
  

                                             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 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»). 

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

των συλλογικών και µονοµελών οργάνων των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
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8. Την υπ’ αριθ. 471/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αχαρνών 

µε θέµα: «Σύνταξη των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού 

αναψυκτηρίου στην πλατεία Αριστοτέλους της ∆.Ε Θρακοµακεδόνων του ∆ήµου 

Αχαρνών». 

9. Την υπ’ αριθ. 515/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αχαρνών 

αναφορικά µε την κατακύρωση της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του ανωτέρω 

∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου µε τα συνηµµένα σχετικά. 

 

- 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, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Ολ. 3619/1995) δύο 

ή περισσότερες εκτελεστές πράξεις µπορούν να θεωρηθούν ότι συγκροτούν σύνθετη 

διοικητική ενέργεια, όταν εκδίδονται στο πλαίσιο της ίδιας νοµοθεσίας, η οποία, περαιτέρω, 

προβλέπει τη διαδοχική έκδοση αυτών για την επίτευξη συγκεκριµένης ενέργειας που 

συντελείται µε την έκδοση της τελικής πράξης. Στη διαδικασία της σύνθετης διοικητικής 

ενέργειας, οι προηγούµενες πράξεις αποβάλλουν την αυτοτέλειά τους, δηλαδή τον εκτελεστό 

χαρακτήρα τους, και ενσωµατώνονται στην τελική. 

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

εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων, ορίζει σαφώς τον τρόπο διενέργειας της δηµοπρασίας (αρ.5 

παρ.1) και περιλαµβάνει πρόβλεψη  που ορίζει ότι «Η δηµοπρασία είναι φανερά και 

προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσαν ηµέραν και ώραν». Επίσης, προβλέπει (αρ.5 

παρ.2) ρητά ότι «.. Αι προσφοραί των πλειοδοτών αναγράφονται εις τα πρακτικά κατά σειράν 

εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότου.». Περαιτέρω, κατά πάγια νοµολογία 

«...κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 παρ.1 του Π.∆/τος 270/1981 η δηµοπρασία πρέπει να είναι 

φανερή και προφορική, σύµφωνα µε τη ρητή πρόβλεψη του νοµοθετήµατος και δεν είναι 

επιτρεπτή η διεξαγωγή της µε σφραγισµένες προσφορές» (ΓνΝΣΚ 340/1999). 

-Επειδή, στην υπ’ αριθ. 471/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αχαρνών 

περιλαµβάνεται στους όρους της διακήρυξης υπό το άρθρο 3 σηµείο 12 «Για να γίνει κάποιο 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεκτό και να λάβει µέρος στη δηµοπρασία, υποχρεούται µε ποινή 

αποκλεισµού του να προσκοµίσει….φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω απαιτούµενα 

δικαιολογητικά…12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, για το µηνιαίο µίσθωµα που 

προσφέρει για τη συµµετοχή του κατά την εκκίνηση της δηµοπρασίας, το οποίο ποσό θα 

ανέρχεται στο ύψος τουλάχιστον των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500), το οποίο 

είναι και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς» . 

- Επειδή, το ανωτέρω αναφερόµενο δικαιολογητικό της έγγραφης προσφοράς για την 

εκκίνηση της διαδικασίας, προσκοµίσθηκε ενώπιον της Επιτροπής του αρ. 1 παρ. 1 του Π.∆.  
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270/1981, γεγονός το οποίο προκύπτει από το από 19/07/2017 µε Α.Π. 46366 Πρακτικό 

∆ηµοπρασίας.  

- Επειδή,  η ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία υποβολής προσφοράς µε γραπτή υπεύθυνη 

δήλωση, αποτελεί καταστρατήγηση της προφορικής δηµοπρασίας και του πνεύµατος του 

Π.∆. 270/1981 εν γένει. 

- Επειδή υπό το αριθ. 6 στοιχείο 6 της υπ’ αριθ. 471/2017 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής προβλέπεται ότι «Παρέλκει και µε απόφαση της επιτροπής δεν θα επακολουθήσει η 

διαδικασία της δεύτερης φάσης εάν µόνον ένας των ενδιαφεροµένων ανακηρυχθεί να 

συµµετάσχει στην ανοιχτή πλειοδοτική δηµοπρασία για το ύψος του προσφερόµενου 

µισθώµατος οπότε αυτός ανακηρύσσεται πλειοδότης». 

- Επειδή η ανωτέρω πρόβλεψη αποτελεί καταστρατήγηση της καθοριζόµενης στο Π∆ 270/81 

διαδικασίας από την οποία δεν προκύπτει η δυνατότητα µη διεξαγωγής δηµοπρασίας σε 

περίπτωση συµµετοχής µόνον ενός πλειοδότη. Άλλωστε η διαδικασία της προφορικής 

πλειοδοσίας έχει θεσπιστεί για τη βελτίωση της καλύτερης προσφοράς του πλειοδότη, µε την 

έννοια της κατάθεσης νέας προσαυξηµένης, σε σχέση µε την αρχική προσφοράς (ΝΣΚ 

519/2004). 

- Επειδή περαιτέρω, κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και της διοικητικής 

δράσης, η δηµοσιότητα και η διαφάνεια στη διαδικασία του διαγωνισµού εξασφαλίζουν την 

ευρεία συµµετοχή στο διαγωνισµό και την ανάπτυξη πραγµατικού ανταγωνισµού υπό 

συνθήκες πλήρους διαφάνειας, προκειµένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα 

για την αναθέτουσα αρχή. 

- Επειδή στο άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι για να εκµισθωθεί ένα δηµοτικό 

ακίνητο πρέπει να έχει προηγηθεί φανερή προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία για την 

ανάδειξη πλειοδότη. Περαιτέρω στο άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Π.∆ 270/81 που καθορίζει τη 

διαδικασία των δηµοπρασιών ορίζεται ότι «Η δηµοπρασία είναι φανερά και προφορική, 

διεξάγεται δε κατά την ορισθείσαν ηµέραν και ώραν. Η δηµοπρασία δύναται να συνεχίζεται 

και πέραν της εν τη διακηρύξει οριζοµένης ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής αι  

προσφοραί….Αι  προσφοραί  των  πλειοδοτών αναγράφονται εις τα πρακτικά κατά σειράν 

εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότου. Πάσα προσφορά  είναι δεσµευτική 

δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευσις δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από του 

πρώτου εις τους  ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίον πλειοδότην». 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η συµµετοχή στη δηµοπρασία βάσει των όρων διακήρυξης 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη υποβολή προσφοράς, η οποία δεν µπορεί να λάβει 

χώρα µετά τη λήξη της δηµοπρασίας 

- Επειδή, κατά παράβαση των ανωτέρω υπό το αρ. 6 στοιχείο 14 της υπ’ αριθ. 471/2017 

απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής προβλέπεται ότι «Σύµφωνα µε την παρ.21, εδ. β της 

υφιστάµενης µισθωτικής σύµβασης, που είχε τεθεί και στους όρους της σχετικής διακήρυξης, 
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παρέχεται το δικαίωµα στον ήδη µισθωτή, αν κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής (τότε 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής) ήταν συνεπής µε τους όρους του µισθωτηρίου, µε δήλωση προς αυτήν, 

αµέσως µετά τη διενέργεια της δηµοπρασίας, να προβεί σε ισόποση µε του τελευταίου πλειοδότη 

οικονοµική προσφορά οπότε θα γίνει σε αυτόν η νέα κατακύρωση, σύµφωνα µε τους όρους της 

νέας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή ο ήδη µισθωτής υποχρεούται όπως: α) κατά την 

υποβολή φακέλου προσκοµίσει τη διαφορά του ποσού της υφιστάµενης εγγυητικής, µε 

συµπληρωµατική εγγυητική, ούτως ώστε συνολικά να καλύπτει το ύψος, που απαιτεί η παρούσα 

διακήρυξη».   

 

ΑΠΟΦΑΣ Ι ΖΟΥΜΕ  

Ακυρώνουµε την υπ’ αριθ. 515/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Αχαρνών αναφορικά µε την κατακύρωση της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του 

∆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                                            
                και α/α η Γεν. ∆/ντρια Χωρ. και Περ. Αποκεντρωµένης ∆/σης Αττικής 

 

 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡ∆ΑΜΙΤΣΗ 

 

  

 
Κοινοποίηση: 

∆ήµο Αχαρνών 

ΑΔΑ: ΩΞΕΒΟΡ1Κ-Τ39


		2017-08-18T12:42:13+0300
	Athens




