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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 9/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 47/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Έγκριση Αποτελέσματος Διαγωνισμού 
κατόπιν προσκόμισης και ελέγχου των 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 
άρθρου 26, παρ.2 του Ν. 3669/08 του έργου: 
«“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ”». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 10 του μήνα Απριλίου του έτους 
2012, ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 4016/8/6-
4-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαμπου Μπόβου, 
που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος. 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος και 6) Σιμιγδαλά Ειρήνη, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος     2) Βαλασσάς Βεργής     3) Παπαλουκά Ευτυχία 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των 
ανωτέρω προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το 
αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 3357/27-3-2012 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών επί του θέματος : 
 

Θέμα : Έγκριση Αποτελέσματος Διαγωνισμού κατόπιν προσκόμισης και ελέγχου των  
Επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του άρθρου 26, παρ.2 του Ν.3669/08 
(Κ.Δ.Ε.) του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» 

  
Σχετ. : Το υπ’ αριθμ. 3081/20-03-2012 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ 

ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» για την υποβολή των επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών 
του άρθρου 26, παρ.2 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) 
 

 
  

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ' αριθμ. 3081/20-03-2012 έγγραφο της 

αναδόχου εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» μαζί με τα συνημμένα 

επικαιροποιημένα  δικαιολογητικά κατόπιν του υπ' αριθμ. 2462/07-03-2012 

εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης του 

πιο πάνω έργου και παρακαλούμε, σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση, να εισάγετε το 

θέμα για λήψη σχετικής απόφασης: 

        Έγκρισης του Αποτελέσματος Διαγωνισμού του έργου κατόπιν προσκόμισης 

και ελέγχου των Επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του άρθρου 26, παρ.2 του Ν. 

3669/08 (Κ.Δ.Ε.) του έργου στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. η οποία έχει 

κηρυχθεί προσωρινός Μειοδότης διότι έχει το μικρότερο άθροισμα της ανηγμένης 



προσφοράς Πα (σύστημα προσφοράς ‘μελέτη – κατασκευή’) σύμφωνα με το 

άρθρο 24 παρ. 4 της διακήρυξης λαμβάνοντας υπόψη και  την Απόφαση 32/2012 

της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σύμφωνα με 

την οποία της έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου του «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ». 

 

Συνημμένα : Το υπ' αριθμ. 3081/20-03-2012 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας 
«ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» μαζί με τα συνημμένα επικαιροποιημένα  
δικαιολογητικά του άρθρου 26, παρ.2 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) 

 
 

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.            
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 9/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη 
της τη διαβεβαίωση της παρισταμένης υπαλλήλου της Τ.Υ. και Προέδρου 
της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Ε.Σγουράκη ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες 
διαδικασίες, το γεγονός ότι η απόφαση αριθ. 32/2012 Ο.Ε. περί 
κατακύρωσης του αποτελέσματος του σχετικού διαγωνισμού εγκρίθηκε ως 
προς τη νομιμότητά της με την αριθ. πρωτ. 9278/8950/20-3-2012 απόφαση 
του Γεν. Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής και είδε τις διατάξεις : 

 
 α) Του  Ν. 3852/10 

      β) Του  Ν. 1418/84 
γ) Του  Π.Δ. 609/85 
δ) Του  Ν. 3669/2008 

  
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 

 
        Την Έγκριση του Αποτελέσματος Διαγωνισμού του έργου κατόπιν 

προσκόμισης και ελέγχου των Επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του άρθρου 26, 

παρ.2 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) του έργου στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»  

η οποία έχει κηρυχθεί προσωρινός Μειοδότης διότι έχει το μικρότερο άθροισμα της 

ανηγμένης προσφοράς Πα (σύστημα προσφοράς ‘μελέτη – κατασκευή’) σύμφωνα 

με το άρθρο 24 παρ. 4 της διακήρυξης λαμβάνοντας υπόψη και  την Απόφαση 

32/2012 της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 

σύμφωνα με την οποία της έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου του «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ». 



 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν ο κ. Χ.Τομπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, ο οποίος μειοψήφησε, καταθέτοντας παράλληλα και 
αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις του που επισυνάπτεται στην παρούσα, και 
ο κ.Ε.Πλάτανος, ο οποίος απείχε από την σχετική ψηφοφορία. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  47/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Αβραμίκου Αναστασία 

 
 
Συνημμένο :     Υπόμνημα με τις θέσεις του Αντιπροέδρου της Ο.Ε. κ. 

Χαρ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλου. 
 
 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
2. Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Υπόμνημα με τις θέσεις του  

Αντιπροέδρου της Ο.Ε. κ. Χαρ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλου  

επί του θέματος 

 

 

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας έχει προκηρύξει διαγωνισμό για το έργο, 

"Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος του κέντρου προσχολικής αγωγής". Το έργο 

αυτό έχει προϋπολογισμό 1.972.066 Ευρώ περίπου. 

Ο διαγωνισμός αυτός διενεργείται με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή, δηλαδή 

με ένα μικτό σύστημα που περιλαμβάνει, βαθμολόγηση των μελετών από την 

επιτροπή διαγωνισμού και έκπτωση που προσφέρουν οι εταιρείες, σε κλειστό 

φάκελο , επί του προϋπολογισμού του έργου. 

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 28-02-2012, σύμφωνα με 

εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, προστέθηκε ως θέμα, η έγκριση του 4ου πρακτικού 

της επιτροπής διαγωνισμού που αφορούσε στο άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. και V.R.N. S.Α. που έλαβαν 

μέρος στο διαγωνισμό και στην κατακύρωση του διαγωνισμού σε κάποια από τις δύο 

εταιρείες. Από ότι πληροφορήθηκα, στο διαγωνισμό είχαν λάβει μέρος και άλλες δύο 

εταιρείες οι οποίες όμως αποκλείστηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. 

Η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ήταν, το έργο να κατακυρωθεί στην εταιρεία 

ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. η οποία, κατά την εισήγηση, έδωσε την καλύτερη 

προσφορά. 

Όμως προηγουμένως με μια πρόχειρη εξέταση του πρακτικού διαπίστωσα, ότι η 

εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. είχε προσφέρει 1.270.000,00 Ευρώ και η εταιρεία 

V.R.N. S.Α. 985.000,00 Ευρώ, δηλαδή η πρώτη εταιρεία η οποία, σύμφωνα με 

την εισήγηση, θα έπρεπε να της ανατεθεί το έργο, έδωσε προσφορά κατά 285.000.00 

Ευρώ ακριβότερη από την προσφορά της δεύτερης. 

Αμέσως, ζήτησα εξηγήσεις από την διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας και 

πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού κ. Σγουράκη, η οποία μου είπε ότι, με το 

σύστημα διαγωνισμού με μελέτη -κατασκευή, ναι μεν η εταιρεία V.R.N. S.Α. έδωσε 

κατά 285.000,00 Ευρώ φθηνότερη προσφορά, αλλά το έργο θα έπρεπε να ανατεθεί 

στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. διότι η μελέτη της βαθμολογήθηκε από 

την επιτροπή διαγωνισμού με πολύ υψηλότερη βαθμολογία από τη μελέτη της 

άλλης εταιρείας. 

Μετά τα παραπάνω, επειδή θεώρησα ότι θα υπήρξε μεγάλη οικονομική ζημία 

του Δήμου αλλά και του Δημοσίου γενικότερα, δεδομένου ότι, από ότι με 



πληροφόρησαν, το έργο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά κονδύλια και πόρους του 

Ελληνικού κράτους, σε συνεργασία με τους τεχνικούς και νομικούς μου συμβούλους 

ζήτησα να το εξετάσω λεπτομερέστερα για την προστασία του Δήμου, του προσώπου 

μου, της παράταξης την οποία εκπροσωπώ, αλλά και των υπολοίπων μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει και την αποκλειστική ευθύνη για την 

πράξη της, νόμιμης ή μη, κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

Μετά από λεπτομερή εξέταση του φακέλου και από εξηγήσεις τις οποίες 

ζήτησα από την τεχνική υπηρεσία διαπίστωσα τα παρακάτω : 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, βαθμολόγησε τις 

μελέτες των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. και V.R.N. S.Α. εκδίδοντας το υπ. 

αριθ. 3/02-09-2011 προηγούμενο πρακτικό της. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

πρακτικό αυτό, βαθμολόγησε καταρχήν την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. με 

βαθμό 95,50 και την εταιρεία V.R.N. S.Α. με βαθμό 75,00. Κατά του Πρακτικού 

αυτού υποβλήθηκαν ενστάσεις και από τις δύο εταιρείες. 

Κατόπιν η επιτροπή συνέταξε το υπ' αρ. 11661/14-10-2011 επόμενο πρακτικό 

της, με το οποίο πρότεινε προς την Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της 

ένστασης της εταιρείας V.R.N. S.Α, που ζητούσε μείωση της βαθμολογίας της 

ανταγωνίστριας εταιρείας και αύξηση της δικής της και την αποδοχή της ένστασης 

της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. που ζητούσε την ακόμα μεγαλύτερη μείωση 

της εταιρείας V.R.N. S.Α. και τελικά αφαίρεσε ακόμα 2 βαθμούς από την 

εταιρεία αυτή . βαθμολογώντας την τελικά με 73,00 βαθμούς . Το πρακτικό αυτό η 

επιτροπή το εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή που είχε την ευθύνη για την 

τελική έγκριση του. 

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση, κατά την οποία απουσίαζα, 

τόσο εγώ όσο και άλλοι συνάδελφοι, και με υπ' αρ. 15/2012 απόφαση της 

ενέκρινε το πρακτικό και μείωσε κατά 2 ακόμα βαθμούς τη βαθμολογία της 

εταιρείας V.R.N. S.Α δίνοντας στην εταιρεία αυτή τελική βαθμολογία 73.00. 

κρατώντας παράλληλα σταθερή τη βαθμολογία της άλλης εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ 

ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. στους 95,50 βαθμούς. 

Μετά η Επιτροπή άνοιξε τους φακέλους των προσφορών των δύο εταιρειών και 

συνέταξε το υπ' αριθ. 4/06-02-2012 πρακτικό το οποίο καλεστήκαμε να εγκρίνουμε, 

με το οποίο, πρότεινε το έργο να ανατεθεί στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ διότι 

όπως αναφέρει, έχει τη μικρότερη "ανηγμένη" προσφορά πού προέκυψε, όχι από 

την οικονομική προσφορά της συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά από τη μεγάλη 



διαφορά της βαθμολογίας της από την επιτροπή διαγωνισμού. Στο πρακτικό αυτό 

περιέχεται και ο παρακάτω πίνακας : 
 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οικονομική 

Προσφορά Π 

Βαθμολογία Β Ανηγμένη 

Προσφορά Πα 

1. ΑΤΠΚΗ          

ΔΙΟΔΟΣ Α,Τ,Ε. 

1.270.000,00 € 95,50 1.326.850,60 

2. V.R.N. S.Α 985. 000,00 € 73,00 1.331.099,20 

Όμως, μετά από την εξέταση του φακέλου και από τις εξηγήσεις τις οποίες ζήτησα 
από την τεχνική υπηρεσία, διαπίστωσα και τα παρακάτω : 

Από το πρακτικό το οποίο καλεστήκαμε να εγκρίνουμε προκύπτει ότι, η εταιρεία 

V.R.N. S.Α. ενώ έδωσε μικρότερη προσφορά της τάξεως των 985.000,00 Ευρώ, με 

την μικρή βαθμολογία 73,00 που έλαβε από την Επιτροπή, το σύνολο της 

αναφερόμενης ως "ανηγμένης" προσφοράς της ανήλθε σε 1.331.099,20 μονάδες. 

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. ενώ έδωσε μεγαλύτερη προσφορά της 

τάξεως των 1.270.000,00 Ευρώ , με την μεγάλη βαθμολογία 95,50 που έλαβε, το 

σύνολο της αναφερόμενης ως "ανηγμένης" προσφοράς της ανήλθε σε 1.326.850,79 

μονάδες. 

Δηλαδή, παρ' ότι η εταιρεία V.R.N. S.Α. προσφέρθηκε να εκτελέσει το έργο, με 

κατά 285.000,00 Ευρώ φθηνότερη οικονομική προσφορά από την οικονομική 

προσφορά της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε, λόγω της μεγάλης βαθμολογίας 

από την Επιτροπή υπέρ της εταιρείας αυτής και της διαφοράς των 22,50 βαθμών, 

τελική ανάδοχος με ζημία κατά 285.000,00 Ευρώ του Δήμου και του Δημοσίου 

συμφέροντος γενικότερα, προέκυψε η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. 

Στο σημείο αυτό επισημαίνω και πάλι, ότι αρχικά η Επιτροπή Διαγωνισμού 

βαθμολόγησε τις μελέτες των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. και V.R.N. S.Α. 

εκδίδοντας το υπ. αριθ. 3/02-09-2011 προηγούμενο πρακτικό της.. Σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στο πρακτικό αυτό, βαθμολόγησε καταρχήν την εταιρεία 

ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. με βαθμό 95,50 και την εταιρεία V.R.N. S.Α. με βαθμό 

75,00. 

Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό είναι μεν ακραίο λόγω της κατά την άποψη μου 

υπέρμετρης, διαφοράς βαθμολογίας από την Επιτροπή των 20,50 βαθμών και λόγω 

της κατά 285.000,00 Ευρώ ζημίας του Δημοσίου υπέρ της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ 



ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε., ζητήματα τα οποία θα έπρεπε η Οικονομική Επιτροπή να 

ερευνήσει και να αξιολογήσει, αλλά ενδεχομένως να ήταν τυπικά σύμφωνο με τους 

κανόνες των διαγωνισμών με το σύστημα μελέτη -κατασκευή , εάν δεν υπέπιπταν 

στην αντίληψη μου πρόσθετες παράνομες πράξεις της επιτροπής, οι οποίες 

επηρέασαν καταφανέστατα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εις βάρος του Δήμου. 

Πιο συγκεκριμένα όπως προαναφέραμε , η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας βαθμολόγησε τις μελέτες των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ 

ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. και V.R.N. S.Α. εκδίδοντας το υπ. αριθ. 3/02-09-2011 προηγούμενο 

πρακτικό της. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πρακτικό αυτό, βαθμολόγησε 

καταρχήν την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. με βαθμό 95,50 και την εταιρεία 

V.R.N. S.Α. με βαθμό 75,00. Κατά του Πρακτικού αυτού υποβλήθηκαν ενστάσεις 

και από τις δύο εταιρείες. 

Η επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε το υπ' αρ. 11661/14-10-2011 επόμενο 

πρακτικό της, με το οποίο, απέρριψε την ένσταση της εταιρείας V.R.N. S.Α, που 

ζητούσε μείωση της βαθμολογίας της ανταγωνίστριας εταιρείας και αύξηση της 

δικής της και δέχθηκε την ένσταση της άλλης εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. 

που ζητούσε την ακόμα μεγαλύτερη μείωση της εταιρείας V.R.N. S.Α. και τελικά 

αφαίρεσε ακόμα 2 βαθμούς από την εταιρεία αυτή , βαθμολογώντας την τελικά με 

73,00 βαθμούς . Το πρακτικό αυτό η επιτροπή το εισηγήθηκε προς την Οικονομική 

Επιτροπή που είχε την ευθύνη για την τελική έγκριση του. 

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση, κατά την οποία απουσίαζα 

τόσο εγώ όσο και άλλοι συνάδελφοι και με την υπ' αρ. 15/2012 απόφαση της 

ενέκρινε το πρακτικό αυτό και μείωσε κατά 2 ακόμα βαθμούς τη βαθμολογία της 

εταιρείας V.R.N. S.Α. δίνοντας στην εταιρεία αυτή τελική βαθμολογία 73,00, 

κρατώντας παράλληλα σταθερή τη βαθμολογία της άλλης εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ 

ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. στους 95,50 βαθμούς. 

Όμως, με αυτήν, της τελευταίας στιγμής, ενέργεια , όπως εξακριβώθηκε μετά 

από το άνοιγμα των προσφορών, για 2 και μόνον βαθμούς επηρεάστηκε 

καταφανέστατα το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Και αυτό συνέβη διότι, 

με την αρχική, βαθμολογία της εταιρείας V.R.N. S.Α με το βαθμό 75,00 και την, 

με τον βαθμό 95,50 σταθερή βαθμολογία της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΈ, ως 

τελική Ανάδοχος του έργου, προσφέροντας την κατά 285.000.00 μικρότερη 

οικονομική, αλλά και την μεγαλύτερη "ανηγμένη" προσφορά υπέρ των 

συμφερόντων του Δήμου, προέκυπτε η εταιρεία V.R.Ν. S.Α! 



Αντιθέτως , μετά από τις, τελευταίας στιγμής, ενέργειες της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, την αποδοχή τους από τα παρόντα στην συνεδρίαση μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και την μείωση της βαθμολογίας της εταιρείας V.R.N. S.Α 

κατά 2,00 μονάδες, προσωρινή ανάδοχος προέκυψε η, κατά 285.000,00 Ευρώ 

ακριβότερη προσφορά της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ!, και έτσι δημιουργήθηκε 

καταρχήν η οικονομική ζημία του Δήμου για οικονομικό αντικείμενο ιδιαιτέρως 

μεγάλης αξίας. Πραγματικά αξιοπρόσεκτο συμβάν το οποίο χρειάζεται περαιτέρω 

διερεύνηση, διότι προκύπτει το ερώτημα , πώς η επιτροπή τροποποίησε την 

βαθμολογία της εις βάρος της εταιρείας V.R.N. S.Α, επακριβώς τόσο, όσο ακριβώς 

χρειαζόταν για να προκύψει ως τελικός ανάδοχος όχι αυτή όπως έπρεπε, αλλά η 

έτερη εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤ.Ε. 

Για την απόδειξη των παραπάνω, παραθέτω συγκριτικούς πίνακες σύμφωνα με 

τις (κατά 2,00 βαθμούς) διαφορετικές βαθμολογίες για την επιλογή αναδόχου του 

έργου του θέματος όπως τους απεδέχθη και η υπεύθυνη διευθύντρια της τεχνικής 

υπηρεσίας και πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού, κ.Σγουράκη. 
 

ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ VRN 73,00 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ 

α/α ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομική 
Προσφορά 

Π 

Βαθμολογία 
Β 

Ανηγμένη 
Προσφορά Πα 

1. ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ 1.270.000,00 95,50 1.326.850,79 

2. V.R.N. S.Α 985.000,00 73,00 1.331.099,32
 

ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΉΣΗ VRN. 75,00 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ V.R.N. S.Α 

α/α ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομική 
Προσφορά 

Π

Βαθμολογία 
Β 

Ανηγμένη 
Προσφορά Πα 

1. ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ 1.270.000,00 95,50 1.326.850,79 
2. V.R.N. S.Α 985.000,00 75,00 1.296.916,67 

Πραγματικά αξιοπρόσεκτα συμβάντα τα οποία χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης δηλ. κατά πόσον είναι νόμιμο, και πώς, μία και μάλιστα τιθέμενη εκ 

των υστέρων. διαφορά βαθμολογίας της τάξεως των 2 βαθμών, να ανατρέπει, 

επακριβώς "στα σημεία" όπως λέγεται, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και να 



στοιχίζει στο Δήμο μας και στο Ελληνικό κράτος ένα μεγάλο ποσόν της τάξεως 

των 285.000,00 Ευρώ υπέρ κάποιας εταιρείας!. 

    Για τους προαναφερόμενους λόγους προτείναμε προς την Οικονομική Επιτροπή, 

να μην κάνουμε δεκτό και να ακυρώσουμε το προτεινόμενο από την επιτροπή 

διαγωνισμού υπ' αρ 4/06-02-2012 πρακτικό, να ακυρώσουμε μερικά τη διαδικασία 

της δημοπρασίας ακυρώνοντας την προηγούμενη υπ' αρ. 15/2012 απόφαση της 

Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία και δημιουργήθηκε καταρχήν η οικονομική 

ζημία του Δήμου για οικονομικό αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας , καθώς και 

το επισυναπτόμενο σε αυτήν υπ' αρ. 11661/14-10-2011 πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, απορρίπτοντας παράλληλα τις τελευταίες ενστάσεις και των δύο 

εταιρειών στο σύνολο τους, να επαναφέρουμε τον διαγωνισμό στο σημείο που 

συντελέστηκε το λάθος ή η παράλειψη, καθώς και στην επιτροπή διαγωνισμού 

προκειμένου αυτή, να αναμορφώσει το παρόν υπ' αρ 4/06-02-2012 πρακτικό της 

επιτροπής διαγωνισμού και το προηγούμενο υπ' αρ. 11661/14-10-2011 πρακτικό 

της και όπως έχουμε εκ του νόμου δικαίωμα ως προϊσταμένη αρχή, να διατάξουμε 

την επανάληψη της διαδικασίας, προκειμένου το έργο να αναληφθεί από την εταιρεία 

που προσέφερε τη μικρότερη οικονομική προσφορά προς όφελος των συμφερόντων 

του Δήμου, των πολιτών μας και του Δημοσίου συμφέροντος γενικότερα. 

Σε αντίθετη περίπτωση, μετά και από γνώμη των νομικών μου συμβούλων 

επεσήμανα προς την Οικονομική Επιτροπή, ότι λόγω του μεγάλου ύψους των 

285.000,00 Ευρώ. στη περίπτωση κατά την οποία εγκρίνουμε το υποβαλλόμενο 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώσουμε το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής, η πράξη μας αυτή 

θα αποτελέσει την επικύρωση της τέλεσης αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος 

που θα αφορούν, παράβαση καθήκοντος, διασπάθιση Δημοσίου χρήματος για 

οικονομικό αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας εις βάρος του Δημοσίου. κ.α. 

και ειδικά στους χαλεπούς αυτούς καιρούς, κινδυνεύουμε όλοι να κατηγορηθούμε 

και να βρεθούμε δέσμιοι στη φυλακή. 

Επιπλέον συνέταξα υπόμνημα με τις ανωτέρω απόψεις το οποίο απαίτησα να 

συμπεριληφθεί αυτούσιο στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και, τόσο εγώ 

όσο και η παράταξη την οποία εκπροσωπώ δηλώσαμε ότι, όχι μόνον 

καταψηφίζουμε την συγκεκριμένη εισήγηση αλλά, με γνώμονα την προστασία των 

ηθικών μας αρχών και του συμφέροντος του Δήμου, αποποιούμαστε τις 

οποιεσδήποτε ευθύνες προκύψουν, και επιφυλαχθήκαμε σε συνεργασία με τους 

τεχνικούς μας συμβούλους να εξετάσουμε τις μελέτες των διαγωνιζόμενων, για να 



διαπιστώσουμε αν δικαιολογείται η τόσο μεγάλη διαφορά βαθμολογίας μεταξύ των 

δύο εταιρειών, και θα καταγγείλουμε όλες τις προαναφερόμενες πράξεις στις 

αρμόδιες εποπτικές και άλλες αρχές. 

 

Όμως, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, κατά 

πλειοψηφία με ψήφους 5 έναντι 2, χωρίς να αναφέρει οποιαδήποτε νόμιμη 

αιτιολογία και χωρίς να, απαντήσει αιτιολογημένα επί των νομίμων 

καταγγελιών μου. αναφέροντας απλώς , ότι λόγω της καθυστέρησης που θα 

προκύψει υπάρχει κίνδυνος απένταξης του έργου, ενέκρινε στο σύνολο του το υπ' 

αρ 4/06-02-2012 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και εξέδωσε την υπ' αρ. 

32/2012 απόφαση της, συμπεριλαμβάνοντας απλώς και χωρίς νόμιμη αιτιολογία, το 

ανωτέρω υπόμνημα με τις απόψεις μου, στην ανωτέρω παράνομη απόφασή της. 

 

Με την απόφαση της αυτή, κατά την άποψη μας, η πλειοψηφία της Οικονομικής 

Επιτροπής λόγω του μεγάλου ύψους των 285.000,00 Ευρώ. προέβη στην τέλεση 

αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος που αφορούν, παράβαση καθήκοντος και 

διασπάθιση Δημοσίου χρήματος για οικονομικό αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης 

αξίας εις βάρος του Δημοσίου. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.3669/2008: «Η προϊσταμένη αρχή μπορεί, 

με αιτιολογημένη απόφαση της, αν διαπιστώσει ότι εμφιλοχώρησαν λάθη ή 

παραλείψεις κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού να ακυρώσει μερικά τη 

διαδικασία της δημοπρασίας ή να αναμορφώσει το αποτέλεσμα της ή να διατάξει 

την επανάληψη της από το σημείο που συντελέστηκε το λάθος ή η παράλειψη». 
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