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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την 7η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30  συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 265/2-

3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα 

μέλος κατά τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 
 

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν 

παρόντα δεκατρία (13) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Σταματία Ζούλια 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Βασίλης Σκουφίτσας 

3. Μιχάλης Χατζής    

4. Μιχάλης Τράκας   

5. Θανάσης Χαρακτινιώτης   

6. Γιώργος Τσουροπλής   

7. Ευστάθιος Κίντζιος   

8. Κων/νος Κώτσης   

9. Δέσποινα Ζαμπούκου   

10. Αχιλλέας Μελισσάρης   

11. Θεόδωρος Γκλεζάκος   

12. Γρηγόρης Βαραδίνης   

13. Παναγιώτης Νικολούδης   

14. 
Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κας 

Ζούλια) 
  

15. 
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ. 

κου Σκουφίτσα) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για 

την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα Εκτός Ημερησίας Διάταξης: Ενστάσεις του κου Μ. Υφαντή και της εταιρείας  

«Γεώργιος Γιαννιώδης ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» κατά της διαδικασίας διεξαγωγής δημοπρασίας 
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για την εκμίσθωση κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας 

Παπάγου     
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Δημήτρης Οικονόμου αναφέρει ότι έγιναν δύο (2) ενστάσεις κατά 

της διαδικασίας διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου στο Αθλητικό 

Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας: 

Α.  από τον κο Μιχάλη Υφαντή με αριθ. πρωτ. 260/1-3-2018 και  

Β. από την εταιρεία «Γεώργιος Γιαννιώδης ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» με αριθ. πρωτ. 269/5-3-2018. 

Οι ενστάσεις διαβιβάστηκαν στην Νομική Υπηρεσία, η οποία σύμφωνα με τις παρακάτω 

εισηγήσεις του κου Παναγιώτη Πούλιου, Δικηγόρο του Δήμου, προτείνει να απορριφθούν 

 

Α. Σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 260/1-3-2018 ένσταση του Μιχάλη Υφαντή, που 

μου διαβιβάστηκε στις 2-3-2018, επάγομαι τα ακόλουθα: 

Η υπό κρίση ένσταση πρέπει να απορριφθεί καθ’ όλα αυτής τα αιτήματα ως απαράδεκτη, 

νόμω και ουσία αβάσιμη και αναπόδεικτη για τους κάτωθι λόγους: 

Ο ενιστάμενος στερείται εννόμου  συμφέροντος για την κατάθεση της υπό κρίση 

ένστασης, καθ’ ότι δι’ αυτής προσβάλλεται η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας για 

την εκμίσθωση του κυλικείου, που βρίσκεται στο Αθλητικό Κέντρο της Δημοτικής 

Κοινότητας Παπάγου, αποτελούμενο από ένα ισόγειο χώρο εμβαδού 75 τμ, χωρίς ο ίδιος 

να έχει συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση ένσταση είναι 

απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί. 

Παρ’ όλο που η εξέταση της ουσίας της ένστασης παρέλκει, καθ’ ότι απαράδεκτη,  η υπό 

κρίση ένσταση τυγχάνει επιπλέον νόμω και ουσία αβάσιμη και αναπόδεικτη. 

Σχετικά με τον πρώτο λόγο ένστασης, από το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης πίνακα 

που υπογράφει η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση Σταυρούλα Σκιάνη παρουσία δύο 

μαρτύρων, προκύπτει ότι οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας τοιχοκολλήθηκαν στον 

πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΠ στις 8-2-2018, ήτοι τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη 

διεξαγωγή της δημοπρασίας, σε εφαρμογή του αρ. 1 της διακήρυξης της δημοπρασίας και 

του  αρ. 4 ΠΔ 270/81. Ως εκ τούτου, ο πρώτος λόγος ένστασης είναι ουσία αβάσιμος. 

Σχετικά με τον δεύτερο λόγο ένστασης, ο ισχυρισμός ότι δεν τηρήθηκε διαφάνεια 

λόγω παραπλάνησής του από τον εκπρόσωπο του ΔΟΠΑΠ, είναι ουσία αβάσιμος και 

αναπόδεικτος, αφού ερείδεται σε προφορικές ιδιωτικές συνομιλίες, που δεν έχουν 

αποδεικτική ισχύ, αλλά και νόμω αβάσιμος, καθ’ ότι η αρχή της διαφάνειας ουδόλως 

σχετίζεται με τα διαλαμβανόμενα στις αναφερόμενες  ιδιωτικές συνομιλίες και σε κάθε 

περίπτωση, όπως  προκύπτει από το φάκελο της δημοπρασίας, τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες 

διαδικασίες δημοσιότητας του διαγωνισμού (τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων 

ΔΟΠΑΠ, ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΔΟΠΑΠ τόσο των όρων όσο και περίληψης 

διακήρυξης δημοπρασίας, δημοσίευση σε δύο εφημερίδες) και ο ενιστάμενος μπορούσε να 

ενημερωθεί για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

Σχετικά με τον τρίτο λόγο ένστασης, η δημοσίευση κατ’ άρθρο  4 παρ. 2 ΠΔ 270/81 

περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας σε δύο εφημερίδες είναι προαιρετική, παρ’ 

όλα αυτά προβλέφθηκε από το άρθρο 1 της διακήρυξης.  Στην ως άνω διάταξη δεν 

προβλέπεται  ο αριθμός πωλούμενων φύλλων της εφημερίδας ως κριτήριο επιλογής της, ο 

δε ισχυρισμός του ενιστάμενου ότι είναι βέβαιο ότι ουδείς έλαβε γνώση της δημοπρασίας 

δια των δύο εφημερίδων είναι αναπόδεικτος και αποτελεί προσωπική του εκτίμηση. Ως εκ 

τούτου, ο τρίτος λόγος ένστασης είναι νόμω και ουσία αβάσιμος και πρέπει να 

απορριφθεί. 
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Σχετικά με τον τέταρτο λόγο ένστασης περί ελλείψεως ανταγωνισμού, αυτός είναι 

νόμω και ουσία αβάσιμος, διότι ερείδεται στην εσφαλμένη προϋπόθεση ότι δεν 

τηρήθηκαν από το ΔΟΠΑΠ οι όροι δημοσιότητας του διαγωνισμού. Η προσφορά  δε, που 

κατατέθηκε εξ ενός από τους δύο συμμετέχοντες ήταν μεγαλύτερη  από την αρχικώς 

ορισθείσα από τη διακήρυξη, με αποτέλεσμα να μην παραβιάζεται  η αρχή του 

ανταγωνισμού, ενώ ούτε από την κείμενη νομοθεσία ή τους όρους διακήρυξης προκύπτει 

ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ως προϋπόθεση για την κατακύρωσή 

του. Σε κάθε περίπτωση η εξασφάλιση μεγαλύτερου τιμήματος σε μία επαναληπτική 

πλειοδοτική διαδικασία ή δια απευθείας ανάθεσης κατόπιν προσφορών εφ’ όσον  ο 

διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, είναι αβέβαιη με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος ο 

ΔΟΠΑΠ να υποστεί οικονομική ζημία, εφ’ όσον το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ δεν 

κατακυρώσει τη δημοπρασία. 

Ως εκ τούτου, η υπό κρίση ένσταση πρέπει να απορριφθεί. 

 

Β. Σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 269/5-3-2018 ένσταση της εταιρίας περιορισμένης 

ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, που μου διαβιβάστηκε 

στις 5-3-2018, επάγομαι τα ακόλουθα: 

Η υπό κρίση ένσταση πρέπει να απορριφθεί καθ’ όλα αυτής τα αιτήματα ως νόμω και 

ουσία αβάσιμη και αναπόδεικτη για τους κάτωθι λόγους: 

Σχετικά με τον πρώτο λόγο ένστασης, από το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης πίνακα 

που υπογράφει η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση Σταυρούλα Σκιάνη παρουσία δύο 

μαρτύρων, προκύπτει ότι οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας τοιχοκολλήθηκαν στον 

πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΠ στις 8-2-2018, ήτοι τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη 

διεξαγωγή της δημοπρασίας, σε εφαρμογή του αρ. 1 της διακήρυξης της δημοπρασίας και 

του  αρ. 4 ΠΔ 270/81. Ως εκ τούτου, ο πρώτος λόγος ένστασης είναι ουσία αβάσιμος. 

Σχετικά με τον δεύτερο λόγο ένστασης, κατ’ αρχήν η δημοσίευση κατ’ άρθρο  4 

παρ. 2 ΠΔ 270/81 περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας σε δύο εφημερίδες είναι 

προαιρετική, παρ’ όλα αυτά προβλέφθηκε από το άρθρο 1 της διακήρυξης.  Στην ως άνω 

διάταξη δεν προβλέπεται  ο αριθμός πωλούμενων φύλλων της εφημερίδας ως κριτήριο 

επιλογής της, ο δε ισχυρισμός της ενιστάμενης ότι είναι βέβαιο ότι ουδείς έλαβε γνώση 

της δημοπρασίας δια των δύο εφημερίδων είναι αναπόδεικτος και αποτελεί προσωπική 

της εκτίμηση. Όσον αφορά τον ισχυρισμό περί ελλείψεως ανταγωνισμού, αυτός είναι 

νόμω και ουσία αβάσιμος, διότι ερείδεται στην εσφαλμένη προϋπόθεση ότι δεν 

τηρήθηκαν από το ΔΟΠΑΠ οι όροι δημοσιότητας του διαγωνισμού. Η προσφορά  δε, που 

κατατέθηκε εξ ενός από τους δύο συμμετέχοντες ήταν μεγαλύτερη  από την αρχικώς 

ορισθείσα από τη διακήρυξη, με αποτέλεσμα να μην παραβιάζεται  η αρχή του 

ανταγωνισμού, ενώ ούτε από την κείμενη νομοθεσία ή τους όρους διακήρυξης προκύπτει 

ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ως προϋπόθεση για την κατακύρωσή 

του. Σημειωτέον ότι η εξασφάλιση μεγαλύτερου τιμήματος σε μία επαναληπτική 

πλειοδοτική διαδικασία ή δια απευθείας ανάθεσης κατόπιν προσφορών εφ’ όσον  ο 

διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, είναι αβέβαιη με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος ο 

ΔΟΠΑΠ να υποστεί οικονομική ζημία, εφ’ όσον το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ δεν 

κατακυρώσει τη δημοπρασία. Σε κάθε περίπτωση, η ενιστάμενη συνομολογεί ότι δεν 

πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, αφού κατά 

παράβαση των όρων της διακήρυξης, δεν προσκόμισε κατά την ημέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, με ποινή αποκλεισμού, το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, 

εξ ου και ουδείς ισχυρισμός προβάλλεται από αυτήν περί μη νόμιμης αποβολής της από 
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το διαγωνισμό κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή του 

Διαγωνισμού ενήργησε νομίμως, εφαρμόζοντας την αρχή της τυπικότητας, που επιβάλει 

ο συμμετέχων να καταθέτει εμπροθέσμως όλα τα απαιτούμενα εκ της διακήρυξης 

δικαιολογητικά για τη νόμιμη συμμετοχή του. Εξυπακούεται ότι η πλημμελής 

συμπεριφορά της ενισταμένης να καταθέσει τα εκ της διακήρυξης απαιτούμενα 

δικαιολογητικά στην Επιτροπή του Διαγωνισμού εμπροθέσμως, δε συνιστά λόγο 

αναβολής του διαγωνισμού. Ο ισχυρισμός δε της ενισταμένης ότι μειώθηκε ο 

ανταγωνισμός λόγω της μη συμμετοχής της προβάλλεται αλυσιτελώς, αφού η 

συνομολογηθείσα από την ίδια πλημμελής συμπεριφορά ήταν η αιτία αποβολής της από 

το διαγωνισμό με άμεσο επακόλουθο τη μη υποβολή προσφοράς.  

Σε κάθε περίπτωση, η υπό κρίση ένσταση μπορεί να απορριφθεί ως απαράδεκτη, 

λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος της ενισταμένης, νόμω αβάσιμη και αόριστη καθ’ 

ότι: α) ναι μεν συμμετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία, αλλά δεν πληρούσε ούτε καν τις 

τυπικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της σε αυτή, καθισταμένη αυτοδικαίως 

εξαιρετέα, β) ενώ συμμετείχε ανεπιφυλάκτως στη διαγωνιστική διαδικασία, στρέφεται 

κατά της διαδικασίας διεξαγωγής εν γένει, χωρίς να προβάλει κάποιο ισχυρισμό για 

παράνομη αποβολή της από το διαγωνισμό και γ) δεν έχει προσβάλει κάποια εκτελεστή 

διοικητική πράξη του Οργανισμού. 

Ως εκ τούτου, η υπό κρίση ένσταση πρέπει να απορριφθεί. 
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Απορρίπτει τις ενστάσεις του κου Μ. Υφαντή και της εταιρείας  «Γεώργιος Γιαννιώδης 

ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» κατά της διαδικασίας διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, σύμφωνα με τις 

εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.    
 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 18/2018  

                         

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Μιχάλης Τράκας 

Δημήτριος Οικονόμου Θανάσης Χαρακτινιώτης 

 Γιώργος Τσουροπλής 

 Ευστάθιος Κίντζιος 

 Κων/νος Κώτσης 

 Δέσποινα Ζαμπούκου 

 Αχιλλέας Μελισσάρης 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Παναγιώτης Νικολούδης 

 Πέτρος Παπαλέξης 

 Αριστείδης Πανταζόπουλος 

 

ΑΔΑ: ΨΑΝ8ΟΛΥΡ-ΚΒΧ


		2018-03-16T11:21:22+0200


		2018-03-16T14:25:27+0200
	Athens




