
                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Νέα Φιλαδέλφεια    2/7/2012    
   
Αριθ. Πρωτ. : 8284 / 3-7-2012 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-29 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 14/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 77/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών 
πιστώσεων για εκτέλεση εργασιών-
παροχή υπηρεσιών, την διενέργεια 
προµηθειών και την πληρωµή λοιπών 
δαπανών του ∆ήµου». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 28 του µήνα Ιουνίου του έτους 2012, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
7732/13/22-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου 
Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος  3) Νικολόπουλος Φώτιος 4) Παπαλουκά 
Ευτυχία, 5) Σιµιγδαλά Ειρήνη, 6) Καραβίας Γεώργιος και 7) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κόντος Σταύρος  και 2) Βαλασσάς Βεργής. 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντ΄ αυτών 
προσήλθαν, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, τα αναπληρωµατικά 
µέλη της µειοψηφίας κ.κ. Τοµπούλογλου Ιωάννης και Πλάτανος Ελευθέριος. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. 7664/1/20-6-2012 και 7664/2/20-6-2012 
εισηγήσεις του Τµήµατος Λογιστηρίου και την αριθ. πρωτ. 7936/26-6-2012 
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου επί του θέµατος : 
 
Α)  ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση - Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2012 
    
Κύριε Πρόεδρε  
 
    Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος  για το έτος 2012 είναι 
εγγεγραµµένες πιστώσεις, ως εξής:    
         

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 

 

1 

Αµοιβή για εργασίες µαγνητοφώνησης, 

µαγνητοσκόπησης, αποµαγνητοφώνησης, 

βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών ∆.Σ. 

κλπ 

 

00.6117.001 

 

15.000,00€ 

2 Συντήρηση εφαρµογής πύλης εξυπηρέτησης 

πολιτών ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 

15.6266.001 10.000,00€ 

3 Μίσθωση λεωφορείων για εκδροµές απόρων 15.6234.003 10.000,00€ 

 
Παρακαλείται  η  Οικ. Επιτροπή, µε απόφασή της, να ψηφίσει  τις ανωτέρω πιστώσεις 

του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010. 
 
Β)  ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση - Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2012 
    
Κύριε Πρόεδρε  
 
    Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος  για το έτος 2012 είναι 
εγγεγραµµένες πιστώσεις, ως εξής:    
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 

1 

 

Καθαρισµός οικοπέδων από ξεχορτάριασµα για 

λόγους δηµόσιας υγείας 

35.6495.002 15.000,00€ 

2 

 

Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήµατος κέντρου 

προσχολικής αγωγής 

15.7311.002 1.972.066,11€ 

 
Παρακαλείται  η  Οικ. Επιτροπή, µε απόφασή της, να ψηφίσει  τις ανωτέρω πιστώσεις 

του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010. 
 

 
Γ) 

ΘΕΜΑ: 

∆ιάθεση - ψήφιση πίστωσης 13.669,00€ στον Κ.Α. 10.6261.004 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 

  
 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας για 

το οικ. έτος 2012 είναι εγγεγραµµένος ο Κ.Α. 10.6261.004 µε τίτλο 

«Συντήρηση συστήµατος ψύξης - θέρµανσης δηµοτικών κτιρίων», ύψους 

15.000,00 €. 

 

Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη δαπάνη και τη διάθεση σχετικής πίστωσης 

ύψους 13.669,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.004 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας οικ. έτους 2012, σύµφωνα µε  τις διατάξεις 

του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»). 

                                
Κατόπιν όλων των ανωτέρω 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. 14/2012 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, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που 
τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     

 
1. Εγκρίνει οµόφωνα τις κατωτέρω δαπάνες και ψηφίζει αντίστοιχες 

πιστώσεις σε βάρος των κατά περίπτωση αναφεροµένων Κ.Α. του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012, ως εξής :  
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α)  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 

 

1 

Αµοιβή για εργασίες µαγνητοφώνησης, 

µαγνητοσκόπησης, αποµαγνητοφώνησης, 

βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών ∆.Σ. 

κλπ 

 

00.6117.001 

 

15.000,00€ 

2 Μίσθωση λεωφορείων για εκδροµές απόρων 15.6234.003 10.000,00€ 

 
β)  
 
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση σχετικής πίστωσης ύψους 13.669,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 10.6261.004 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας οικ. έτους 2012 για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

µε τίτλο «Συντήρηση συστήµατος ψύξης-θέρµανσης δηµοτικών κτηρίων» 

(Α.Μ. 71/2012 Τ.Υ.).  

 
 

 
2. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία (5 ΥΠΕΡ-3 ΚΑΤΑ-1 ΑΠΟΧΗ) την κατωτέρω 

δαπάνη και ψηφίζει αντίστοιχη πίστωση σε βάρος του αναφεροµένου 
Κ.Α. του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012, ως 
εξής :  
 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 

1. 

 

Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήµατος κέντρου 

προσχολικής αγωγής 

15.7311.002 1.972.066,11€ 

 
 

3. Απορρίπτει κατά πλειοψηφία τις κατωτέρω δαπάνες: 
 
α.  
 

1 Συντήρηση εφαρµογής πύλης εξυπηρέτησης 

πολιτών ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 

15.6266.001 10.000,00€ 
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β.  
 

2 

 

Καθαρισµός οικοπέδων από ξεχορτάριασµα για 

λόγους δηµόσιας υγείας 

35.6495.002 15.000,00€ 

 
µε ψήφους 4 ΥΠΕΡ-5 ΚΑΤΑ την πρώτη και 2 ΥΠΕΡ-7 ΚΑΤΑ την δεύτερη, 
θεωρώντας ότι για την τελευταία πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 
94 παρ. 26 του Ν. 3852/10 και να χρησιµοποιηθεί το προσωπικό που θα 
προσληφθεί µε δίµηνη σύµβαση και µέσω των Μ.Κ.Ο.. 
 

• Κατά του 2ου σκέλους της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) 
οι κ.κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, σύµφωνα µε το περιεχόµενο 
και στην αριθ. 47/2012 απόφαση Ο.Ε. αναλυτικό υπόµνηµα µε τις 
θέσεις του που επισυνάπτεται και στην παρούσα, Ι.Τοµπούλογλου, 
Ε.Πλάτανος, ενώ από την ψηφοφορία απείχε η κα Ε.Παπαλουκά. 

• Κατά του αριθ. 3α σκέλους της ανωτέρω απόφασης και υπέρ της 
ψήφισης της πίστωσης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) οι κ.κ. Χ.Μπόβος, 
Ε.Σιµιγδαλά, Φ.Νικολόπουλος και Γ.Καραβίας. 

• Κατά του αριθ. 3β σκέλους της ανωτέρω απόφασης και υπέρ της 
ψήφισης της πίστωσης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) οι κ.κ. Ε.Σιµιγδαλά και 
Φ.Νικολόπουλος. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  77/2012 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί:  
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
 

Συνηµµένο :    Υπόµνηµα µε τις θέσεις του Αντιπροέδρου της Ο.Ε. κ. 
Χαρ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλου (αριθ. 2 ψήφιση 
πίστωσης). 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Λογιστηρίου 
2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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Υπόµνηµα µε τις θέσεις του  

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

επί της αριθ. 2 ψήφισης πίστωσης 

 

 

Ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας έχει προκηρύξει διαγωνισµό για το έργο, 

"Ανέγερση κτιρίου 2
ου

 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 4
ου

 πρακτικού 

της επιτροπής διαγωνισµού που αφορούσε στο άνοιγµα των οικονοµικών 

προσφορών των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΤ.Ε. η οποία, κατά την εισήγηση, έδωσε την καλύτερη 

προσφορά. 

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

εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ήµου αλλά και του ∆ηµοσίου γενικότερα, δεδοµένου ότι, από ότι µε 
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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 ∆ήµου, 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 ∆ιαγωνισµού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, βαθµολόγησε τις 

µελέτες των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 

∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 : 
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Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οικονοµική 

Προσφορά Π 

Βαθµολογία Β Ανηγµένη 

Προσφορά Πα 

1. ΑΤΠΚΗ          

∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ΙΟ∆ΟΣ 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. 

∆ηλαδή, 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 ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ήµου και του ∆ηµοσίου 

συµφέροντος γενικότερα, προέκυψε η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΤ.Ε. 

Στο σηµείο αυτό επισηµαίνω και πάλι, ότι αρχικά η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

βαθµολόγησε τις µελέτες των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ηµοσίου υπέρ της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ 

∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ήµου. 
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Πιο συγκεκριµένα όπως προαναφέραµε , η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας βαθµολόγησε τις µελέτες των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ 

∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 

∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΤΈ, ως 

τελική Ανάδοχος του έργου, προσφέροντας την κατά 285.000.00 µικρότερη 

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

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

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

∆ιαγωνισµού, 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 ∆ΙΟ∆ΟΣ!, και έτσι δηµιουργήθηκε 

καταρχήν η οικονοµική ζηµία του ∆ήµου για οικονοµικό αντικείµενο ιδιαιτέρως 

µεγάλης αξίας. Πραγµατικά αξιοπρόσεκτο συµβάν το οποίο χρειάζεται περαιτέρω 

διερεύνηση, διότι προκύπτει το ερώτηµα , πώς η επιτροπή τροποποίησε την 
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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 ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΤΕ 

α/α ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονοµική 
Προσφορά 

Π 

Βαθµολογία 
Β 

Ανηγµένη 
Προσφορά Πα 

1. ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ V.R.N. S.Α 

α/α ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονοµική 
Προσφορά 

Π 

Βαθµολογία 
Β 

Ανηγµένη 
Προσφορά Πα 

1. ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ 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 ∆ήµο 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 ∆ήµου 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 
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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 ∆ήµου, των πολιτών µας και του ∆ηµοσίου 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 ∆ηµοσίου χρήµατος για 

οικονοµικό αντικείµενο ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας εις βάρος του ∆ηµοσίου. 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 ∆ήµου, 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 ∆ήµου 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 ∆ιαγωνισµού 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. 
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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 ∆ηµοσίου χρήµατος για οικονοµικό αντικείµενο ιδιαιτέρως µεγάλης 

αξίας εις βάρος του ∆ηµοσίου. 

 

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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