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ΘΕΜΑ: Ακύρωση της με αριθ. -8-/2014, απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Αχαρνών σχετικά με την έγκριση σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών του ΝΠΔΔ 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» και της ΚΟΙΝΣΕΠ «Επικούρειος».  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/2010, περί ελέγχου της 

νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ - αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών 

μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 

ΟΤΑ. 

3. Το υπ’ αρ.135/2010, Προεδρικό Διάταγμα « Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 100 και 225 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).  

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 και 12 παρ. 5 του Ν. 4019 /2011(ΦΕΚ 

216/Α΄/30-09-2011) σχετικά με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις) 

6. Την υπ΄ αριθμ. 557/2014 απόφαση του VI τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου  

7.  Την υπ’ αρ. 8/2014, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου 

Αχαρνών σχετικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αχαρνών του Ν.Π.Δ.Δ.  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ» και της ΚΟΙΝΣΕΠ «Επικούρειος». 
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- Επειδή το αντικείμενο της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης είναι η 

ανάθεση στην ΚΟΙΝΣΕΠ «Επικούρειος» όλων των απαραίτητων υπηρεσιών- 

ενεργειών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του Νομικού 

Προσώπου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ σε προσωπικό για τη 

λειτουργία των παιδικών σταθμών. 

- Επειδή η επίμαχη σύμβαση συνιστά επί της ουσίας σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών για τη λειτουργία εκ μέρους της ΚΟΙΝΣΕΠ των παιδικών σταθμών 

και έπρεπε να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 209 του ΔΚΚ. 

- Επειδή η εν λόγω Σύμβαση δεν έχει το χαρακτήρα της προγραμματικής 

σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 διότι δεν 

θεσμοθετείται μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων 

μερών για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού όπως απαιτεί ο θεσμός των 

προγραμματικών συμβάσεων.  

 

                                                                

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Ακυρώνουμε την υπ’ αρ. 8/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  

Δήμου Αχαρνών σχετικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ» και της ΚΟΙΝΣΕΠ «Επικούρειος» με αντικείμενο την ανάθεση στην 

ΚΟΙΝΣΕΠ όλων των υπηρεσιών – εργασιών για την κάλυψη των αναγκών του 

ΝΠΔΔ σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σε προσωπικό για την σίτιση και την 

καθαριότητα των νηπίων. 

 

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της 

Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν. 

3463/2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                

                

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ   
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