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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   47/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   463/2008 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 08η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και    ώρα   13:00   
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 47η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 04-12-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής  από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος 
συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.  
 
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έγκριση της από 20-11-2008 γνωµοδότησης του ∆ικηγόρου του ∆ήµου 
Καλαµάτας κ. Μανιάτη που αφορά στη σύναψη σύµβασης δηµοτικού έργου.    

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 20/11/2008 (υπ’ αριθ. πρωτ. 
26965/20-11-2008) γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Καλαµάτας κ. 
Μανιάτη Αντωνίου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

   Εκδίδω την ακόλουθη Ατοµική Γνωµοδότηση ως ∆ικηγόρος ∆ήµου Καλαµάτας σε 
ανταπόκριση προς την επισηµειωµατική πράξη της 30/10 και την επισηµειωµατική πράξη 
της 3/11 του κ. Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Καλαµάτας στο έγγραφο του Συµβουλίου της 
Επικρατείας της 22/10/2008 (Αρ. Πρωτ. 1108/2008). Με το έγγραφο αυτό προς τη 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αποστέλλεται αντίγραφο της 1148/2008 αποφάσεως της 
Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, µε την παράκληση το περιεχόµενό της να ανακοινωθεί 
προς το Νοµικό της Σύµβουλο. Με τις   επισηµειωµατικές πράξεις ζητείται από εµένα να 
εκδώσω Γνωµοδότηση για την περαιτέρω εξέλιξη.   

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

∆ικηγόρος ∆ήµου Καλαµάτας  

Λέκτωρ (Π∆ 407/80) Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (ε. εξ. 2008-2009)  
 

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το κρίσιµο ζητούµενο   

 

   Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας υπ’ αριθµ. 
1148/2008 εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής ιδιώτη Εργολήπτη ∆ηµοσίων ‘Εργων, αρχικά 
καταταγέντος ως δεύτερου µειοδότη στο διαγωνισµό για την ανάθεση του δηµοτικού 
τεχνικού έργου «Κατασκευή οδού Κοσµοπούλου και συµπλέγµατος δρόµων στην περιοχή 
Πανταζοπουλέικα», ο οποίος στράφηκε µε αίτηση αναστολής εκτελέσεως της απόφασης 
41/17/13-05-2008 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής ενός άλλου Εργολήπτη 
∆ηµοσίων ‘Εργων, αρχικά καταταγέντος ως πρώτου µειοδότη.  

  Καθώς η Επιτροπή Αναστολών δεν εξέδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως 
και τελικά απέρριψε την αίτηση αναστολής εκτελέσεως, ανακύπτει το ζήτηµα εάν είναι 
επιτρεπτό η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας να προβεί στη σύναψη της επίδικης 
σύµβασης δηµοτικού τεχνικού έργου µε τον ιδιώτη Εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων που 
δικαιώθηκε µε την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής χωρίς να περιµένει την έκδοση της 
οριστικής δικαστικής αποφάσεως του αρµοδίου Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας 
για την ασκηθείσα αντίστοιχη αίτηση ακυρώσεως.  
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Α. Εκτελεστότητα των επίµαχων διοικητικών πράξεων ενισχυµένη νοµολογιακά    

 

   Κατ’ αρχάς, επισηµαίνεται ότι η προσβαλλόµενη µε την αίτηση ακυρώσεως απόφαση της 
Ειδικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί µία εκτελεστή διοικητική 
πράξη. Πράγµατι, πρόκειται για µία απόφαση η οποία παράγει το έννοµο αποτέλεσµα της 
εκτελεστότητας, χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί και εγκριτική διοικητική πράξη ή σχετική 
δικαστική απόφαση. Έτσι, νόµιµα εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε αυτήν την πράξη η 
απόφαση 279/2008 της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας µε την οποία 
εγκρίθηκε η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στον αρχικά πρώτο 
µειοδότη.  

    Το επόµενο κατά νόµο βήµα είναι η σύναψη και εκτέλεση της σχετικής συµβάσεως, η 
οποία τυπικά θα µπορούσε να έχει ήδη επέλθει, χωρίς να αναµένεται η έκδοση της 
αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών. Αυτή η νοµότυπη κίνηση θεωρείται ότι ενισχύεται 
ιδίως από τους δηλούµενους λόγους δηµοσίου συµφέροντος, συνιστάµενους στη συνέχιση 
της εκκρεµούσας διαδικασίας παραγωγής του τεχνικού έργου προς το συµφέρον του 
κοινωνικού συνόλου. Αντιθέτως, τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση στην κατασκευή των 
δηµοτικών οδών όχι µόνο αποβαίνει επιζήµια στο κοινωνικό σύνολο αλλά δυσχεραίνει και τη 
θέση του ∆ήµου, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τους εξασφαλισµένους για το σκοπό αυτό 
χρηµατικούς πόρους.  

   Εξάλλου, επισηµαίνεται ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση αναστολής 
κατ’ αρχάς ως προς τον πρώτο προβαλλόµενο λόγο, που ήταν ότι η κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στον εργολήπτη που δικαιώθηκε από την Ειδική Επιτροπή 
και η σύναψη και εκτέλεση της σχετικής συµβάσεως θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ή 
δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη στα συµφέροντα του αιτούντος. Όµως, το δικαστήριο 
έκρινε ότι η βλάβη η οποία πράγµατι προκαλείται σε συµµετέχοντα σε διαγωνισµό για την 
ανάθεση δηµοσίου έργου από τη µη ανάδειξή του ως αναδόχου είναι προεχόντως 
οικονοµική και συνεπώς δεν µπορεί να θεωρηθεί ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς 
επανορθώσιµη. Επικουρικά διατυπώθηκε η θέση ότι οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς 
αυτούς αναλαµβάνουν από τη φύση της δραστηριότητάς τους τον κίνδυνο να αποκλειστούν 
ή να µην τους ανατεθεί το δηµοπρατούµενο έργο1.       

   Άρα, σε επίπεδο παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας όπως το εξεταζόµενο, έχει 
διαµορφωθεί µία νοµολογία υπέρ της διασφάλισης της συνέχισης του τεχνικού έργου. 
Αποφεύγεται η ευδοκίµηση αιτήσεων αναστολής που προβάλλουν τον ευνόητο και εύκολα 
αποδείξιµο ισχυρισµό της βλάβης του αιτούντα.  Και στη συγκεκριµένη περίπτωση 
υποδηλώνεται η δυναµική της απρόσκοπτης σύναψης της σύµβασης δηµοσίου έργου 
µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου που έχει προκύψει στο τελικό στάδιο της σχετικής 
ενδικοφανούς διοικητικής διαδικασίας.  

    Εξάλλου, το σηµαντικότερο είναι ότι η Επιτροπή Αναστολών προέβη και σε µία  
περιορισµένη εξέταση της ουσίας της υποθέσεως. Ειδικότερα, απέρριψε και το δεύτερο 
αυτοτελή λόγο αναστολής, ότι δηλαδή η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιµη και για 
αυτό θα έπρεπε να γίνει δεκτή και η αίτηση αναστολής. Ειδικότερα, προβλήθηκε ότι είναι 
προφανώς βάσιµος ο ακυρωτικός λόγος ότι ο αρχικά πρώτος µειοδότης έπρεπε να 
αποκλειστεί από το διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23.2 της αντίστοιχης 
διακηρύξεως (στο οποίο, µεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι «εφόσον διαπιστωθεί καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή 
σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται»), εφόσον 
στην υπεύθυνη δήλωσή του σχετικά µε το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργολαβικών του 
συµβάσεων δεν συµπεριέλαβε τα τέσσερα εκτελούµενα από αυτόν στο ∆ήµο Κορώνης έργα, 

                                                
1
 Με παραποµπή στις αποφάσεις Ε.Α. 532, 463 και 372/2008, για παραβολή.    
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για τα οποία δεν είχε εκδοθεί βεβαίωση περαιώσεως εργασιών µέχρι την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής της επίµαχης δηµοπρασίας.  

  Αυτός όµως ο λόγος, κατά την ορθή κρίση της Επιτροπής Αναστολών, δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ως προδήλως βάσιµος, εποµένως φαίνεται τουλάχιστον αµφίβολης ορθότητας. 
Συγκεκριµένα, ο δικαστικός σχηµατισµός εξέφρασε την εύλογη θέση ότι είναι υποστηρίξιµη η 
άποψη ότι δεν συνέτρεχε λόγος αποκλεισµού του αναδειχθέντος αναδόχου, βάσει των 
σχετικών ρητρών της διακηρύξεως. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ανεξαρτήτως του 
χρόνου εκδόσεως των βεβαιώσεων περαιώσεως εργασιών, πάντως από τις εν λόγω, εκ των 
υστέρων έστω, προσκοµισθείσες βεβαιώσεις προέκυπτε ότι η εκτέλεση των επίµαχων έργων 
είχε πράγµατι ολοκληρωθεί κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς αυτού του εργολήπτη 
και συνεπώς ο τελευταίος δεν είχε ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών µεγαλύτερο από αυτό 
που δήλωσε.  

 

Β. Επιχειρήµατα από τη Γνωµοδότηση 87/2006 Ν.Σ.Κ.  

    

   Η προαναφερθείσα νοµολογία της Επιτροπής Αναστολών ενισχύεται και από παρόµοια 
θέση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Συγκεκριµένα, στη συναφή  οµόφωνη 
Γνωµοδότηση υπ’ αριθµ. 87/2006 το Α’ Τµήµα αυτής της ενιαίας κρατικής αρχής εξέτασε 
«Βεβαίωση Περαίωσης» εργασιών συγκεκριµένου δηµοσίου έργου, η οποία εκδόθηκε στις 9 
- 2 -  2005 και αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι οι συµβατικές εργασίες περατώθηκαν 
εµπρόθεσµα στις 31-1-2005. Προέκυψε το συµπέρασµα ότι η ανάδοχος δεν είχε πλέον 
υποχρέωση δήλωσης ανεκτέλεστου τµήµατος για το έργο αυτό και στο εξής, ήτοι µετά την 
31η Ιανουαρίου 2005, και ότι οι Ενηµερότητες Πτυχίου που εκδόθηκαν στο όνοµά της δεν 
κρίνονται παράνοµες διότι δεν υφίστατο ανεκτέλεστο τµήµα στο έργο αυτό. Προστέθηκε 
συµπληρωµατικά ότι η έγκριση πιστοποιήσεων και µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία 
περαίωσης του έργου (δηλαδή το εµπρόθεσµο όριο της 31-1-2005 και όχι το µεταγενέστερο 
χρονικό σηµείο έκδοσης της σχετικής Βεβαίωσης Περαίωσης), δεν µπορεί να ερµηνευτεί ως 
ύπαρξη ανεκτέλεστου τµήµατος έργου και συνεπώς δεν αρκεί για να καταστήσει παράνοµες 
τις βεβαιώσεις Ενηµερότητας Πτυχίου που εκδόθηκαν µετά την ηµεροµηνία αυτή.  

   Εκτιµάται ότι αυτή η εύλογη θέση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους σχετικά µε την 
περαίωση εργασιών δηµοσίου έργου δεν ευσταθεί µόνο στην περίπτωση που έκρινε, η 
οποία αφορούσε περιπτώσεις βεβαιώσεων Ενηµερότητας Πτυχίου υπέρ εργοληπτικής 
επιχείρησης αλλά διατηρεί τη σηµασία της και για την παραπλήσια εξεταζόµενη περίπτωση 
εφόσον και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα και να λαµβάνεται 
αρµοδίως υπόψη το ανεκτέλεστο µέρος εργασιών.  

   Επισηµαίνεται επίσης ότι στην προαναφερθείσα αίτηση ακυρώσεως, το κείµενο της οποίας 
ενσωµατώθηκε αυτούσιο και στην αντίστοιχη αίτηση αναστολής, γίνεται επίκληση και της 
εξεταζόµενης Γνωµοδότησης, στην οποία αναφέρεται ότι: «η περαίωση σηµατοδοτεί το 
τέλος της περιόδου εκτέλεσης του έργου». Όµως, στην πραγµατικότητα αυτή η αναφορά του 
δικογράφου φαίνεται να οδηγεί στην αντίθετη κατεύθυνση από την επιδιωκόµενη, σε βάρος 
του ασκούντος την αίτηση ακυρώσεως. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως φαίνεται 
άλλωστε και ήδη από το παράθεµα αυτό, στη Γνωµοδότηση διατυπώνεται η θέση ότι η 
έννοια του «ανεκτελέστου µέρους εργολαβιών» που συνάδει τόσο µε το σκοπό όσο και µε τη 
διατύπωση των διατάξεων του νόµου έχει την πρόδηλη έννοια ότι δεν υφίσταται ανεκτέλεστο 
τµήµα του έργου µετά τη βεβαιωµένη «περαίωση του έργου», αφού ακριβώς η περαίωση 
σηµατοδοτεί το τέλος της περιόδου εκτέλεσης του έργου (χωρίς να απαιτείται και η συνολική 
εκκαθάριση της σχετικής σύµβασης). Με άλλα λόγια, υπολαµβάνεται ότι η ίδια η de facto 
περαίωση των συµβατικών εργασιών, όπως βεβαιώνεται ως προς τον ακριβή χρόνο κατά 
την οποία επήλθε, επιφέρει το τέλος της περιόδου εκτέλεσης του έργου, όχι περαιτέρω 
σύστοιχες ενέργειες όπως η έκδοση της αναγκαίας πάντως βεβαίωσης περαίωσης.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Επιτρεπτό της σύναψης της σύµβασης δηµοσίου έργου 

 

   Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, αρµόζει καταφατική απάντηση στο ανακύψαν 
ζήτηµα. Ο ∆ήµος Καλαµάτας µπορεί να προβεί αµέσως στη νόµιµη διαδικασία για την 
υπογραφή της σύµβασης µε ανάδοχο τον αρχικά καταταγέντα πρώτο µειοδότη, δηλαδή τον 
απόλυτο µειοδότη, µε βάση την απόφαση 279/2008 της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, η οποία 
εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την απόφαση 41/17/13-05-2008 της Ειδικής Επιτροπής του 
άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτές οι αποφάσεις είναι 
εκτελεστές και παράγουν κανονικά τα έννοµα αποτελέσµατά τους, χάρη και στην απόρριψη 
της αιτήσεως αναστολής του ασκήσαντος την αντίστοιχη αίτηση ακυρώσεως.  

   ∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί το ενδεχόµενο να 
ακυρωθεί η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής µε την αποδοχή της αιτήσεως ακυρώσεως από 
το αρµόδιο Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας. Όµως, ακόµη και αν επέλθει αυτή η  
εξέλιξη, κάτι τέτοιο θα αργήσει να συµβεί  ενώ η παραγωγή του δηµοσίου έργου έχει ήδη 
καθυστερήσει και, πέραν τούτου, εκτιµάται ως πιθανή η απόρριψη της αιτήσεως ακυρώσεως 
από το Συµβούλιο της Επικρατείας για λόγους όπως οι προαναφερθέντες.  

 

Ο Γνωµοδοτών ∆ικηγόρος 

Αντώνιος Π. Μανιάτης 

 
 
Ακολούθως το λόγο λαµβάνει ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Κουτσογιαννόπουλος, ο 
οποίος λέει τα εξής: 

 
Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση ο ∆ήµος µπορεί να προβεί 
αµέσως στη νόµιµη υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο, 

τον αρχικά καταταγέντα πρώτο µειοδότη, βάσει της απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη της την 
παραπάνω γνωµοδότηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Αποδέχεται την από 20/11/2008 (υπ’ αριθ. πρωτ. 26965/20-11-2008) 
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Μανιάτη 
Αντωνίου, όπως αυτή αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 16 ∆εκεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 


