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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ.8/2018   

υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 
         

ΘΕΜΑ: «Εκδίκαςη προδικαςτικών προςφυγών των 1)εταιρείασ «ΣΟΜΘ ΑΝΩΝΤΜΘ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΘ» και 2)ζνωςησ μελετητικών γραφείων 

α)Δ.ΚΑΝΝΑΒΟ-Κ. ΙΑΜΠΑΡΙΝΑ & υνεργάτεσ Ο.Ε., β) ΚΟΚΚΙΝΟ-ΝΙΚΟΛΟ-

ΣΗΙΑΣΗΙΟ & ΙΑ Ε.Ε και γ)ΚΩΝ/ΝΟ ΣΑΣΑΡΕΛΘ, ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΜΟΤΣΑΝΙΔΘ, 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ Ο.Ε., κατά τησ υπ’ αριθ. 23/ 2018 απόφαςησ Οικονομικήσ 

Επιτροπήσ του Δήμου Ιωαννιτών περί ζγκριςησ του 1ου Πρακτικοφ ελζγχου των 

δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ και ελζγχου και βαθμολόγηςησ των τεχνικών 

προςφορών για τη μελζτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΘ ΠΡΑΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) 

τησ Δημοτικήσ Ενότητασ Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ-

ΠΕΝΣΕΛΘ- ΗΕΤΓΑΡΙΑ- ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ»». 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 152/2018 

 

Στα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 27-02-2018, ημζρα Σρίτη και ώρα 13:30 ςυνιλκε θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου «Ακανάςιοσ Τςακάλωφ», φςτερα από τθν 
αρικ.πρωτ.10296/1157/23-02-2018 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Ρροζδρου 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 (5) μζλθ, ιτοι: 
 
Παρόντα μζλη      Απόντα μζλη 
 
1. Γιωτίτςασ Θωμάσ     1. Γκόγκοσ Κων/νοσ 
2. Λιόντοσ Ιωάννθσ     2. Κωνςταντόπουλοσ Σπυρίδων  
3. Γιϊτθ Γεωργία     3. Μακόπουλοσ Νικόλαοσ 
4. Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ    4. Βλζτςασ Βαςίλειοσ 
5. Δοβανάσ Ελευκζριοσ    

      
        Στθν  ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκε  και ο υπάλλθλοσ του Διμου Σκαμνζλοσ Βαςίλθσ 
για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.  

Ο Ρρόεδροσ 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 Σφμβουλοι,  
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Θζμα: «Διαβίβαςθ 2ου Ρρακτικοφ γνωμοδότθςθσ επί των προδικαςτικϊν προςφυγϊν των 
οικονομικϊν φορζων: 1) «ΤΟΜΘ ΑΝΩΝΥΜΘ  ΕΤΑΙΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΕΓΩΝ  ΥΡΟΔΟΜΘΣ» και 
2)ζνωςθ: α) Δ.ΚΑΝΝΑΒΟΣ-Κ.ΣΙΑΜΡΑΙΝΑΣ & Συνεργάτεσ Ο.Ε., β) ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΟΣ-
ΤΗΙΑΤΗΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και γ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΕΛΘΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΘΣ, 
ΓΕΩΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΙΟΥ Ο.Ε., κατά τθσ υπ’ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ Διμου  Ιωαννιτϊν περί ζγκριςθσ του 1ου Ρρακτικοφ ελζγχου των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν 
για τθ μελζτθ με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΘ ΠΡΑΞΘ   ΕΦΑΡΜΟΓΘ (Πολ. Ενοτ.ΧΧΙΙΙ) τησ 
Δημοτικήσ Ενότητασ Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών   ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ-            
ΠΕΝΣΕΛΘ- ΗΕΤΓΑΡΙΑ- ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ»». 
χετ.:1) Θ από 9-2-2018 προδικαςτικι προςφυγι του οικονομικοφ φορζα «ΤΟΜΘ 
ΑΝΩΝΥΜΘ  ΕΤΑΙΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΕΓΩΝ  ΥΡΟΔΟΜΘΣ» που υποβλικθκε ςτο Διμο Ιωαννιτϊν 
και ζλαβε αρικ. πρωτοκ. 8039/892/ 12-2- 2018 και θ οποία κοινοποιικθκε ςτθ Δ/νςθ 
Ρερ/ντοσ & Ρολ/μιασ και ζλαβε αρικ. πρωτοκ.8039/ 994/ 14-2-2018 
          2) Θ από 16-2-2018 προδικαςτικι προςφυγι του οικονομικοφ φορζα: ζνωςθ 
μελετθτικϊν γραφείων α) Δ.ΚΑΝΝΑΒΟΣ- Κ.ΣΙΑΜΡΑΙΝΑΣ & Συνεργάτεσ Ο.Ε., β) 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΟΣ-ΤΗΙΑΤΗΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και γ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΕΛΘΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΘΣ, ΓΕΩΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΙΟΥ Ο.Ε, που υποβλικθκε ςτο Διμο Ιωαννιτϊν και 
ζλαβε αρικ. πρωτοκ.9357/ 1018/ 16-2-2018 και θ οποία κοινοποιικθκε ςτθ Δ/νςθ Ρερ/ντοσ 
& Ρολ/μιασ και ζλαβε αρικ. πρωτοκ. 9357/1063/ 16-2-2018. 

            Κατά τθσ υπ’ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 
Ιωαννιτϊν (ΑΔΑ: 63ΘΟΩΕΩ-ΒΝΦ) περί ζγκριςθσ του 1ου Ρρακτικοφ ελζγχου των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν 
για τθ μελζτθ με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΘ ΠΡΑΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τησ 
Δημοτικήσ Ενότητασ Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών 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)  «ΤΟΜΘ ΑΝΩΝΥΜΘ  ΕΤΑΙΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΓΩΝ ΥΡΟΔΟΜΘΣ» με δ.τ. ΤΟΜΘ  Α.Ε.Μ.Ε.Υ. (αρικ. πρωτοκ. . 8039/ 892/ 12-2- 2018) και  2) 
ζνωςθ μελετθτικϊν γραφείων α)Δ.ΚΑΝΝΑΒΟΣ-Κ.ΣΙΑΜΡΑΙΝΑΣ & Συνεργάτεσ Ο.Ε. με δ.τ. 
INFOTERRA Ο.Ε., β) ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΟΣ-ΤΗΙΑΤΗΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΤΕΚΜΩΝ 
ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ και γ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΕΛΘΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΘΣ, ΓΕΩΓΙΟΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΙΟΥ Ο.Ε. με δ.τ. ΟΔΟΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ Ο.Ε.(αρικ. πρωτοκ. 9357/ 1018/ 16-12-
2018). Οι ωσ άνω προδικαςτικζσ προςφορζσ αςκικθκαν εμπρόκεςμα.  
            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 2ο Ρρακτικό γνωμοδότθςθσ επί των ωσ άνω 
προδικαςτικϊν προςφυγϊν και παρακαλοφμε για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ περί τθσ 
αποδοχισ ι απόρριψθσ τουσ. 
            Επιςημαίνεται ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 4 του αρκ. 4 του Ν. 
3886/ 2010, όπου: «4.Η ανακζτουςα αρχι οφείλει να αποφανκεί αιτιολογθμζνα , μζςα 
ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
και, αν τθν κρίνει βάςιμθ, λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα…», πρζπει θ ςχετικι απόφαςι 
ςασ να εκδοκεί το αργότερο μζχρι τθν Τρίτθ 27 Φεβρουαρίου 2018.  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     ΜΕΛΕΣΘ: «ΜΕΛΕΣΘ ΠΡΑΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ  
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                  (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τησ Δημοτικήσ 
Ενότητασ 
ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                                               Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών ςτισ 
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ                                                       περιοχζσ ΔΡΟΙΑ- ΠΕΝΣΕΛΘ- ΗΕΤΓΑΡΙΑ- 
                                                                                                 ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ» 
                   
 
 

2ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ 

επί των προδικαςτικϊν προςφυγϊν των οικονομικϊν φορζων: 1) «ΤΟΜΘ ΑΝΩΝΥΜΘ  
ΕΤΑΙΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΩΝ ΥΡΟΔΟΜΘΣ»  (αρικ. πρωτοκ. 8039/  892/ 12-2-2018) και 2) ζνωςθ: 
α) Δ.ΚΑΝΝΑΒΟΣ- Κ.ΣΙΑΜΡΑΙΝΑΣ & Συνεργάτεσ Ο.Ε., β) ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΟΣ-ΤΗΙΑΤΗΙΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. και γ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΕΛΘΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΘΣ, ΓΕΩΓΙΟΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΙΟΥ Ο.Ε (αρικ. πρωτοκ. 9357/ 1018/ 16-2-2018), κατά τθσ υπ’ αρικ.  23/ 2018 
απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Ιωαννιτϊν.  
 
 
        Στα Ιωάννινα, τθν  Ραραςκευι 23 Φεβρουαρίου του ζτουσ 2018 και ϊρα 9:00 π.μ., 
ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ρολεοδομίασ του Διμου Ιωαννιτϊν, ςτα 
πλαίςια διενζργειασ του δθμόςιου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου 
εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΘ ΠΡΑΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ  (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τησ 
Δημοτικήσ Ενότητασ Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ- ΠΕΝΣΕΛΘ- 
ΗΕΤΓΑΡΙΑ- 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 Ραπανικολάου, Υπάλλθλοσ Διμου Ιωαννιτϊν (Τοπογράφοσ μθχ/κοσ ΡΕ) 

 Θεόδωροσ Μπαμπαςίκασ, Υπάλλθλοσ Διμου Ιωαννιτϊν (Τοπογράφοσ μθχ/κοσ ΡΕ) 

 Μαριαλζνα Κωνςταντι, Εκπρόςωποσ Τ.Ε.Ε. Θπείρου (Τοπογράφοσ μθχ/κοσ ΡΕ) 
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 Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 
και Υπθρεςιϊν   (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 Ρρακτικό Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και Ελζγχου και 
Βακμολόγθςθσ Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, 
6)τθν υπ’ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ιωαννιτϊν  
(ΑΔΑ: Ψ4ΣΔΩΕΩ-44Φ) περί ζγκριςθσ του 1ου Ρρακτικοφ ελζγχου των δικαιολογθτικϊν 
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ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν για τθ μελζτθ 
«ΜΕΛΕΣΘ ΠΡΑΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τησ Δημοτικήσ Ενότητασ Ιωαννίνων 
του Δήμου Ιωαννιτών ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ-ΠΕΝΣΕΛΘ- ΗΕΤΓΑΡΙΑ- ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ»,  
με το υπ’ αρικ. πρωτ. οικ. 7599/ 885/ 8-2-2018 ζγγραφό τθσ γνωςτοποίθςε θλεκτρονικά 
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 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)«ΤΟΜΘ ΑΝΩΝΥΜΘ  ΕΤΑΙΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΩΝ  ΥΡΟΔΟΜΘΣ» με δ.τ. ΤΟΜΘ Α.Ε.Μ.Ε.Υ (υπ’ 
αρικ. πρωτοκ. 8039/ 892/ 12-2-2018), νόμιμα εκπροςωποφμενθσ  και  
2)ζνωςθ μελετθτικϊν γραφείων: α) Δ.ΚΑΝΝΑΒΟΣ- Κ.ΣΙΑΜΡΑΙΝΑΣ & Συνεργάτεσ Ο.Ε. με 
δ.τ. INFOTERRA O.E., β) ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΟΣ-ΤΗΙΑΤΗΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΤΕΚΜΩΝ 
ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ και γ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΕΛΘΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΘΣ, ΓΕΩΓΙΟΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΙΟΥ Ο.Ε. με δ.τ. ΟΔΟΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ Ο.Ε. (υπ’ αρικ. πρωτοκ. 9357/ 1018/ 16-12-
2018), νόμιμα εκπροςωποφμενθσ 
       Οι ωσ άνω προςφυγζσ αςκικθκαν εμπρόκεςμα. 
       Ακολοφκωσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προζβθ ςτθν εξζταςθ των αςκθκζντων 
προςφυγϊν  και τθν επϋ αυτϊν γνωμοδότθςθ : 
       Ι) Υπ’ αρικ. πρωτοκ. 8039/ 892/ 12-2-2018 προδικαςτικι προςφυγι του οικονομικοφ 
φορζα «ΤΟΜΘ ΑΝΩΝΥΜΘ  ΕΤΑΙΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΩΝ ΥΡΟΔΟΜΘΣ» με δ.τ. ΤΟΜΘ  Α.Ε.Μ.Ε.Υ.  
       Με τθν προςφυγι ο ανωτζρω οικονομικόσ φορζασ ηθτά να ανακλθκεί ι ακυρωκεί εν 
μζρει θ υπϋ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και να δοκεί εντολι α) 
Αρςθσ του αποκλειςμοφ του  ςτθ φάςθ των δικαιολογθτικϊν και βακμολόγθςθσ τθσ 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ του και β) Αναβακμολόγθςθσ των προςφορϊν των οποίων 
βακμολογικθκε θ Τεχνικι Ρροςφορά των ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ προςφυγισ. Οι 
προβαλλόμενοι λόγοι είναι: 
       Α)Σχετικά με τον αποκλειςμό του προςφεφγοντα (παραγρ. 2.2.1.Α  και 2.2.1.Β τθσ 
προςφυγισ). Ειδικότερα: 
1)ςτθν παραγρ. 2.2.1.Α: ο προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι δεν ευςτακεί ο αποκλειςμόσ του 
για το λόγο που αναφζρεται ςτο 1ο Ρρακτικό ότι δθλ. «Δεν πλθρείται θ απαίτθςθ για επί 
πλζον ειδικι και επαγγελματικι ικανότθτα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 19.3.(β) 
τθσ Διακιρυξθσ αφοφ για τθ δθλωκείςα μελζτθ πράξθσ εφαρμογισ με βάςθ το ποςό τθσ 
τελικισ αμοιβισ τθσ που αντιςτοιχεί ςτθν κατθγορία 16, δεν προκφπτει θ απαιτοφμενθ 
τάξθ πτυχίου Δϋ και άνω». Για τθν τεκμθρίωςθ των ιςχυριςμϊν του αναφζρει ότι θ 
δθλωκείςα ςτθν προςφορά του παρόμοια μελζτθ είναι Δϋ τάξθσ και άνω  ςφμφωνα με τα 
τελευταία όρια  πτυχίων μελετϊν τθσ Εγκ. 10/ 2013 (Υ.Α. Δ15γ/οικ/ 3676/ 4-3-2013) για 
τθν κατθγορία των μελετϊν Τοπογραφίασ (16) πριν τθν κατάργθςθ των κάτω ορίων αλλά 
και ςφμφωνα με τα τελευταία όρια πτυχίων μελετϊν τθσ Εγκ. 5/ 2016 (Υ.Α ΔΝΣα/οικ 
10757/ ΦΝ 439.6/ 15-2-2016) για τθν κατθγορία των μελετϊν Τοπογραφίασ (16) μετά τθν 
κατάργθςθ των κάτω ορίων.  
2)ςτθν παραγρ.  2.2.1.Β: ο προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ ο 
αποκλειςμόσ του δεν είναι ςφννομοσ αφοφ οι περιπτϊςεισ αποκλειςμοφ αναφζρονται 
ςτο αρκ. 18 τθσ Διακιρυξθσ (εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, μθ καταβολι φόρου 
κλπ) ςε καμία από τισ οποίεσ δεν υπάγεται. Σφμφωνα δε με το αρκ. 102.5 του Ν. 4412/ 
2016 εφ’ όςον επίκειται αποκλειςμόσ, υποχρεωτικά ηθτοφνται διευκρινίςεισ από τον 
προςφζροντα κάτι που δεν ζγινε για το ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό παρά το ςχετικό 
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ζγγραφο-διαμαρτυρία  που κατζκεςε ςτο Διμο (αρικ. πρωτοκ. 80151/ 8730/ 27-11-
2017). 
       Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ: 
       1) Σφμφωνα με τθ Διακιρυξθ, θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με βάςθ το κριτιριο του 
άρκρου 21 αυτισ (Κριτιριο ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κριτιρια αξιολόγθςθσ προςφοράσ), 
ςε προςφζροντα ο οποίοσ δεν αποκλείεται από   
τθ ςυμμετοχι βάςει του άρκρου 18 (Λόγοι αποκλειςμοφ)  και πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 19 τθσ Διακιρυξθσ (Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ).  
       Στο άρκρο 19 περιγράφονται τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που πρζπει να διακζτει 
κάκε προςφζρων για τθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, ιτοι άρκρα 19.1: Καταλλθλότθτα για 
τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, 19.2: Οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια και 19.3: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα. 
        Το άρκρο 19.3 τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα που πρζπει να διακζτει κάκε προςφζρων για τθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ. Στθν 
παραγρ. (β) του ανωτζρω άρκρου περιγράφεται θ απαίτθςθ για «(β) επί πλζον ειδικι 
τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα θ οποία να αποδεικνφεται από τθν εκπόνθςθ 
παρόμοιων με τθν υπό ανάκεςθ μελετϊν, οι οποίεσ εκτελζςκθκαν και κυρϊκθκαν τθν 
τελευταία δεκαετία με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ του υποψθφίου οικονομικοφ φορζα 
(τουλάχιςτον μιασ μελζτθσ). Ωσ παρόμοιεσ μελζτεσ νοοφνται μελζτεσ πράξεων εφαρμογισ 
ςε επίπεδο τουλάχιςτον μίασ πολεοδομικισ ενότθτασ ι ενόσ οικιςμοφ κάτω των 2000 
κατοίκων, κατθγορίασ 16 (Μελζτεσ Τοπογραφίασ) και πτυχίων τάξεων Δϋ και άνω.»  
       Στθν περίπτωςθ του προςφεφγοντα οικονομικοφ φορζα, όπωσ προκφπτει και από το 
1ο Ρρακτικό ελζγχου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των 
τεχνικϊν προςφορϊν, ο μόνοσ λόγοσ αποκλειςμοφ του ιταν επειδι δεν πλθροφςε τθν 
απαίτθςθ για επί πλζον ειδικι τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο αρκ. 19.3(β) τθσ Διακιρυξθσ.  
        Ειδικότερα, όπωσ προκφπτει από τισ ςελ. (105) ζωσ (111) του Τεφχουσ 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ τθσ προςφοράσ του, θ δθλωκείςα ωσ απόδειξθ τθσ 
αιτοφμενθσ εμπειρίασ, παρόμοια μελζτθ με τίτλο: «Μελζτθ Εφαρμογισ τθσ 
Ρολεοδομικισ Μελζτθσ ΕΡΑ περιοχισ «Γειτονιά 2- Ατταλοσ-Αγ. Νικόλαοσ» τθσ Δθμοτικισ 
Κοινότθτασ Καματεροφ του Διμου Αγ. Αναργφρων τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ»,  
ανατεκείςα από το ΥΡΕΧΩΔΕ, κυρϊκθκε με τθν υπ’ αρικ. 22842/ 31-12-2010 απόφαςθ 
Νομάρχθ Ακθνϊν και μεταγράφθκε ςτο Υποκθκοφυλακείο Αχαρνϊν και θ τελικι αμοιβι 
τθσ  ανζρχονταν ςτο ποςό των  299.343,52 €. 
        Σφμφωνα με τισ υπ’ αρικ. Δ15/ οικ/ 11819/ 2-6-2010 (ΦΕΚ 896/ Β/ 22-6-2010) και 
Δ15/ οικ/ 6655/ 22-3-2011 (ΦΕΚ 743 Β/ 5-5-2011) αποφάςεισ Υφυπουργοφ Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων περί κακοριςμοφ των ορίων αμοιβϊν μελετϊν ετϊν 2010 και 
2011, αντίςτοιχα, τα όρια αμοιβϊν μελετϊν για τθν κατθγορία (16) : Μελζτεσ 
Τοπογραφίασ,  για τθν χρονικι περίοδο από 22-6-2010 ζωσ 5-5-2011,  ιταν: 
ΡΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΘΣ: Από 0.0029 € ζωσ 38.826 € 
ΡΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΘΣ: Από 19.413 € ζωσ 97.065 €  
ΡΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΘΣ: Από 58.239 € ζωσ 349.435 € 
ΡΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΘΣ: Από 155.304 € ζωσ 776.522 €    
ΡΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΘΣ: Από 232.957 € και άνω 
        Από τα παραπάνω προκφπτει ότι θ εν λόγω δθλωκείςα μελζτθ κατθγορίασ (16), με 
βάςθ το χρόνο κφρωςισ τθσ (31-12-2010)  και  τθν τελικι  αμοιβι τθσ, είναι πτυχίου 
τάξθσ Γϋ και άνω.  Θ μελζτθ αυτι δεν μπορεί να χαρακτθριςκεί πτυχίου τάξθσ Δϋ και άνω 
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διότι θ αμοιβι τθσ είναι κάτω του ποςοφ των 349.435 € που είναι το ανϊτατο όριο του 
πτυχίου Γϋ τάξθσ.  
        Οι αναφερόμενεσ ςτθν προςφυγι εγκφκλιοι με αρικ. 10/ 2013 και 5/ 2016 για τα 
όρια πτυχίων μελετϊν για τισ περιόδουσ από  21-3-2013 ζωσ 20-3-2014 και από 21-3-
2016 ζωσ 20-3-2017, αντίςτοιχα, εκδόκθκαν μετά τθν 31-12-2010 που είναι θ 
θμερομθνία κφρωςθσ τθσ δθλωκείςασ ωσ εμπειρία μελζτθσ και ςυνεπϊσ δεν ζτυχαν επ’ 
αυτισ εφαρμογι. 
        2)Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρκρ. 102 του Ν. 4412/ 2016 περί ςυμπλιρωςθσ 
αποςαφινιςθσ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν: «1. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ 
τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία…..», «2.Η 
πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ 
πλθμμζλειεσ θ πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, 
ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ 
και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν 
ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ 
το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελι ςιμανςθ 
των αντιγράφων που εκδίδονται……….Η ςυμπλιρωςθ ι διευκρίνιςθ κατά το πρϊτο 
εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι 
εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι 
ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα , εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ 
υποβλθκεί» ……… «5. Η παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι 
υποψιφιο, ςφμφωνα με τισ παραγρ. 1 ζωσ 4, είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα 
αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των 
δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ.» 
        Ππωσ προκφπτει από τα προαναφερόμενα ςτθν παραγρ.(1), ο μόνοσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ του προςφεφγοντα οικονομικοφ φορζα ιταν επειδι δεν πλθροφςε τθν 
απαίτθςθ για επί πλζον ειδικι τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο αρκ. 19.3 (β) τθσ Διακιρυξθσ. Ο προςφεφγων ςυμπλιρωςε ςτο ΕΕΕΣ 
ςτο υποχρεωτικό από τθ διακιρυξθ πεδίο: Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ,  Γ: Τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα (ςελ. 26 τθσ προςφοράσ), τθν ωσ απόδειξθ τθσ αιτοφμενθσ 
εμπειρίασ παρόμοια μελζτθ με τίτλο: «Μελζτθ Εφαρμογισ τθσ Ρολεοδομικισ Μελζτθσ 
ΕΡΑ περιοχισ «Γειτονιά 2- Ατταλοσ-Αγ. Νικόλαοσ» τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Καματεροφ 
του Διμου Αγ. Αναργφρων τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ» και ςτισ ςελίδεσ (105) ζωσ (111) τθσ 
προςφοράσ του υπζβαλε πίνακα με παρόμοιασ φφςθσ μελζτεσ όπου διλωςε τθν 
παραπάνω μελζτθ, ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ κακϊσ και το υπ’ αρικ. 15760/ 28-3-2017 
ζγγραφο ΥΡΕΝ περί παραλαβισ τθσ δθλωκείςασ μελζτθσ. Τα ωσ άνω υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά και ζγγραφα ιταν απολφτωσ ςαφι  και για το λόγο αυτό κατά τθ 
διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ εν λόγω προςφοράσ   δεν ηθτικθκαν διευκρινίςεισ, 
λιφκθκαν όμωσ υπ’ όψθ και ο προςφεφγων οικονομικόσ φορζασ  αποκλείςτθκε επειδι θ 
δθλωκείςα παρόμοια μελζτθ δεν είναι πτυχίου τάξθσ Δϋ και άνω και επομζνωσ δεν 
πλθροί τα αναφερόμενα ςτο αρκ. 19.3 (β) τθσ Διακιρυξθσ.   
        Για τουσ παραπάνω λόγουσ, γνωμοδοτοφμε υπζρ τθσ απόρριψθσ των ιςχυριςμϊν 
του προςφζροντα οικονομικοφ φορζα που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1.Α και 
2.2.1.Β τθσ υποβλθκείςασ προδικαςτικισ προςφυγισ. 
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       Β) Σχετικά με τθ βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν (παραγρ. 2.2.2.Α και 2.2.2.Β 
τθσ προςφυγισ) των τριϊν οικονομικϊν φορζων των οποίων ελζγχκθκαν και 
αξιολογικθκαν οι τεχνικζσ προςφορζσ. 
       Οι λόγοι που αναφζρονται ςτισ παραγρ. 2.2.2.Α (Υπζρβαςθ ςελίδων) περί υπζρβαςθσ 
του μεγζκουσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν των τριϊν οικονομικϊν φορζων των οποίων οι 
προςφορζσ βακμολογικθκαν, πζραν του ορίου των 30 ςελίδων που ορίηεται ςτθ 
Διακιρυξθ και παραγρ. 2.2.2.Β (Μείωςθ τθσ βακμολογίασ) περί μείωςθσ τθσ 
βακμολογίασ λόγω  τθσ υπζρβαςθσ των ςελίδων,  είναι απορριπτζοι διότι όπωσ παγίωσ 
νομολογείται, με τον ανωτζρω αποκλειςμό του ο προςφεφγων οικονομικόσ φορζασ 
κατζςτθ τρίτοσ ωσ προσ το διαγωνιςμό και δεν ζχει, ωσ εκ τοφτου, ζννομο ςυμφζρον να 
αμφιςβθτιςει τθ νομιμότθτα ςυμμετοχισ άλλου διαγωνιηομζνου (Ε.Α. Σ.τ.Ε. 64/ 2012, 
66/ 2012, 1156/ 2010, 695,311/ 2009)    
 
       ΙΙ) Υπ’ αρικ. πρωτοκ. 9357/ 1018/ 16-2-2018 προδικαςτικι προςφυγι του 
οικονομικοφ φορζα τθσ ζνωςθσ         
α)Δ.ΚΑΝΝΑΒΟΣ- Κ.ΣΙΑΜΡΑΙΝΑΣ & Συνεργάτεσ Ο.Ε. με δ.τ. INFOTERRA O.E., β) 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΟΣ-ΤΗΙΑΤΗΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΤΕΚΜΩΝ ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ και γ) ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΑΤΣΑΕΛΘΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΘΣ, ΓΕΩΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΙΟΥ Ο.Ε. με δ.τ. 
ΟΔΟΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ Ο.Ε. 
       Θ ζνωςθ ηθτά τθν  αποδοχι τθσ προςφυγισ τθσ ςτο ςφνολό τθσ και τθν ανάκλθςθ ι 
ακφρωςθ εν μζρει τθσ υπ’ αρικ. 23/ 2018 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ δίνοντασ 
εντολι άρςθσ του αποκλειςμοφ τθσ  ςτθ φάςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και 
βακμολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ τθσ. Οι προβαλλόμενοι  λόγοι είναι:         
       1) 1οσ λόγοσ: θ ζνωςθ ιςχυρίηεται ότι δεν ευςτακεί ο πρϊτοσ λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ 
από τθν περαιτζρω διαδικαςία του διαγωνιςμοφ  ςφμφωνα με το  1ο Ρρακτικό ότι δθλ. 
«Δεν πλθρείται θ απαίτθςθ για επί πλζον ειδικι και επαγγελματικι ικανότθτα ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 19.3.(β) τθσ Διακιρυξθσ αφοφ για καμία από τισ δθλωκείςεσ 
μελζτεσ πράξθσ εφαρμογισ  με βάςθ τα ποςά των τελικϊν αμοιβϊν τουσ που 
αντιςτοιχοφν ςτθν κατθγορία 16, δεν προκφπτει θ απαιτοφμενθ τάξθ πτυχίου Δϋ και 
άνω»,  επειδι  οι παρόμοιεσ μελζτεσ κατθγορίασ (16) που δθλϊκθκαν ςτθν προςφορά 
τουσ για τθν απόδειξθ τθσ αιτοφμενθσ εμπειρίασ είναι τάξεωσ Δϋ και άνω όπωσ 
αποδεικνφεται από τα όρια αμοιβϊν μελετϊν που κακορίςκθκαν με τισ υπ’ αρικ. Εγκ. 4/ 
17-2-2014 (Υ.Α. Δ17γ/ 02/ 24/ ΦΝ 439.6), Εγκ 7/ 1-4-2015 (Υ.Α. ΔΝΣα/οικ. 21409/ ΦΝ 
439.6) , τθν Εγκ. 5/ 14-3-2017 (Υ.Α. ΔΝΣγ/ 12298/ ΦΝ 439.6) που ίςχυε κατά το χρόνο 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ και το αρκ. 59 του Ν. 4278/ 2014 περί κατάργθςθσ των 
κατϊτατων ορίων προεκτιμϊμενων αμοιβϊν μελετϊν ανά κατθγορία και τάξθ. 
       2) 2οσ λόγοσ:  θ ζνωςθ ιςχυρίηεται ότι ο δεφτεροσ λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ ςφμφωνα 
με το 1ο Ρρακτικό Διαγωνιςμοφ, ότι «Στο ΕΕΕΣ, Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ Γ: Τεχνικι 
και επαγγελματικι ικανότθτα, δεν ςυμπλθρϊκθκαν τα υποχρεωτικά πεδία που 
αφοροφςαν τθν περιγραφι του τεχνικοφ προςωπικοφ και των επαγγελματικϊν του 
προςόντων, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκπόνθςθ τθσ ςφμβαςθσ», δεν ευςτακεί 
αφοφ με βάςθ τθν παραγρ. 5, αρκ. 102 του Ν. 4412/ 2016 , θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα 
ζπρεπε υποχρεωτικά να ηθτιςει διευκρινίςεισ πριν τον αποκλειςμό τθσ από τθν 
περαιτζρω διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. 
       Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ: 
       1) Στθν προςφορά τθσ ζνωςθσ ωσ απόδειξθ τθσ αιτοφμενθσ ςτο αρκρ. 19.3(β) τθσ 
Διακιρυξθσ, εμπειρίασ, δθλϊκθκαν οι ακόλουκεσ παρόμοιεσ μελζτεσ:   
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α)Ρράξθ εφαρμογισ τθσ περιοχισ Γζφυρασ Ράςχου ΙΙ τθσ πολεοδομικισ ενότθτασ VI (Στρατϊνεσ) 
του Διμου Τρικκαίων, ανατεκείςα από το Διμο Τρικκαίων,    με αντικείμενο: Εκπόνθςθ Αϋ και Βϋ 
κεφαλαίου τθσ Ρ.Ε. κακϊσ και ταυτοποίθςθ με το Εκνικό Κτθματολόγιο, αμοιβισ 79.670,22 € και 
περαίωςθ τθν 27-11-2012. 
Ρρόκειται για τμιμα  μελζτθσ πράξθσ εφαρμογισ και όχι για ολόκλθρθ μελζτθ όπωσ ηθτείται ςτθ 
Διακιρυξθ, αφοφ ςτο αντικείμενό τθσ δεν περιλαμβάνεται  θ εκπόνθςθ του Γϋ  κεφαλαίου τθσ 
μελζτθσ που αφορά τθ ςφνταξθ των πινάκων και διαγραμμάτων τθσ πράξθσ εφαρμογισ.  
β)Ρράξθ εφαρμογισ του .Σ. τθσ  Δ.Κ. Ρεδινισ Δ.Ε. Μπιηανίου Διμου Ιωαννιτϊν, ανατεκείςα 
από το Διμο Ιωαννιτϊν, αμοιβισ 165.480,35 €,  θ οποία κυρϊκθκε με τθν υπ’ αρικ. 1059/ 9-4-
2009 απόφαςθ Νομάρχθ Ιωαννίνων. 
Σφμφωνα με τισ υπ’ αρικ. Δ15/οικ/ 13333/ 26-5-2008 (ΦΕΚ 1124/ β/ 18-6-2008 )  και υπ’ αρικ. 
Δ15/ οικ/ 19263/ 2009 (ΦΕΚ 1837/ Β/ 3-9-2009) αποφάςεισ Υπ. ΡΕΧΩΔΕ περί κακοριςμοφ των 
ορίων αμοιβϊν μελετϊν ετϊν 2008 και 2009, αντίςτοιχα, τα όρια αμοιβϊν μελετϊν για τθν 
κατθγορία (16): Μελζτεσ Τοπογραφίασ, για τθν χρονικι περίοδο από 18-6-2008 ζωσ 3-9-2009, 
ιταν:  
ΡΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΘΣ: Από 0.0029 € ζωσ 37.007 € 
ΡΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΘΣ: Από 18.503 € ζωσ 92.517 €  
ΡΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΘΣ: Από 55.510 € ζωσ 333.059 € 
ΡΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΘΣ: Από 148.026 € ζωσ 740.132 €    
ΡΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΘΣ: Από 222.040 € και άνω 
         Από τα παραπάνω προκφπτει ότι θ εν λόγω δθλωκείςα  μελζτθ κατθγορίασ (16), με βάςθ το 
χρόνο κφρωςισ τθσ (9-4-2009) και τθν αμοιβι τθσ 165.480,35 €, είναι πτυχίου τάξθσ Γϋ και άνω. 
Θ μελζτθ αυτι δεν μπορεί να χαρακτθριςκεί πτυχίου τάξθσ  Δϋ και άνω διότι θ αμοιβι τθσ είναι 
κάτω του ποςοφ των  333.059 € που είναι το ανϊτατο όριο του πτυχίου Γϋ τάξθσ.      
γ)Ρράξθ εφαρμογισ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ περιοχισ επζκταςθσ γειτονιϊν Ι2, VII13 και VII14 
Καμινάδων του Διμου Καρδίτςασ , ανατεκείςα από το Διμο Καρδίτςασ , αμοιβισ 59.443,97 € 
και θμερομθνία κφρωςθσ τθν 22-7-2008.  
Από  τα παραπάνω όρια αμοιβϊν μελετϊν  κατθγορίασ (16) για τθ χρονικι περίοδο από 18-6-
2008 ζωσ 3-9-2009, προκφπτει ότι θ ωσ άνω μελζτθ με βάςθ το χρόνο κφρωςισ τθσ (22-7-2008) 
και τθν αμοιβι τθσ , είναι πτυχίου Βϋ τάξθσ και άνω. Θ μελζτθ αυτι δεν μπορεί να χαρακτθριςκεί 
πτυχίου τάξθσ Δ΄ και άνω διότι θ αμοιβι τθσ είναι κάτω του ποςοφ των 92.517,0 € που είναι το 
ανϊτατο όριο του πτυχίου Βϋ τάξθσ. 
        Οι αναφερόμενεσ ςτθν προςφυγι εγκφκλιοι με αρικ. 4/ 2014, 7/ 2015, 5/ 2017 για τα 
όρια πτυχίων μελετϊν για τισ περιόδουσ από  21-3-2014 ζωσ 20-3-2015, από 21-3-2015 
ζωσ 20-3-2016 και από 21-3-2017 ζωσ 20-3-2018, αντίςτοιχα, εκδόκθκαν μετά τισ 9-4-
2009 και 22-7-2008  που είναι οι θμερομθνίεσ κφρωςθσ των δθλωκειςϊν ωσ εμπειρία 
μελετϊν και ςυνεπϊσ δεν ζτυχαν επ’ αυτϊν εφαρμογι. 
        Για τουσ παραπάνω λόγουσ, γνωμοδοτοφμε υπζρ τθσ απόρριψθσ του πρϊτου λόγου  
τθσ ανωτζρω προδικαςτικισ προςφυγισ. 
        2) Εχοντασ υπ’ όψθ τισ διατάξεισ του άρκρ. 91 του Ν. 4412/ 2016 (Λόγοι απόρριψθσ) όπου 
«Η ανακζτουςα αρχι  με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, απορρίπτει ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: α)……….., β)Η οποία περιζχει ατζλειεσ, 
ελλζιψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, 
εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν 
αποςαφινιςθ και ςυμπλιρωςι τθσ , ςφμφωνα με το αρκ. 102, γ)………………..», τθσ παραγρ. 5 του 
αρκρ. 102 του Ν. 4412/ 2016 όπου «5. Η παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον 
προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τισ παραγρ. 1 ζωσ 4, είναι υποχρεωτικι για τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των 
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δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ», ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι παρά 
τισ ςχετικζσ διευκρινίςεισ που είχαν δοκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ με το υπ’ αρικ. 
55780/ 5887/ 30-8-2017 ζγγραφό τθσ (Απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ 2) που αναρτικθκε ςτθ 
ςχετικι με το διαγωνιςμό ιςτοςελίδα του Διμου, επειδι οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
περιγραφι του τεχνικοφ προςωπικοφ και των επαγγελματικϊν του προςόντων που κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν εκπόνθςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν ορίςκθκαν ςτθ Διακιρυξθ ωσ 
κριτιριο επιλογισ, γνωμοδοτοφμε υπζρ τθσ αποδοχισ του δεφτερου λόγου τθσ 
προςφυγισ. Ρλιν, όμωσ, για τθν  προςφεφγουςα ζνωςθ ιςχφει ο πρϊτοσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ τθσ από τθν περαιτζρω διαδικαςία του διαγωνιςμοφ επειδι οι δθλωκείςεσ 
ωσ απόδειξθ τθσ αιτοφμενθσ εμπειρίασ, παρόμοιεσ μελζτεσ δεν είναι  πτυχίου τάξθσ Δ΄ και 
άνω ωσ ορίηεται ςτο αρκ. 19.3.(β) τθσ Διακιρυξθσ. 
 
 
                                                              Γνωμοδοτοφμε  
υπζρ τθσ απόρριψθσ  των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και τον αποκλειςμό από τθν 
περαιτζρω διαδικαςία του διαγωνιςμοφ, των κάτωκι οικονομικϊν φορζων :  
1)«ΤΟΜΘ ΑΝΩΝΥΜΘ  ΕΤΑΙΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΩΝ  ΥΡΟΔΟΜΘΣ» με δ.τ. ΤΟΜΘ Α.Ε.Μ.Ε.Υ (υπ’ 
αρικ. πρωτοκ. 8039/ 892/ 12-2-2018) και  
2)ζνωςθ μελετθτικϊν γραφείων: α)Δ.ΚΑΝΝΑΒΟΣ- Κ.ΣΙΑΜΡΑΙΝΑΣ & Συνεργάτεσ Ο.Ε. με 
δ.τ. INFOTERRA O.E., β) ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΟΣ-ΤΗΙΑΤΗΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΤΕΚΜΩΝ 
ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ και γ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΕΛΘΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΘΣ, ΓΕΩΓΙΟΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΙΟΥ Ο.Ε. με δ.τ. ΟΔΟΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ Ο.Ε. (υπ’ αρικ. πρωτοκ. 9357/ 1018/ 16-12-
2018), 
για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ςκεπτικό του παρόντοσ Ρρακτικοφ. 
 
          Το παρόν 2ο Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ κα υποβλθκεί για ζγκριςθ ςτθν 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν. 

 
                                 Ιωάννινα 23-2-2018 
 
         Θ  Πρόεδροσ       Σα μζλη 
 
 

1. Αικατ. Παπανικολάου     2. Θεόδωροσ Μπαμπαςίκασ 
      Σοπογράφοσ μηχ/κοσ                                     Σοπογράφοσ μηχ/κοσ 
       
                                                                              3. Μαριαλζνα Κωνςταντή 
                                                                                  Σοπογράφοσ μηχ/κοσ 

 
 
 
Στθ ςυνζχεια το λόγο πιρε ο κ. Νικολόσ Απόςτολοσ εκπρόςωποσ μελετθτικοφ ςχιματοσ 
και πρότεινε να γίνει δεκτι θ προςφυγι τθσ  ζνωςθσ μελετθτικϊν γραφείων  
α)Δ.Κανναβόσ - Κ.Σιαμπαρίνασ &Συνεργάτεσ Ο.Ε με δ.τ «INFOTERA Ο.Ε» 
β) Κόκκινοσ - Νικολόσ -Τηιάτηιοσ και ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ «ΤΕΚΜΩΝ ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ» 
γ) Κωνςταντίνοσ Τςατςαρζλθσ , Ευάγγελοσ Μουτςανίδθσ , Γεϊργιοσ Σακελλαρίου Ο.Ε με 
δ.τ «ΟΔΟΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ» 
διότι  μία από τισ  μελζτεσ που δθλϊκθκαν ςτθν προςφορά τουσ για τθν απόδειξθ τθσ 
αιτοφμενθσ εμπειρίασ, και ςυγκεκριμζνα θ μελζτθ πράξθσ εφαρμογισ ρυμοτομικοφ 
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ςχεδίου τθσ Δ.Κ Ρεδινισ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μπιηανίου του Διμου Ιωαννιτϊν , θ 
οποία κυρϊκθκε  με τθν υπ. αρικμ. 1059/9-5-2009 απόφαςθ Νομάρχθ Ιωαννίνων  , με 
αμοιβι 165480.35€ , βριςκόταν εντόσ του εφρουσ του πτυχίου Δ` τάξθσ  ςτθν κατθγορία 
16 , όπωσ προκφπτει από τισ υπ. αρικμ. Δ15/οικ/13333/26-5-2008 (ΦΕΚ 1124/β/18-6-
2008) και υπ.αρικμ. Δ15/οικ/19263/2009 (ΦΕΚ 1837/Β/3-9-2009) αποφάςεισ  Υπ. 
ΡΕΧΩΔΕ  περί κακοριςμοφ ορίων αμοιβϊν μελετϊν ετϊν 2008 και 2009 , ςφμφωνα με 
τισ οποίεσ τα όρια του μελετθτικοφ πτυχίου Δ` τάξθσ ιταν από 148.026€ ζωσ 740.132€. 
Άποψθ που ενιςχφεται από το γεγονόσ τθσ κατάργθςθσ των κατϊτατων ορίων αμοιβϊν 
μελετϊν ανά κατθγορία και τάξθ  , με το άρκρο 59 του Ν.4278/2014 , ςε ςυνδυαςμό με 
το ότι πράγματι ςτθν προκιρυξθ  τθσ μελζτθσ δεν αναφζρεται κατϊτατο όριο αμοιβισ 
μελζτθσ , παρά το γενικόλογο  «….Δ` τάξθσ και άνω» , από το οποίο δεν προκφπτει 
ςαφϊσ ότι κα πρζπει να αποκλειςτεί από τθ ειδικι επαγγελματικι ικανότθτα  μια 
μελζτθ τθσ οποίασ ο προχπολογιςμόσ  βρίςκεται ςτο επικαλυπτόμενο τμιμα των 
μελετθτικϊν πτυχίων Γ` και Δ` τάξθσ και το οποίο ςε κάθε περίπτωςη αποτελοφςε , το 
κατώτατο όριο ςυμμετοχήσ του πτυχίου Δ` τάξησ ςτον διαγωνιςμό. Άλλωςτε τα πτυχία 
Δ` τάξθσ είναι εταιρικά πτυχία και εμπεριζχουν από μόνα τουσ τθν μζγιςτθ εμπειρία 
που μπορεί να ενςωματωκεί ςτα ατομικά πτυχία από Α` , Β` και Γ` τάξθσ από τα οποία 
αποτελείται. 
 
Στθ ςυνζχεια ο λόγοσ δόκθκε ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ θ οποία επζμεινε ςτο 
Ρρακτικό που ςυνζταξε. 
 

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

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Για την εταιρεία «ΣΟΜΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΘ» 
 
Α)κάνει δεκτό το πρϊτο ςκζλοσ τθσ προςφυγισ του διαγωνιηόμενου οικονομικοφ φορζα 
«ΣΟΜΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΘ» με δ.τ. «ΣΟΜΘ Α.Ε.Μ.Ε.Τ» που 
αφορά τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου τθσ ειδικισ επαγγελματικισ ικανότθτασ αφοφ  θ δθλωκείςα 
ωσ απόδειξθ τθσ αιτοφμενθσ εμπειρίασ, παρόμοια μελζτθ με τίτλο:  «Μελζτθ Εφαρμογισ 
τθσ Ρολεοδομικισ Μελζτθσ ΕΡΑ περιοχισ «Γειτονιά 2- Ατταλοσ-Αγ. Νικόλαοσ» τθσ 
Δθμοτικισ Κοινότθτασ Καματεροφ του Διμου Αγ. Αναργφρων τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ»,  
που κυρϊκθκε με τθν υπ’ αρικ. 22842/ 31-12-2010 απόφαςθ Νομάρχθ Ακθνϊν, με αμοιβι 
299.343,52 €, βριςκόταν εντόσ του εφρουσ του πτυχίου Δϋ τάξθσ ςτθν κατθγορία 16, όπωσ 
προκφπτει από τισ  υπ’ αρικ. Δ15/ οικ/ 11819/ 2-6-2010 (ΦΕΚ 896/ Β/ 22-6-2010) ) και Δ15/ 
οικ/ 6655/ 22-3-2011 (ΦΕΚ 743 Β/ 5-5-2011) αποφάςεισ Υφυπουργοφ Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων περί κακοριςμοφ των ορίων αμοιβϊν μελετϊν για τθν χρονικι 
περίοδο από 22-6-2010 ζωσ 5-5-2011 και τισ Εγκυκλίουσ 10/ 2013 (Αρ. πρωτ. Δ15γ/ 014/ 
3676/ 4-3-2013) και 5/ 2016 (Αρ. Ρρωτ. ΔΝΣα/ οικ10757/ ΦΝ 439.6/ 15-2-2016). 
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Β)απορρίπτει το δεφτερο ςκζλοσ τθσ προςφυγισ του διαγωνιηόμενου οικονομικοφ φορζα 
«ΣΟΜΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΘ» με δ.τ. «ΣΟΜΘ Α.Ε.Μ.Ε.Τ» που 
αφορά τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των τριϊν οικονομικϊν φορζων 
(ΧΩΟΤΕΧΝΙΚΘ Α.Ε., ΟΟΣΘΜΟ ΑΤΕ, ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΦΩΤΟΓΑΜΜΕΤΙΚΘ) που αξιολογικθκαν 
από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ επειδι:  
             Στο άρκρο 20.2 τθσ Διακιρυξθσ, καταγράφονται όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα που 
περιλαμβάνει ο φάκελοσ «Τεχνικισ Ρροςφοράσ» και αναγράφεται μεταξφ άλλων: «Η 
Τεχνικι 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 
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.» 
               Για το κζμα αυτό και εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ από τθ Διακιρυξθ προκεςμίασ κατά 
το άρκρο 2.3 αυτισ (ζωσ 6-9-2017), με το υπ’ αρικ. πρωτοκ. 55780/ 5887/ 30-8-2017 
ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ διευκρινίςκθκε  ότι  τα αναλυτικά βιογραφικά 
ςθμειϊματα δεν προςμετρϊνται ςτο όριο των τριάντα (30) ςελίδων. Το ζγγραφο αυτό 
αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου τθν 31-8-2017 και επίςθσ γνωςτοποιικθκε με 
θλεκτρονικά μζςα και fax,  ςτον οικονομικό φορζα «ΤΟΜΘ ΑΝΩΝΥΜΘ  ΕΤΑΙΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΓΩΝ  ΥΡΟΔΟΜΘΣ» με το υπ’ αρικ. πρωτοκ. 57138/ 6041/ 1-9-2017 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ.  
Κατά ςυνζπεια ορκά αξιολογικθκαν οι τεχνικζσ προςφορζσ των τριϊν οικονομικϊν φορζων 
και εςφαλμζνα προςμετρικθκαν από τον παραπάνω οικονομικό φορζα ςτο μζγεκοσ των 
ςελίδων των  Τεχνικϊν Ρροςφορϊν τα βιογραφικά ςθμειϊματα. Μετά τθν αφαίρεςθ των 
ςελίδων που αφοροφν βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν των ομάδων, το μζγεκοσ των 
Τεχνικϊν Ρροςφορϊν των τριϊν οικονομικϊν φορζων που αξιολογικθκαν, διαμορφϊνεται 
ωσ εξισ: 
1)ΧΩΟΤΕΧΝΙΚΘ Α.Ε. (Α/Α φακζλου 5): 35 ςελίδεσ. Το μζγεκοσ του τεφχουσ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ του φορζα αυτοφ υπερβαίνει το όριο  των 30 ςελίδων που ορίηει θ διακιρυξθ , 
κατά 5 ςελίδεσ από τισ οποίεσ οι 4 ςελίδεσ αποτελοφν ξεχωριςτό πίνακα του διατικζμενου  
εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ. Ο διατικζμενοσ εξοπλιςμόσ και λογιςμικό αναφζρεται και ςτθν 
πρόταςθ Μεκοδολογίασ του ανωτζρω οικονομικοφ φορζα και ωσ εκ τοφτου οι 4 ςελίδεσ του 
ξεχωριςτοφ πίνακα του διατικζμενου  εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ κεωρικθκε πλεονάηον 
υλικό που δεν λιφκθκε υπ’ όψθ κατά τθν αξιολόγθςθ.  
2)ΟΟΣΘΜΟ ΑΤΕ (Α/Α φακζλου 6): 44 ςελίδεσ ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται ζνασ 
χάρτθσ, ζνασ ορκοφωτοχάρτθσ με τθν περιοχι τθσ μελζτθσ και 13 ςελίδεσ με διάφορεσ 
φωτογραφίεσ τθσ περιοχισ. Το μζγεκοσ του τεφχουσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του φορζα 
αυτοφ 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. Στθν Τεχνικι Εκκεςθ 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 
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Τεχνικισ Εκκεςθσ και καταγράφθκαν από τθν Επιτροπι ωσ δεδομζνο πλιν, όμωσ, δεν 
αποτζλεςαν κριτιριο για τθ βακμολόγθςθ.  
3)ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΦΩΤΟΓΑΜΜΕΤΙΚΘ (Α/Α φακζλου 7): 30 ςελίδεσ ακριβϊσ, οπότε δεν υπάρχει 
κζμα υπζρβαςθσ.  

 
Για την Ζνωςη μελετητικών γραφείων α)Δ.ΚΑΝΝΑΒΟ-Κ. ΙΑΜΠΑΡΙΝΑ & υνεργάτεσ 
Ο.Ε., β) ΚΟΚΚΙΝΟ-ΝΙΚΟΛΟ-ΣΗΙΑΣΗΙΟ & ΙΑ Ε.Ε και γ)ΚΩΝ/ΝΟ ΣΑΣΑΡΕΛΘ, 
ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΜΟΤΣΑΝΙΔΘ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ Ο.Ε. 
 

κάνει  δεκτι τθν προςφυγι τθσ  ζνωςθσ μελετθτικϊν γραφείων : 
α)Δ.Κανναβόσ - Κ.Σιαμπαρίνασ &Συνεργάτεσ Ο.Ε με δ.τ «INFOTERA Ο.Ε» 
β) Κόκκινοσ - Νικολόσ -Τηιάτηιοσ και ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ «ΤΕΚΜΩΝ ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ» 
γ) Κωνςταντίνοσ Τςατςαρζλθσ , Ευάγγελοσ Μουτςανίδθσ , Γεϊργιοσ Σακελλαρίου Ο.Ε με 
δ.τ «ΟΔΟΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ», διότι  μία από τισ  μελζτεσ που δθλϊκθκαν ςτθν προςφορά 
τουσ για τθν απόδειξθ τθσ αιτοφμενθσ εμπειρίασ , και ςυγκεκριμζνα θ μελζτθ πράξθσ 
εφαρμογισ ρυμοτομικοφ ςχεδίου τθσ Δ.Κ Ρεδινισ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μπιηανίου 
του Διμου Ιωαννιτϊν , θ οποία κυρϊκθκε  με τθν υπ. αρικμ. 1059/9-5-2009 απόφαςθ 
Νομάρχθ Ιωαννίνων  , με αμοιβι 165480.35€ , βριςκόταν εντόσ του εφρουσ του πτυχίου 
Δ` τάξθσ  ςτθν κατθγορία 16 , όπωσ προκφπτει από τισ υπ. αρικμ. Δ15/οικ/13333/26-5-
2008 (ΦΕΚ 1124/β/18-6-2008) και υπ.αρικμ. Δ15/οικ/19263/2009 (ΦΕΚ 1837/Β/3-9-
2009) αποφάςεισ  Υπ. ΡΕΧΩΔΕ  περί κακοριςμοφ ορίων αμοιβϊν μελετϊν ετϊν 2008 και 
2009 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ τα όρια του μελετθτικοφ πτυχίου Δ` τάξθσ ιταν από 
148.026€ ζωσ 740.132€. Άποψθ που ενιςχφεται από το γεγονόσ τθσ κατάργθςθσ των 
κατϊτατων ορίων αμοιβϊν μελετϊν ανά κατθγορία και τάξθ  , με το άρκρο 59 του 
Ν.4278/2014 , ςε ςυνδυαςμό με το ότι πράγματι ςτθν προκιρυξθ  τθσ μελζτθσ δεν 
αναφζρεται κατϊτατο όριο αμοιβισ μελζτθσ , παρά το γενικόλογο  «….Δ` τάξθσ και 
άνω» , από το οποίο δεν προκφπτει ςαφϊσ ότι κα πρζπει να αποκλειςτεί από τθ ειδικι 
επαγγελματικι ικανότθτα  μια μελζτθ τθσ οποίασ ο προχπολογιςμόσ  βρίςκεται ςτο 
επικαλυπτόμενο τμιμα των μελετθτικϊν πτυχίων Γ` και Δ` τάξθσ και το οποίο ςε κάθε 
περίπτωςη αποτελοφςε , το κατώτατο όριο ςυμμετοχήσ του πτυχίου Δ` τάξησ ςτον 
διαγωνιςμό. Άλλωςτε τα πτυχία Δ` τάξθσ είναι εταιρικά πτυχία και εμπεριζχουν από 
μόνα τουσ τθν μζγιςτθ εμπειρία που μπορεί να ενςωματωκεί ςτα ατομικά πτυχία από 
Α` , Β` και Γ` τάξθσ από τα οποία αποτελείται. 
 

Θ  παροφςα απόφαςη  ζλαβε αφξοντα  αριθμό 152/2018. 
 

                  Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 
 

Θ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
(Ακολουθοφν  υπογραφζσ) 

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