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Ημερομηνία: 30-01-2017 

 

                     Προς 

κ. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα                                                            

Κοινοποίηση: 

κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βύρωνα 

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Βύρωνα 

κ. Περιφερειάρχη Περιφέρειας Αττικής 

κ. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφ. Αττικής 

 

                          Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  

(επί των αναφερομένων στο Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ   ΚΑΡΕΑ   ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ». 

 

Κύριε Πρόεδρε,   

Ύστερα από σχετική αίτησή μας,  παραλάβαμε το Πρακτικό 4  της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, στο οποίο εμπεριέχεται η εισήγηση της ως άνω Επιτροπής προς την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σχετικά με τις ενστάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν κατά 

του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού (αξιολόγηση – βαθμολογία μελετών). 

Διαβάζοντας  το ανωτέρω Πρακτικό 4, επιθυμούμε κ. Πρόεδρε να εκφράσουμε την 

μεγάλη μας έκπληξη για το περιεχόμενό της και τούτο διότι στην Εισήγηση αυτή της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, διατυπώνονται αντιδιαμετρικές απόψεις όχι μόνο για θέματα 
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τεχνικά, αλλά για θέματα τα οποία άπτονται του κοινού νού, όπως θα αναπτύξουμε 

παρακάτω.  

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, αλλά και επειδή η Εισήγηση αυτή είναι πολυσέλιδη 

(51 σελίδες), κρίναμε σκόπιμο να σας αποστείλουμε το παρόν Υπόμνημα, στο οποίο 

επισημαίνουμε αρκετά σημεία του Πρακτικού 4, τα οποία -κατά την άποψή μας– 

δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά, ως προς την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αναλυτικότερα: 

Α) Η ένσταση της εταιρείας μας, ανέφερε  στην παράγραφο 1.5.1. (σελ. 18), το γεγονός 

ότι στην τεχνική προσφορά της  «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – 

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ – Ι.Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ» δεν προσφέρονται  οι  απαιτούμενες  

διαστάσεις των υφιστάμενων δέντρων, όπως απαιτεί το άρθρο 24.3.1.2. της Διακήρυξης 

και ζητήσαμε την δραστική μείωση της βαθμολογίας της μελέτης της Κ/Ξ στο κριτήριο 

της Βιοκλιματικής μελέτης. 

Στο Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων, εκφράζονται  2 

αντιδιαμετρικές απόψεις: 

 

 Η μία των 4 μελών της Επιτροπής –υπαλλήλων του Δήμου-  οι οποίοι στην 

σελίδα 4  παράγραφο 1.5.1 του Πρακτικού 4, αφήνουν ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι 

οι διαστάσεις των υπαρχόντων δέντρων έχουν προσφερθεί από την Κ/ξία 

(αφού τα 4 μέλη απορρίπτουν την ένσταση). 

 Η άλλη άποψη των μελών - εκπροσώπων Τ.Ε.Ε. και Π.Ε.Δ.Α., οι οποίοι στην 

σελ.45 του Πρακτικού 4 (παράγραφος 1.5.1.) αναφέρουν ότι οι διαστάσεις των 

υπαρχόντων δέντρων δεν έχουν προσφερθεί.  

 

Η ίδια όμως η Κ/ξία, στο υπ. Αρ. 6288/16-03-2015 Υπόμνημα που κατέθεσε προς 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στις σελίδες 3 & 4 αποδέχεται ότι οι διαστάσεις 

των υπαρχόντων δέντρων δεν έχουν προσφερθεί  διότι όπως η ίδια η Κ/ξια 

αναφέρει:  

«….. Στο σχέδιο υφιστάμενης βλάστησης που περιλαμβάνεται στη 

φυτοτεχνική μελέτη όλα τα δέντρα και οι θάμνοι έχουν προσδιοριστεί κατά όνομα – 

είδος και θέση ….(Σημ.: δεν αναφέρει τις διαστάσεις) ………   η υφιστάμενη 

σήμερα κόμη των υπαρχόντων δέντρων ουδεμία αξία και σημασία έχει για την 

μελέτη και το έργο…». 
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Βέβαια, το εάν είναι σημαντική ή όχι η προσκόμιση των διαστάσεων των 

υπαρχόντων δέντρων προκύπτει από την ίδια την Διακήρυξη του Έργου, η οποία 

στο άρθρο 24.3.1.2, απαιτεί οι διαστάσεις να προσκομιστούν και μάλιστα επί 

ποινή αποκλεισμού! 

 

Αντιλαμβάνεστε κ. Πρόεδρε, ότι εδώ δημιουργούνται  πολύ σοβαρά ερωτηματικά 

για το έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Πώς είναι ποτέ δυνατόν, η ίδια η Κ/ξια να λέει ότι δεν έχει προσκομίσει τις 

ανωτέρω διαστάσεις και να υπάρχουν μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού τα 

οποία  να ισχυρίζονται ότι αυτές έχουν προσκομιστεί !!  

 

Β) Αναφέραμε στην ένστασή μας (σελ. 7 – παράγραφος 1.1.1.) τον  λανθασμένο 

σχεδιασμό θέσεων parking αυτοκινήτων σε απόλυτη επαφή με  πυκνοφυτεμένα 

παρτέρια φύτευσης. 

Επισημάναμε στην ένστασή μας το αυτονόητο, ότι δηλαδή οι επιβάτες δεν θα 

μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες των αυτοκινήτων τους και ότι στην 

καλύτερη περίπτωση θα βαδίζουν μέσα στα παρτέρια  (!)  πρόβλημα το οποίο 

δεν εντοπίστηκε στο Πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Στο Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων, εκφράζονται και 

πάλι 2 αντιδιαμετρικές απόψεις. 

 Η μία των 4 μελών της Επιτροπής – υπαλλήλων του Δήμου -  οι οποίοι στην 

σελίδα 2  παράγραφο 1.1.1 του Πρακτικού 4,  απαντώντας στην ένστασή 

μας, το μόνο που αναφέρουν είναι:  

 

           «…. Η πρόταση στο σύνολό της …. αξιολογήθηκε στο Πρακτικό 3» 

 

δηλαδή με άλλα λόγια εννοούν ότι και το συγκεκριμένο πρόβλημα των 

θέσεων parking που αναφέρουμε στην ένστασή μας έχει ήδη εντοπιστεί και 

αξιολογηθεί στο Πρακτικό 3 με την αξιολόγηση των μελετών, άρα δεν 

χρειάζεται να επανεξεταστεί και απορρίπτουν την ένσταση. 

 Η άλλη άποψη των εκπροσώπων Τ.Ε.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε., οι οποίοι στην σελ.42  

του Πρακτικού 4 (παράγραφος 8 – Άποψη των μελών της Επιτροπής 

Γρηγορόπουλος Α. και Γκίκας Ι.- εκπροσώπων Τ.Ε.Ε. & Π.Ε.Δ.Α.) αναφέρουν 

ότι: 
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«….. Ουδέποτε συζητήθηκε το ανωτέρω ζήτημα κατά τις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Διαγωνισμού διότι κανένα μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν 

το αντιλήφθηκε ….».  

 

Βέβαια το θέμα λύνεται πολύ εύκολα ανατρέχοντας  στο Πρακτικό 3, στο οποίο 

καμία απολύτως αναφορά δεν υπάρχει για το πολύ σοβαρό πρόβλημα των 

επιβατών των αυτοκινήτων που δεν θα μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες και  

για το ότι θα περπατούν μέσα στα παρτέρια, όπως συγκεκριμένα αναφέρει η 

ένσταση.  

Πως άραγε μπορούν και ισχυρίζονται τα 4 μέλη της Επιτροπή Διαγωνισμού 

–υπάλληλοι του Δήμου-   ότι έχει ήδη εντοπιστεί (στο Πρακτικό 3) το 

πρόβλημα αυτό και έχει ήδη αξιολογηθεί;  

Να αναφερθεί επίσης, ότι στο Πρακτικό 3, κανένα απολύτως αρνητικό σχόλιο δεν 

υπάρχει για την αρχιτεκτονική μελέτη της Κ/ξιας, αντίθετα υπάρχουν μόνο θετικά 

σχόλια, όπως: 

 

               «Η  προτεινόμενη Αρχιτεκτονική λύση ανταποκρίνεται εξαιρετικά στην 

λειτουργικότητα της περιοχής ……….  Η πρόταση κυκλοφορίας οχημάτων 

εξαιρετικά λειτουργική ……… Πολύ καλή η πρόσβαση στις πολυκατοικίες ….» 

 

Επίσης στο Πρακτικό 3, υπάρχουν αναφορές της Επιτροπής Διαγωνισμού σε:   

       

        «καθιστικά με πέργκολες …. Σκίαστρα με πανί …… λαχανόκηποι …..»    

 

Από την στιγμή συνεπώς, που η Επιτροπή Διαγωνισμού   έχει ήδη ασχοληθεί στο 

Πρακτικό 3 ακόμη και με τους προσφερόμενους λαχανόκηπους,    εάν πράγματι είχε 

εντοπίσει  και αξιολογήσει το ανωτέρω πολύ σοβαρό πρόβλημα που οι επιβάτες των 

αυτοκινήτων θα περπατούν μέσα στις λάσπες των παρτεριών,   δεν θα έπρεπε να 

υπάρχει για αυτό σαφής αναφορά στο Πρακτικό 3;    

Ή μήπως η αναφορά στην προσφορά των  λαχανόκηπων θεωρείται σημαντικότερη  

από την αναφορά στο προαναφερθέν πρόβλημα; 

Είναι προφανές ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν ασχολήθηκε με το θέμα 

και τα μέλη της –υπάλληλοι του Δήμου- δεν λένε την αλήθεια,  άλλωστε αυτό 

πιστοποιείται από την ανυπαρξία οποιασδήποτε σχετικής αναφοράς στο 

Πρακτικό 3, αλλά και από τα αναφερόμενα των 2  μειοψηφούντων  μελών της 

Επιτροπής.  
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Γ).  Αναφέραμε στην ένστασή μας (σελ. 26 – παράγραφος 1.1.)  το γεγονός ότι η 

Κ/ξια δεν προσέφερε το ζητούμενο από τα τεύχη του διαγωνισμού δίκτυο 

πυρόσβεσης (ενεργητικής πυροπροστασίας) και επίσης το ότι προσέφερε μόνο 2 

πυροσβεστικούς κρουνούς – σε αντίθεση με την προμελέτη του Δήμου Βύρωνα 

που απαιτούσε ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ σε όλη την περιοχή του έργου και 

τουλάχιστον 8 κρουνούς - αφήνοντας ουσιαστικά ακάλυπτη την περιοχή σε 

περίπτωση πυρακαϊάς. 

 

Για ακόμη μία φορά, στο Πρακτικό 4, εκφράζονται  2 αντιδιαμετρικές απόψεις: 

 Η μία των 4 μελών της Επιτροπής – υπαλλήλων του Δήμου -  που στην 

παράγραφο 1.1 (σελ. 5 του Πρακτικού), αναφέρουν ότι δίκτυο ενεργητικής 

πυροπροστασίας έχει προσφερθεί από την Κ/ξία. 

 Η άλλη άποψη των εκπροσώπων Τ.Ε.Ε. και Π.Ε.Δ.Α. που στην σελ.45 του 

Πρακτικού (παράγραφος 1.1.) αναφέρουν ότι δίκτυο ενεργητικής 

πυροπροστασίας δεν έχει προσφερθεί.  

Η ίδια όμως η Κ/ξία, στο υπ. Αρ. 6288/16-03-2015 Υπόμνημα που κατέθεσε προς 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στην σελίδα 4 αναφέρει: 

  

«….. Στην προσφορά της Κ/Ξ μας προτείνονται – περιλαμβάνονται δύο (2) νέοι 

πυροσβεστικοί κρουνοί για την εξυπηρέτηση – τροφοδοσία των οχημάτων και 

μάλιστα όπως ρητά αναφέρει η ενιστάμενη «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» τοποθετημένους 

επί του κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ…». 

 

Είναι συνεπώς απόλυτα σαφές από την ίδια την Κ/ξια, ότι αυτή δεν έχει 

προσφέρει  δίκτυο, για τον απλό λόγο ότι  ο υφιστάμενος αγωγός της ΕΥΔΑΠ 

δεν αποτελεί προσφερόμενο στον διαγωνισμό δίκτυο.  

 

 

Γ.2.  Επίσης, ο Κανονισμός Μελετών του έργου στο άρθρο 1.2.2. αναφέρει: 

 

«Όλες οι απαιτήσεις του Κυρίου του έργου αναφέρονται ως οι ελάχιστες 

απαιτήσεις για τον διαγωνισμό εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο». 

 

Στο άρθρο δε 1.2.3, ο Κανονισμός Μελετών αναφέρει: 
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«Κατά κανόνα οι απαιτήσεις, οι δεσμεύσεις και όροι που επιβάλλονται από τον 

παρόντα Κανονισμό Μελετών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τίθενται επί ποινή 

αποκλεισμού και αναφέρονται χωρίς να αιτιολογούνται».  

 

Στην προκείμενη περίπτωση, η Προμελέτη του Δήμου Βύρωνα, απαιτεί από τους 

διαγωνιζόμενους τουλάχιστον 8 πυροσβεστικούς κρουνούς, καθώς και 

εκτεταμένο δίκτυο ενεργητικής πυροπροστασίας σε όλη την περιοχή 

μελέτης. 

Αντίθετα η Κ/ξια, προσφέρει μόνο 2 πυροσβεστικούς κρουνούς  και δεν 

προσέφερε καθόλου το απαιτούμενο δίκτυο,  όφειλε συνεπώς η Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατ΄ επιταγήν των προαναφερθέντων άρθρων του Κανονισμού 

Μελετών, να την βαθμολογήσει  με βαθμό κάτω από την βάση (στο συγκεκριμένο 

κριτήριο), λόγω μη συμμόρφωσης με επί ποινή αποκλεισμού απαίτηση του 

Κανονισμού Μελετών και  να την αποκλείσει από τον διαγωνισμό. 

 

Αντιλαμβάνεστε κ. Πρόεδρε, ότι και πάλι δημιουργούνται  σοβαρά ερωτηματικά 

για την κρίση των μελών – υπαλλήλων του Δήμου -  της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 Πώς είναι ποτέ δυνατόν, η ίδια η Κ/ξια να λέει ότι δεν έχει προσφέρει 

δίκτυο ενεργητικής πυροπροστασίας και να υπάρχουν μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού τα οποία  να ισχυρίζονται ότι το δίκτυο έχει προσφερθεί!!  

 Πως είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχουν μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού τα 

οποία ισχυρίζονται ότι το επί ποινή αποκλεισμού θέμα της προσφοράς 

λιγότερων κρουνών από την Κ/ξια (2 κρουνοί) από τους κατ΄ ελάχιστον 

απαιτούμενους από τον Κανονισμό Μελετών του έργου, έχει ληφθεί υπόψη 

κατά την αξιολόγηση, την στιγμή που στο Πρακτικό 3 ουδεμία αναφορά 

υπάρχει για την μη τήρηση από την Κ/ξια των ελάχιστων απαιτήσεων 

του Κανονισμού Μελετών. 

 Πάνω από  όλα όμως, το πλέον σοβαρό είναι το πώς τα 4 μέλη της Επιτροπής 

βαθμολογούν ως καλύτερη μια πρόταση, η οποία  αφήνει  όλη την 

περιοχή ακάλυπτη σε περίπτωση πυρκαγιάς (!) 

 

Δ.  Αναφέρουμε στην ένστασή μας (σελίδα 29) το γεγονός ότι η Κ/ξια προσφέρει 

οδούς και πεζοδρόμια στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή ότι δεν προσφέρει κράσπεδα 

ύψους περίπου 17 εκατοστών τα οποία αποτρέπουν τα νερά της βροχής να 

ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια και στις εισόδους των πολυκατοικιών. 
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Πρόκειται προφανώς για πολύ σοβαρό μελετητικό λάθος, διότι η περιοχή είναι 

επικλινής (με σημαντικές εγκάρσιες κλίσεις σε πολλές οδούς) και επιπλέον δεν 

υπάρχει στην περιοχή του έργου δίκτυο συλλογής ομβρίων. 

Ουδεμία απάντηση στο Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού από τα 

μέλη – υπάλληλοι του Δήμου - παρά μόνο από 2 μειοψηφούντα μέλη που 

κάνουν την ένσταση δεκτή. 

Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και σε σωρεία άλλων παρατηρήσεων της ένστασής 

μας,  οι οποίες είτε δεν έχουν απαντηθεί στο Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

είτε  για πολλοστή φορά διαστρεβλώνεται η αλήθεια. 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ  

Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μας κ. Πρόεδρε να κάνουμε μια μικρή αναφορά στην 

μελέτη της εταιρείας μας και να αναφέρουμε τα εξής: 

 Σε ολόκληρο το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού με την αξιολόγηση 

και βαθμολόγηση των μελετών, για την μελέτη της εταιρείας μας δεν έχει 

εντοπιστεί κανένα πρόβλημα, παρά μόνο ένα αριθμητικό λάθος στους 

υπολογισμούς  ενός ηλεκτρικού πίνακα.  

 Η ένσταση της Κ/ξιας κατά της εταιρείας μας, απερρίφθη από το ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι η μελέτη της εταιρείας μας είναι μια άρτια 

μελέτη, χωρίς να εντοπιστεί σχεδόν κανένα πρόβλημα σε αυτή, σε πλήρη 

αντίθεση με την μελέτη της Κ/ξιας, η οποία βρίθει σοβαρών μελετητικών 

λαθών.  

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ο απόλυτα διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού, της μελέτης της εταιρείας μας και της μελέτης της 

Κ/ξιας. 

Το αριθμητικό λάθος  στους υπολογισμούς ενός ηλεκτρικού πίνακα στην 

μελέτη μας, η Επιτροπή το έκρινε ως σημαντικό, για αυτό και  το ανέφερε 

στο Πρακτικό 3, απομειώνοντας κατά 10 μονάδες (!!) την βαθμολογία του 

σχετικού κριτηρίου. 

Αντίθετα με την μελέτη της Κ/ξιας, όπου τα 4 μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού  έκριναν ότι τα  δίχως αμφιβολία πολύ σοβαρά προβλήματα 

που προαναφέραμε δεν είναι άξια αναφοράς και ισχυριζόμενοι ότι έχουν 

ήδη αξιολογηθεί, την βαθμολογούν ως την καλύτερη μελέτη! 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Κ/ΞΙΑΣ 



8 

 

Για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την ποιότητα των 2 μελετών 

ώστε να μπορεί να γίνει η σύγκρισή τους, αξίζει  να γίνει αναφορά  στα θετικά 

στοιχεία της μελέτης της Κ/ξιας, όπως αυτά συγκεκριμένα αποτυπώνονται στο 

Πρακτικό 3,  στοιχεία που την διαφοροποιούν σε σχέση με την μελέτη της εταιρείας 

μας,  τα οποία σύμφωνα με το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι τα εξής: 

 Προσφορά 7 στοιχείων νερού (συντριβάνια). Έναντι αυτής της επιλογής της 

Κ/ξιας, η επιλογή της εταιρείας μας ήταν συνειδητά ένα στοιχείο νερού – όχι 

περισσότερα -  και τούτο διότι λόγω ελλιπούς  συντήρησης, η πείρα δείχνει 

ότι αυτά συνήθως αποκτούν εικόνα εγκατάλειψης και κάποιες φορές εστίες 

μόλυνσης. 

 Προσφορά 10 μικρών ανεμογεννητριών στην άκρη της περιοχής μελέτης 

(οδός Κισσού).  Η επιλογή αυτή της Κ/ξιας – όπως αναλυτικά αναφέρουμε 

στην ένστασή μας - είναι μια λανθασμένη επιλογή και τούτο διότι: 

 Βρίσκονται πίσω από προσφερόμενο από την Κ/ξια ανεμοφράχτη, άρα 

δυσκολεύεται κατά πολύ η λειτουργία τους. Μάλιστα δημιουργεί 

προβληματισμό η απάντηση των 4 μελών της Επιτροπής στο 

Πρακτικό 4 ότι η θέση των ανεμογεννητριών είναι κατάλληλη(!) 

 Σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία που πρόσφεραν όλοι οι 

διαγωνιζόμενοι – και η Κ/ξια  – η μέγιστη ταχύτητα του ανέμου στην 

θέση των ανεμογεννητριών είναι το πολύ 2,0 μ/sec.  

Όμως σύμφωνα με το prospect των ανεμογεννητριών, η ελάχιστη 

απαιτούμενη για την εκκίνηση της ανεμογεννήτριας ταχύτητα ανέμου,  

είναι τουλάχιστον 2,5 μ/sec για να ξεκινήσει να λειτουργεί, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι ανεμογεννήτριες δεν θα λειτουργήσουν 

ποτέ. 

 Γίνεται επίδειξη νέων βιοκλιματικών αντιλήψεων, με προσφορά σωληνώσεων 

εντός του εδάφους που  καταλήγουν σε κάποιο σημείο της πλατείας Λίντ   και 

από τις οποίες το καλοκαίρι βγαίνει δροσερός αέρας.  

Καμία άλλη  αναφορά δεν υπάρχει στο Πρακτικό 3 με συγκεκριμένα πλεονεκτήματα 

για την μελέτη της Κ/ξιας. 

 

 

Όμως κ. Πρόεδρε,  είναι προφανές ότι για την αξιολόγηση και την βαθμολόγηση των 

μελετών σε ένα διαγωνισμό, πρέπει να ληφθεί υπόψη η βαρύτητα των θετικών 

και των αρνητικών στοιχείων τους. 
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Κατά την άποψή μας,  δεν χρειάζεται να είναι κάποιος μηχανικός για να αντιληφθεί 

την σοβαρότητα των μειονεκτημάτων της μελέτης της Κ/ξιας όπως: 

 Ανεπαρκής δυνατότητα πυρόσβεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς (ΚΙΝΔΥΝΟΣ) 

 Από την μη προσφορά κρασπέδων (Κίνδυνος πλημμύρας). 

 Επιβάτες αυτοκινήτων που δεν μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες και θα 

περπατούν μέσα σε παρτέρια  κλπ.  

  

Ανακεφαλαιώνοντας κ. Πρόεδρε,  επιτρέψτε μας να εστιάσουμε στα εξής: 

Κατά την άποψή μας, το Πρακτικό 4 με την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου,  ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΑΠ΄ ΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΝΟΥ . 

 

 Δεν είναι ποτέ δυνατόν σε πολύ απλά θέματα, όπως  το εάν 

προσκομίστηκε ή όχι κάποιο στοιχείο, να υπάρχουν μηχανικοί – μέλη 

Επιτροπής Διαγωνισμού - που να ισχυρίζονται ότι αυτό έχει προσφερθεί και 

άλλα μέλη να ισχυρίζονται ότι αυτό δεν έχει προσφερθεί. Την ίδια ώρα δε, 

η Κ/ξια να αποδέχεται εγγράφως τις ελλείψεις και να διαψεύδει η ίδια τους 

πρώτους. 

 Δεν είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχουν μέλη μιας Επιτροπής Διαγωνισμού που 

να ισχυρίζονται ότι έχουν ήδη αξιολογήσει στο Πρακτικό 3, 

σοβαρότατες ελλείψεις και προβλήματα που αναφέρονται σε μία  ένσταση, 

όταν στο ίδιο τους το Πρακτικό 3 ουδεμία αναφορά υπάρχει στα 

προβλήματα αυτά, αντίθετα να υπάρχουν αναφορές σε πραγματικά 

ήσσονος σημασίας ζητήματα (π.χ. λαχανόκηποι)! 

 Δεν είναι ποτέ δυνατόν, να υπάρχουν μηχανικοί – μέλη μιας Επιτροπής που 

είναι επιφορτισμένη να κρίνει επιστημονικά μελέτες σε ένα διαγωνισμό – οι 

οποίοι να  κλείνουν τα μάτια σε χονδροειδέστατα λάθη (π.χ. επιβάτες 

να μην μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες των αυτοκινήτων τους και  να 

περπατούν μέσα σε παρτέρια ή πλήρης απουσία πυρόσβεσης ή πλήρης 

απουσία κρασπέδων κλπ) και να βαθμολογούν την μελέτη με τα προβλήματα 

αυτά ως την καλύτερη!!! 

  

Κ. Πρόεδρε, τέτοια φαινόμενα κατά την άποψή μας, δεν πρέπει να συμβαίνουν σε 

ένα επίσημο Πρακτικό. 
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Νιώθουμε βαθύτατα προσβεβλημένοι και αδικημένοι από τα 4 μέλη της 

Επιτροπής αξιολόγησης – υπάλληλοι του Δήμου - τα οποία με το έργο τους 

δημιουργούν έντονους προβληματισμούς, για τους λόγους που προαναφέραμε. 

Όπως γνωρίζετε, ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη απόφασης επί κατατεθειμένων 

ενστάσεων, πρέπει να υπάρχει προηγουμένως σχετική εισήγηση από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού.  

Όμως ο Νόμος επίσης ορίζει, ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου είναι 

αυτή που αποφασίζει επί των ενστάσεων. 

Κατά την άποψή μας, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου δεν πρέπει να κάνει 

δεκτό το Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού,  για τους λόγους που αναλυτικά 

αναφέραμε ανωτέρω.  

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας, 

 

        

                  Μετά τιμής 

 

 

     (Για την ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ)     Α. Θάνος 
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