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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ.9/2018   

υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 
         

ΘΕΜΑ: «Εκδίκαςη προδικαςτικϊν προςφυγϊν των οικονομικϊν φορζων: 1)  

«ΟΡΟΗΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΟΡΟΗΜΟ 

ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Σ.Ε  και 2) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ» με δ.τ. ELPHΟ ΕΠΕ κατά τησ υπ’ αριθ. 23/2018 απόφαςησ 

Οικονομικήσ Επιτροπήσ Δήμου  Ιωαννιτϊν περί ζγκριςησ του 1ου Πρακτικοφ ελζγχου 

των δικαιολογητικϊν ςυμμετοχήσ και ελζγχου και βαθμολόγηςησ των τεχνικϊν 

προςφορϊν για τη μελζτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗ   ΕΦΑΡΜΟΓΗ (Πολ. Ενοτ. 

ΧΧΙΙΙ) τησ Δημοτικήσ Ενότητασ Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτϊν   ςτισ περιοχζσ 

ΔΡΟΙΑ- ΠΕΝΣΕΛΗ-  ΖΕΤΓΑΡΙΑ- ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ»». 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 157/2018 

 

τα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 05-03-2018, ημζρα Δευτζρα και ϊρα 13:30 ςυνιλκε θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ υμβουλίου «Ακανάςιοσ Σςακάλωφ», φςτερα από τθν 
αρικ.πρωτ.11451/1306/01-03-2018 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα 
κζματα τθσ θμεριςιασ  διάταξθσ. 
          Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα (7) μζλθ, ιτοι: 
 
Παρόντα μζλη      Απόντα μζλη 
 
1. Γιωτίτςασ Θωμάσ     1. Γκόγκοσ Κων/νοσ 
2. Λιόντοσ Ιωάννθσ     2. Βλζτςασ Βαςίλειοσ 
3. Γιϊτθ Γεωργία      
4. Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ     
5. Νάςτοσ Δθμιτριοσ 
6. Κωνςταντόπουλοσ πυρίδων 
7. Μακόπουλοσ Νικόλαοσ    
       τθν  ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκε  και ο υπάλλθλοσ του Διμου καμνζλοσ 
Βαςίλθσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.  

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Γιωτίτςασ  Θωμάσ,  ειςθγοφμενοσ 
το   ανωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ, ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ γραπτι ειςιγθςθ 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ , θ οποία ζχει ωσ εξισ: 
           Κφριοι φμβουλοι,  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

          ΙΩΑΝΝΙΝΑ     5 / 3 / 2018 
           Αριθ. πρωτοκ.: 10518/ 1224  
                    

ΠΡΟ:  Οικονομική Επιτροπή  
Δήμου Ιωαννιτϊν  
  
 

Θζμα: «Διαβίβαςθ 3ου Πρακτικοφ γνωμοδότθςθσ επί των προδικαςτικϊν προςφυγϊν των 
οικονομικϊν φορζων: 
             1)«ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και 2) 
«ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
              ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ», κατά τθσ υπ’ αρικ. 23/ 
2018 
              Απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου  Ιωαννιτϊν περί ζγκριςθσ του 1ου 
Πρακτικοφ ελζγχου 
             των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των 
τεχνικϊν προςφορϊν για 
             τθ μελζτθ με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗ   ΕΦΑΡΜΟΓΗ (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τησ 
Δημοτικήσ 
             Ενότητασ Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτϊν   ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ- 
ΠΕΝΣΕΛΗ- ΖΕΤΓΑΡΙΑ- 
             ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ»» 
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χετ.:1) Θ από 15-2-2018 προδικαςτικι προςφυγι του οικονομικοφ φορζα 
«ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ  
              ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» που υποβλικθκε ςτο Διμο Ιωαννιτϊν 
και ζλαβε αρικ. 
               πρωτοκ. 9469/ 1026/ 16-2-2018  και θ οποία κοινοποιικθκε ςτθ Δ/νςθ Περ/ντοσ 
& Πολ/μιασ και ζλαβε  
             αρικ. πρωτοκ. 9463/ 1089/ 16-2-2018 
          2) Θ από 20-2-2018 προδικαςτικι προςφυγι του οικονομικοφ φορζα 
«ΕΛΛΘΝΙΚΘ  
               ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ» , που υποβλικθκε ςτο 
Διμο 
               Ιωαννιτϊν και ζλαβε αρικ. πρωτοκ. 9630/ 1043/ 20-2-2018 και θ οποία 
κοινοποιικθκε ςτθ Δ/νςθ  
              Περ/ντοσ & Πολ/μιασ και ζλαβε αρικ. πρωτοκ. 9630/ 1122/ 22-2-2018. 
        3) Θ από 21-2-2018 προδικαςτικι προςφυγι (υμπλθρωματικι τθσ με αρικ. 
πρωτοκ. 9469/ 1026/ 
             16-2-2018 προδικαςτικισ προςφυγισ) του οικονομικοφ φορζα «ΟΡΟΘΜΟ 
ΤΜΒΟΤΛΟΙ  
              ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» που υποβλικθκε ςτο Διμο Ιωαννιτϊν 
και ζλαβε αρικ. 
               πρωτοκ. 10518/ 1185/ 26-2-2018  και θ οποία κοινοποιικθκε ςτθ Δ/νςθ 
Περ/ντοσ & Πολ/μιασ και 
              ζλαβε αρικ. πρωτοκ.10518/ 1224/ 27-2-2018  
             

         Κατά τθσ υπ’ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 
Ιωαννιτϊν (ΑΔΑ: 63ΘΟΩΕΩ-ΒΝΦ) περί ζγκριςθσ του 1ου Πρακτικοφ ελζγχου των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν 
για τθ μελζτθ με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΘ ΠΡΑΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Ιωαννίνων του Διμου Ιωαννιτϊν ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ-ΠΕΝΣΕΛΘ- ΗΕΤΓΑΡΙΑ- 
ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ», που κοινοποιικθκε ςτουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ με 
το υπ’ αρικ. πρωτοκ. οικ. 7599/ 885/ 8-2-2018 ζγγραφό μασ,   αςκικθκαν ενϊπιον τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ προδικαςτικζσ προςφυγζσ (αρκ. 4 του Ν. 3886/ 2010) από τουσ 
ακόλουκουσ οικονομικοφσ φορείσ: 1) «ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ 
ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»  με δ.τ. ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Σ.Ε.  με αρικ. πρωτοκ. 
9469/ 1026/ 16-2-2018 . Ο ίδιοσ οικονομικόσ φορζασ υπζβαλε και τθν υπ’ αρικ. 
πρωτοκ. 10518/ 1185/ 26-2-2018 προδικαςτικι προςφυγι (υμπλθρωματικι τθσ υπ’ αρικ. 
πρωτοκ. 9469/ 1026/ 16-2-2018 προδικαςτικισ προςφυγισ του) και  
2)  «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ με δ.τ. ELPHO 
ΕΠΕ 
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 με αρικ. πρωτοκ. 9630/ 1043/ 20-2-2018.  

         Από τισ ωσ άνω προςφυγζσ οι υπ’ αρικ. πρωτοκ. . 9469/ 1026/ 16-2-2018  του φορζα 
«ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ  ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και υπ’ αρικ. πρωτοκ.  
9630/ 1043/ 20-2-2018 του φορζα «ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ» υποβλικθκαν εμπρόκεςμα ενϊ θ υπ’ αρικ. πρωτοκ. 10518/ 
1185/ 26-2-2018 ςυμπλθρωματικι προςφυγι του φορζα «ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ  
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» υποβλικθκε εκπρόκεςμα.    
            Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ζχοντασ υπ’ όψθ  τισ διατάξεισ του άρκ. 6.2 τθσ 
Διακιρυξθσ, του αρκ. 4 του Ν. 3886/ 2010 και τθσ παραγρ. 1θ του αρκ. 221 του Ν. 
4412/ 2016, ςασ διαβιβάηει ςυνθμμζνα το 3ο Πρακτικό γνωμοδότθςθσ επί των ωσ άνω 
προδικαςτικϊν προςφυγϊν και παρακαλοφμε για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ περί τθσ 
αποδοχισ ι απόρριψθσ τουσ. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τησ 
παραγρ. 4 του αρθ. 4 του Ν. 3886/ 2010, όπου: «4.Η αναθζτουςα αρχή οφείλει να 
αποφανθεί αιτιολογημζνα , μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την 
άςκηςη τησ προδικαςτικήσ προςφυγήσ και, αν την κρίνει βάςιμη, λαμβάνει τα 
κατάλληλα μζτρα…», πρζπει η ςχετική απόφαςή ςασ να εκδοθεί το αργότερο μζχρι 
την Δευτζρα  5 Μαρτίου 2018.  

 
 
ΤΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                                         Θ Πρόεδροσ 
1)Οι (1) , (2) & (3) ςχετικζσ                                                           τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
2)3ο Πρακτικό γνωμοδότθςθσ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:                                                                                 Αικατερίνθ  Παπανικολάου 
1)Γραφείο Δθμάρχου                                                                    Σοπογράφοσ μθχ/κοσ με Α βακμό 
2)Αντιδιμαρχο, κ.Γεωργ. Βίνθ 
3)Αντιδιμαρχο, κ.Θωμά Γιωτίτςα 
4)Νομικι Τπθρεςία Διμου Ιωαννιτϊν     
5)κ.Ρακάν Ντροφμπθ  
   εκπρόςωπο τθσ ‘’ ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ’’  

με δ.τ. ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Σ.Ε  
Σαχ. Δ/νςθ: Δ. Δθμθτρίου 6- Σ.Κ. 13 561 Ακινα 
Σθλ.: 2121003919 
fax: 2102639102 
e-mail: orosimo.consult@gmail.com 

6)κ. Βαςίλειο Σςίγκα 
  εκπρόςωπο τθσ ‘’ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ ΕΠΕ’’ με δ.τ. ELPHΟ ΕΠΕ 
  Σαχ. Δ/νςθ: Τψθλάντου 66- Σ.Κ. 15 121 Πεφκθ, Ακινα 
  Σθλ.: 2106146953 
   fax: 2106146953 
   e-mail:vassilios.tsingas@elpho.gr 
7)κ. Γεϊργιο Παπακωνςταντίνου 

εκπρόςωπο τθσ ‘’ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ’’ 
με δ.τ. ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ Α.Ε 

 Σαχ. Δ/νςθ: Λ. οφοφ 20, Σ.Θ. 60115- Σ.Κ. 57 001 Θζρμθ, Θεςςαλονίκθ   
Tθλ.: 2310473770    
 fax: 2310473710 
 e-mail: info@horotechniki.com 

 

  

                  Θ 
Πρόεδροσ  
           
Επιτροπισ   
Διαγωνιςμοφ 

 
 
           

Αικατ. 
Παπανικολάου 

  
Σοπογράφοσ 
μθχ/κοσ με Α 
βακμό 

mailto:orosimo.consult@gmail.com
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ΕΩΣΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Χρ. Αρχείο  
2.Φ. ΔΡΟΙΑ 
3.κ. τ. Κουμποφρθ 

 
 

 

                                                                                                                                                      Ι Ιωάννινα   
23 -2-2018   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                              ΜΕΛΕΣΗ: «ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                          (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τησ Δημοτικήσ Ενότητασ 
ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                                        Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτϊν ςτισ 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ                                                περιοχζσ ΔΡΟΙΑ- ΠΕΝΣΕΛΗ- ΖΕΤΓΑΡΙΑ- 
                                                                                          ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ» 
                   
 
 

3ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 

επί των προδικαςτικϊν προςφυγϊν των οικονομικϊν φορζων: 1) «ΟΡΟΘΜΟ 
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»  με αρικ.  πρωτοκ. 9469/ 1026/ 16-2-
2018 και αρικ. πρωτοκ. 10518/ 1185/ 26-2-2018 και  2) «ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ» (αρικ. πρωτοκ. 9630/ 1043/ 20-2-2018), κατά τθσ υπ’ 
αρικ.  23/ 2018 απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Ιωαννιτϊν.  

 
 
        τα Ιωάννινα, τθν  Παραςκευι 2 Μαρτίου του ζτουσ 2018 και ϊρα 9:00 π.μ., ςτα 
γραφεία τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ και Πολεοδομίασ του Διμου Ιωαννιτϊν, ςτα πλαίςια 
διενζργειασ του δθμόςιου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκπόνθςθσ 
τθσ μελζτθσ με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τησ Δημοτικήσ 
Ενότητασ Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτϊν ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ- ΠΕΝΣΕΛΗ- ΖΕΤΓΑΡΙΑ- 
ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ», ςυνεδρίαςε θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ (Ε.Δ) που ςυγκροτικθκε με τθν 
υπ’ αρικ. 686/ 2017 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου και αποτελείται από 
τουσ: 

 Αικατερίνθ Παπανικολάου, Τπάλλθλοσ Διμου Ιωαννιτϊν (Σοπογράφοσ μθχ/κοσ ΠΕ) 

 Θεόδωροσ Μπαμπαςίκασ, Τπάλλθλοσ Διμου Ιωαννιτϊν (Σοπογράφοσ μθχ/κοσ ΠΕ) 

 Μαριαλζνα Κωνςταντι, Εκπρόςωποσ Σ.Ε.Ε. Θπείρου (Σοπογράφοσ μθχ/κοσ ΠΕ) 
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προκειμζνου να γνωμοδοτιςει ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παραγρ. 1θ, αρκρ. 221 
του Ν. 4412/ 2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα, για τισ αςκθκείςεσ ενϊπιον του Διμου Ιωαννιτϊν 
(ανακζτουςα αρχι) προδικαςτικζσ προςφυγζσ κατά τθσ υπ’ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ιωαννιτϊν. 
        Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ  ζχοντασ υπ’ όψθ: 
1)τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν   (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει,  
2)τισ διατάξεισ του αρκρ. 4 του Ν. 3886/ 2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ 
ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων….», 
3)τθν υπ’ αρικ. 412/ 2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ:63ΘΟΩΕΩ-ΒΝΦ) περί  
ζγκριςθσ των όρων δθμοπράτθςθσ τθσ μελζτθσ του κζματοσ,   
4)τθν υπ’ αρικ. πρωτοκ. οικ. 46285/ 4869/ 13-7-2017 Διακιρυξθ του δθμόςιου 
διαγωνιςμοφ τθσ μελζτθσ του κζματοσ, 
5)το από 15-1-2018  1ο Πρακτικό Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και Ελζγχου και 
Βακμολόγθςθσ Σεχνικϊν Προςφορϊν, τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, 
6)τθν υπ’ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ιωαννιτϊν  (ΑΔΑ: 
Ψ4ΔΩΕΩ-44Φ) περί ζγκριςθσ του 1ου Πρακτικοφ ελζγχου των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν για τθ μελζτθ 
«ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τησ Δημοτικήσ Ενότητασ Ιωαννίνων του 
Δήμου Ιωαννιτϊν ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ-ΠΕΝΣΕΛΗ- ΖΕΤΓΑΡΙΑ- ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ»,  
με το υπ’ αρικ. πρωτ. οικ. 7599/ 885/ 8-2-2018 ζγγραφό τθσ γνωςτοποίθςε με θλεκτρονικά 
μζςα τθν 8-2-2018, ςε όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ, τθν υπ’ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου.  
        Κατά τθσ υπ’ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 
Ιωαννιτϊν και ςφμφωνα με το αρκ. 6.2 τθσ Διακιρυξθσ και το αρκ. 4 του Ν. 3886/ 2010, 
αςκικθκαν ενϊπιον του Διμου Ιωαννιτϊν (ανακζτουςα αρχι) προδικαςτικζσ προςφυγζσ 
από τουσ ακόλουκουσ οικονομικοφσ φορείσ: 
1) «ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΟΡΟΘΜΟ 
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Σ.Ε., νόμιμα εκπροςωποφμενθσ,  με αρικ.  πρωτοκ. 9469/ 1026/ 
16-2-2018  και 10518/ 1185/ 26-2-2018 (υμπλθρωματικι τθσ υπ’ αρικ. πρωτοκ. 9469/ 1026/ 16-2-
2018 προδικαςτικισ προςφυγισ)   
2) «ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ» με δ.τ. ELPHO ΕΠΕ, 
νόμιμα εκπροςωποφμενθσ, με αρικ. πρωτοκ. 9630/ 1043/ 20-2-2018 
         Από τισ ωσ άνω προςφυγζσ οι υπ’ αρικ. πρωτοκ. . 9469/ 1026/ 16-2-2018  του φορζα 
«ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ  ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και υπ’ αρικ. πρωτοκ.  
9630/ 1043/ 20-2-2018 του φορζα «ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ 
ΕΤΘΤΝΘ» υποβλικθκαν εμπρόθεςμα ενϊ θ υπ’ αρικ. πρωτοκ. 10518/ 1185/ 26-2-2018 
ςυμπλθρωματικι προςφυγι του φορζα «ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ  ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ 
ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» υποβλικθκε εκπρόθεςμα.    
        το άρκρο 21.1 τθσ Διακιρυξθσ ορίηονται τα ακόλουκα  κριτιρια και υποκριτιρια 
αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων και θ βαρφτθτά τουσ ςτο 
ςφνολο τθσ βακμολογίασ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, βάςει των οποίων ςυντάχκθκε από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ,  το 1ο Πρακτικό: 
       Κριτήριο 1ο Σεχνικήσ Προςφοράσ 
       Αξιολογείται θ πλθρότθτα και αρτιότθτα εκτίμθςθσ του αντικειμζνου τθσ μελζτθσ όπωσ 
προκφπτει από τθν  Σεχνικι Ζκκεςθ του άρκρου 20.2 τθσ Διακιρυξθσ και ςυγκεκριμζνα: 

 ο βακμόσ κατανόθςθσ του αντικειμζνου και των ςτόχων τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ 
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 ο βακμόσ πλθρότθτασ και ορκότθτασ του ςχολιαςμοφ του αντικειμζνου τθσ μελζτθσ 
με εντοπιςμό των 

  κεμάτων ςτα οποία πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τθν εκπόνθςθ τθσ 
μελζτθσ  και   επιςιμανςθ   
  προβλθμάτων κατά τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ  

  θ διαμόρφωςθ κατάλλθλων προτάςεων για τθν επίλυςθ των κεμάτων και 
προβλθμάτων τθσ μελζτθσ       
      Δεν αξιολογοφνται προτάςεισ τεχνικϊν λφςεων. 

Σο 1ο κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κ1, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό 
από 1 ζωσ 100. Προςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 50 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Θ βαρφτθτα του κριτθρίου 1 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιηομζνου 
ορίηεται ςε ς1=35% 
 
Κριτήριο 2ο Σεχνικήσ Προςφοράσ  

           Αξιολογείται θ πλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ, 
βάςει των ςτοιχείων των περιπτϊςεων β και γ το άρκρου 20.2 τθσ Διακιρυξθσ, δθλαδι: 

 Ο βακμόσ κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ από 
δραςτθριότθτεσ που παρουςιάηει 
      ο οικονομικόσ φορζασ, 

 Ο βακμόσ επάρκειασ των ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν παραγωγι τθσ μελζτθσ, 
περιλαμβανομζνων  
      και των ενεργειϊν του ςυντονιςτι, 

 Θ τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ και θ αξιοπιςτία του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματοσ, ςε  
      ςυνδυαςμό με τθ ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ μελζτθσ με το επιπλζον εξειδικευμζνο 
προςωπικό και τα 
      παρεχόμενα ςτοιχεία από τα οποία διαςφαλίηεται ότι οι οικονομικοί φορείσ 
διακζτουν τουσ αναγκαίουσ  
      ανκρϊπινουσ πόρουσ , για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο ποιοτικό 
επίπεδο. 

Σο 2ο κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κ2 , που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό 
από 1 ζωσ 100.  Προςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 50 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Θ βαρφτθτα του κριτθρίου 2 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιηομζνου 
ορίηεται ςε ς2=35% 
 
Κριτήριο 3ο Σεχνικήσ Προςφοράσ  

           Αξιολογείται θ οργάνωςθ του οικονομικοφ φορζα, βάςει των ςτοιχείων των 
περιπτϊςεων δ και ε του άρκρου 20.2 τθσ Διακιρυξθσ, δθλαδι: 

 Θ ποιότθτα του διατεκζντοσ προςωπικοφ από πλευράσ οργάνωςθσ, προςόντων και 
εμπειρίασ του  
     προςωπικοφ που ανατίκεται θ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

 Θ ςαφινεια ςτον κακοριςμό των κακθκόντων τθσ ομάδασ 

 Θ επάρκεια τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ για τθν κάλυψθ του αντικειμζνου τθσ 
μελζτθσ ςε ςχζςθ  
      με τθ δομι του οργανογράμματοσ 
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 Ο βακμόσ ςυνοχισ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ, που χαρακτθρίηεται από τισ 
ςχζςεισ 
      ςυνεργαςίασ (μόνιμεσ ι περιςταςιακζσ) των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ με τουσ 
υποψθφίουσ και τθν ζκταςθ 
      προθγοφμενων ςυνεργαςιϊν μεταξφ των ςυμπραττόντων μελϊν τθσ ομάδασ. 

 Ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ και ιδιαίτερα του 
ςυντονιςτι  ςε ςχζςθ με  
      παλαιότερεσ ςυνεργαςίεσ ςε αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ μελετϊν  

 Θ αποτελεςματικι επικοινωνία του οικονομικοφ φορζα με τθν ανακζτουςα αρχι 
κατά το ςτάδιο 
     εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σο 3ο κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κ3 , που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό 
από 1 ζωσ 100.  Προςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 50 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Θ βαρφτθτα του κριτθρίου 3 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιηομζνου 
ορίηεται ςε ς3=30% 

       
       Ακολοφκωσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προζβθ ςτθν εξζταςθ των αςκθκζντων 
προδικαςτικϊν προςφυγϊν  και τθν επϋ αυτϊν γνωμοδότθςθ: 
       Ι) Τπ’ αριθ. πρωτοκ. 9469/ 1026/ 16-2-2018 προδικαςτική προςφυγή του οικονομικοφ 
φορζα  «ΟΡΟΗΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
ΟΡΟΗΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Σ.Ε 
       Με τθν προςφυγι ο ανωτζρω οικονομικόσ φορζασ ηθτά να  ακυρωκεί, άλλωσ 
μεταρρυκμιςτεί θ υπϋ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και κατ’ 
επζκταςθ το προςβαλλόμενο 1ο Πρακτικό , να αυξθκεί θ βακμολογία τθσ προςφοράσ του 
ςτα κριτιρια 2 και 3 και να μειωκεί θ βακμολογία τθσ προςφοράσ του φορζα 
«ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ., 
ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ Α.Ε. ςτα Κριτιρια 1ο, 2ο και 3ο 
       Οι προβαλλόμενοι λόγοι είναι: 
       Α)Ο προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι θ υπ’ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ ςτερείται αντικειμενικισ και ορκισ αξιολόγθςθσ, όπωσ προκφπτει κατϋ αρχιν 
από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ (ςελίδα 13 τθσ προςφυγισ). Ειδικότερα 
ςτθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου φορζα «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ 
ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», ςτα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ δεν ζχει αναγραφεί ο ςωςτόσ αρικμόσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ  που είναι 
ο ΑΔΑΜ ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΜΘΔΘ, γεγονόσ που προκαλεί ςφγχυςθ, θ 
εγγυθτικι ςυμμετοχισ δεν περιλαμβάνει τα κατϋ ελάχιςτον ςτοιχεία ςφμφωνα με το αρκ. 
15.1 τθσ Διακιρυξθσ και για το λόγο αυτό πρζπει ο ανωτζρω διαγωνιηόμενοσ φορζασ να 
αποκλειςτεί από τθ ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ.  
       Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ: 
       το αρκ. 15.1 τθσ Διακιρυξθσ (Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό) και ςτθν  παραγρ. 
4 του αρκρ. 72 του Ν. 4412/ 2016, αναφζρονται τα κατϋ ελάχιςτον ςτοιχεία που 
περιλαμβάνουν οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ. Μεταξφ των ςτοιχείων αυτϊν είναι και τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και θ θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 
(υποπαραγρ. θ).    
       τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του οικονομικοφ φορζα «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ 
ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», ςτα ςτοιχεία τθσ 
διακιρυξθσ ζχει αναγραφεί ο αρικμόσ τθσ προκιρυξθσ 2017-092865 που είναι ο 
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προςωρινόσ αρικμόσ αναφοράσ που δόκθκε από τθν εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. με τθν παραλαβι 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ προκιρυξθσ τθν 10-7-2017 και πριν τθ δθμοςίευςι τθσ. Ο αρικμόσ 
αυτόσ  αναγράφεται ςτο ΕΕΕ το οποίο αποτελεί το  Προςάρτθμα V τθσ διακιρυξθσ και 
αναρτικθκε ςτο ΚΜΘΔΘ (ΑΔΑΜ: 17PROC001696372 2017-07-14). Θ μθ αναγραφι του 
αρικμοφ ΑΔΑΜ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι ςε καμία περίπτωςθ δεν δθμιουργεί ςφγχυςθ ι 
αςάφεια δεδομζνου ότι από τα λοιπά ςτοιχεία που αναγράφονται ς’ αυτιν (ανακζτουςα 
αρχι, ποςό, τίτλοσ τθσ προκθρυχκείςασ μελζτθσ, θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ 
κλπ), προκφπτει χωρίσ αμφιβολία ότι θ εν λόγω εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ αφορά το 
ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό και τθ δζςμευςθ του ςυγκεκριμζνου εγγυθτι. Για το λόγο αυτό 
θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ γνωμοδοτεί υπζρ τησ απόρριψησ του ανωτζρω ιςχυριςμοφ του 
προςφεφγοντα οικονομικοφ φορζα.  
 
       Β)Ο προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι θ υπ’ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ ςτερείται αντικειμενικισ και ορκισ αξιολόγθςθσ, όπωσ προκφπτει από τον 
ζλεγχο και τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν του ιδίου («ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ») και του οικονομικοφ φορζα «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ 
ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (ςελίδεσ 14 ζωσ 27 τθσ 
προςφυγισ).  
       Ειδικότερα: 
       1)Ο προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι πρζπει να μειωκεί θ βακμολογία του Κριτηρίου 1ο τθσ 
προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»  επειδι:  
        Ι)(παραγρ. Ι τθσ προςφυγισ):Εντοπίηει λανκαςμζνα κζματα ςτα οποία πρζπει να δοκεί 
ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ και προτείνονται λανκαςμζνοι τρόποι 
αντιμετϊπιςισ τουσ, όπωσ θ αναφορά του ότι κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν 
αποτφπωςθ κτιςμάτων μεταγενζςτερων τθσ ζγκριςθσ τθσ Π.Μ. θ κζςθ των οποίων μπορεί 
να επιφζρει προβλιματα ςτθν εφαρμογι τθσ ρυμοτομίασ.  
        ΙΙ)(παραγρ. ΙΙ τθσ προςφυγισ):Δεν παρουςιάηει τισ ςωςτζσ προτάςεισ για τθν επίλυςθ 
των κεμάτων και προβλθμάτων τθσ μελζτθσ, οφτε επιςθμαίνει τα πραγματικά υφιςτάμενα 
προβλιματα, όπωσ προκφπτει από τα αναφερόμενα ςτθν παραγρ. 3.4 τθσ Σεχνικισ 
Ζκκεςθσ του οικονομικοφ φορζα «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»: «Επιςθμάνςεισ-Προβλιματα» και «Αντιμετϊπιςθ-Προτάςεισ» όπου 
αναφζρεται ςτο ςυςχετιςμό των ςτοιχείων του Εκνικοφ Κτθματολογίου με τθν εν λόγω 
μελζτθ Π.Ε., το πρόβλθμα τθσ επιμικυνςθσ του ςυνολικοφ χρόνου ολοκλιρωςθσ των 
μελετϊν Π.Ε. λόγω γραφειοκρατικϊν ι διαδικαςτικϊν κακυςτεριςεων ςτισ φάςεισ των 
δθμοςιεφςεων-αναρτιςεων και εγκρίςεων, τθ μειωμζνθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ 
διαδικαςία ςφνταξθσ τθσ μελζτθσ (υποβολι δθλϊςεων ιδ/ςιασ, ενςτάςεισ) και τα 
προβλιματα που μπορεί να προκφψουν από τισ κυρωμζνεσ μεμονωμζνεσ Π.Ε. κακϊσ και 
τθ αντιμετϊπιςθ-επίλυςι τουσ. 
       ΙΙΙ) (παραγρ. ΙΙΙ τθσ προςφυγισ): Δεν εξζταςε τισ όμορεσ πολεοδομικζσ ενότθτεσ ϊςτε 
να διαπιςτϊςει ότι δεν απαιτείται ςε όλεσ τισ ςυρραφζσ ςφνταξθ πράξεων αναλογιςμοφ 
       Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ: 
       Κατά τθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ τα κζματα και προβλιματα που επιςθμαίνονται ςτθν 
Σεχνικι Εκκεςθ του προςφζροντα  φορζα «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», είναι ορκά και υπαρκτά και οι προτάςεισ 
αντιμετϊπιςισ τουσ είναι προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Επίςθσ ορκά ο προςφζρων 
αναφζρεται ςτθ ςφνταξθ πράξεων αναλογιςμοφ με το Ν.Δ. 17-7-1923 ςε τμιματα εντόσ 
των ορίων του οικιςμοφ προ του 1923 που δεν ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ πυκνοδομθμζνα 
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και ςτθν ζλλειψθ ςτο φάκελο τθσ μελζτθσ τθσ εργαςίασ αυτισ. ε κάκε περίπτωςθ οι 
ιςχυριςμοί αυτοί βάλλουν απαραδζκτωσ κατά τθσ ανζλεγκτθσ ακυρωτικά τεχνικισ κρίςθσ 
τθσ Επιτροπισ μασ και ςυνεπϊσ είναι απορριπτζοι και για το λόγο αυτό. 
       Με βάςθ τα παραπάνω γνωμοδοτοφμε υπζρ τησ απόρριψησ των προβαλλόμενων 
λόγων ςτισ παραγρ. (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) τθσ ανωτζρω προςφυγισ.    
        IV)(παραγρ. ΙV τθσ προςφυγισ):Ο προςφεφγων αναφζρεται ςτθν αξιολόγθςθ του 
κριτθρίου 1ο τθσ Σεχνικισ Εκκεςθσ τθσ προςφοράσ του, ςφμφωνα με το 1ο Πρακτικό τθσ 
Επιτροπισ, όπου: «θμειϊνεται ωςτόςο ότι για οριςμζνα ηθτιματα και προβλιματα που 
παρατίκενται, οι προτεινόμενεσ λφςεισ δεν μποροφν να εφαρμοςκοφν με βάςθ το ιςχφον 
νομοκετικό πλαίςιο» 

Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
        Σα αναφερόμενα ςτθν ανωτζρω παράγραφο αφοροφν το πρόβλθμα που 
επιςθμαίνεται ςτθν Σεχνικι Εκκεςθ του προςφεφγοντα οικονομικοφ φορζα ότι: «Επειδι 
εκτιμάται μεγάλο από το ζλλειμμα γθσ ςτθν περιοχι, προζρχεται από το γεγονόσ ότι ςτο 
νότιο τμιμα τθσ περιοχισ μελζτθσ περιλαμβάνεται περιμετρικόσ δρόμοσ με μεγάλο πλάτοσ 
ηϊνθσ περίπου 53,50 μ……….. 
Προτείνεται με τροποποίθςθ θ ηϊνθ του περιμετρικοφ αυτοφ δρόμου να αποκτιςει μικρό 
πλάτοσ περίπου 8 μ. και το υπόλοιπο τμιμα του να τεκεί εκτόσ ςχεδίου και να διανοιχκεί 
με ςφνταξθ πράξεων αναλογιςμοφ με άλλθ μελζτθ ϊςτε να ςυνειςφζρουν και οι ιδιοκτιτεσ 
τθσ εκτόσ ςχεδίου περιοχισ ϊςτε να αποφευχκοφν άρςεισ απαλλοτριϊςεων».  
       Θ προτεινόμενθ από τον προςφεφγοντα λφςθ δεν μπορεί να εφαρμοςκεί με βάςθ το 
ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο  γεγονόσ που ορκά ζκρινε και αξιολόγθςε θ Επιτροπι. Σο κζμα 
του ενδεχόμενου ελλείμματοσ επιλφεται με βάςθ τισ διατάξεισ του αρκ. 1, παραγρ. 4ςτ του 
Ν. 4315/ 2014 (ΦΕΚ 269 Α) και ςε καμία περίπτωςθ με τθν αλλοίωςθ του πολεοδομικοφ 
ςχεδιαςμοφ. ε κάκε περίπτωςθ οι ιςχυριςμοί αυτοί βάλλουν απαραδζκτωσ κατά τθσ 
ανζλεγκτθσ ακυρωτικά τεχνικισ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ μασ και ςυνεπϊσ είναι απορριπτζοι 
και για το λόγο αυτό. 
       Με βάςθ τα παραπάνω γνωμοδοτοφμε υπζρ τησ απόρριψησ των ιςχυριςμϊν του 
προςφεφγοντα για μείωςθ τθσ βακμολογίασ του Κριτηρίου 1ο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ 
του οικονομικοφ φορζα  «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 
       2)Ο προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι πρζπει να μειωκεί θ βακμολογία του Κριτηρίου 2ο τθσ 
προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και να αυξθκεί θ βακμολογία τθσ δικισ του προςφοράσ ςτο 
κριτιριο αυτό. Οι προβαλλόμενοι λόγοι είναι:   
       α) Θ λανκαςμζνθ αντιμετϊπιςθ των δραςτθριοτιτων και οι ελλείψεισ και τα κενά που 
εμφανίηονται για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ τθσ προςφοράσ 
του φορζα  «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ», αφοφ: 
       V)(παραγρ. V τθσ προςφυγισ): δεν εντοπίηει ότι ςε τμιμα τθσ περιοχισ (Δ.Δ. 
Μαρμάρων) δεν υφίςταται Κτθματολόγιο και δεν γίνεται αναφορά ςτθν εφαρμογι των 
δθμοςίων και δθμοτικϊν εκτάςεων κατά τθν κτθματογράφθςθ 
       VΙ)(παραγρ. VΙ τθσ προςφυγισ): εμφανίηει εκτενι αναφορά ςε ςυρραφζσ ςχεδίων και 
ςφνταξθ πράξθσ αναλογιςμοφ ενϊ τζτοιο κζμα δεν υφίςταται αφοφ οι όμορεσ περιοχζσ 
ζχουν ενταχκεί με κακεςτϊσ ειςφορϊν γθσ. Επίςθσ αναφζρεται ςε αςυμφωνίεσ κατά τθν 
εφαρμογι Ρ.. που κα προκφψουν από τυχόν λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ των νζων 
κτιςμάτων και θ λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ κτίςματοσ δεν αποτελεί αςυμφωνία. 
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        VΙΙ)(παραγρ. VΙΙ τθσ προςφυγισ): για τισ τακτοποιιςεισ των ιδ/ςιων αναφζρεται ςε 
περιοριςμό μετακινιςεων των ορίων ςε περίπτωςθ υπερεπάρκειασ γθσ, πράγμα που δεν 
είναι ςφννομο και ςε τμθματικι αποκατάςταςθ ιδιοκτθςιϊν ςε περίπτωςθ ελλειμμάτων. 
Επίςθσ δεν γίνεται καμία αναφορά για ζλεγχο αρτιότθτασ τελικϊν οικοπζδων που 
προκφπτουν από τθν πράξθ εφαρμογισ και τζλοσ ότι θ επεξεργαςία των ενςτάςεων δεν 
ςυντάςςεται ςε ςυνεργαςία με τθν υπθρεςία.  
        Αντίκετα με τα παραπάνω ο προςφεφγων αναφζρει ότι ςτθν δικι του προςφορά: 
        ΙΧ)(παραγρ. ΙΧ τθσ προςφυγισ): δεν γίνεται αναφορά για τισ ςυρραφζσ ςχεδίων και 
ςφνταξθ πράξεων αναλογιςμοφ , γίνεται αναφορά ςτισ καταπατιςεισ δθμοςίων και 
δθμοτικϊν εκτάςεων, τθν εφαρμογι διανομισ Τπουργείου Γεωργίασ και γίνεται ζλεγχοσ 
για παράνομεσ κατατμιςεισ. 

Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
        Οι ανωτζρω προβαλλόμενοι λόγοι αφοροφν το υποκριτιριο του Κριτθρίου 2ο που 
αναφζρεται ςτο βακμό επάρκειασ των ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν παραγωγι τθσ 
μελζτθσ. 
        Σα αναφερόμενα ςτθν παραγρ. V τθσ προςφυγισ ζχουν λθφκεί υπ’ όψθ και ζχουν 
ςυνεκτιμθκεί κατά τθν αξιολόγθςθ. Οι προβαλλόμενοι λόγοι ςτισ παραγρ. VΙ, VΙ και VΙΙ τθσ 
προςφυγισ δεν ευςτακοφν διότι κατά τθν άποψθ τθσ Επιτροπισ θ εφαρμογι των 
ιςχυουςϊν προδιαγραφϊν και διατάξεων για τθ ςφνταξθ μελετϊν πράξεων εφαρμογισ 
είναι δεδομζνθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ (αρκ. 11 τθσ διακιρυξθσ). 
        Σα αναφερόμενα ςτθν παραγρ. ΙΧ τθσ προςφυγισ, πλιν αυτϊν περί πράξεων 
αναλογιςμοφ, ςυνεκτιμικθκαν από τθν Επιτροπι κατά τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου 2ο 
τθσ προςφοράσ του προςφεφγοντα. ε κάκε περίπτωςθ οι ιςχυριςμοί αυτοί βάλλουν 
απαραδζκτωσ κατά τθσ ανζλεγκτθσ ακυρωτικά τεχνικισ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ μασ και 
ςυνεπϊσ είναι απορριπτζοι και για το λόγο αυτό. 
        β)Οι αντιφάςεισ και αςυμφωνία Χρονοδιαγράμματοσ με τθν πρόταςθ Μεκοδολογίασ 
και Σεχνικι Εκκεςθ 
του διαγωνιηόμενου «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ»   
        VΙΙΙ)(παραγρ. VΙΙ τθσ προςφυγισ): ο προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι ςτθν προςφορά του 
φορζα «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», οι 
εργαςίεσ εγκατάςταςθσ πολυγωνομετρικοφ δικτφου-επίλυςθ, πφκνωςθ τριγωνομετρικοφ 
δικτφου, οι εργαςίεσ γραφείου και θ ίδρυςθ και επίλυςθ του χωροςτακμικοφ δικτφου δεν 
ςυμπίπτουν χρονικά με τα περιγραφόμενα ςτθν ζκκεςθ και τθν πρόταςθ Μεκοδολογία. 

Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
        Σα αναφερόμενα ςτθν προςφυγι λιφκθκαν υπ’ όψθ κατά τθν αξιολόγθςθ. ε κάκε 
περίπτωςθ οι ιςχυριςμοί αυτοί βάλλουν απαραδζκτωσ κατά τθσ ανζλεγκτθσ ακυρωτικά 
τεχνικισ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ μασ και ςυνεπϊσ είναι απορριπτζοι και για το λόγο αυτό. 
        Χ)(παραγρ. Χ τθσ προςφυγισ): Ο προςφζρων αναφζρεται ςτθν αξιολόγθςθ του 
κριτθρίου 2ο τθσ προςφοράσ του, ςφμφωνα με το 1ο Πρακτικό θσ Επιτροπισ, όπου: «το 
υποβαλλόμενο  χρονοδιάγραμμα παρουςιάηεται ο χρονικόσ προςδιοριςμόσ και θ 
αλλθλουχία των επί μζρουσ εργαςιϊν τθσ μελζτθσ και προτείνεται ολοκλιρωςθ του 
μελετθτικοφ αντικειμζνου ςε 20 μινεσ αντί 22 μινεσ που προβλζπεται από το αρκ. 12.3 τθσ 
Διακιρυξθσ. Σο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ςε ςυνδυαςμό με το οργανόγραμμα κζτει 
κάποια αμφιβολία ωσ προσ τθν παραγωγι του μελετθτικοφ αντικειμζνου μζςα ςτισ 
προτεινόμενεσ προκεςμίεσ» και αιτιολογεί ότι είναι εφικτι θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ με 
βάςθ το χρονοδιάγραμμα που προτείνει επειδι: 
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 χεδόν ςτο ςφνολο τθσ μελζτθσ υφίςταται Κτθματολόγιο και κα παραχωρθκοφν τα 
ςτοιχεία ςτον ανάδοχο 

 Θ μελζτθ κα ςυνταχκεί με το νζο νόμο Ν.4315/ 2014  

 Τποβάλλεται από τουσ ιδιοκτιτεσ κτθματολογικό φφλλο 

 Ο χρόνοσ των 2 μθνϊν για επεξεργαςία νζων δθλϊςεων και 1 μινα για διορκϊςεισ 
μετά τθν 1θ ανάρτθςθ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τθσ Διακιρυξθσ, κατά τθν άποψι 
του είναι μεγάλοσ 

 Σο διατικζμενο προςωπικό για τθν εκπόνθςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι ζμπειρο και επαρκζσ 
Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

         Οι ανωτζρω παράμετροι ιταν ςε γνϊςθ τθσ Επιτροπισ και λιφκθκαν υπ’ όψθ  κατά 
τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου 2ο τθσ προςφοράσ του προςφεφγοντα. ε κάκε περίπτωςθ 
οι ιςχυριςμοί αυτοί βάλλουν απαραδζκτωσ κατά τθσ ανζλεγκτθσ ακυρωτικά τεχνικισ 
κρίςθσ τθσ Επιτροπισ μασ και ςυνεπϊσ είναι απορριπτζοι και για το λόγο αυτό. 

 
        Με βάςθ τα παραπάνω γνωμοδοτοφμε υπζρ τησ απόρριψησ των ιςχυριςμϊν του 
προςφεφγοντα για μείωςθ τθσ βακμολογίασ του Κριτηρίου 2ο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ 
του οικονομικοφ φορζα  «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και αφξθςθ τθσ βακμολογίασ τθσ προςφοράσ του προςφεφγοντα 
(«ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ») ςτο ίδιο κριτιριο. 
 
          3)Ο προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι πρζπει να μειωκεί θ βακμολογία του Κριτηρίου 3ο 
τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και να αυξθκεί θ βακμολογία τθσ δικισ του προςφοράσ ςτο 
κριτιριο αυτό. Οι προβαλλόμενοι λόγοι είναι: 
       ΧΙ)(παραγρ. ΧΙ τθσ προςφυγισ):ότι από τθν ανάλυςθ του οργανογράμματοσ και τθσ 
ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ κακθκόντων του φορζα «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», προκφπτει ότι οι εργαςίεσ υπαίκρου εκτελοφνται 
από δφο ςυνεργεία που μάλιςτα μόνο το ζνα προϊςταται  τοπογράφοσ μθχανικόσ και το 
δεφτερο πτυχ. μθχανικόσ ζργων υποδομισ. Σα μζλθ των ςυνεργείων μετζχουν και ςτισ 
εργαςίεσ γραφείου που εκτελοφνται παράλλθλα κατά τον ίδιο χρόνο.   

Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
         Για τθν αξιολόγθςθ των υπευκφνων των ςυνεργείων υπαίκρου του φορζα 
«ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»,   λιφκθκε 
υπ’ όψθ θ πολφχρονθ εμπειρία τουσ (πλζον των 30 ετϊν) ςε τοπογραφικζσ εργαςίεσ 
υπαίκρου και γραφείου. Θ Επιτροπι κρίνει κετικά τθ ςυμμετοχι του προςωπικοφ των 
ςυνεργείων υπαίκρου ςτθν ομάδα που εκτελεί τισ εργαςίεσ γραφείου. Με βάςθ τα 
προαναφερόμενα θ Επιτροπι γνωμοδοτεί υπζρ τθσ απόρριψθσ των ανωτζρω ιςχυριςμϊν.  
ε κάκε περίπτωςθ οι ιςχυριςμοί αυτοί βάλλουν απαραδζκτωσ κατά τθσ ανζλεγκτθσ 
ακυρωτικά τεχνικισ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ μασ και ςυνεπϊσ είναι απορριπτζοι και για το 
λόγο αυτό. 
         Αντίκετα με τα παραπάνω ο προςφεφγων αναφζρει ότι ςτθ δικι του προςφορά: 
         ΧΙΙ)(παραγρ. ΧΙΙ τθσ προςφυγισ):τα ςυνεργεία υπαίκρου είναι τρία και ςτα τρία 
προϊςτανται τοπογράφοι μθχανικοί χωρίσ παράλλθλα να μετζχουν ςτισ εργαςίεσ γραφείου. 

Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
        Σα αναφερόμενα ςτθν προςφυγι λιφκθκαν υπ’ όψθ κατά τθν αξιολόγθςθ. ε κάκε 
περίπτωςθ οι ιςχυριςμοί αυτοί βάλλουν απαραδζκτωσ κατά τθσ ανζλεγκτθσ ακυρωτικά 
τεχνικισ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ μασ και ςυνεπϊσ είναι απορριπτζοι και για το λόγο αυτό. 
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        ΧΙΙΙ)(παραγρ. ΧΙΙΙ τθσ προςφυγισ):ο προςφεφγων αναφερόμενοσ ςτο Πρακτικό 1ο 
όπου: «Από τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία δεν προκφπτει θ φπαρξθ προγενζςτερθσ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ και των μελϊν τθσ εταιρείασ 
από τθν οποία δανείηεται τθν απαιτοφμενθ από τθ Διακιρυξθ εμπειρία γεγονόσ που 
κρίνεται αρνθτικά από τθν επιτροπι», ιςχυρίηεται ότι με βάςθ το αρ. 19.4 τθσ Διακιρυξθσ 
μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων και ότι για τθν αναπλθρϊτρια κοινι 
εκπρόςωπο ςφμφωνα με το οργανόγραμμα τθσ προςφοράσ του, υπιρξε ςυνεργαςία για το 
χρονικό διάςτθμα 5/ 2009-12/ 2012.  

Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
        Σα αναφερόμενα ςτθν προςφυγι ζχουν λθφκεί υπϋ όψθ κατά τθν αξιολόγθςθ του 
προςφεφγοντα. ε κάκε περίπτωςθ οι ιςχυριςμοί αυτοί βάλλουν απαραδζκτωσ κατά τθσ 
ανζλεγκτθσ ακυρωτικά τεχνικισ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ μασ και ςυνεπϊσ είναι απορριπτζοι 
και για το λόγο αυτό. 
                Με βάςθ τα παραπάνω γνωμοδοτοφμε υπζρ τησ απόρριψησ των ιςχυριςμϊν του 
προςφεφγοντα για μείωςθ τθσ βακμολογίασ του Κριτηρίου 3ο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ 
του οικονομικοφ φορζα  «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και αφξθςθ τθσ βακμολογίασ τθσ προςφοράσ του προςφεφγοντα 
(«ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ») ςτο ίδιο κριτιριο. 
 
          ΙΙ) Τπ’ αριθ. πρωτοκ. 10518/ 1185/ 26-2-2018 προδικαςτική προςφυγή 
(υμπληρωματική τησ υπ’ αριθ. πρωτοκ. 9469/ 1026/ 16-2-2018 προδικαςτικήσ 
προςφυγήσ) του οικονομικοφ φορζα  «ΟΡΟΗΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΟΡΟΗΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Σ.Ε. 
         Με τθν προςφυγι ο ανωτζρω οικονομικόσ φορζασ ηθτά να  ακυρωκεί, άλλωσ 
μεταρρυκμιςτεί θ υπϋ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και κατ’ 
επζκταςθ το προςβαλλόμενο 1ο Πρακτικό, να αυξθκεί θ βακμολογία τθσ προςφοράσ του 
ςτα κριτιρια 2 και 3 και να μειωκεί θ βακμολογία των προςφορϊν των φορζων 
«ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ Α.Ε. και  «ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ» 
με δ.τ. ELPHO ΕΠΕ, ςτα κριτιρια 1, 2 και 3.   
         Ειδικότερα, ο προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι θ υπ’ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ ςτερείται αντικειμενικισ και ορκισ αξιολόγθςθσ, όπωσ προκφπτει 
από τον ζλεγχο και τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν του οικονομικοφ φορζα 
«ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ» με δ.τ. ELPHO ΕΠΕ για 
τουσ λόγουσ που προβάλλονται ςτθν προςφυγι (ςελίδεσ 10 ζωσ 13 τθσ προςφυγισ). 
        Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
         Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ με το υπ’ αρικ. πρωτ. οικ. 7599/ 885/ 8-2-2018 ζγγραφό τθσ 
γνωςτοποίθςε με θλεκτρονικά μζςα τθν 8-2-2018, ςε όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ, τθν υπ’ 
αρικ. 23/ 2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου.  
         φμφωνα με το άρκρο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ κατά τθν οποία ζλαβε πλιρθ 
γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ο ενδιαφερόμενοσ 
δφναται να αςκιςει, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προδικαςτικι προςφυγι κατά 
αυτισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν 
το αίτθμά του, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του Ν. 3886/ 2010. 
         Με βάςθ τα παραπάνω θ υπ’ αρικ. πρωτοκ. 10518/ 1185/ 26-2-2018 προδικαςτικι 
προςφυγι του φορζα    
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«ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» αςκικθκε εκπρόθεςμα.  
Αλλωςτε ο νόμοσ δεν προβλζπει δυνατότθτα άςκθςθσ πρόςκετων λόγω προδικαςτικισ 
προςφυγισ. 
          Θ εκπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ κακιςτά τθν προςφυγι απαράδεκτθ και θ Επιτροπι 
γνωμοδοτεί υπζρ τησ απόρριψήσ τησ ωσ απαράδεκτα αςκηθείςασ.  
 
         ΙΙΙ) Τπ’ αριθ. πρωτοκ. 9630/ 1043/ 20-2-2018 προδικαςτική προςφυγή του 
οικονομικοφ φορζα    «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΗ 
ΕΤΘΤΝΗ» με δ.τ. ELPHO ΕΠΕ 
         Με τθν προςφυγι ο ανωτζρω οικονομικόσ φορζασ ηθτά να  ανακλθκεί ι ακυρωκεί εν 
μζρει θ προςβαλλόμενθ πράξθ ϊςτε να αναβακμολογθκεί θ Σεχνικι Προςφορά του κατά 
τα αναλυτικϊσ εκτικζμενα  
ςτθν προςφυγι του.  
          Ο προςφεφγων αναφζρει ότι θ βακμολογία τθσ προςφοράσ του είναι ςθμαντικά 
χαμθλότερθ, δεν είναι ορκι και για το λόγο αυτό είναι πλθμμελϊσ αιτιολογθμζνθ ςε 
ςφγκριςθ με τθ δοκείςα ςτουσ λοιποφσ δφο διαγωνιηόμενουσ, για τουσ ακόλουκουσ ανά 
κριτιριο λόγουσ: 
         Α)Κριτιριο 1ο:   
         1)«ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»: ο 
προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι θ βακμολογία του πρζπει να είναι υψθλότερθ από αυτι του 
ανωτζρω φορζα ο οποίοσ (ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) δεν επιςθμαίνει ωσ πρόβλθμα κατά τθ ςφνταξθ του Γϋ κεφαλαίου τθσ 
πράξθσ εφαρμογισ το κζμα των οικοδομικϊν αδειϊν που ζχουν εκδοκεί, οφτε τθν ζλλειψθ 
τθσ κατά παρζκκλιςθ αρτιότθτασ για πολφ μεγάλο μζροσ των οικοπζδων τθσ μελζτθσ.    
          Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
          Οι  ελλείψεισ που αναφζρει ο προςφεφγων ζχουν λθφκεί υπϋ όψθ τθσ Επιτροπισ 
κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ Σεχνικισ ζκκεςθσ τθσ προςφοράσ του φορζα «ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ 
ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ». ε κάκε περίπτωςθ οι 
ιςχυριςμοί αυτοί βάλλουν απαραδζκτωσ κατά τθσ ανζλεγκτθσ ακυρωτικά τεχνικισ κρίςθσ 
τθσ Επιτροπισ μασ και ςυνεπϊσ είναι απορριπτζοι και για το λόγο αυτό. 
         2) «ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ο προςφεφγων 
ιςχυρίηεται ότι θ δοκείςα μζγιςτθ βακμολογία ςτον ανωτζρω φορζα είναι πλθμμελϊσ 
αιτιολογθμζνθ επειδι: 
 α)ο   βακμόσ ανάλυςθσ των κεμάτων οφείλεται αποκλειςτικά ςτθν κατά πολφ υπζρβαςθ του 
αρικμοφ των ςελίδων τθσ τεχνικισ του ζκκεςθσ βάςει τθσ διακιρυξθσ και  
β)με βάςθ τα αναφερόμενα ςτο Πρακτικό 1ο όπου: «θμειϊνεται ωςτόςο ότι για οριςμζνα 
ηθτιματα και προβλιματα που παρατίκενται, οι προτεινόμενεσ λφςεισ δεν μποροφν να 
εφαρμοςκοφν με βάςθ το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο», ο βακμόσ ορκότθτασ του 
ςχολιαςμοφ του είναι χαμθλόσ. 

Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
        α)το αρκρ. 20.2 τθσ Διακιρυξθσ, καταγράφονται όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα που 
περιλαμβάνει ο φάκελοσ «Σεχνικισ Προςφοράσ» και αναγράφεται μεταξφ άλλων: «Η 
Σεχνικι Εκκεςθ, θ Πρόταςθ Μεκοδολογίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν παραρτθμάτων 
αυτϊν), κακϊσ και τα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τα ανωτζρω δ) και ε) ςθμεία 
(ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν παραρτθμάτων και εξαιρουμζνων των υπευκφνων 
δθλϊςεων ςυνεργαςίασ και των τυχόν πιςτοποιθτικϊν με τα οποία αποδεικνφεται 
προθγοφμενθ ςυνεργαςία μεταξφ των μελϊν τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ) δεν 
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πρζπει να υπερβαίνουν ζνα εφλογο μζγεκοσ τριάντα (30) ςελίδων κειμζνου μεγζκουσ Α4 
μζςθσ γραμματοςειράσ, εκτόσ του προαναφερκζντοσ οργανογράμματοσ. 
Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και ςτοιχείων υπερβαίνει το εφλογο 
μζγεκοσ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ θ οποία διαμορφϊνεται με βάςθ τθν 
αρχι του ίςου μζτρου κρίςθσ), το υπερβάλλον υλικό δε κα λαμβάνεται υπόψθ ςτθν 
αξιολόγθςθ.» 
        Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και ςτοιχείων υπερβαίνει το εφλογο 
μζγεκοσ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ( θ οποία διαμορφϊνεται με βάςθ τθν 
αρχι του ίςου μζτρου κρίςθσ), το υπερβάλλον υλικό δε κα λαμβάνεται υπϋ όψθ ςτθν 
αξιολόγθςθ». 

Σο μζγεκοσ του τεφχουσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του φορζα «ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» υπερβαίνει το όριο των 30 ςελίδων που ορίηει θ 
διακιρυξθ, κατά 14 ςελίδεσ  
ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται παράρτθμα 13 ςελίδων με διάφορεσ φωτογραφίεσ τθσ 
περιοχισ τθσ μελζτθσ. τθν Σεχνικι ζκκεςθ του ανωτζρω φορζα γίνεται αναφορά ςτθν 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ τθσ μελζτθσ που λιφκθκε υπ’ 
όψθ ςτθν αξιολόγθςθ. Οι ανωτζρω φωτογραφίεσ (παράρτθμα 13 ςελίδων), δεν 
απεικονίηουν κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ ι προβλιματα τθσ περιοχισ, δεν υπάρχει ςφνδεςθ 
αυτϊν με το κείμενο τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ και καταγράφθκαν από τθν Επιτροπι ωσ 
δεδομζνο πλιν, όμωσ, δεν αποτζλεςαν κριτιριο για τθ βακμολόγθςθ.  
β) τθν τεχνικι ζκκεςθ του φορζα «ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ»  επιςθμαίνεται ςτα προβλιματα ότι: «Επειδι εκτιμάται μεγάλο από το ζλλειμμα 
γθσ ςτθν περιοχι, προζρχεται από το γεγονόσ ότι ςτο νότιο τμιμα τθσ περιοχισ μελζτθσ 
περιλαμβάνεται περιμετρικόσ δρόμοσ με μεγάλο πλάτοσ ηϊνθσ περίπου 53,50 μ……….. 
Προτείνεται με τροποποίθςθ θ ηϊνθ του περιμετρικοφ αυτοφ δρόμου να αποκτιςει μικρό 
πλάτοσ περίπου 8 μ. και το υπόλοιπο τμιμα του να τεκεί εκτόσ ςχεδίου και να διανοιχκεί 
με ςφνταξθ πράξεων αναλογιςμοφ με άλλθ μελζτθ ϊςτε να ςυνειςφζρουν και οι ιδιοκτιτεσ 
τθσ εκτόσ ςχεδίου περιοχισ ϊςτε να αποφευχκοφν άρςεισ απαλλοτριϊςεων».  
       Θ προτεινόμενθ λφςθ δεν μπορεί να εφαρμοςκεί με βάςθ το ιςχφον νομοκετικό 
πλαίςιο  γεγονόσ που ορκά ζκρινε και αξιολόγθςε θ Επιτροπι. Σο κζμα του ενδεχόμενου 
ελλείμματοσ επιλφεται με βάςθ τισ διατάξεισ του αρκ. 1, παραγρ. 4ςτ του Ν. 4315/ 2014 
(ΦΕΚ 269 Α) και ςε καμία περίπτωςθ με τθν αλλοίωςθ του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ.  
        ε κάκε περίπτωςθ οι ιςχυριςμοί αυτοί βάλλουν απαραδζκτωσ κατά τθσ ανζλεγκτθσ 
ακυρωτικά τεχνικισ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ μασ και ςυνεπϊσ είναι απορριπτζοι και για το 
λόγο αυτό. 

 
        3) «ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ  ΕΣΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ  ΕΤΘΤΝΘ»: ο προςφεφγων 
ιςχυρίηεται ότι από τθν Επιτροπι δεν ζγινε καμία κετικι κρίςθ-αναφορά για τα ηθτιματα που  
αναφζρει ςτθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ προςφοράσ του και αφοροφν τθ ςφνταξθ πίνακα και 
διαγραμμάτων αναλογιςμοφ, τα τμιματα των προχφιςτάμενων του 1923 οικιςμϊν που δεν 
χαρακτθρίςκθκαν πυκνοδομθμζνα, για το μεγάλο ποςοςτό των οικοπζδων με εμβαδό κάτω από 
τθν παρζκκλιςθ και τθν αναγκαιότθτα τροποποίθςθσ αρτιοτιτων.     

Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
        Σα ηθτιματα που επιςθμαίνει ο προςφεφγων ζχουν λθφκεί υπ’ όψθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ Σεχνικισ ζκκεςθσ τθσ προςφοράσ του. ε κάκε 
περίπτωςθ οι ιςχυριςμοί αυτοί βάλλουν απαραδζκτωσ κατά τθσ ανζλεγκτθσ ακυρωτικά 
τεχνικισ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ μασ και ςυνεπϊσ είναι απορριπτζοι και για το λόγο αυτό. 
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         Με βάςθ τα παραπάνω γνωμοδοτοφμε υπζρ τησ απόρριψησ των ιςχυριςμϊν του 
προςφεφγοντα οικονομικοφ φορζα  «ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ  ΕΣΑΙΡΕΙΑ  
ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ  ΕΤΘΤΝΘ» για αφξθςθ τθσ βακμολογίασ του Κριτηρίου 1ο τθσ Σεχνικισ 
Προςφοράσ του.  
 
        Β)Κριτιριο 2ο:   
        1)«ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»: ο 
προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι ο τρόποσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ (Αϋ, Βϋ και Γϋ κεφάλαια Π.Ε.) 
από τον ανωτζρω φορζα είναι παρόμοιοσ όπωσ προκφπτει από τθν παράλλθλθ εξζταςθ 
των ςχετικϊν κειμζνων.  
        2)«ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»: ο προςφεφγων 
ιςχυρίηεται ότι ο τρόποσ  ςφνταξθσ τθσ μελζτθσ (Αϋ, Βϋ και Γϋ κεφάλαια Π.Ε.) από τον ανωτζρω 
φορζα δεν ζχει διαφορζσ όπωσ προκφπτει από τθν παράλλθλθ εξζταςθ των κειμζνων. 
Επίςθσ, το προτεινόμενο από τον ανωτζρω φορζα χρονοδιάγραμμα ςε ςχζςθ με το 
οργανόγραμμα και το πλικοσ του προςωπικοφ, κζτει κάποια αμφιβολία ωσ προσ τθν 
παραγωγι του αντικειμζνου τθσ μελζτθσ μζςα ςτισ προτεινόμενεσ προκεςμίεσ, όπωσ 
επιςθμαίνει και θ Επιτροπι.    
         Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
         Δεδομζνου ότι τα αναφερόμενα ςτθν προςφυγι κριτιρια δεν ιταν τα μοναδικά που 
ζλαβε υπ’ όψθ θ Επιτροπι αλλά και όλα τα υπόλοιπα που αναφζρονται ςτα υποκριτιρια 
του κριτθρίου 2ο, τα οποία κακόριςαν τθ ςυνολικι βακμολογία των προςφερόντων ςτο 
κριτιριο αυτό,  θ Επιτροπι ορκά ζκρινε όπωσ προκφπτει από τα αναφερόμενα ςτο 1ο 
Πρακτικό τθσ και γνωμοδοτεί υπζρ τησ απόρριψησ των ιςχυριςμϊν του προςφεφγοντα 
οικονομικοφ φορζα «ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ  ΕΣΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ  ΕΤΘΤΝΘ» 
για αφξθςθ τθσ βακμολογίασ του Κριτηρίου 2ο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ του.  
ε κάκε περίπτωςθ οι ιςχυριςμοί αυτοί βάλλουν απαραδζκτωσ κατά τθσ ανζλεγκτθσ 
ακυρωτικά τεχνικισ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ μασ και ςυνεπϊσ είναι απορριπτζοι και για το 
λόγο αυτό. 
 
        Γ)Κριτιριο 3ο:   
        1)«ΧΩΡΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΕ ΕΦΑΜΟΓΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»: ο 
προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι θ βακμολογία του ανωτζρω φορζα δεν αιτιολογείται 
δεδομζνου ότι υπερτεροφν ςε προςωπικό αρικμθτικά και με βάςθ τθν εμπειρία, γίνεται 
ανάλυςθ μόνο για τουσ υπεφκυνουσ και τουσ επικεφαλισ και απουςιάηει ανάλυςθ 
κακθκόντων ανά επί μζρουσ εργαςία. Επιςθμαίνει ότι οι 2 τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ 
προςφοράσ του ανωτζρω φορζα που αφοροφν τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ του υπερβαίνουν το 
όριο των 30 ςελίδων που ορίηει θ διακιρυξθ και δεν ζπρεπε να λθφκοφν υπ’ όψθ ςτθ 
βακμολογία. 
        2)«ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»: ο προςφεφγων 
ιςχυρίηεται ότι υπερτερεί ζναντι του ανωτζρω φορζα ωσ προσ το πλικοσ των ατόμων τθσ ομάδασ 
του, ωσ προσ τθν φπαρξθ νομικοφ ςτθν ομάδα του κακϊσ και ομάδασ ποιοτικϊν ελζγχων και 
πλθροφοριακισ υποςτιριξθσ και τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ.    
        Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
        Δεδομζνου ότι τα αναφερόμενα ςτθν προςφυγι κριτιρια δεν ιταν τα μοναδικά που 
ζλαβε υπ’ όψθ θ Επιτροπι αλλά και όλα τα υπόλοιπα που αναφζρονται ςτα υποκριτιρια 
του κριτθρίου 3ο, τα οποία κακόριςαν τθ ςυνολικι βακμολογία των προςφερόντων ςτο 
κριτιριο αυτό,  θ Επιτροπι ορκά ζκρινε όπωσ προκφπτει από τα αναφερόμενα ςτο 1ο 
Πρακτικό τθσ  και γνωμοδοτεί υπζρ τησ απόρριψησ των ιςχυριςμϊν του προςφεφγοντα 
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οικονομικοφ φορζα «ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ  ΕΣΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ  ΕΤΘΤΝΘ» 
για αφξθςθ τθσ βακμολογίασ του Κριτηρίου 3ο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ του. ε κάκε 
περίπτωςθ οι ιςχυριςμοί αυτοί βάλλουν απαραδζκτωσ κατά τθσ ανζλεγκτθσ ακυρωτικά 
τεχνικισ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ μασ και ςυνεπϊσ είναι απορριπτζοι και για το λόγο αυτό. 
 
Τςτερα από τα παραπάνω και για τουσ λόγουσ που αναφζρονται παραπάνω:   
                                                                      Γνωμοδοτοφμε  
υπζρ τθσ απόρριψθσ ςτο ςφνολό τουσ των ακόλουκων προδικαςτικϊν προςφυγϊν των 
οικονομικϊν φορζων:  
1) «ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΟΡΟΘΜΟ 
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Σ.Ε, με  αρικ. πρωτοκ. 9469/ 1026/ 16-2-2018 και με αρικ. 
πρωτοκ. 10518/ 1185/ 26-2-2018 (υμπλθρωματικι τθσ υπ’ αρικ. πρωτοκ. 9469/ 1026/ 16-2-
2018 προςφυγισ) και    
2) «ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ» με δ.τ. ELPHO ΕΠΕ, 
με αρικ. πρωτοκ. 9630/ 1043/ 20-2-2018,που αςκικθκαν κατά τθσ υπ’ αρικ. 23/ 2018 
απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου περί ζγκριςθσ του 1ου Πρακτικοφ ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν 
προςφορϊν για τθ μελζτθ «ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τησ 
Δημοτικήσ Ενότητασ Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτϊν ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ-ΠΕΝΣΕΛΗ- 
ΖΕΤΓΑΡΙΑ- ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ». 
 
          Σο παρόν 3ο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ κα υποβλθκεί για ζγκριςθ ςτθν 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν. 

 
                                 Ιωάννινα 23-2-2018 
 
            Η  Πρόεδροσ                 Σα μζλη 
 
 
1. Αικατ. Παπανικολάου   2. Θεόδωροσ Μπαμπαςίκασ 
        Σοπογράφοσ μηχ/κοσ                                          Σοπογράφοσ μηχ/κοσ 
       
                                                                                 3. Μαριαλζνα Κωνςταντή 
                                                                                       Σοπογράφοσ μηχ/κοσ 
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  τθ ςυνζχεια το λόγο πιρε ο κ. Πιχασ Κωνςταντίνοσ εκπρόςωποσ τθσ 
εταιρείασ ELPHΟ ΕΠΕ και εξζφραςε τισ απόψεισ τθσ εταιρείασ για τθν εκδίκαςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ. 
 Ακολοφκωσ το λόγο ζλαβε ο Δθμοτικόσ φμβουλοσ κ. Κωνςταντόπουλοσ 
πυρίδων ο οποίοσ αναφερόμενοσ ςτο κζμα είπε ότι ψθφίηει λευκό. 
 τθ ςυνζχεια ο Δθμοτικόσ φμβουλοσ κ. Νάςτοσ Δθμιτριοσ διλωςε ότι 
απζχει τθσ ψθφοφορίασ.  

Θ Οικονομικι Επιτροπι μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε 
υπόψθ τθσ:  
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4.Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2018. 
5.Σθν ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει το 3ο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για τθ μελζτθ με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΘ 
ΠΡΑΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννίνων του 
Διμου Ιωαννιτϊν   ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ- ΠΕΝΣΕΛΘ-  ΗΕΤΓΑΡΙΑ- ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ» 
ςφμφωνα με το οποίο γνωμοδότθςε υπζρ τθσ απόρριψθσ ςτο ςφνολό τουσ των 
ακόλουκων προδικαςτικϊν προςφυγϊν των οικονομικϊν φορζων:  
1) «ΟΡΟΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΟΡΟΘΜΟ 
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Σ.Ε, με αρικ.πρωτ.9469/ 1026/ 16-2-2018 και με αρικ. 
πρωτοκ. 10518/ 1185/ 26-2-2018 (υμπλθρωματικι τθσ υπ’ αρικ.πρωτ.9469/ 1026/16-
2-2018 προςφυγισ) και    
2) «ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ» με δ.τ. ELPHO 
ΕΠΕ, με αρικ.πρωτ.9630/ 1043/20-2-2018, που αςκικθκαν κατά τθσ υπ’ αρικ.23/ 2018 
απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου περί ζγκριςθσ του 1ου Πρακτικοφ 
ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των 
τεχνικϊν προςφορϊν για τθ μελζτθ «ΜΕΛΕΣΘ ΠΡΑΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) 
τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννίνων του Διμου Ιωαννιτϊν ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ-
ΠΕΝΣΕΛΘ- ΗΕΤΓΑΡΙΑ- ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ». 
 

Η  παροφςα απόφαςη  ζλαβε αφξοντα  αριθμό 157/2018. 
 

                  Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 
 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  
(Ακολουθοφν  υπογραφζσ) 

 
             Ακριβζσ   Απόςπαςμα                          
                     Ο  Πρόεδροσ   
       τησ  Οικονομικήσ  Επιτροπήσ                                         
 
 
                  Θωμάσ  Γιωτίτςασ 
              Α Ν Σ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο   
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