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ΔΛΩΠΗΟΛ ΣΟΤ ΓΔΛΗΘΟΤ  ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ  

ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΚΔΛΖ ΓΗΟΗΘΖΖ Π.Γ.Δ & Ηνλίσλ Λήζσλ 

 

ΠΡΟΦΤΓΖ 

(άξζξν 227 Λ.3852/2010) 

 

1. Δπζηαζίνπ Εαβηηζάλνπ ηνπ Γεσξγίνπ, Γεκνηηθόο ύκβνπινο  Γήκνπ 

Κεγαλεζίνπ, Δθπξόζσπνο – επηθεθαιήο  ηεο Γεκνηηθήο παξάηαμεο 

«Κεγαλήζη – Καδί ζην κέιινλ» Θάηνηθνο παξηνρσξίνπ – Κεγαλήζη  

Σει: 26450 51698 /2645051500 / θηλ: 6977910180 

2. Έιιεο Θαββαδά ηνπ Παλαγηώηε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο  Γήκνπ 

Κεγαλεζίνπ, Θάηνηθνο παξηνρσξίνπ – Κεγαλήζη Σει: 26450 51290   

3. Παλαγηώηε Θνληδάξε ηνπ Γεκεηξίνπ, Γεκνηηθόο ύκβνπινο  Γήκνπ 

Κεγαλεζίνπ, Θάηνηθνο Θαησκεξίνπ – Κεγαλήζη Σει: 26450 51200 

4. Θσλζηαληίλνπ Κάληδαξε ηνπ Αλαζηαζίνπ,   Γεκνηηθόο ύκβνπινο  Γήκνπ 

Κεγαλεζίνπ, Θάηνηθνο Θαησκεξίνπ – Κεγαλήζη Σει: 26450 51615 

5. Γεσξγίνπ Απγεξηλνύ ηνπ Ζιία, Γεκνηηθόο ύκβνπινο  Γήκνπ Κεγαλεζίνπ, 

Θάηνηθνο Αζήλαο,  Σει: 2106081704 

 

ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΘΤΡΩΖ 

Σεο αξ. 13/2015 απόθαζεο Γεκάξρνπ, Γήκνπ Κεγαλεζίνπ (ΑΓΑ: 

6Θ22ΩΙΕ-ΙΚ5), ζρεηηθά κε ηελ απεπζείαο αλάζεζε κε έγθξηζε ηερληθήο 

έθζεζεο  γηα ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο  «Συντήρηςη Μηχανογραφικοφ 

Συςτήματοσ (Εφαρμογζσ Λογιςμικοφ) και παροχή εξειδικευμζνων εργαςιών 

μηχανοργάνωςησ»  ζην Γήκν Κεγαλεζίνπ. 

 

Κεγαλήζη   4/05/2015 
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Πξνζθεύγνπκε ελώπησλ ζαο θαη δεηνύκε ηελ αθύξσζε ηεο 

πξνζβαιινκέλεο απόθαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Κεγαλεζίνπ, γηα ηνπο 

παξαθάησ λόκηκνπο, βάζηκνπο θαη αιεζηλνύο ιόγνπο. 

Α. ΣΟ ΓΔΓΟΛΟ  

1. Κε ην αξ. πξ: 124/14-1-2015 Τπνβάιιεηαη αίηεκα γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ  REQ0025260182015-01-15 

2. πληάζζεηαη ε  θαη ππνγξάθεηαη ε  123/14-1-2015 κειέηε ηνπ έξγνπ: 

«Παξνρή Τπεξεζηώλ πληήξεζε Κεραλνγξαθηθνύ πζηήκαηνο 

(Δθαξκνγέο Ινγηζκηθνύ) θαη παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηώλ 

κεραλνξγάλσζεο»     

3. Κε ηελ αξ. 2/23-1-2015 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο   Δπηηξνπήο , ςεθίδεηαη  

θαη δηαηίζεηαη   πίζησζε 23.000€ 15REQ002526344122015-03-12 

4. Κε ην 385/3-2-2015 έγγξαθν Γεκάξρνπ, δεηείηαη από ηελ OPEN 

TECHNOLOGY SERVICES “OTS” πξνζθνξά, όπνπ ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαβαζκίζεηο. 

5. Παξαιακβάλνπλ κέζσ e-mail (contact@meganisi.gr) ηελ από 5/2/2015 

πξνζθνξά ηεο “OTS”. 

6. Πξσηνθνιινύλ ηαπηόρξνλα κε αξ. πξση.  419/09-02-2015 θαη  418/09-02-

2015 αληίζηνηρα, ηελ πξνζθνξά ηεο “OTS”, θαη κία άιιε πξνζθνξά, ηεο 

εηαηξείαο «ΓΖΚΖΣΡΖ ΣΗΡΩΛΖ & ΗΑ Δ.Δ» κε βεβαίσζε όηη 

αληηπξνζσπεύεη ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία “ALFAWARE A.E”. 

7. Κε ηελ αξ. 13/2015 απόθαζή ηνπ ν Γήκαξρνο Κεγαλεζίνπ, κε αξ.πξση. 

3/3/2015, (ΑΓΑ: 6Θ22ΩΙΕ-ΙΚ5) εγθξίλεηαη ε ππ’ αξ. 123/14-01-2015 

ηερληθή έθζεζε θαη αλαηίζεηαη  γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζθεπηηθό ηεο απόθαζεο, ε εξγαζία ζηελ εηαηξεία «ΓΖΚΖΣΡΖ 

ΣΗΡΩΛΖ & ΗΑ Δ.Δ». 

 

Β. ΔΚΠΡΟΘΔΚΟ ΣΖ ΠΡΟΦΤΓΖ 

Ζ παξνύζα έλζηαζε είλαη λόκηκε θη εκπξόζεζκε εληόο ηεο 15ήκεξεο 

πξνζεζκίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Λ 3852/2010. Ο Γήκνο αξλήζεθε 

λα καο δώζεη αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πιήξε γλώζε 

ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο. Υξεηάζηεθε λα θαηαζέζνπκε ηελ κε αξ. 

mailto:contact@meganisi.gr
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πξση. εηζόδνπ 903/17-3-2015, ζην Γήκν Κεγαλεζίνπ αίηεζε, όπνπ θαη πάιη 

δελ ιάβακε απάληεζε. Υξεηάζηεθε ε   κε αξ. πξση: 60/16-04-2015  

εηζαγγειηθή εληνιή, ηελ νπνία θαη ζαο επηζπλάπηνπκε, πξνθεηκέλνπ λα 

πάξνπκε αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ηεο απόθαζεο θαη λα ιάβνπκε πιήξε 

γλώζε κεηά ηηο 21/4/2015, όπσο πξνθύπηεη από ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα.  

πλεπώο ε ππό θξίζε πξνζθπγή αζθείηαη εκπξόζεζκα. 

 

Γ. ΙΟΓΟΗ ΑΘΤΡΩΖ 

 

1. ηελ αξ. 123/14-01-2015 ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ, ν «Θεσξώλ» θαη ε 

«πληάμαζζα»  δελ αλαθέξνληαη κε  νλνκαηεπώλπκν αιιά έρεη κόλν 

κνλνγξαθέο – ππνγξαθέο. Γηθαίσκα ππνγξαθήο έρνπλ ΚΟΛΟ ππάιιεινη ηνπ 

Γήκνπ, θαη κάιηζηα νη κειέηεο ηνπ Γήκνπ Κεγαλεζίνπ, ζεσξνύληαη από ηελ 

Σερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Ιεπθάδαο. Άξα ε ηερληθή κειέηε δελ είλαη 

έγθπξε θαη θαη’ επέθηαζε ε απόθαζε Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία ηελ εγθξίλεη 

δελ είλαη λόκηκε. 

2. ην 385/3-2-2015 έγγξαθν Γεκάξρνπ, κε ην νπνίν δεηείηαη από ηελ “OTS” 

πξνζθνξά, δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηελ ύπαξμε ηερληθήο κειέηεο, 

ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο. Άξα ην ζπγθεθξηκέλν 

έγγξαθν είλαη πξνζρεκαηηθό.   Γελ γλσξίδνπκε αλ ζηάιζεθε θάπνπ αιινύ 

αλάινγν έγγξαθν, αθνύ δελ ππήξμε θάπνηα άιιε αλαθνίλσζε θαη νύηε  

αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Παξακέλεη πξνο απάληεζε ην 

εξώηεκα, κε πνηα θξηηήξηα ν θνο Γήκαξρνο έιαβε πξνζθνξά από εκπνξηθό 

αληηπξόζσπν ζηελ Άξηα θαη όρη από απηόλ ζηε Ιεπθάδα, έδξα ηνπ Γήκνπ, ή 

θάπνηνλ άιιν; Δίλαη ινηπόλ πξνθαλέο, όηη ε όιε δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζε ν 

θνο Γήκαξρνο, παξαβηάδεη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

θαη δηαθάλεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ 

θαη κειεηώλ (Δγθ- Δ.7, Αξ.Πξση.Γ17γ/10/33/ΦΛ 417), θαη πξνθαλώο, ε 

παξαπάλσ δηαβιεηόηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο,  δελ είλαη κόλν 

επηθίλδπλε αιιά θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Γήκνπ. 

3. Ζ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΓΖΚΖΣΡΖ ΣΗΡΩΛΖ & ΗΑ Δ.Δ» πξέπεη λα 

απνξξηθζεί γηα ηνπο θάησζη ιόγνπο: 
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a. Αλαθέξεηαη ζε εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο, πνπ ήηαλ 

εγθαηαζηεκέλεο από ην 2006! Απηό είλαη ςεπδέο, αθνύ δελ ππάξρνπλ! 

Σν όηη επί πιένλ ε πξνζθνξά ΓΔΛ αλαθέξεη πνπζελά ηελ κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ από ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ηεο OTS ζηηο ππό 

ζπδήηεζε εθαξκνγέο (ηνηρεία Γεκνηνινγίνπ, ηνηρεία Τδξνκέηξσλ, 

Τπόινηπα Πξνκεζεπηώλ, Υξεκαηηθνί Θαηάινγνη, ηνηρεία Κηζζνδνζίαο 

Τπαιιήισλ θηι.) απνηειεί νπζηαζηηθή έιιεηςε πνπ ηελ θαζηζηά 

αλεπαξθή λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

b.  ηε ηερληθή κειέηε ζηε ζειίδα 2 αλαθέξεη 20 άδεηεο ρξήζεηο ελώ ε 

πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΓΖΚΖΣΡΖ ΣΗΡΩΛΖ & ΗΑ Δ.Δ» 

αλαθέξεη 18! 

Κε ηέηνηα επνπζηώδε δηαθνξά ζην θπζηθό αληηθείκελν ζα πξέπεη λα 

απνξξηθηεί ε πξνζθνξά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε κειέηε αλαθέξεη:  

  i.      3 άδεηεο ρξήζεηο Ινγηζηηθή θαη πξνζθέξεη 2 

 ii.      2 άδεηεο ρξήζεηο Γηαρείξηζε ηόινπ νρεκάησλ πξνζθέξεη 1 

c.  Αθόκα ζηε κειέηε δεηά ρξόλνο απόθξηζεο 5 ιεπηώλ (ζει 11) ελώ ε 

πξνζθνξά (ζει 3) αλαθέξεη 10 ιεπηά! 

d. Πξνθαλώο γηα ιόγνπο κεζόδεπζεο, δελ ππάξρεη εκεξνκελία θαη 

πξσηόθνιιν ζηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΓΖΚΖΣΡΖ ΣΗΡΩΛΖ 

& ΗΑ Δ.Δ». 

4. Παξόηη είλαη εκθαλήο ε δηαβιεηόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ιαζεκέλα ν θνο 

Γήκαξρνο ζηελ απόθαζή ηνπ ππνζηεξίδεη όηη επέιεμε ηελ ζπκθεξόηεξε 

πξνζθνξά. Θαη απηό,  δηόηη ζην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ πξνζθνξώλ, πξέπεη λα 

ζπλππνινγίζνπκε θαη ην θόζηνο ηεο κεραλνγξάθεζεο ηεο Θνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ (ΘΟΗΓΔΚ). Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά ηεο  «ΓΖΚΖΣΡΖ 

ΣΗΡΩΛΖ & ΗΑ Δ.Δ» είλαη (19.500 +3.900 = ) 23.400 € , ελώ ηεο “OTS”  

είλαη  ( 19.987,5 + 0 = ) 19.987,5 €.  Πξνθαλώο ινηπόλ, ε πξνζβαιιόκελε 

απόθαζε είλαη ζε βάξνο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ. 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ θη  

Δπεηδή έρνπκε έλλνκν ζπκθέξνλ (ηΔ 60/2010, 2081/2009) σο κέιε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Κεγαλεζίνπ, 
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Δπεηδή ε παξαπάλσ πξνζβαιιόκελε απόθαζε είλαη παληειώο αλαηηηνιόγεηε, 

θαη πξνζρεκαηηθή,  κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκό ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Γήκνπ θαη γηα ην ιόγν απηό κε λόκηκε θαη αθπξσηέα, 

Δπεηδή ε παξνύζα έλζηαζε είλαη πξνδήισο βάζηκε θαη απνδεηθλύεηαη από ηα 

πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα θαη παξαπνκπέο θη σο εθ ηνύηνπ κέρξη ηελ έθδνζε 

ηεο απόθαζεο επί ηεο παξνύζαο έλζηαζεο πξέπεη λα αλαζηαιεί ε εθηέιεζε 

ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 228 παξ 1 θαη 2 ηνπ 

Λ. 3852/2010 

ΑΗΣΟΤΚΑΣΔ 

Λα γίλεη δεθηή ε παξνύζα πξνζθπγή θαη λα αθπξσζεί ε κε αξηζκό 

13/2015 απόθαζε Γεκάξρνπ Κεγαλεζίνπ, θαζώο θαη θάζε άιιε 

δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί, όπσο ε κε αξ. πξση. 752/5-3-2015 

ζπλαθζείζα ζύκβαζε κε  ΑΓΑ: 7293ΩΙΕ-9Σ,  ή ζα εθδνζεί βάζεη απηήο, 

κέρξη ηελ έθδνζε απόθαζεο επί ηεο παξνύζαο πξνζθπγήο. 

                                      

                                                                        Οη  Πξνζθεύγνληεο 

1. 

 

 

πλεκκέλα έγγξαθα 

1.  Ζ  123/14-1-2015 κειέηε ηνπ έξγνπ: «Παξνρή Τπεξεζηώλ πληήξεζε 

Κεραλνγξαθηθνύ πζηήκαηνο (Δθαξκνγέο Ινγηζκηθνύ) θαη παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηώλ κεραλνξγάλσζεο»     

2. Σν 385/3-2-2015 έγγξαθν Γεκάξρνπ, όπνπ δεηείηαη από ηελ OPEN 

TECHNOLOGY SERVICES “OTS” πξνζθνξά,  

3. Ζ κε αξ. πξση.  419/09-02-2015 πξνζθνξά ηεο “OTS” 

4. Ζ κε αξ.πξση: 418/09-02-2015 πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΓΖΚΖΣΡΖ 

ΣΗΡΩΛΖ & ΗΑ Δ.Δ» 
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5. Σν κε αξ.πξση: 24/17-4-2015 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ΘΟΗΓΔΚ, κε ηηο 

πξνζθνξέο πξνκήζεηαο εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ ησλ εηαηξεηώλ, “OTS” θαη 

ΓΖΚΖΣΡΖ ΣΗΡΩΛΖ & ΗΑ Δ.Δ» αληίζηνηρα. 

6. Σν κε αξ. πξση. 60/ 16-4-2015 εηζαγγειηθή εληνιή θαη ινηπά έγγξαθα. 

7. Σελ αξ. 13/2015 απόθαζή ηνπ ν Γήκαξρνο Κεγαλεζίνπ, κε αξ. πξση. 

3/3/2015, (ΑΓΑ: 6Θ22ΩΙΕ-ΙΚ5) 

 

ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΖ: 

Διεγθηηθό πλέδξην - Τπόςε θνπ Δπηηξόπνπ Ιεπθάδαο 

 


