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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 26εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 Πην Τπρηθό ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Ρξίηε θαη 

ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 27155/16-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Ξξνέδξνπ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ 

 

 Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Μπξηδάθε Ξαληειή, σο Ξξόεδξν 

2. Σαλαθνύια Αζαλάζην, απώλ, αλαπιεξνύκελνο από ηνλ θ. Γάην Γεώξγην Αιθηβηάδε 

3. Ιάβδα Διέλε, 

4. Ρηηίθα Βαθηξηδή, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, 

6. Καδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απώλ, αλαπιεξνύκελνο από ηελ θ. Θνκλελνύ – 

Θνύκπα Άλλα, 

7. Σαξνθόπν Ξαληειή, σο κέιε 

 

 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη Δ.Ζ.Γ. 

 

 Πηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Κνύηζηνο Γεώξγηνο. 

 

 Ν Ξξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ 10ν Ζ.Γ. 

Ξξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο ζύκπξαμεο γξαθείσλ κειεηώλ «Πήκα Αλώλπκε Ρερληθή 

Δηαηξεία κειεηώλ θαη επηβιέςεσλ – Αιηβηδάηνο Αλδξέαο» θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 

24706/21-12-2011 απνθάζεσο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – 

Τπρηθνύ επί ηεο ελζηάζεσο ηεο θαηά ηνπ πξαθηηθνύ ΗΗ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο «Έιεγρνο ζηαηηθήο επάξθεηαο δεκνηηθώλ θηηξίσλ 

Γήκνπ Φηινζέεο». 

 

 Ν Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα είπε: 

 



 Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 36/2011 απόθαζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο - Τπρηθνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθπόλεζεο 

ηεο κειέηεο : “Έιεγρνο ζηαηηθήο επάξθεηαο Γεκνηηθώλ θηηξίσλ Γήκνπ Φηινζέεο’’ πξνέβε ζηνλ 

έιεγρν ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ηε βαζκνιόγεζε ηνπο ζύκθσλα κε ην λ. 3316/2005. 

  

 Ρν πξαθηηθό ΗΗ θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ππέβαιαλ έλζηαζε νη εηαηξείεο : 

«ΠΖΚΑ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΥΛ & ΔΞΗΒΙΔΤΔΥΛ – ΑΙΗΒΗΕΑΡΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ» θαη 

«Γ. ΚΑΟΛΔΟΖΠ & ΠΛ/ΡΔΠ – ΠΚΒΝΙΝΗ ΓΝΚΝΠΡΑΡΗΘΝΗ ΔΞΔ – Ε&Α ΑΛΡΥΛΑΟΝΞΝΙΝΠ & 

ΠΛ/ΡΔΠ ΑΚΔ». Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ δελ έθαλε δεθηέο ηηο ελζηάζεηο ησλ αλσηέξσ θαη 

ζύκθσλα κε ηε  παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 3316/2005 επί ησλ ελζηάζεσλ απνθάζηζε ε 

Ξξντζηακέλε Αξρή θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 183/15-11-2011 απόθαζε απέξξηςε ηηο 

ελζηάζεηο. 

 

 Ζ εηαηξεία : «ΠΖΚΑ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΥΛ & ΔΞΗΒΙΔΤΔΥΛ – 

ΑΙΗΒΗΕΑΡΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ» άζθεζε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ε νπνία επηζπλάπηεηαη κε αξηζκό 

πξση. 26704/12-12-2011 κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 183/15-15-2011 ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ δηαγσληζκνύ. H αλαζέηνπζα αξρή πξέπεη ζύκθσλα κε ηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ  λ. 3886/2010 λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα κέζα ζε πξνζεζκία 

δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

 

Παο ζέησ ππόςε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο : 

 

1. Ρελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο «Πήκα Αλώλπκε Ρερληθή Δηαηξεία Κειεηώλ 

θαη Δπηβιέςεσλ – Αιηβηδάηνο Αλδξέαο». 

2. Ρελ ππ’ αξηζκ. 183/15-11-2011 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηεο νπνίαο 

γίλεηαη ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζηελ νπνία θξνλνύκε όηη έρνπλ θαιπθζεί ηα ζέκαηα 

πνπ ζίγνληαη ζηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

 

 Ρα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ζηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί θαη 

απνξξηθζεί κε ηελ ππ’ αξίζκ. 183/15-11-2011 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζε απηήλ. Ξέξαλ ηνύησλ όκσο θαη δεδνκέλνπ ηνπ 

αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε λσξίηεξα 

ηελ ίδηα εκέξα από ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ πξηλ ηελ απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνζθπγή , ηελ 20/12/2011, ζα πξέπεη λα ζεκεησζνύλ επηπιένλ ηα εμήο: 

 Κεηά ηελ απόξξηςε, ηεο ππ’ αξηζκ. 17740/12-8-2011 έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο «ΠΖΚΑ 

ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΥΛ & ΔΞΗΒΙΔΤΔΥΛ – ΑΙΗΒΗΕΑΡΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ» , ε 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ κε ην ππ’ αξηζκ. 25680/29-11-2011 έγγξαθό ηεο,  δήηεζε από ηνπο 

δηαγσληδόκελνπο λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρύ ησλ πξνζθνξώλ θαη ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ηνπο 

γηα έληεθα ( 11 ) κήλεο, ζηελ πξόζθιεζε δε απηή αληαπνθξίζεθαλ νη έληεθα από ηνπο επηά 

δηαγσληδόκελνπο, ζηνπο νπνίνπο δελ πεξηιακβάλεηαη ε πξνζθεύγνπζα ζύκπξαμε.  

 Κεηά από απηά, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε πξνζθεύγνπζα ζύκπξαμε δελ λνκηκνπνηείηαη 

γηα λα αζθήζεη ηελ εμεηαδόκελε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο, αθνύ κε ην λα κελ παξαηείλεη ηελ 

πξνζθνξά ηεο θαη ηελ ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο, αλ θαη πξνζθιήζεθε πξνο ηνύην πξηλ 

από ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο, απνθιείεηαη από ηα επόκελα ζηάδηα ηεο δηαγσληζηηθήο 



δηαδηθαζίαο, όπσο απνθιείνληαη θαη νη ππόινηπνη δηαγσληδόκελνη, νη νπνίνη, δελ εδήισζαλ 

παξάηαζε ηεο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ ηνπο. Ππλεπώο δελ έρεη πιένλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα 

ακθηζβεηήζεη ηελ λνκηκόηεηα πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη 

εθδίδνληαη κεηά ηελ επηινγή ηεο λα κελ ζπλερίζεη ηνλ δηαγσληζκό. 

 Ρέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί, όηη κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο, ε πξνζθεύγνπζα 

ζύκπξαμε επηδηώθεη ηελ καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ κε ζθνπό απηόο λα επαλαπξνθεξπρζεί, Ζ 

δηαδηθαζία παξνρήο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, απνβιέπεη ζηελ απνηξνπή βιάβεο, 

ζπληζηακέλεο ζηε κε αλάζεζε ζηνλ ελδηαθεξόκελν ηεο κειέηεο πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν 

ηνπ δηαγσληζκνύ. Δπνκέλσο, ε πξνζδνθία καηαηώζεσο απηνύ, δελ απνηειεί, θαη’ αξρήλ, ιόγν 

πνπ κπνξεί λα ζηεξίμεη έλλνκν ζπκθέξνλ πξνο παξνρή πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. 

Ξεξαηηέξσ, κε δεδνκέλν όηη ε πξνζθεύγνπζα ζύκπξαμε ζεσξείηαη σο ηξίηε σο πξνο ηνλ 

δηαγσληζκό, κεηά ηνλ απνθιεηζκό ηεο από ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ιόγσ ηεο κε 

παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηεο θαη ηεο αληίζηνηρεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ ηεο πξνζδίδεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ λα δεηήζεη ηελ παξνρή πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο, εθόζνλ, θαηά ην άξζξν 2 

ηνπ Λ. 3886/2010, ηνύην έρεη ν ελδηαθεξόκελνο γηα ζπγθεθξηκέλε» ζύκβαζε. Δπνκέλσο, όινη νη 

ιόγνη κε ηνπο νπνίνπο πξνβάιιεηαη όηη ν δηαγσληζκόο ζα έπξεπε λα καηαησζεί θαη λα 

επαλαπξνθεξπρζεί ιόγσ παξέιεπζεο ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ, είλαη απνξξηπηένη, 

αθνύ πξνβάιινληαη ρσξίο έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 Ξαξαθαινύληαη ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ,  

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3886/2010, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

 

 Απνξξίπηεη ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο «ΠΖΚΑ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΥΛ & ΔΞΗΒΙΔΤΔΥΛ – ΑΙΗΒΗΕΑΡΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ» γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

1. Ζ πξνζθεύγνπζα ζύκπξαμε δελ λνκηκνπνηείηαη γηα λα αζθήζεη ηελ εμεηαδόκελε 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο, αθνύ κε ην λα κελ παξαηείλεη ηελ πξνζθνξά ηεο θαη ηελ 

ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο, αλ θαη πξνζθιήζεθε πξνο ηνύην πξηλ από ηελ έγθξηζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο, απνθιείεηαη από ηα επόκελα ζηάδηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, 

όπσο απνθιείνληαη θαη νη ππόινηπνη δηαγσληδόκελνη, νη νπνίνη, δελ εδήισζαλ παξάηαζε 

ηεο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ ηνπο. Ππλεπώο δελ έρεη πιένλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα 

ακθηζβεηήζεη ηελ λνκηκόηεηα πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

θαη εθδίδνληαη κεηά ηελ επηινγή ηεο λα κελ ζπλερίζεη ηνλ δηαγσληζκό.  



2. Ζ πξνζθεύγνπζα ζύκπξαμε δελ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ πξνο άζθεζε ηεο παξνύζεο 

πξνζθπγήο. Ππγθεθξηκέλα, κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο, ε πξνζθεύγνπζα 

ζύκπξαμε επηδηώθεη ηελ καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ κε ζθνπό απηόο λα 

επαλαπξνθεξπρζεί, Ζ δηαδηθαζία παξνρήο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, 

απνβιέπεη ζηελ απνηξνπή βιάβεο, ζπληζηακέλεο ζηε κε αλάζεζε ζηνλ ελδηαθεξόκελν 

ηεο κειέηεο πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Δπνκέλσο, ε πξνζδνθία 

καηαηώζεσο απηνύ, δελ απνηειεί, θαη’ αξρήλ, ιόγν πνπ κπνξεί λα ζηεξίμεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ πξνο παξνρή πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. Ξεξαηηέξσ, κε δεδνκέλν 

όηη ε πξνζθεύγνπζα ζύκπξαμε ζεσξείηαη σο ηξίηε σο πξνο ηνλ δηαγσληζκό, κεηά ηνλ 

απνθιεηζκό ηεο από ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ιόγσ ηεο κε παξάηαζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηεο θαη ηεο αληίζηνηρεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ ηεο πξνζδίδεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ λα δεηήζεη ηελ παξνρή πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο, εθόζνλ, θαηά ην άξζξν 2 

ηνπ Λ. 3886/2010, ηνύην έρεη ν ελδηαθεξόκελνο γηα ζπγθεθξηκέλε» ζύκβαζε. 

Δπνκέλσο, όινη νη ιόγνη κε ηνπο νπνίνπο πξνβάιιεηαη όηη ν δηαγσληζκόο ζα έπξεπε λα 

καηαησζεί θαη λα επαλαπξνθεξπρζεί ιόγσ παξέιεπζεο ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ησλ 

πξνζθνξώλ, είλαη απνξξηπηένη, αθνύ πξνβάιινληαη ρσξίο έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 

 Νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ. Σαξνθόπνο Ξαληειήο θαη Γάηνο Γεώξγηνο – Αιθηβηάδεο 

απέρνπλ. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 235/2011 

 

 Κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 

  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ Γάηνο Γεώξγηνο - Αιθηβηάδεο 
 Ιάβδα Διέλε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα Βαθηξηδή Ρηηίθα 
Από ην πξαθηηθό ηεο 26εο Ππλεδξίαζεο ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 

2011. 
Τπρηθό, 21-12-2011 

Γνπλδνπιάθε Διέλε 

Θνκλελνύ – Θνύκπα Άλλα 

Σαξνθόπνο Ξαληειήο 

  
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  

  

  
  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  
 


