
  

                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                      

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΤΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 

ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «∆ιοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 

και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) 

«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης- Καταπολέµηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συµπληρώθηκε µε τις 

διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση 

του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 περί εκµίσθωσης ακινήτων από τους 

∆ήµους και τις Κοινότητες και 201 περί ∆ηµοπρασιών του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 περί του καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας και των 

όρων διενέργειας δηµοπρασιών. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

7. Τις υπ’ αριθ. 60/2010 και 15/2011 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣΑΗ∆ αναφορικά µε 

τον έλεγχο νοµιµότητας πράξεων ΟΤΑ και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών 

µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρο 238 

του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

8. Την υπ’ αριθ. 11/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου µε θέµα «Εποπτεία των πράξεων των 

συλλογικών και µονοµελών οργάνων των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ». 

9. Την υπ’ αριθ. 89/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αχαρνών µε την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού 
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αναψυκτηρίου στην πλατεία Αριστοτέλους της ∆.Ε Θρακοµακεδόνων του ∆ήµου 

Αχαρνών. 

10. Την υπ’ αριθ. 124/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αχαρνών 

αναφορικά µε την κατακύρωση της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του ανωτέρω 

∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου µε τα συνηµµένα σχετικά. 

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24182/8893/18-4-2017 έγγραφό µας προς το ∆ήµο Αχαρνών µε το 

οποίο ζητήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία για την ανωτέρω απόφαση. 

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 29181/12-5-2017 (ΑΠ Α∆Α 39905/14905/15-5-2017) απαντητικό 

έγγραφο του ∆ήµου Αχαρνών 

 

- Επειδή, όπως γίνεται παγίως δεκτό, η δηµοπρασία για εκµίσθωση ακινήτου είναι σύνθετη 

διοικητική ενέργεια η οποία ολοκληρώνεται µε την έκδοση εγκριτικής του αποτελέσµατος 

της δηµοπρασίας πράξης, κατά τον έλεγχο της οποίας ασκείται παρεµπιπτόντως έλεγχος και 

σε κάθε άλλη πράξη στην οποία στηρίχθηκε η λήψη της. 

- Επειδή, το Π.∆. 270/1981, που καθορίζει τους όρους διεξαγωγής των δηµοπρασιών για την 

εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων, ορίζει σαφώς τα στοιχεία που πρέπει να µνηµονεύονται 

στους όρους της διακήρυξης (άρθρο 3 παρ.2) και περιλαµβάνει πρόβλεψη (υπό το στοιχείο 

Α´, θ) που ορίζει ότι «η διακήρυξη δέον να περιλαµβάνει: … θ) πάντα όρον, όστις εις 

εκάστην συγκεκριµένην περίπτωσιν τείνει εις πληρεστέραν εξασφάλισιν των συµφερόντων 

του δήµου ή της κοινότητος» Οι τυχόν τέτοιοι όροι ελέγχονται ως προς τη νοµιµότητά τους. 

- Επειδή, στην υπ’ αριθ. 89/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αχαρνών 

περιλαµβάνεται όρος υπό το άρθρο 3 στ. 12 που ορίζει ότι: «Για να γίνει κάποιο φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο δεκτό & να λάβει µέρος στη δηµοπρασία, υποχρεούται µε ποινή 

αποκλεισµού του να προσκοµίσει και να καταθέσει (…) φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα 

παρακάτω απαιτούµενα δικαιολογητικά (…) 12. Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία 

να προκύπτει ότι έχει συναφή επαγγελµατική εµπειρία διότι έχει ασκήσει επιχειρηµατική 

δραστηριότητα όµοια η παρεµφερή µε αυτήν της εκµισθούµενης χρήσης επί τουλάχιστον 

πέντε συναπτά (5) έτη, συµπληρωµένα έως την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 

συµµετοχής στη δηµοπρασία. Ως συναφείς, θεωρούνται οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης 

αναψυκτηρίων, καφετέριας, ζαχαροπλαστείων, µαζικής εστίασης (κέτερινγκ) κλπ».  

- Επειδή, ο ως άνω όρος είναι µη νόµιµος και καταχρηστικός παραβιάζοντας την αρχή της 

ίσης µεταχείρισης, αποκλείοντας από τη συµµετοχή στη δηµοπρασία υποψήφιους µε την 

καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος κατάρτισης επιπλέον όρων, που δίνεται από την 

προαναφερθείσα στην 2η παράγραφο του σκεπτικού διάταξη, χωρίς να αιτιολογείται το πως ο 

όρος αυτός εξασφαλίζει πληρέστερα τα συµφέροντα του ∆ήµου. Άλλωστε κατά πάγια 

νοµολογία του ΣτΕ (1000/2013, 257/2011 κλπ) η εκµίσθωση ακινήτων των ∆ήµων και 

Κοινοτήτων αποβλέπει στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού οικονοµικού αποτελέσµατος 

και στην εξυπηρέτηση ταµιευτικών σκοπών των ΟΤΑ. Συνεπώς οι όροι που τίθενται στη 

διακήρυξη εκµίσθωσης του ακινήτου δεν µπορούν να βαίνουν πέραν του αναγκαίου µέτρου 
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για την επίτευξη του σκοπού αυτής που είναι σύµφωνα η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

ταµιευτικών σκοπών του ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση η καλή εκτέλεση της σύµβασης 

διασφαλίζεται από άλλους όρους συµµετοχής στη δηµοπρασία που µνηµονεύονται στους 

όρους διακήρυξης. 

Ως εκ τούτου η ύπαρξη του περιορισµού της προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας τίθεται 

αδικαιολόγητα και δε συνάδει µε το σκοπό εκµίσθωσης των δηµοτικών ακινήτων.  

- Επειδή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η υπ’ αριθ. 124/2017 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Αχαρνών πρέπει να ακυρωθεί διότι από τον παρεµπίπτοντα κατά τα 

ανωτέρω έλεγχο προκύπτει ότι η έκδοσή της στηρίχθηκε σε πράξη µη νόµιµη. 

- Επειδή επικουρικώς σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 270/81: «Ή διακήρυξις δηµοσιεύεται 

επιµέλεια του δηµάρχου ή προέδρου τής Κοινότητος, τουλάχιστον δέκα ηµέρας προ τής 

διενεργείας τής δηµοπρασίας διά τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής εις την έξώθυραν ή 

έτερον προς τούτο προωρισµένον µέρος του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος και εις το 

δηµοσιώτερον µέρος τής έδρας του δήµου ή τής κοινότητος, αν δε το προς εκποίησιν ή 

εκµίσθωσιν ακίνητον κείται εις την περιφέρειαν ετέρου δήµου ή κοινότητος και διά 

τοιχοκολλήσεως αντιγράφου ταύτης εις το κατάστηµα του δήµου τούτου ή τής κοινότητος ως 

και εις το δηµοσιώτερον µέρος τής έδρας των συντασσοµένου αποδεικτικού δύο µαρτύρων. 

Περίληψις τής διακηρύξεως δύναται να δηµοσιεύεται, εφόσον ήθελεν αποφασίσει τούτο το 

δηµοτικον ή κοινοτικόν συµβούλιον, λόγω τής σπουδαιότητος του αντικειµένου τής 

δηµοπρασίας, και διά µίας των εφηµερίδων τής πόλεως η του νόµου, δέκα πλήρεις ηµέρας 

προ της διενεργείας της δηµοπρασίας καθώς και εις µιαν των ήµερησίων εφηµερίδων 

Αθηνών ή Θεσσαλονίκης». 

- Επειδή,  η ορθή τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας που προβλέπονται στην ανωτέρω 

διάταξη, αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαγωνιστικής διαδικασίας και αποσκοπεί στη 

διασφάλιση ενός προσήκοντος βαθµού δηµοσιότητας, προκειµένου να ενηµερωθούν οι 

ενδιαφερόµενοι και να αποφασίσουν τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, διασφαλίζοντας 

παράλληλα τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ των ενδιαφεροµένων συµµετεχόντων. Ως εκ 

τούτου η µη προσήκουσα τήρηση των προβλεποµένων διατυπώσεων δηµοσιότητας, αποτελεί 

ουσιώδη πληµµέλεια της διαδικασίας καθώς παραβιάζει το θεσµικό πλαίσιο το οποίο διέπει  

την εκµίσθωση των δηµοτικών ακινήτων.  

-Επειδή, η µία εκ των δύο δηµοσιεύσεων στον τύπο της Περίληψης της ∆ιακήρυξης έλαβε 

χώρα στις 27-2-2017 στον τοπικό τύπο (Αχαρνόραµα Press), σύµφωνα µε το υπό στοιχείο 12 

έγγραφο του ∆ήµου Αχαρνών, δεν τηρήθηκε το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα (δέκα 

πλήρεις ηµέρες) πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας η οποία έλαβε χώρα στις 9-3-2017 κατά 

παράβαση της ανωτέρω διάταξης.. 

ΑΠΟΦΑΣ Ι ΖΟΥΜΕ  

Ακυρώνουµε την υπ’ αριθ. 124/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Αχαρνών αναφορικά µε την κατακύρωση της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του 
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∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου στην πλατεία Αριστοτέλους της ∆.Ε Θρακοµακεδόνων του ∆ήµου 

Αχαρνών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

 

Κατά της παρούσας αποφάσεως µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής 

του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εντός της 

προθεσµίας ενός µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου 

έλαβε γνώση αυτής. (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).     

 

 Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
 
 

                                             ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 
 

 
Κοινοποίηση: 

∆ήµο Αχαρνών 
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