε µελέτες που εµπεριέχουν τουλάχιστον δυο στάδια και πολύ µεγαλύτερη 

διάρκεια σύνταξης. 

Η Επιτροπή θεωρεί αυτήν την επικάλυψη του χρονοδιαγράµµατός µας µεγάλο µειονέκτηµα (µε ανεφάρµοστα στοιχεία και αντίθετο 

µε την ισχύουσα εγκύκλιο 38/2005) 

Ξεχνά, όµως, ότι η ίδια η Υπηρεσία στην οποία ανήκουν τα µέλη της παρουσιάζει την ίδια ακριβώς παράλληλη εκπόνηση ΣΑΥ-ΦΑΥ 

& Τευχών ∆ηµοπράτησης στο χρονοδιάγραµµα που παρουσιάζεται στο Φάκελο του Έργου. 

Αναρωτιόµαστε λοιπόν γιατί η Υπηρεσία παρά τις διαφορετικές απόψεις της, όπως ισχυρίζεται στο πρακτικό II, συνέταξε ένα τέτοιο 

χρονοδιάγραµµα; Μήπως το έκανε µόνο και µόνο για να µας παραπλανήσει και τελικά να µας «παγιδεύσει»; 

Τέλος σηµειώνουµε την λανθασµένη αναφορά (σελ. 14 πρακτικού II) ότι «ο συνολικός παρουσιαζόµενος χρόνος είναι 4 µήνες εκ 

των οποίων 15 ηµέρες παρουσιάζονται για εγκρίσεις» που καταλήγει λανθασµένα και απολύτως ατεκµηρίωτα στο συµπέρασµα ότι 

«το χρονοδιάγραµµα κρίνεται µη εφαρµόσιµο». Αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε το κεφ. 5 της Μεθοδολογίας µας και το συνηµµένο 

χρονοδιάγραµµα οι προτεινόµενοι χρόνοι είναι « καθαρός χρόνος εκπόνησης της µελέτης ορίζεται σε 3,5 µήνες και ο συνολικός 

χρόνος µε τις εγκρίσεις σε περίπου 5 µήνες» 

Από τα ανωτέρω στοιχεία φαίνεται ότι τα επιχειρήµατα της Επιτροπής είναι εντελώς προσχηµατικά, αυθαίρετα και χωρίς επαρκή 

τεκµηρίωση. Σε συνδυασµό µάλιστα µε τη συνολική βαθµολογία της σύµπραξης µε α/α 2 (Εφραιµίδης, Αναγνωστόπουλος κλπ,) η 

οποία έλαβε βαθµολογία 90,04 έναντι 66,18 που έλαβε η δική µας σύµπραξη, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η απόφαση είναι 

µάλλον ειληµµένη: Να αναθέσει οπωσδήποτε τη µελέτη στη σύµπραξη α/α 2 (Εφραιµίδης, Αναγνωστόπουλος κλπ) ανεξάρτητα από 

την οποιαδήποτε οικονοµική προσφορά. Γιατί είναι γνωστό στην Επιτροπή σας ότι η διαφορά των 24 βαθµών αντιστοιχεί σε 

διαφορά έκπτωσης µεγαλύτερης του 85% !!!. 

Χωρίς βέβαια η Επιτροπή να υπολογίζει ότι η οποιαδήποτε έκπτωση προκύψει από τη σταθµισµένη Προσφορά αποτελεί έκπτωση 

υπέρ του δηµοσίου και µε τέτοιες ακραίες και αυθαίρετες βαθµολογίες ζηµιώνεται το δηµόσιο. 



Απάντηση. Η επιτροπή έλαβε υπόψη της τα αναφερόµενα στην ένσταση και τα έχει συµπεριλάβει στην συγκριτική αξιολόγησή της 

και στην βαθµολογία της. Η αναφορά / αιτιολόγηση της υποβληθείσας προσφοράς σε σύγκριση µε το χρονοδιάγραµµα του φακέλου 

του έργου δεν αιτιολογεί το ανεφάρµοστο της υποβληθείσας προσφοράς. Η επίσης λιτή παρουσίαση χωρίς την κατανοµή οµάδων 

εργασίας στο χρονοδιάγραµµα και την αλληλουχία των φάσεων εργασιών στη συγκριτική αξιολόγηση µε τις υπόλοιπες οµάδες 

,οδήγησε στην συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν Ως προς το σηµείο αυτό η ένσταση δεν γίνεται δεκτή  

 

Β. Ενιστάµεθα επίσης κατά του µε αρ.ττρ. 49112/20-11-12 Εγγράφου της Υπηρεσίας σας για τους κατωτέρω σοβαρούς 

τυπικούς, βάσιµους και ουσιαστικούς λόγους: 

Στην µε αρ.πρ. 48866/ 1&-11-2012 αίτησή µας (χορήγηση φωτοαντιγράφων της Τεχνικής Έκθεσης και Έκθεσης Βαθµολογίας του 

Γραφείου µε α/α 2: Εφραιµίδης, Αναγνωστόπουλος κλπ,) µε το προαναφερόµενο έγγραφό σας παντελώς αόριστα και χωρίς καµία 

αιτιολόγηση µας απαντάτε ότι «...σύµφωνα µε το άρθρο 5 και παρ. 1.2.5 του Ν. 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας, όπως αυτός ισχύει σήµερα, δεν είναι δυνατόν να χορηγηθούν αντίγραφα», επί πλέον δε µας υποδεικνύετε, ως µη 

οφείλατε, τον τρόπο µε τον οποίον θα ασκήσουµε τα δικαιώµατά µας, προσερχόµενοι στα γραφεία της Υπηρεσίας για να δούµε από 

το πρωτότυπο τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζοµένων, 

Η άρνησή σας αυτή καθιστά αδύνατη την ενηµέρωση όλων των µελετητών και Γραφείων της σύµττραξής µας προκειµένου να 

συνεννοηθούµε και σε συνεργασία µε το νοµικό µας σύµβουλο να συµπεριλάβουµε στην παρούσα Ένστασή µας και άλλα στοιχεία. 

Η άρνησή σας αυτή είναι παράνοµη και καταχρηστική για τους εξής λόγους: 

1. Σύµφωνα µε την παρ. 6 άρθρου 5 του νόµου που επικαλείσθε «η απόρριψη του κατά τις παρ. 1 και 2 αιτήµατος πρέπει να είναι 

αιτιολογηµένη...». ενώ η απάντηση που µας δόθηκε είναι παντελώς αναιτιολόγητη κατά παράβαση της διατάξεως αυτής. 

2. Οι τεχνικές προσφορές, των οποίων ζητήσαµε να λάβουµε µε δαπάνες µας φωτοαντίγραφα, είναι διοικητικά έγγραφα, καθ' 

όσον «λαµβάνονται υπ' όψιν στην διοικητική δράση στα επόµενα στάδια (κατακύρωση κλπ.) και ως τοιαύτα µετέχουν του 

χαρακτήρα του διοικητικού εγγράφου. Συνεπώς, τα ζητούµενα αντίγραφα µπορούν να χορηγηθούν ενόψει του ότι δεν 

εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόµου ούτε προκύπτει ή γίνεται επίκληση «απορρήτων προστατευοµένων υπό του νόµου» αλλά 

ούτε προκύπτει η ύπαρξη δικαιωµάτων πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, αφού περί αυτών θα έπρεπε να υπάρχει 

σηµείωση από τον ενδιαφερόµενο επί των τεχνικών προσφορών». 

Εποµένως θα έπρεπε να µας χορηγηθούν τα φωτοαντίγραφα των αιτηθέντων εγγράφων σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 5 

του νόµου που επικαλείσθε. 

3. Σε κάθε όµως περίπτωση, «και αν ακόµα θωρηθούν τα ανωτέρω έγγραφα ιδιωτικά µέχρις της ολοκληρώσεως του ∆ιαγωνισµού 

δια της κατακυρώσεως και τα οποία φυλάσσονται στη ∆ιοίκηση, αντίγραφα αυτών είναι χορηγητέα µε την επίκληση της 

συνδροµής ειδικού εννόµου συµφέροντος, το οποίο ασφαλώς προκύπτει στο πρόσωπό µας, αφού µόνο δια της γνώσεως 

τούτων, που διαµορφώνουν αναµφιβόλως την οικεία διοικητική δράση, δύναται να προκύψει κατά πόσο θίγονται τα 

συµφέροντά µας». 

Εποµένως θα έπρεπε να µας χορηγηθούν τα φωτοαντίγραφα των αιτηθέντων εγγράφων και σύµφωνα µε την παρ. 2 του 

άρθρου 5 του νόµου που επικαλείσθε. 

Απάντηση Με την αποστολή του πρακτικού ΙΙ και ακολουθώντας τους όρους της διακήρυξης, η επιτροπή διαγωνισµού παρέχει 

το προβλεπόµενο εκ του νόµου χρονικό διάστηµα για την εξέταση σε συγκεκριµένο χώρο και συγκεκριµένες ώρες τον έλεγχο 

των προσφορών των συνδιαγωνιζοµένων σας. Τα ανωτέρω έπραξαν και οι δύο συνδιαγωνιζόµενες συµπράξεις, πλην της 

δικής σας η οποία επέλεξε την κριτική επί της βαθµολογίας, χωρίς να έχει καν την αντίληψη των διαφορών των τεχνικών 

προσφορών. Το αίτηµα σας δεν µπορούσε να υλοποιηθεί εφόσον ο διαγωνισµός ήταν εν εξελίξει και εκ του νόµου / διακήρυξης 

δεν προβλεπόταν τέτοιες ενέργειες. Επιπλέον η πιθανή ακύρωση του διαγωνισµού και η ύπαρξη της προσφοράς 

συνδιαγωνιζοµένου σας στην κατοχή σας θα αποτελούσε πλεονέκτηµα σας έναντι ενός µελλοντικού διαγωνισµού µε το ίδιο 

αντικείµενο,  



4. Η εκ µέρους σας υπόδειξη του τρόπου µε τον οποίον θα ασκήσουµε το δικαίωµα µας για γνώση των τεχνικών προσφορών των 

διαγωνιζοµένων γραφείων δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες της επιτροπής και συνιστά υπέρβαση εξουσίας, η δε άρνηση του 

αρµοδίου υπαλλήλου να µας χορηγήσει µε δαπάνες µας φωτοαντίγραφα των αιτηθέντων εγγράφων αποτελεί ενδεχοµένως και 

παράβαση καθήκοντος. 

Απάντηση Η επιτροπή λειτούργησε σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται και αναγράφονται στα άρθρα της διακήρυξης 

του διαγωνισµού. Η επιτροπή ισχυρίζεται εντελώς το αντίθετο , ότι δηλαδή η χορήγηση φωτοαντιγράφων των τεχνικών προσφορών 

θα ήταν παράβαση των όρων της διακήρυξης.  

 

Η επιτροπή αναβαθµολογεί: 

• στο κριτήριο 1 (Βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης) από18 σε 26 µονάδες 

• στο κριτήριο 1 (Βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης των τυχόν 

προβληµάτων) από 18 σε 25 µονάδες 

 
 
Έτσι ο Συνοπτικός Πίνακας Βαθµολόγησης των τεχνικών Προσφορών προέκυψε ως ακολούθως: 
 
 



 
  Κριτήριο 1ο Κριτήριο 2ο 

  
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Β1=35 ΒΑΡΥΤΗΤΑ Β2=40 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΙΑ U1=1-100 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ U2=1-100 

 
A/A 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

(ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ) Τεχνική 
Έκθεση 

α) 
Αποτελεσµατικότητα 
της προταθείσας 

Έκθεσης 
Μεθοδολογίας(U2A) 

β) Οργανωτική 
αποτελεσµατικότη

τα της 
προταθείσας 
Οµάδας 

Μελέτης(U2B) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ου 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

U2=40%U2A+60%U2B 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

U Τ.Π= 
(U1*B1+U2*B2)/0,75 

U Τ.Π >60 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ  
ΜΕ∆Ε  
ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε  
SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε  
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Ι ΛΕΠΙ∆ΑΣ-Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ (IL-IS)Ε.Ε. 

69 57 90 76.80 73,16 

 
 
 
∆ΕΚΤΗ 

2. ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΗ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

91 88 90 89.20 90,04 

 
 
 
 
∆ΕΚΤΗ 

3. ΒΡΑ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.  
Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΖΑΦΙΡΗ 
ΚΟΤΣΑΙΛΙ∆ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

54 63 80 73.20 64,24 

 
 
 
∆ΕΚΤΗ 



 
 
 
Συνεπώς θεωρώ ότι η επιτροπή διαγωνισµού έχει απαντήσει όσο αναλυτικότερα µπορούσε σε όλα τα 
ζητήµατα που της τέθηκαν και η βαθµολόγηση του Πρακτικού ΙΙ είναι πλήρως αιτιολογηµένη χωρίς να 
προκύπτει άλλος προφανής λόγος για νέα αναβαθµολόγηση.  
 

Β. Σχετικά µε την άρνηση από πλευράς του Προέδρου της Επιτροπής για χορήγηση 
φωτοαντιγράφων  Τεχνικής Προσφοράς άλλου διαγωνιζόµενου γραφείου σας αναφέρουµε ότι 
υπάρχει σχετική νοµοθεσία άρθρο 5 και παρ. 1,2,5 του Ν.2690/1999 κατά τα την οποία δεν 
επιτρέπεται να χορηγηθούν αντίγραφα αλλά µόνο να προσέλθουν τα διαγωνιζόµενα γραφεία 
στο χώρο της Υπηρεσίας και να δουνχωρίς να δηµιουργήσουν αντίγραφα τις διαγωνιζόµενες 
προσφορές. Κάτι το οποίο έκαναν τα άλλα 2 διαγωνιζόµενα µελετητικά σχήµατα που προσήλθαν 
στην Υπηρεσία µας πλην της σύµπραξης του ενιστάµενου Κου Βασ. Χριστόπουλου. 

 Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι σε προφορική  επικοινωνία µου τόσο µε τον ∆ιευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλονιάς όσο και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ  
σχετικά µε κάποια άλλη ερµηνεία της κείµενης νοµοθεσίας µου απάντησαν και αυτοί ότι ορθώς 
δεν χορηγήσαµε αντίγραφα Τεχνικών Προσφορών άλλων διαγωνιζόµενων, κάτι το οποίο έχει 
ακολουθηθεί και σε παλαιότερους διαγωνισµούς.  

Τέλος πρέπει να αναφέρω ότι θεωρώ ότι η Τεχνική Προσφορά του κάθε µελετητικού σχήµατος 
είναι πνευµατική του ιδιοκτησία και σε περίπτωση αναπαραγωγής τεχνικών προσφορών 
διαγωνιζόµενων σχηµάτων από άλλα σχήµατα,  σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού και 
επανάληψης του όλοι οι διαγωνιζόµενοι θα κατέβαιναν έχοντας ως προσφορά την ίδια η οποία 
θα ήταν η καλύτερη προσφορά από τα γραφεία που είχαν προσέλθει στον αρχικό διαγωνισµό. 

Συνεπώς θεωρώ ότι ορθώς δεν επετράπη η αναπαραγωγή Τεχνικών Προσφορών άλλων 
διαγωνιζόµενων από κανένα υποψήφιο. 

 

Σύµφωνα µε το Νόµο 3886/2010 άρθρο 4 και 5 η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί 
αιτιολογηµένα µέσα σε προθεσµία (15 ηµερών) επί της δικαστικής προσφυγής, µετά την 
άπρακτη περίοδο της οποίας τεκµαίρετε η απόρριψη αυτής. Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 5 
ο ενδιαφερόµενος µπορεί εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη σιωπηρή ή ρητή 
απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής να υποβάλλει στο αρµόδιο ∆ικαστήριο αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων. 

 

Συνεπώς θεωρώ ότι ο διαγωνισµός πρέπει να προχωρήσει κανονικά µε το άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων, το οποίο πρέπει να γίνει αµέσως µετά τη 
λήξη προθεσµίας και εκδίκασης των ασφαλιστικών µέτρων που δίνει ο Νόµος σε όλους 
τους διαγωνιζόµενους.  

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     
        
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 

Ο Πρόεδρος επισηµαίνει την αναγκαιότητα της εκτέλεσης του µεγάλου και απαραίτητου αυτού έργου για τον 
∆ήµο της Κεφαλλονιάς και αναφερόµενος στη σχετική νοµοθεσία σχετικά µε την απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής επί της προδικαστικής προσφυγής, εν προκειµένω του ∆ήµου Κεφαλλονιάς δια της Οικονοµικής 
Επιτροπής αυτού, ενηµέρωσε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3886/2010 αυξήθηκε η προθεσµία 
έκδοσης απόφασης από την αναθέτουσα αρχή από δέκα ηµέρες σε δεκαπέντε. Όπως και υπό το προϊσχύσαν 
καθεστώς (άρθρο 3 παρ. 2 ν. 2522/1997), έτσι και σύµφωνα µε τον ν. 3886/2010, η απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. 
Αν η προαναφερθείσα προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Στην υπό κρίση 
προδικαστική προσφυγή, ηµεροµηνία επίδοσης µε δικαστικό επιµελητή είναι η 11-1-2013 και συνεπώς τελευταία 
καταληκτική ηµεροµηνία για την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής είναι η 26-1-2013 ηµέρα 
Σάββατο και άρα, καθόσον αυτή είναι µη εργάσιµη, η προθεσµία αυτή παρεκτείνεται µέχρι την 28-1-2013 ηµέρα 
∆ευτέρα.   
Ο νόµος παρέχει, πάντως, τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει την προδικαστική 
προσφυγή και µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, έως την προτεραία τηςπρώτης ορισθείσας δικασίµου 
της τυχόν ασκηθείσας αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται η δίκη επί της εν 
λόγω αίτησης, εν όλω ή εν µέρει. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, επίσης, να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία για την απόρριψη της 
προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι ηµέρες πριν από την 
αρχική ή µετ’ αναβολή δικάσιµο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. 
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο εντός δέκα ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή 
απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Ο αρµόδιος δικαστής ορίζει ηµεροµηνία εκδίκασης, η οποία δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των τριάντα ηµερών από την κατάθεση της αίτησης, ενώ επίσης µπορεί, µε την κατάθεση 
της αίτησης και µετά κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών ηµερών, να εκδώσει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν 
αίτησης, προσωρινή διαταγή που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση και περιέχει τα µέτρα, τα οποία πρέπει να 
ληφθούν έως την έκδοση της απόφασης (άρθρο 5 παρ. 3 και 4). 
Εφόσον η απόφαση ασφαλιστικών µέτρων γίνει δεκτή, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συµµορφωθεί προς το 
διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόµενοτης απόφασης και να ανακαλέσει ή τροποποιήσει κατάλληλα τη 
διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά ή, επί παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόµενη ρητή πράξη (άρθρο 
5 παρ. 8). 
Περαιτέρω ότι στο άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3886/2010 προβλέπεται ότι η προθεσµία άσκησης της προδικαστικής 
προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν 
τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
Οι προθεσµίες αυτές αναστολής σύναψης της σύµβασης, όπως επίσης και τα στοιχεία των άρθρων 40 παρ. 2 
π.δ. 59/2007 (όταν πρόκειται για εξαιρούµενους τοµείς) και 35 παρ. 2 του π.δ. 60/2007 (λόγοι αποκλεισµού των 
αποκλειστέων υποψηφίων, πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς και όνοµα του αναδόχου), θα πρέπει 
υποχρεωτικά να αναφέρονται στην απόφαση ανάθεσης της σύµβασης. Κατά τα λοιπά η άσκηση της αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στην προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατ’ άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 3886/2010. 
Η υπογραφή της σύµβασης κατά παράβαση της προθεσµίας αναστολής της σύµβασης είναι παράνοµη και δεν 
αντιτάσσεται στον ενδιαφερόµενο ούτε κωλύει την παροχή έννοµης προστασίας (άρθρο 6). 
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο ν. 3886/2010, σε καµία άλλη 
περίπτωση δεν δικαιολογείται αναστολή κα καθυστέρηση της διαδικασίας των διαγωνισµών. 
Λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική νοµοθεσία, το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισµού και τις παραπάνω  απόψεις  του 
Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Αλεξανδρόπουλου προτείνει την απόρριψη της εν λόγω 
προδικαστικής προσφυγής µε την κατωτέρω ειδικότερη αιτιολόγηση και την συνέχιση της διαδικασίας του  
διαγωνισµού µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων, αµέσως µετά τη λήξη προθεσµίας 
για την άσκηση των ασφαλιστικών µέτρων που δίνει ο Νόµος σε όλους τους διαγωνιζόµενους και τη σχετική 
ενηµέρωση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Συνεπώς για την µεν περίπτωση που δεν ασκηθούν εντός της νοµίµου 



προθεσµίας ασφαλιστικά µέτρα ή ασκηθούν αλλά δεν δοθεί προσωρινή διαταγή να ανοιχθούν άµεσα οι 
οικονοµικές προσφορές για την δε περίπτωση που τυχόν ασκηθούν εντός της νοµίµου προθεσµίας ασφαλιστικά 
µέτρα και δοθεί προσωρινή διαταγή από τον αρµόδιο δικαστή κατ’ άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 3886/2010, η 
Οικονοµική Επιτροπή να κληθεί να αποφανθεί εκ νέου για το άνοιγµα ή µη των οικονοµικών προσφορών.   
Αιτιολόγηση απόρριψης της προσφυγής :  
Α. Σχετικά µε την µη αιτιολογηµένη βαθµολόγηση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής όπως αναφέρεται στο  Α.Π. 
1177/14-1-2013 έγγραφο της Προδικαστικής Προσφυγής της σύµπραξης µελετητών µε εκπρόσωπο τον ΚοΒασ. 
Χριστόπουλο, είναι δεδοµένο ότι υπάρχει πλήρης και αιτιολογηµένη απάντηση (ένα προς ένα τα σηµεία) στο από 
44 σελίδων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού το οποίο µας έχει αποσταλεί µε το υπ’αριθµό 54786/28-12-
2012 διαβιβαστικό της. 

Ως προς την ένσταση µε αριθµ. πρωτ.: 50086/26-11-2012 από τα: 
Συµπράττοντα γραφεία µελετών ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ ΜΕ∆Ε ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε 
SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι ΛΕΠΙ∆ΑΣ-Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ (IL-IS)Ε.Ε. 

Α1. Κριτήριο 1° - Τεχνικής Προσφοράς, όπως προκύπτουν από την Τεχνική Έκθεση: 

Η επιτροπή, όπως προκύπτειαπό το Πρακτικό ΙΙ έλαβε υπόψη της όλα τα αναφερόµενα στην ένσταση και την υπό 
κρίση προδικαστική προσφυγή στοιχεία και τη θέση της προσφοράς της προσφεύγουσας περί έλλειψης 
προγενέστερου σταδίου. Η έλλειψη προγενέστερου σταδίου οδηγεί σε επανασχεδιασµό των έργων, 
διαφοροποιήσεις τεχνικών λύσεων και επαναπροσδιορισµό προϋπολογισµών. Η προκαταρκτική µελέτη που 
αποτελεί τη βάση σχεδιασµού των έργων θεωρείται ως δεδοµένη από την σύµπραξη α/α2 σε αντίθεση µε την 
σύµπραξη α/α1 που θεωρεί απαραίτητο τον επανασχεδιασµό της. Συνεπώς η άποψη έλλειψης προγενέστερου 
σταδίου δεν είναι αποδεκτή και επιφέρει βαθµολογική επιβάρυνση. Ως προς το σηµείο αυτό ορθώς η ένσταση 
δεν έγινε  αποδεκτή από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

2. Σχετικά µε τον ισχυρισµό της προσφεύγουσας ότι δεν αξιολογήθηκε θετικά το γεγονός ότι η οµάδα της 
καλύπτει πλήρως την απαιτούµενη εκπόνηση της Στατικής Μελέτης για την ΕΕΛ και Α/Σ µε ειδική αναφορά, και 
εξοπλισµό (Software) και υπεύθυνο µελετητή µέλος της οµάδας υδραυλικής Μελέτης, Η επιτροπή αξιολόγησε το 
φάκελο του έργου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Η ΕΕΛ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις απαιτεί 
προµελέτη. Η εκπόνηση στατικής µελέτης για έργο που πρόκειται να δηµοπρατηθεί µε σύστηµα µελέτη- 
κατασκευή και από τις προτάσεις των εργοληπτικών εταιρειών να καθορισθούν όγκοι δεξαµενών, διαστάσεις 
µονάδων και τεχνολογίες διαφορετικής λογικής δεν υπάρχει λόγος εκπόνησης στατικής µελέτης. Ωστόσο η 
επιτροπή αποδέχθηκε εν µέρει την υποβληθείσα ένσταση επί των θέσεων της διαγωνιζόµενης 
σύµπραξης για το αντικείµενο των στατικών µελετών και αναβαθµολόγησε µε υψηλότερο βαθµό σε αυτό 
το σηµείο. 

Σχετικά µε τον ισχυρισµό της προσφεύγουσας ότι σε αντίθεση µε την οµάδα α/α 2 δεν αξιολογήθηκε η δική της 
Οριζοντιογραφία µε τα προτεινόµενα έργα επί πρόσφατης δορυφορικής εικόνας υψηλής ευκρίνειας, κρίνεται ότι η 
επιτροπή έλαβε υπόψη της τα αναφερόµενα στην ένσταση και τα έχει συµπεριλάβει στην συγκριτική 
αξιολόγησή της και στην βαθµολογία της και συνεπώς ως προς το σηµείο αυτό ορθά η ένσταση δεν έγινε  
αποδεκτή. 

Ακολούθως η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η φωτογραφική τεκµηρίωση αποτελεί οργανικό στοιχείο και 
τεκµηριώνει συγκεκριµένες προτάσεις της Τεχνικής έκθεσης, ότι δεν αποτελεί αυτοτελές στοιχείο που µπορεί να 
αξιολογηθεί αυτόνοµα και επιπλέον ότι δεν απαιτείται ως υποχρεωτικό στοιχείο σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ' 
αρ. ∆17γ/067157/Φ.Ν.439.3/18-10-2006 απόφασης του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «περιεχόµενο των τεχνικών 
εκθέσεων της παρ. 4α του άρθρου 7 του Ν. 3318/05» και εποµένως δεν πρέπει να αξιολογείται κατά τη 
βαθµολόγηση και να αναφέρεται ξεχωριστά ως πλεονέκτηµα, όπως κακώς ισχυρίζεται ότι έπραξε η επιτροπή 
διαγωνισµού κατά τη βαθµολόγηση της σύµπραξης µε α/α 2. Το αληθές όµως είναι ότι η επιτροπή διαγωνισµού 
έλαβε υπόψη της τα αναφερόµενα στην ένσταση και τα έχει συµπεριλάβει στην συγκριτική αξιολόγησή της και 
στην βαθµολογία της. Ειδικότερα ο εντοπισµός των χώρων και η γνώση των περιοχών αντλιοστασίων και 
εγκατάστασης από αυτοψία της περιοχής που παρουσιάζεται στο φάκελο, αποδεικνύεται και µε φωτογραφική 
τεκµηρίωση και εκτιµάται ως θετικό σηµείο και συνακόλουθα και ως προς το σηµείο αυτό η ένσταση δεν έγινε 
αποδεκτή . 

Ισχυρίζεται περαιτέρω η προσφεύγουσα ότι γίνετε αναφορά από την επιτροπή διαγωνισµού στην βαθµολόγηση 
της σύµπραξης α/α 2 και αξιολογήθηκε θετικά ότι «γίνεται εκτεταµένη περιγραφή των έργων επεξεργασίας και 
διάθεσης και ότι εµφανίζει αξιόλογη αντιµετώπιση/ παρουσίαση του συστήµατος επεξεργασίας των λυµάτων.», 
ότι η ανωτέρω περιγραφή και αντιµετώπιση/ παρουσίαση αποτελούν τεχνικές λύσεις,  ότι στην προκήρυξη, 
παρ. 21.7.1 , αναφέρεται ρητά ότι δεν πρέπει να περιλαµβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων και τέλος ότι η 
ανωτέρω αναφορά αποτελεί µειονέκτηµα της Τεχνικής Έκθεσης και κακώς η επιτροπή διαγωνισµού το 
χαρακτηρίσατε ως πλεονέκτηµα και το αξιολόγησε θετικά. 



Το αληθές όµως είναι ότι η επιτροπή διαγωνισµού, όπως προκύπτει από το Πρακτικό ΙΙ, έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω αναφερόµενα στην ένσταση και τα έχει συµπεριλάβει στην αξιολόγησή της και στην βαθµολογία της. 
Ειδικότερα σχετικά µε τις αναλύσεις της α/α 2 σύµπραξης ορθά η επιτροπή αξιολόγησε ότι η εκτεταµένη 
περιγραφή του συστήµατος συνάδει µε τις απαιτήσεις του φακέλου του έργου και της προµελέτης χωρίς να 
παρουσιάζεται τεχνική λύση διαφορετική από εκείνη που απαιτούν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού, 
Συνεπώς ως προς το σηµείο αυτό ορθά η ένσταση δεν έγινε αποδεκτή.  

Α2. Κριτήριο 2° - Έκθεσης Μεθοδολογίας: 

Οι σχετικές αιτιάσεις της προσφεύγουσας για το δεύτερο κριτήριο δεν ευσταθούν, καθόσον είναι 
σαφές ότι η  επιτροπή έλαβε υπόψη της τα αναφερόµενα στην ένσταση και τα έχει συµπεριλάβει 
στην συγκριτική αξιολόγησή της και στην βαθµολογία της. Η αναφορά / αιτιολόγηση της 
υποβληθείσας προσφοράς σε σύγκριση µε το χρονοδιάγραµµα του φακέλου του έργου δεν 
αιτιολογεί το ανεφάρµοστο της υποβληθείσας προσφοράς. Η επίσης λιτή παρουσίαση χωρίς την 
κατανοµή οµάδων εργασίας στο χρονοδιάγραµµα και την αλληλουχία των φάσεων εργασιών 
στη συγκριτική αξιολόγηση µε τις υπόλοιπες οµάδες ,οδήγησε στην συγκριτική αξιολόγηση 
των προσφορών που υποβλήθηκαν Ως προς το σηµείο αυτό ορθά η ένσταση δεν έγινε δεκτή. 

 

Β1.Με την αποστολή του πρακτικού ΙΙ και ακολουθώντας τους όρους της διακήρυξης, η επιτροπή 
διαγωνισµού παρείχε στην προσφεύγουσα το προβλεπόµενο εκ του νόµου χρονικό διάστηµα 
για την εξέταση σε συγκεκριµένο χώρο και συγκεκριµένες ώρες τον έλεγχο των προσφορών των 
συνδιαγωνιζοµένων της προσφεύγουσας. Τα ανωτέρω έπραξαν και οι δύο συνδιαγωνιζόµενες 
συµπράξεις, πλην της προσφεύγουσας, η οποία επέλεξε την κριτική επί της βαθµολογίας, χωρίς 
να έχει καν την αντίληψη των διαφορών των τεχνικών προσφορών. Το αίτηµα της 
προσφεύγουσας δεν µπορούσε να υλοποιηθεί εφόσον ο διαγωνισµός ήταν εν εξελίξει και εκ του 
νόµου / διακήρυξης δεν προβλεπόταν τέτοιες ενέργειες. Επιπλέον η πιθανή ακύρωση του 
διαγωνισµού και η ύπαρξη της προσφοράς συνδιαγωνιζοµένου στην κατοχή της 
προσφεύγουσας θα αποτελούσε πλεονέκτηµα της έναντι ενός µελλοντικού διαγωνισµού µε το 
ίδιο αντικείµενο, 

Κατά συνέπεια η επιτροπή του διαγωνισµού δεν λειτούργησε καταχρηστικά και καθ’ υπέρβαση 
εξουσίας αλλά αντιθέτως λειτούργησε σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται και αναγράφονται στα άρθρα της διακήρυξης του διαγωνισµού. Αντίθετα η 
ικανοποίηση του αιτήµατος της προσφεύγουσας για την χορήγηση φωτοαντιγράφων των 
τεχνικών προσφορών θα αποτελούσε παράβαση των όρων της διακήρυξης και της κείµενης 
νοµοθεσίας. 

Περαιτέρω η επιτροπή του διαγωνισµού προέβη σε αναβαθµολόγηση στο κριτήριο 1 (Βαθµός πληρότητας της 
εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης) από18 σε 26 µονάδες και επίσης στο κριτήριο 1 (Βαθµός 
πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης των τυχόν 
προβληµάτων) από 18 σε 25 µονάδες. 
Συνεπώς κρίνεται ότι η επιτροπή διαγωνισµού έχει απαντήσει όσο αναλυτικότερα 
µπορούσε σε όλα τα ζητήµατα που της τέθηκαν και η βαθµολόγηση του Πρακτικού ΙΙ είναι 
πλήρως αιτιολογηµένη χωρίς να προκύπτει άλλος προφανής λόγος για νέα 
αναβαθµολόγηση. 

Β2. Σχετικά µε την άρνηση από πλευράς του Προέδρου της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για 
χορήγηση φωτοαντιγράφων Τεχνικής Προσφοράς άλλου διαγωνιζόµενου γραφείου σύµφωνα µε 
τη σχετική νοµοθεσία (άρθρο 5 και παρ. 1,2,5 του Ν.2690/1999) κατά τα την οποία δεν 
επιτρέπεται να χορηγηθούν αντίγραφα αλλά µόνο να προσέλθουν τα διαγωνιζόµενα γραφεία 
στο χώρο της Υπηρεσίας και να δουν,χωρίς να δηµιουργήσουν αντίγραφα, τις 
διαγωνιζόµενες προσφορές. Κάτι το οποίο άλλωστε έπραξαν τα άλλα 2 διαγωνιζόµενα 
µελετητικά σχήµατα που προσήλθαν στην Υπηρεσία πλην της σύµπραξης του ενιστάµενου  Κου 
Βασ. Χριστόπουλου. 



 Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι σε προφορική  επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού, τόσο µε τον ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλονιάς όσο και µε 
τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ  σχετικά µε κάποια άλλη τυχόν ερµηνεία της κείµενης 
νοµοθεσίας του απήντησαν και αυτοί ότι ορθώς δεν χορηγήθηκαν αντίγραφα Τεχνικών 
Προσφορών άλλων διαγωνιζόµενων, κάτι το οποίο έχει ακολουθηθεί και σε παλαιότερους 
διαγωνισµούς.  

Τέλος η Οικονοµική Επιτροπή θεωρεί ότι η Τεχνική Προσφορά του κάθε µελετητικού σχήµατος 
είναι πνευµατική του ιδιοκτησία και σε περίπτωση αναπαραγωγής τεχνικών προσφορών 
διαγωνιζόµενων σχηµάτων από άλλα σχήµατα,  σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού και 
επανάληψης του όλοι οι διαγωνιζόµενοι µετά βεβαιότητας θα κατέβαιναν έχοντας ως προσφορά 
την ίδια, η οποία θα ήταν η καλύτερη προσφορά από τα γραφεία που είχαν προσέλθει στον 
αρχικό διαγωνισµό. 

Συνεπώς η Οικονοµική Επιτροπή κρίνει ότι ορθά δεν επετράπη η αναπαραγωγή Τεχνικών 
Προσφορών άλλων διαγωνιζόµενων από κανένα υποψήφιο. 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ :  
α) Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αναφέρει τα παρακάτω: Επιθυµώ να προχωρήσει το µεγάλο αυτό έργο. 
Η κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής οδηγεί στο συµπέρασµα ότι είναι πολύ πιθανή στην συνέχεια µετά 
την εκδίκαση της υπόθεσης από την Οικονοµική Επιτροπή να γίνει δικαστική προσφυγή. 
Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση  και σε προβλήµατα ως προς την συνέχιση της διαδικασίας του 
έργου. Εποµένως απαιτείται για την εκδίκαση της προδικαστικής προσφυγής από την Οικονοµική Επιτροπή , η 
συνδροµή της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού αλλά και η γραπτή γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου. Στον βαθµό που λόγω της σοβαρότατος του θέµατος δεν υπάρχει γραπτή νοµική 
τεκµηρίωση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου δηλώνω ότι ΑΠΕΧΩ της διαδικασίας της ψηφοφορίας. 
β) Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω  : Η ανάγκη για ολοκληρωµένη διαχείριση των λυµάτων το 
2013 δεν µπορεί να µπαίνει στην ζυγαριά ή στην µέγγενη της επιλεξιµότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αυτό 
είναι το µοντέλο που επιβάλει η «σύγχρονη» καπιταλιστική ανάπτυξη και οι προτεραιότητες που δίνει στην 
ενίσχυση της κερδοφορίας του µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων εις βάρος της κάλυψης των λαϊκών αναγκών.  
Είναι προκλητικό να µιλάνε για υγεία, ασφάλεια και τουριστική ανάπτυξη και παράλληλα να βγάζουν εκτός 
Βιολογικού καθαρισµού της Λειβαθούς το 60% των χωριών. Να κλείνουν τα µάτια και να µην εντάσσουν τα εκτός 
σχεδίου.   
Να προωθούν τον κοστοβόρο και µε περιβαλλοντικά ερωτηµατικά ένα Βιολογικό, αντί των τριών µικρότερων. Να 
ρίχνουν τα λήµµατα στην περιοχή της θάλασσας του Λουρδά µε ότι συνέπειες µπορεί να έχει, αντί να υπάρχει 
παραπέρα επεξεργασία και χρησιµοποίηση τους για άλλες δραστηριότητες όπως πχ άρδευση. 
Αντί να γίνει υπόθεση του λαού και να πάρει θέση για όλα τα παραπάνω, τα έχουν αποφασίσει σε διάλογο µε τις 
µεγάλες εταιρείες µελετών και κατασκευών.  
 
Επί του θέµατος της δικαστικής προσφυγής εµείς εκτιµούµε ότι εντάσσεται στον πόλεµο µεταξύ των 
επιχειρηµατικών οµίλων που σφάζονται την µια µέρα µεταξύ τους για το ποιος θα πάρει την δουλειά και την άλλη 
µέρα µπορούν να βρίσκονται και µαζί ως συµπράττοντα επιχειρηµατικά σχήµατα. Αυτή η διαδικασία µόνο 
όφελος δεν έχει να φέρει για τον λαό, αλλά ούτε την γρήγορη, ασφαλή ολοκλήρωση του έργου. 
Νοµίζουµε ότι όπως έρχεται το θέµα χωρίς νοµική υποστήριξη –ως επιλογή της ∆ηµοτικής Αρχής- της οικονοµικής 
επιτροπής, για να µπορέσει να απαντήσει τεκµηριωµένα και συγκροτηµένα απέναντι στην οργανωµένη νοµική 
διένεξη των επιχειρηµατικών οµίλων, δεν διασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε να µπορέσουµε να έχουµε µια 
τεκµηριωµένη άποψη για το τι ακριβώς συµβαίνει.  
Υπάρχουν παραλείψεις και ευθύνες του ∆ήµου όσο αφορά την αξιολόγηση και βαθµολόγηση; Υπάρχουν 
ζητήµατα που έπρεπε να απαντηθούν και δεν έγινε ενώ έπρεπε; Γιατί δεν έγινε  νοµική -µαζί µε την τεχνική- 
απάντηση  απέναντι επί της ουσίας της δικαστικής προσφυγής; 
Η ευθύνη για την όποια εµπλοκή του έργου στα γρανάζια της διένεξης µεταξύ των επιχειρηµατικών οµίλων ανήκει 
στην ∆ηµοτική αρχή και έχει αναφορά και στο αστικό νοµικό πλαίσιο που δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες να 
αλωνίζουν, µπλοκάροντας διαδικασίες, για την εξυπηρέτηση των δικών τους συµφερόντων.  
Αναδεικνύεται ανάγλυφα ότι τα µονοπώλια, µόνο παρασιτικό ρόλο µπορούν να παίξουν. Αποδεικνύεται επίσης 
ότι µόνο ένας ενιαίος φορέας κατασκευών που θα λειτουργεί στα πλαίσια µιας οικονοµίας, όπου τα βασικά µέσα 
παραγωγής θα είναι εργατική-λαϊκή ιδιοκτησία, µπορεί να διασφαλίσει ολοκληρωµένη ανάπτυξη µε αποκλειστικό 
κριτήριο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.  
 



Εµείς ζητάµε την άµεση κατασκευή του Βιολογικού και δεν παίρνουµε µέρος στο παιχνίδι των επιχειρηµατικών 
οµίλων ΑΠΕΧΟΝΤΑΣ από την διαδικασία. 
 
γ) Ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος συµφωνεί την  παραπάνω τοποθέτηση του κ. Γκισγκίνη  ΑΠΕΧΟΝΤΑΣ από την 
διαδικασία. 
Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν : κ. κ. Μαρία Κουνάδη- Ευάγγελος Θεοφιλάτος –Άγγελος Γαλάτης –
Νικόλαος Παπαδάτος και Γεράσιµος Αποστολάτος. 
και αφού έλαβε υπόψη της: 

                το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
               ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 2. ΤΑ ΑΡΘΡΑ 13-15 Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α’/09-3-1999) 
 3. ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2012 Ο.Ε./ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
 4. ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2012 Ο.Ε./ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι 
               5. ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  278/2012 Ο.Ε./ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ 

              6. ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΨΕΙΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ κ. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Απορρίπτει την  προδικαστική  προσφυγή µε αριθµ. πρωτ.: 50086/26-11-2012 από τα Συµπράττοντα 
γραφεία µελετών ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ ΜΕ∆Ε ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε SPEED 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε  -ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι ΛΕΠΙ∆ΑΣ-Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ (IL-IS)Ε.Ε . 
για την ανάθεση της µελέτης   «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  
ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ», µε την παραπάνω ειδικότερα αναφερόµενη αιτιολόγηση. 
 
2. Εγκρίνει να  προχωρήσει κανονικά ο εν λόγω διαγωνισµός µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζόµενων, αµέσως µετά τη λήξη προθεσµίας για την άσκηση των ασφαλιστικών µέτρων που δίνει ο Νόµος 
σε όλους τους διαγωνιζόµενους και τη σχετική ενηµέρωση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Ειδικότερα για την  
περίπτωση που δεν ασκηθούν εντός της νοµίµου προθεσµίας ασφαλιστικά µέτρα ή ασκηθούν αλλά δεν δοθεί 
προσωρινή διαταγή να ανοιχθούν άµεσα οι οικονοµικές προσφορές για την δε περίπτωση που τυχόν ασκηθούν 
εντός της νοµίµου προθεσµίας ασφαλιστικά µέτρα και δοθεί προσωρινή διαταγή από τον αρµόδιο δικαστή κατ’ 
άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 3886/2010, η Οικονοµική Επιτροπή θα αποφανθεί εκ νέου για το άνοιγµα ή µη των 
οικονοµικών προσφορών.   
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                        Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
                                                                Σάββας  Σαββαόγλου. 

 
 
 



                                                                                                                    Α∆Α: ΒΕΙΕΩ5-ΛΡΒ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  3ης  (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   25 η  Ιανουαρίου 2013 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  13   / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση υποχρεωτικών δαπανών 2013 και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   
2012 βάσει των διατάξεων των  άρθρων   160 του ∆ΚΚ  και  2 της ΚΥΑ οικ. 47490/2012.                                                      

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  25 η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή             και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   2671 /23 -01 -2013  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Σταύρος  Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                    
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                         
7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)   
8.Μαρία Κουνάδη  (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
9. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης 

των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος  εισηγούµενος   το  2ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: 

«Έγκριση υποχρεωτικών δαπανών 2013 και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2012 βάσει των διατάξεων των άρθρων   

160 και  2 της ΚΥΑ οικ. 47490/2012.»     ανέφερε τα παρακάτω :  

Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), ορίζονται τα εξής: 
«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος  Μαρτίου του 
επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει,  µόνον ως προς την πληρωµή: 
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. 
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόµου, κατόπιν αποφάσεων  
χρηµατοδότησης από την Κρατική ∆ιοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της  υλοποίησης 
εγκεκριµένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον  προϋπολογισµό του 
περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και  την καταβολή των αντίστοιχων 
ασφαλιστικών εισφορών». 
 
Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες, 
για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει, είναι οι εξής: 



«α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζηµίωση των συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις  συνεδριάσεις του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της δηµαρχιακής επιτροπής, καθώς  και τα έξοδα κίνησης των προέδρων 
των τοπικών συµβουλίων. 
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των κατ' αποκοπή εξόδων  κίνησης. 
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζοµένων. 
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής  ενέργειας ή 
φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδροµικών και  τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και 
κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικά. 
ε) Τα µισθώµατα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις δηµοτικές ή κοινοτικές  υπηρεσίες. 
στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης. 
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων. 
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης οχηµάτων. 
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας και των προγραµµατικών  συµβάσεων. 
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε ∆ήµος ή  Κοινότητα, ως προς το 
ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη. 
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση  των 
εκκαθαρισµένων, σύµφωνα µε το διατακτικό τους, οφειλών. 
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους». 
ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων και η προµήθεια υλικών και τροφίµων για την 
άσκηση της αρµοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. 
ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών  
ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προµηθειών, υπηρεσιών 
και µελετών.» 
 
 
Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’), όλα τα 
νοµικά πρόσωπα - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισµό κάθε 
έτους µέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός. 
Σε περίπτωση µη έγκρισης του προϋπολογισµού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειµενικούς 
λόγους που γνωστοποιούνται αµελλητί στον Υπουργό Οικονοµικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι µε 
απόφαση του, καµία δαπάνη, πλην των πληρωµών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης 
των επ' αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόµιµη.  
Ουσιαστικά δηλαδή µε τη διάταξη αυτή το µόνο που θα µπορεί να πληρώνεται από 31/1/2013, σε περίπτωση 
που δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισµός, είναι οι δαπάνες µισθοδοσίας και απόδοσης των επ' αυτών 
κρατήσεων.  
Oι διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κ∆Κ, περί διάρκειας ισχύος του προϋπολογισµού, 
εφαρµόζονται για πληρωµή δαπανών, µόνο µέχρι την 31η Ιανουαρίου.  (άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 
(ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β')  
Επειδή το οικονοµικό έτος 2012  έχει λήξει και δεν έχει ακόµα ψηφιστεί ο προϋπολογισµός του τρέχοντος έτους, 
µπορούµε  έως το τέλος Ιανουαρίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούµενου έτους, που αφορούν 
υποχρεωτικές δαπάνες.  
 
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις σας καλώ να ψηφίσετε  τις παρακάτω πιστώσεις για την πληρωµή των  
υποχρεωτικών δαπανών  οι οποίες  είναι  ανάγκη να πληρωθούν άµεσα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αριθ.εκθ Ηµεροµηνία Ποσό Αιτιολογία 
Κ.Α 
προϋπολογισµού 

255 24/01/2013 2.499,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 80.8113.10 

257 24/01/2013 100.000,00 
Προγραµµατική σύµβαση µε νέα ∆ηµοτική Επιχείρηση  ( 
ΚΕ∆ΗΚΕ) 00.6737.02 

258 24/01/2013 62.324,92 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ ) -ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 00.6731 

259 24/01/2013 69.569,92 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ ) -∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 00.6731 

260 24/01/2013 229.065,05 

Απόδοση σε ΦΟΣ∆Α 3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων 
Νήσων για την ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων 1η δόση /2013 00.6737.01 

261 24/01/2013 1.431,17 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες[∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ] 20. 6644 

262 24/01/2013 5.163,27 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων[∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ] 20.6644 

263 24/01/2013 950,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές  τρίτων 80.8113.30 

264 24/01/2013 1.250,00 

Κατασκευή ιστοσελίδας για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
INTERENG IV ∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την 
προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας. 70.7425.13 

265 24/01/2013 1500.00 

Υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης για το ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα INTERENG IV   Αξιοποίηση της κοινής 
ταυτότητας γυρω από την πέτρα. 70.7425.25 

 
 
 
Στον προϋπολογισµό του προηγούµενου οικονοµικού έτους έχουν  προβλεφθεί όλες οι παραπάνω πιστώσεις. 
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω αναλήψεις υποχρέωσης: 255-257-259-260-263. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την  πρόταση 263. 
Ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος  ψηφίζει την  πρόταση 263. 
και έλαβε αφού έλαβε υπόψη της: 
- τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ∆ΚΚ    
- το άρθρο 72 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10  
- την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’) 
- άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β' 
- τον προϋπολογισµό του οικ.  Έτους  2012 
- Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης  2013. 

   

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

Εγκρίνει και διαθέτει τις παραπάνω πιστώσεις  σε βάρος των  ΚΑ του προϋπολογισµού του προηγούµενου 
οικονοµικού έτους 2012  προκειµένου να πληρωθούν οι αναφερόµενες  υποχρεωτικές  δαπάνες.  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
                                                             Σάββας  Σαββαόγλου 



                                                                                                             Α∆Α: ΒΕΙΕΩΕ5-7ΑΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 3 ης  (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   25 η  Ιανουαρίου 2013 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   14  / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση ανατροπής  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πιστώσεων , 
µε ηµεροµηνία  31/12/2012.                       

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  25 η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή  και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ     2671 /23 -01 -2013  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                            
3. Σταύρος  Γρηγορόπουλος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                    
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                               
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                     
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)   
8.Μαρία Κουνάδη  (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                        
9. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον  
Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ο οποίος  εισηγούµενος   το 
3  ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση ανατροπής  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης 
πιστώσεων , µε ηµεροµηνία  31/12/2012. »      ανέφερε τα παρακάτω :  
 

Σε περίπτωση µαταίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται µε την προαναφερόµενη διαδικασία, µετά από 

αιτιολογηµένη απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 4 Π∆ 113/2010). 

Σε περίπτωση µη εκτέλεσης εν όλω ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονοµικού έτους στο οποίο 

αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται µετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή µερική διαγραφή 

του ποσού που δεσµεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε 

νέας υποχρέωσης δεσµεύεται µε νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση µε το ανεξόφλητο µέρος των 

αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις 

αναλαµβάνονται σε βάρος του εναποµένοντος υπολοίπου µετά τις κατά τα ανωτέρω δεσµεύσεις πιστώσεων. 

(παρ 5 άρθρο 4 Π∆ 113/2010)  

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ γίνονται δεκτά τα εξής:  



«Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο µητρώο δεσµεύσεων δεσµεύεται ισόποση 

πίστωση µέχρι την πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως 

ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α Π∆ 113/2010). Η δεσµευθείσα πίστωση δεν µπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός 

αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσµευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του 

δήµου. 

Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου κατά 

περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δηµάρχου, οικονοµικής επιτροπής, δηµοτικού συµβουλίου) 

στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π∆ 113/2010): 

α. Όταν η δαπάνη µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. 

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο 

αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει µαταιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί µέχρι 

τη λήξη του έτους, µε συνέπεια η σχετική υποχρέωση να µεταφέρεται στο επόµενο έτος. Για το λόγο αυτό οι 

πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (µη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσµεύονται µε νέες αποφάσεις 

κατά την έναρξη του οικονοµικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαµβάνονται µόνο αν αποµένει 

υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθµό (άρθρο 4 παρ. 5 Π∆ 113/2010)»Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονοµικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται 

στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης 

ή µη νοµιµότητας της δαπάνης. Επειδή όµως στους δήµους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η 

πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάµενο της οικονοµικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν 

καταχωρείται στο µητρώο δεσµεύσεων, η συγκεκριµένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρµογή. 

∆εν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν µένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσµευθείσας πίστωσης, 

χωρίς να έχει µεσολαβήσει µαταίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή µερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα 

αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και 

λαµβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισµό της διαθέσιµης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθµό. (εγκύκλιος 30/2011 

του ΥΠΕΣΑΗ∆) 

Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011:  

1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δηµάρχου, οικονοµικής επιτροπής, δηµοτικού συµβουλίου), 

για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, µπορεί να γίνει έως και το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου 

2012.  

Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε µία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε 

συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να 

ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ.  

∆ηλαδή µπορεί σε µία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του ∆ηµάρχου, της οικονοµικής Επιτροπής ή του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση της δαπάνης,  να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις 

υποχρέωσης, αρκεί να εµφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ.  

Οι αποφάσεις που τυχόν λαµβάνονται µετά την 31η/12/2011, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει 

ανατραπεί στις 31/12/2011 και φυσικά όλες οι απαιτούµενες εγγραφές γίνονται µε την ηµεροµηνία αυτή.   

2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισµός) τόσο στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσµεύονται οι σχετικές 

πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαµβάνουν και αυτές µοναδικό αριθµό καταχώρησης.  



3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 

2/96117/0026/20.12.2011 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, 

αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόµενο οικονοµικό έτος µόνο 

στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόµιµα εντός του 2011. Για τον έλεγχο συνδροµής της ανωτέρω 

προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωµή των σχετικών 

δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της 

αντίστοιχης ανατροπής του 2011. 

Η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονοµική 

επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο 

(άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει ΠΑΡΩΝ γιατί δεν έχει πλήρη εικόνα του θέµατος. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης και ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος δηλώνουν ότι ΑΠΕΧΟΥΝ  της ψηφοφορίας γιατί δεν 

έλαβαν γνώση της εισήγησης του θέµατος.  

Και αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10   

γ. Του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το 

άρθρο 4  

δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 

2/96117/0026/20.12.2011 

2. Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης της Οικονοµικής Επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί 

για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό 

έτος του 2012. 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Εγκρίνει  την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πίστωσης, µε ηµεροµηνία 

31/12/2012, για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει 

εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος  2012. 

Συγκεκριµένα ανατρέπουµε τις αναλήψεις υποχρέωσης που περιέχονται στον συνηµµένο πίνακα ο οποίος και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
                                                               Σάββας  Σαββαόγλου. 



 
 


