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ΘΕΜΑ:  Ακύρωση της υπ’ αριθ.  103/2018  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών,

που αφορά τον έλεγχο δικαιολογητικών για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ» και πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. Του  ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του

ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για

την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

Β. Του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,

όπως ισχύει.

Γ. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-

Καταπολέμηση  της  Γραφειοκρατίας  και  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση.  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».

Γ. Του ν. 4412/2014 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.

Δ. Του  π.δ.  80/2016  (ΦΕΚ  145-05.08.2016  τεύχος  Α)  «Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους

Διατάκτες» όπως ισχύει.

Ε. Της  υπ’  αριθ.  57654/22.05.2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  (ΦΕΚ

1781/23.05.2017  τεύχος  Β')  με  θέμα  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του

Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και

Ανάπτυξης».

ΣΤ. Της υπ’ αριθ. 117384-26.10.2017 (ΦΕΚ 3821-31.10.2017 τεύχος Β') κοινή υπουργική απόφαση

των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).».
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Ζ. Του ν.  4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

2. Την  υπ’  αριθ.  103/2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Αχαρνών  και  τα

συνημμένα έγγραφα, τα οποία απεστάλησαν στην Υπηρεσία μας με τα υπ’ αριθ. 13026/26.03.2018 και

17597/07.05.2018 έγγραφα του εν λόγω Δήμου.

Και επειδή:

Σύμφωνα  με  την  παρ.1  του  άρθρου  238  του  ν.  3852/2010  όπως  ισχύει:  «Μέχρι  την  έναρξη

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα

άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ…».

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 όπως ισχύει: «Καταργείται η διάταξη της

παρ.  2  του  άρθρου  6  του  Ν.3852/2010  (Α'  87).  Σε  κάθε  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  συνιστάται  θέση

προϊσταμένου, που φέρει  τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης»...  Έως ότου διοριστεί  ο

Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα εξακολουθεί να ασκεί τις

αρμοδιότητές του.  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται  Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης  ή  Γενικός  Γραμματέας  Περιφέρειας  νοείται,  από  το  διορισμό  του,  ο  Συντονιστής

Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει: 1.Οι αποφάσεις των συλλογικών

οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή

Υπηρεσία  Εποπτείας  Ο.Τ.Α.,  εφόσον  αφορούν:  α)  ρυθμίσεις  κανονιστικού  περιεχομένου,  β)  την  ανάθεση

έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών...

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την υπ’ αριθ. 11/07 (αριθ.

πρωτ. 7666/7-2-07) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις κατηγορίες των αποφάσεων που

υποχρεωτικά  αποστέλλονται  στο  Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  έλεγχο  νομιμότητας

εντάσσονται  (μεταξύ  άλλων)  και  οι  κατακυρωτικές  αποφάσεις  των  συλλογικών  οργάνων  των  Δήμων  που

λαμβάνονται  για  την  ανάθεση  έργων.  Ο  Συντονιστής  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  στο πλαίσιο  του  ελέγχου

αυτού,  μπορεί  να  ασκήσει  παρεμπιπτόντως έλεγχο  και  σε  κάθε  άλλη  πράξη  (διακηρύξεις,  δημοπρασίες,

πρακτικά επιτροπών κλπ) στην οποία στηρίχθηκε η έκδοση της κατακυρωτικής πράξης. Η κατακυρωτική πράξη

ακυρώνεται, εάν από τον παρεμπίπτοντα έλεγχο προκύψει ότι η κατακυρωτική απόφαση στηρίχτηκε σε πράξη

μη νόμιμη.

Με το υπ’ αριθ. 13026/26.03.2018 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών, απεστάλη στην Υπηρεσία μας, κατά το

άρθρο  225  του  ν.  3852/2010, για  έλεγχο  νομιμότητας  η  υπ’  αριθ.  103/2018  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής και τα συνημμένα αυτής. Σε συνέχεια του προαναφερθέντος εγγράφου και επειδή τα στοιχεία και τα

απαραίτητα έγγραφα που ήταν συνημμένα δεν ήταν πλήρη, ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία με το υπ’

αριθ. 26592/9927/26.04.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας. Ο Δήμος Αχαρνών σε απάντηση του τελευταίου

εγγράφου απέστειλε το υπ’ αριθ. 17597/07.05.2018 έγγραφό του με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Κατά τη

διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

Α) Σύμφωνα  με  τη  διάταξη  της  παρ.  5  του  άρθρου  53  του  ν.  4412/2016  όπως  ισχύει,  παρέχεται

εξουσιοδότηση στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  για την έκδοση

προτύπων εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ (σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 2

του ν. 4013/2011 όπως ισχύει και με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016). Τα πρότυπα
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τεύχη διακηρύξεων, ισχύουν κατά ρητή πρόβλεψη της ίδιας διάταξης δεσμευτικά, δηλαδή είναι υποχρεωτικά για

τη  σύναψη δημοσίων  συμβάσεων  του  Βιβλίου  Ι  του  ν.  4412/2016  (βλ.  και  Κατευθυντήρια  Οδηγία  18  της

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ΑΔΑ: 7ΝΚΧΟΞΤΒ-Δ7Β). Σύμφωνα δε, με την υπ’ αριθ. 457/2018 απόφαση του Ελ. Συν. Τμ. 6:

«...Τα  πρότυπα  τεύχη  έχουν  κανονιστική  ισχύ  και  συνεπώς  οι  αναφερόμενοι  σε  αυτά  όροι,  εφόσον  είναι

σύμφωνοι  με  το  νόμο,  έχουν  δεσμευτική  ισχύ  έναντι  των  αναθετουσών  αρχών,  υπό  την  έννοια  ότι  δεν

καταλείπεται διακριτική ευχέρεια σε αυτές να αφίστανται  του περιεχομένου των όρων που προβλέπονται σε

αυτά...».

 Αυτό συνάδει και με τον επιδιωκόμενο με την καθιέρωση των ως άνω πρότυπων τευχών σκοπό, ήτοι την

εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (βλ. αιτιολογική έκθεση

του ως άνω νόμου επί του άρθρου 53), αφού η αντίθετη περίπτωση ενέχει κίνδυνο ανομοιόμορφης εφαρμογής

του  ισχύοντος  νομοθετικού  πλαισίου  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  προς  βλάβη  τελικά  του  ελεύθερου

ανταγωνισμού (βλ. 339, 482/2017 Πρ. Ε΄ Κλιμ.).

Οι  όροι  της  διακήρυξης  λειτουργούν  πάντοτε  συμπληρωματικά  των  οικείων  διατάξεων  και  δεν  τις

υποκαθιστούν ούτε τις αντικαθιστούν. Συνεπώς, η δέσμευση της διακήρυξης, ως κανονιστικής πράξης, ισχύει

στο μέτρο που δεν αντίκειται σε υπέρτερους κανόνες δικαίου, γιατί διαφορετικά θίγεται η ιεραρχία των πηγών

του δικαίου που επιβάλλεται από το Σύνταγμα και του νόμους (Α. Γέροντας , Δίκαιο Δημοσίων Έργων, 2009,

σελ.  320-321 σημ.  169),  επομένως στη διακήρυξη δεν μπορεί  να περιληφθεί  όρος αντίθετος με τις  οικείες

νομικές διατάξεις που διέπουν την κατασκευή του τεχνικού έργου.

Δυνατότητα  παρέκκλισης  από τον  ως άνω κανόνα  της  κανονιστικής  ισχύος  των πρότυπων τευχών,

παρέχεται στις αναθέτουσες αρχές με τη διάταξη της περ. β της παρ 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, που

ορίζει  ότι  είναι  δυνατόν  να  προστίθενται  στη  διακήρυξη  επιπλέον  όροι,  πέραν  των  προβλεπομένων  στα

πρότυπα τεύχη, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου

Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Συνεπώς,  δεν  επιτρέπεται  η  προσθήκη  επιπλέον  όρων,  εκτός  από  τις  περιπτώσεις  ειδικών  ή

πολύπλοκων έργων, στις οποίες είναι κατ’ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις επιτρεπτή η προσθήκη επιπλέον

όρων σχετικών με την εμπειρία και την τεχνική ή οικονομική ικανότητα των υποψηφίων αναδόχων (περ. β της

παρ. 7 του άρθρου 53 και παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 4412/2016)5. Το περιεχόμενο των πρότυπων τευχών

που έχουν παραχθεί από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και αφορά τις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι, θα

πρέπει να μην διαφοροποιείται παρά μόνο σε ότι αφορά στις απαραίτητες προσαρμογές. Προσθήκες και εν

γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον

είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία (ρήτρα ευελιξίας) (Βλ. και το υπ’ αρ. πρωτ.:

6796/16.11.2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΑΔΑ: 6ΟΟΓΟΞΤΒ-Ρ99).

Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, προκύπτει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 984/19.12.2017

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου

με θέμα «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». Από το σώμα της απόφασης, δεν προκύπτουν

καθαυτοί οι όροι της διακήρυξης που εγκρίθηκαν καθώς και από το πρόγραμμα Διαύγεια δεν προκύπτει

ότι  στον  Αριθμό  Διαδικτυακής  Ανάρτησης  (ΑΔΑ)  ΨΝ99ΩΨ8-ΥΓ3  (20.12.2017)  αναρτήθηκαν  αυτοί  ως

επισυναπτόμενο αρχείο. Οι όροι της διακήρυξης που εγκρίνει το αρμόδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή),

κρίνεται  σκόπιμο ότι  πρέπει  να δημοσιεύονται  είτε  στο σώμα της απόφασης είτε  ως επισυναπτόμενο

αρχείο  στο  πρόγραμμα  Διαύγεια,  διότι  με  την  ευρεία  δημοσιότητα  και  πρόσβαση  στην  πληροφορία

διασφαλίζεται  η διαφάνεια της κρατικής δράσης και  κατ’  αποτέλεσμα η υπευθυνότητα,  η ευθύνη και  η

λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας σύμφωνα με την αιτιολογική

έκθεση  του  ν.  3861/2010  και  καθίσταται  ευκολότερος,  ταχύτερος  και  καλύτερος  ο  έλεγχος  από  τους
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πολίτες, από τις κρατικές Υπηρεσίες και από κάθε ενδιαφερόμενο. Επίσης, με τη μη δημοσίευση/ανάρτηση

ή/και την επισύναψη στην απόφαση καθαυτών των όρων που εγκρίνει το αρμόδιο όργανο, δεν γίνεται

σαφές για  το  ποιοι  όροι  εν  τέλει  εγκρίθηκαν.  Εξάλλου,  από την παραπάνω απόφαση δεν προκύπτει

ξεκάθαρα ότι παραπέμπει ή υποδεικνύει κάποιο άλλο έγγραφο σύμφωνα με το οποίο να προκύπτουν οι

όροι της διακήρυξης.

Σύμφωνα  με  το  όρο  22.Ε.  (Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής

διαχείρισης) της διακήρυξης (17PROC002507893), ζητείται  από κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει

είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων ή μέλος κοινοπραξίας, να διαθέτει επί ποινή

αποκλεισμού  και  να  συμπεριλάβει  στον  αντίστοιχο  φάκελο  πιστοποιητικά  ISO  9001:2008  και  ISO

14001:2004. Επίσης, σχετικά με τον εξοπλισμό, τα όργανα των παιδικών χαρών και τα δάπεδά τους, επί

ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν στο όνομά του

κατασκευαστή  ο  οποίος  και  θα  δηλώνεται  στην  τεχνική  προσφορά  του  συμμετέχοντα,  σε  υπεύθυνη

δήλωσή του η οποία θα ακολουθείται από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της προμήθειας από

την κατασκευάστρια εταιρεία οργάνων, δαπέδων κλπ προς το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.

Επιπρόσθετα,  σύμφωνα με το άρθρο 24 της εν λόγω διακήρυξης,  στον (υπό) φάκελο «Τεχνική

Προσφορά» οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή απορρίψεώς τους από την συνέχιση

του διαγωνισμού μία σειρά από υπεύθυνες δηλώσεις και δείγματα όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στο

παραπάνω άρθρο.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 60/06.20.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει το

(πρώτο)  πρακτικό  διαγωνισμού  για  το  έργο  «ΕΡΓΑ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ» και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο, οι εταιρείες ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ και Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ –

Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε. δεν κατέθεσαν τα δείγματα του άρθρου 24.2 της διακήρυξης και αποκλείστηκαν

από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι παραπάνω όροι της διακήρυξης δεν είναι  σύννομοι,  διότι  οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να

επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις

παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016 (βλ. και το υπ’ αριθ. 632/30.01.2018 έγγραφο

της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  με  θέμα  «Πρότυπα  τεύχη  διακηρύξεων  ανοικτής  διαδικασίας  για  τη  σύναψη

ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων που εξέδωσε η Αρχή»).

Εξάλλου, δεν προκύπτει από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, ότι οι οικονομικοί φορείς που

αποκλείστηκαν δεν  συμπλήρωσαν ή  συμπλήρωσαν πλημμελώς το  πεδίο  Δ «Συστήματα  διασφάλισης

ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης»  του  Μέρος  IV  «Κριτήρια  επιλογής»,  του

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ),  το  οποίο  αποτελεί  την προκαταρκτική

απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν, κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ και την παράλληλη υποβολή των

σχετικών πιστοποιητικών/δικαιολογητικών, διότι με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται ο ως άνω κανόνας της

προαπόδειξης,  που  εισάγει  ο  ν.  4412/2016,  με  την  υποβολή  του  ΤΕΥΔ  και  προκαλείται  πρόσθετο

διοικητικό βάρος στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (βλ. και το υπ’ αριθ. 949/13.02.2018 έγγραφο της

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., απόφαση 3/24-01-2018,  Κατευθυντήρια Οδηγία 23).

Β) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει: «Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄

και  β΄  βαθμού  και  τα  νομικά  πρόσωπα  αυτών  που  συμπεριλαμβάνονται  στους  φορείς  της  Γενικής

Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται με την απόφαση του από το νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους,

ΑΔΑ: ΨΡΓΒΟΡ1Κ-ΔΝ4



με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου

κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά

τον έλεγχο  νομιμότητας  του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους  που αφορά η σχετική  δαπάνη.».

Ακόμα, σύμφωνα με την αρχή της ετήσιας διάρκειας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 49 του ν. 4270/2014 οι

προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει

την  1η  Ιανουαρίου  και  λήγει  την  31η  Δεκεμβρίου  του  ίδιου  ημερολογιακού  έτους.  Η  αρχή  αυτή  δεν

αποτρέπει  την  ανάληψη  και  τον  έλεγχο  πολυετών  δεσμεύσεων  ή  δεσμεύσεων  που  συνεχίζουν  στο

επόμενο έτος.

Σύμφωνα με την Πράξη 253-2017 Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7: «...Πέραν δε τούτων, ειδικά για την ανάληψη

των πολυετών υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α. που προβλέπεται  να βαρύνουν τα επόμενα έτη του εν λόγω

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου απαιτείται  επιπλέον και  η έκδοση απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς

υποχρέωσης από την κατά νόμο αρμόδια Οικονομική Επιτροπή και κοινοποίηση της απόφασης αυτής στον

Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς

Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 238 του ν. 3852/2010 (πρβλ. Ε.Σ. 6230, 6063/

2015)».

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 όπως ισχύει: «Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις

ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν

απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής

της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς

ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.».

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της διακήρυξης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,  η  οποία αναρτήθηκε  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), με αριθμό 17PROC002507893 2017-12-29: «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου,

ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές

τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.».

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει: «Στην απόφαση έγκρισης

της παραγράφου 1 αναφέρονται τα εξής: α. Το συνολικό ποσό της πολυετούς υποχρέωσης. β. Το ποσό

κατ΄ έτος. γ. Ο Κ.Α.Ε. ή ο αναλυτικός λογαριασμός Γενικής Λογιστικής. δ. Το τυχόν προηγούμενο ύψος

υποχρεώσεων  που  έχουν  αναληφθεί  στον  ίδιο  Κ.Α.Ε.  ή  στον  ίδιο  αναλυτικό  λογαριασμό  Γενικής

Λογιστικής.»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 80/2016: «1. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με

την οποία εγκρίνεται  και  αναγνωρίζεται  ταυτόχρονα από το διατάκτη ή το  κατά νόμο εξουσιοδοτημένο

όργανο  η  πραγματοποίηση  δαπανών,  περιλαμβάνει  απαραίτητα:  α.  Τις  διατάξεις  των  νόμων  ή

κανονιστικών πράξεων, με τις οποίες επιτρέπεται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης. β. Το

είδος,  πλήρη  αιτιολόγηση  της  δαπάνης  με  σαφή  αναφορά  στη  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  που

εξυπηρετείται  από την πραγματοποίησή της και στο χρόνο υλοποίησής της. γ. Το ύψος της συνολικής

επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισμό του φορέα, καθώς και την κατανομή αυτής κατ` έτος

σε περίπτωση τμηματικής πραγματοποίησης της δαπάνης σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη. δ. Τον

αριθμό  της  απόφασης  προέγκρισης  (προηγούμενης  έγκρισης)  της  πολυετούς  υποχρέωσης.  ε.  Το/τα

οικονομικό/ά έτος/η πραγματοποίησης της δαπάνης. στ. Τον τίτλο και τον κωδικό αριθμό του φορέα και του

ειδικού φορέα, καθώς και τον κωδικό αριθμό εξόδου.».
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Σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  24/2016  μελέτη  του  Δήμου  Αχαρνών  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την

102/30.06.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου, ανέρχεται

στο ποσό των 632.000.00 €. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 81238/21.12.2017 απόφαση ανάληψης

υποχρέωσης (αρ. Α.Α.Υ. Α-880), εγκρίθηκε η δέσμευση του ποσού 100.000 € χωρίς να έχει προβλεφθεί

προέγκριση  για  τα  επόμενα  έτη ως όφειλε,  διότι  όπως προκύπτει  από τη μελέτη  του έργου,  από τα

στοιχεία του φακέλου αλλά και από το άρθρο 12 της διακήρυξης, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του

έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Εφόσον η έναρξη της

διαδικασίας  σύναψης σύμβασης,  όπως αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο 120  του ν.  4412/2016 όπως ισχύει,

πραγματοποιήθηκε με τη δημοσίευση της διακήρυξης την 29.12.2017, αυτονόητο ήταν η έγκριση αλλά και

η υποχρέωση της ανάληψης της δαπάνης να εκτίνεται πέραν του ενός οικονομικού έτους με συνέπεια την

υποχρέωση της πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη 2017 και 2018. Συνεπώς, δεν τηρήθηκε η

νόμιμη διαδικασία περί έκδοσης  πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης.

Γ) Σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  66/08.04.2017  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου

Αχαρνών,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνεδρίασε  εκτάκτως  την  08.04.2017  καθώς  η  πρόσκληση  για  τη

συνεδρίαση είχε αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία 22141/06.04.2017.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010:  Η πρόσκληση δημοσιεύεται

στην ιστοσελίδα του δήμου.  Η πρόσκληση επιδίδεται  ή γνωστοποιείται  στα  μέλη τρεις  (3)  τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η

πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση

πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.  Πριν από τη

συζήτηση  η  επιτροπή  αποφαίνεται  για  το  κατεπείγον  των  θεμάτων.  Επιπροσθέτως,  το  υπ’  αριθ.

7079/25.02.2015  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  (ΑΔΑ:

73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ),  στο κεφάλαιο «Κατεπείγουσα συνεδρίαση (άρθρο 67,  παρ. 5 του ν.  3852/2010)»

αναφέρει: Όταν υπάρχουν κατεπείγουσες υποθέσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του δημοτικού

συμβουλίου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ημερών που απαιτείται κατά κανόνα για την επίδοση

της πρόσκλησης σε τακτική συνεδρίαση,  η πρόσκληση μπορεί  να επιδοθεί  ή να γνωστοποιηθεί  στους

συμβούλους ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η

συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Ο χαρακτηρισμός και η αιτιολογία των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης ως κατεπειγόντων επαφίεται καταρχήν στην κρίση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ο

οποίος και απευθύνει την πρόσκληση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, όμως το δημοτικό συμβούλιο

είναι  και  πάλι  αυτό  που  θα  αποφανθεί,  κατόπιν  σχετικής  συζήτησης,  για  το  κατεπείγον  ή  μη  της

πρόσκλησης στο σύνολό της. Αν το δημοτικό συμβούλιο κρίνει ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην

πρόσκληση δεν πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η συζήτηση τους αναβάλλεται.

Όπως και στην περίπτωση της συζήτησης κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, το δημοτικό

συμβούλιο λαμβάνει δύο αποφάσεις, με τη συνήθη, όμως, για τη λήψη αποφάσεων πλειοψηφία (απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων). Α) Αν τα θέματα που εισάγονται για συζήτηση δικαιολογούν την κατεπείγουσα

πρόσκληση  –  συνεδρίαση,  Β)  αν  κρίνει  ότι  τα  θέματα  της  πρόσκλησης  είναι  πράγματι  κατεπείγοντα,

λαμβάνει απόφαση επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Και στο κεφάλαιο «Έλεγχος νομιμότητας», αναφέρει:

...Είναι ευνόητο ότι αν  ακυρωθεί η απόφαση για το κατεπείγον της συνεδρίασης η ακυρότητα αυτή θα

συμπαρασύρει και  τις  αποφάσεις  για  τα  επιμέρους  θέματα...  Στο  αποφασιστικό  μέρος  της  υπ’  αριθ.

66/08.04.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, αλλά ούτε και στο εισηγητικό
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μέρος, δεν προκύπτει ότι ελήφθη απόφαση για το κατεπείγον της συνεδρίασης. Συνεπώς δεν τηρήθηκε η

νόμιμη διαδικασία σχετικά με το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Δ) Από  το  συνδυασμό  των  διατάξεων των άρθρων 65  και  72  του  ν.  3852/2010  όπως ισχύει,

συνάγεται  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποτελεί  το  κατά  τεκμήριο  αρμόδιο  όργανο  διοίκησης για  κάθε

ζήτημα  του  Δήμου,  πλην  των  ρητώς  υπαχθέντων  στην  αρμοδιότητα  άλλων  οργάνων,  και  ως  τέτοιο

αποφασίζει  για  την  αναγκαιότητα  εκτέλεσης  κάθε  δημοτικού  έργου  και  προσδιορίζει  τη  διαδικασία

ανάθεσης αυτού.  Αρμόδια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης είναι  η Οικονομική Επιτροπή, η

οποία, ως όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής και μόνο λειτουργίας του Δήμου, έχει τη

γενική αρμοδιότητα της διενέργειας όλων των επιμέρους διαδικαστικών πράξεων, προκειμένου για ανοικτό

διαγωνισμό, όπως η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η

κατακύρωση ή η ακύρωση του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας. Μη νομίμως, επομένως,

εκκινεί διαδικασία διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης δημοτικού έργου με κατάρτιση των όρων της

διακήρυξης  από  την  Οικονομική  Επιτροπή,  χωρίς  να  έχει  προηγηθεί  η  απόφαση  του  Δημοτικού

Συμβουλίου με την οποία να εκφράζεται  η βούληση αυτού περί  της αναγκαιότητας της εκτέλεσης του

συγκεκριμένου έργου και της διενέργειας του συγκεκριμένου διαγωνισμού (βλ. σχετικά και τις αποφάσεις

VI Τμ. του Ελ. Συν. 935/2015, Πράξη 382-2015 Κλιμ. Προλ. Έλεγχου Δαπανών στο VIΙ Τμ., αποφάσεις VI

Τμ. του Ελ. Συν. 1502/2012, 702/2010, Πράξη 33-2012 Τμήμα VIΙ, Πράξη 68-2012, 184-2012 Ζ΄ Κλιμάκιο).

Εν κατακλείδι, η ελεγχόμενη υπ’ αριθ. 103/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Αχαρνών που αφορά την κατακύρωση για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ»  με  την  οποία  ολοκληρώθηκε  η  σύνθετη  διοικητική  ενέργεια  της  κατακύρωσης  του

διαγωνισμού και από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, προκύπτει ότι ελήφθη χωρίς να έχει τηρηθεί η

νόμιμη διαδικασία.

Ως εκ τούτου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

          την ακύρωση της υπ’ αριθ. 103/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών,

που αφορά τον έλεγχο δικαιολογητικών για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ» και πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, για τους λόγους που αναφέρονται

στο σκεπτικό της παρούσας.

          Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί ενώπιον Ειδικής Επιτροπής, από οποιονδήποτε έχει

έννομο συμφέρον, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και

152 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.      

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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	ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ’ αριθ. 103/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, που αφορά τον έλεγχο δικαιολογητικών για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης.
	την ακύρωση της υπ’ αριθ. 103/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, που αφορά τον έλεγχο δικαιολογητικών για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
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