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ΑΠΑΝΘΙΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

 

 

Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

Αξηζκ. 279/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη δεκφζην ηερληθφ έξγν ε επίζηξσζε ακκνραιηθψδνπο πιηθνχ. 

 

Αξηζκ. 331/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ Δπηζθεπή-δηακφξθσζε ρψξσλ γξαθείσλ (απνμειψζεηο - επηζηξψζεηο δαπέδσλ, θνπθσκάησλ θαη 

επηρξηζκάησλ, θαζαηξέζεηο θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα, θαηαζθεπή πεξηζσξίσλ, ηνπνζέηεζε 

επηρξηζκάησλ, ρξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ, κηθξνθαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηαζθεπή 

ειαθξψλ δηαρσξηζηηθψλ, θαηαζθεπή λέσλ αλνηγκάησλ ζε ηνηρνπνηία), είλαη δεκφζην ηερληθφ έξγν. 

 

Αξηζκ. 430/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Οη αλαπιάζεηο ησλ πιαηεηψλ ηνπ δήκνπ (ηνπνζέηεζε θπβφιηζσλ θαη πιαθψλ, θαηαζθεπή δαπέδσλ απφ 

ζθπξφδεκα, πέηξηλσλ θαζηζκάησλ, ηνηρίσλ θιπ.), απνηεινχλ έξγα.  

 

Αξηζκ. 308/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (πιαθνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θ.ιπ., θαηαζθεπή μπινπήθησλ 

ηνηρίσλ απφ ζηδεξφμπια θαη ειαηνρξσκαηηζκνί ηνίρσλ), απνηειεί δεκφζην ηερληθφ έξγν. 

 

Αξηζκ. 49/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ θαηαζθεπή ηζηκεληέληαο ηάθξνπ, αθνξά ζε εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ, αλεμαξηήησο εάλ ην 

θφζηνο ησλ θαζαξψλ εξγαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (828,00 επξψ) ππνιείπεηαη απηνχ ηεο πξνκήζεηαο 

ζθπξνδέκαηνο θαη ζηδεξνχ πιέγκαηνο (4.230,00 € + 551,95 €). 

 

Αξηζκ. 17/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη δήκνη έρνπλ ην ραξαθηήξα ζπκβάζεσλ δεκνζίνπ έξγνπ φηαλ ην, 

ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά, αληηθείκελφ ηνπο αθνξά ζε έλα, επηδησθφκελν απφ ην δήκν, απηνηειέο, 

νηθνλνκηθά ή ηερληθά, ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ζπλφινπ εξγαζηψλ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην έδαθνο, θαηά 

ηξφπν πνπ λα κελ κπνξεί λα απνρσξηζζεί απ' απηφ ρσξίο βιάβε ή αιινίσζε ηεο νπζίαο ή ηνπ 

πξννξηζκνχ ηνπ, θαη απαηηεί, γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ρξήζε 

εηδηθψλ ηερληθψλ κέζσλ. ηηο ζπκβάζεηο δεκνζίνπ έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηα ζρεηηθά ηεχρε, κε 
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βάζε ηα νπνία απηέο θαηαξηίζηεθαλ, γίλεηαη δηαρσξηζκφο θαη ζηηο ηηκέο ησλ εξγαζηψλ δελ πεξηιακβάλεηαη 

αληίζηνηρν πνζνζηφ, πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν θαη δαπάλεο γηα Γ.Δ. & Ο.Δ., θαζνξηδφκελε 

απηνηειψο ζε πνζνζηφ επί ησλ ηηκψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαηεζέληνο έξγνπ, αλάινγα κε ηελ πεγή 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ (βι. Δι.πλ., πξάμεηο 9/2013, 40/2011, 163, 70/2010, 374, 331/2009 VII Σκ.). 

Ο Γήκνο αλέζεζε ζηνλ αλαδεηρζέληα, απφ ην ζρεηηθφ πξφρεηξν δηαγσληζκφ, κεηνδφηε, εξγνιάβν 

δεκνζίσλ έξγσλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «Δθβξαρηζκνί ζηελ νδφ ….». Αληηθείκελν ηεο αλσηέξσ 

ζχκβαζεο ήηαλ εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρψδεο, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ 

πιψλ, θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη κεηαθνξά ηνπο κε απηνθίλεην. 

Σν αληηθείκελν ηεο σο άλσ ζχκβαζεο, πξέπεη λα εθηηκεζεί σο εληαίν ζχλνιν, πξνζδηνξηδφκελν απφ ην 

απηνηειέο, νηθνλνκηθά θαη ηερληθά, ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα, ζην νπνίν απέβιεπε ν Γήκνο θαη αθνξά ζηελ 

εθηέιεζε δεκνζίνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα, ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαηέζεθαλ κε ηελ σο άλσ 

ζχκβαζε ζπλδέεηαη κε ην έδαθνο (εθβξαρηζκνί νηθνπέδνπ πνπ ζπληζηνχλ άκεζε επέκβαζε επί εδάθνπο), 

γηα ηελ επίηεπμε δε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ απαηηείηαη θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ε 

ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ κέζσλ, φπσο ξεηψο νξίδνπλ ηα νηθεία ζπκβαηηθά ηεχρε, βάζεη ησλ νπνίσλ 

ζπλήθζε ε σο άλσ ζχκβαζε. Καη' αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ν πξνέρσλ ραξαθηήξαο ηεο σο άλσ 

ζχκβαζεο είλαη απηφο ηεο ζχκβαζεο δεκνζίνπ έξγνπ, επί ηεο νπνίαο ηπγράλεη εθαξκνγήο θαη ην άξζξν 17 

παξ. 7 ηεο, θπξσζείζαο κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.3669/2008 θαη, σο εθ ηνχηνπ, λνκίκσο πξνβιέθζεθε, κ' 

απηή, ε θαηαβνιή ζηνλ αλάδνρφ ηεο θαη δαπάλεο γηα Γ.Δ. & Ο.Δ. 

 

Αξηζκ. 386/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ δηακφξθσζε ππφβαζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ηζηψλ ειεθηξνθσηηζκνχ νδψλ χςνπο 3 κ. απφ ρπηφ αινπκίλην, θαζψο 

θαη εηδηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ρακειήο ή πςειήο πίεζεο κε δηπιφ βξαρίνλα απφ ρπηφ αινπκίλην θαη 

ιακπηήξεο, αθνξά ζε εθηέιεζε δεκνηηθνχ έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 419/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ο δεκνηηθφο θσηηζκφο (θαηαζθεπή ππφγεηνπ δηθηχνπ ηξνθνδφηεζεο γαιβαληζκέλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ, κε 

θξεάηην ζχλδεζεο – δηέιεπζεο αγσγψλ, ηνπνζέηεζε ησλ ηζηψλ θσηηζκνχ, pillar θσηηζκνχ ζε δηάθνξα 

ζεκεία θαη ζχληαμε κειέηεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ), αθνξά ζηελ εθηέιεζε 

έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 9/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Θεσξείηαη δεκφζην ηερληθφ έξγν ε εθζθαθή γηα ηνπνζέηεζε θαισδίσλ Γ.Δ.Ζ., πνπ απνζθνπεί ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ελαέξηνπ δηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Ζ. κε αληίζηνηρν ππφγεην δίθηπν θαη ζπλίζηαηαη: α) ζηελ 

εθζθαθή ράλδαθνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ, β) ζηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ θαη γ) ζηελ 

επαλεπίρσζε ησλ εθζθαθέλησλ ραλδάθσλ κε θνζθηληζκέλν ρψκα θαη κε ηα πξντφληα εθζθαθήο, ζχκθσλα 

κε ην εγρεηξίδην ηππνπνηεκέλσλ θαηαζθεπψλ δηαηνκήο ηεο Γ.Δ.Ζ. 
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Αξηζκ. 21/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ππαξρφλησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, θσηηζκνχ αζθαιείαο θαη ζήκαλζεο ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο θαη ηηο εμφδνπο δηαθπγήο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ, εξγαζίεο νηθνδνκηθέο, εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 

θαλαιηψλ θαη θξεαηίσλ ειέγρνπ ππνγείσλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ, θαζαηξέζεηο θαηαζθεπέο πιηλζνδνκψλ, 

επηρξηζκάησζε, ρξσκαηηζκφο απηψλ, θαζαηξέζεηο ή θαη επηζηξψζεηο δαπέδσλ εθ λένπ, θαζαηξέζεηο ή 

επελδχζεηο πιαθηδίσλ ηνίρσλ ή δαπέδσλ), έρεη σο πξνέρσλ ραξαθηήξα ηελ εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ 

έξγνπ, θαζφζνλ νη εξγαζίεο απηέο αθνξνχλ ζηελ επηζθεπή, αλαθαίληζε θαη ζπληήξεζε θηηξίσλ, ην 

απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην έδαθνο ή ππέδαθνο θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ, 

ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ. Δμάιινπ, νη ελ ιφγσ εξγαζίεο πξέπεη λα 

εθηηκεζνχλ σο εληαίν ζχλνιν θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ αζθεί επηξξνή γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο 

«δεκφζηνπ έξγνπ», ην γεγνλφο φηη ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη απιέο εξγαζίεο, φπσο ηνπνζεηήζεηο 

ζσιήλσλ, πιαζηηθψλ θαλαιηψλ, ειεθηξηθνχ πίλαθα θ.ιπ.. 

 

Αξηζκ. 69/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ηνπ δήκνπ, κε αληηθείκελν ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

βιαβέλησλ θιψλσλ ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ δεχμεσο θαη ζπληνληζκνχ απφ πγηείο εθεδξηθνχο, πξνκήζεηα 

θαη ηνπνζέηεζε θηβσηίνπ κηθηνλφκεζεο Ηα, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ξπζκηζηή θπθινθνξίαο, πξνκήζεηα 

θαη ηνπνζέηεζε πιαθέηαο ξπζκηζηή ή αληρλεπηή θπθινθνξίαο, θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, modem 

GPRS θαη ζεκαηνδφηε, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απινχ ηζηνχ θαη ηζηνχ κε βξαρίνλα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνζσιήλα 

γαιβαληζκέλνπ 2 ηληζψλ θαη πιαζηηθνχ ζσιήλα PVC, εθζθαθή ηάθξσλ ή δησξχγσλ ζε εδάθε γαηψδε – 

εκηβξαρψδε, αλαθαηαζθεπή βάζεο ηζηνχ κε βξαρίνλα απφ ζθπξφδεκα κεηαιιηθνχ ηζηνχ, θαηαζθεπή 

βάζεο κεηαιιηθνχ ηζηνχ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, επίρσζε θάζε είδνπο νξπγκάησλ εληφο πφιεσο κε 

ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, θαηαζθεπή θξεαηίνπ θαισδίσλ θαηάιιεινπ βάζνπο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ κε ηνηρψκαηα θαη ππζκέλα απφ πδαηνζηεγέο νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 

πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ κε αληηνιηζζεηηθέο ηζηκεληέληεο πιάθεο βαξηάο 

θπθινθνξίαο, απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ κε ηελ ππφβαζή ηνπο, θνπή 

αζθαιηνζθπξνδέκαηνο απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ρξήζε εηδηθνχ αζθαιηνθφπηε κε κεραληθφ ηξνρφ θαη 

απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ, αθνξνχλ ζε εθηέιεζε δεκνηηθνχ έξγνπ, θαζφζνλ αθελφο κελ 

πξφθεηηαη γηα ζπληήξεζε κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην έδαθνο θαηά ηξφπν 

δηαξθή θαη ζηαζεξφ θαη αθεηέξνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ 

απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. 

 

Αξηζκ. 120/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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χκβαζε κε αληηθείκελν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θφκβσλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο, πξνυπνινγηζκνχ 

9.800,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

πθηζηάκελσλ ζπζθεπψλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο κε βάζε ηηο λέεο κειέηεο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ., ζηελ εθ λένπ ζπλδεζκνινγία ησλ ζπζθεπψλ κε ην δίθηπν θσηεηλήο 

ζεκαηνδφηεζεο, ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ζεκαηνδνηψλ εληφο ηεο ξεγθιέηαο ησλ ηζηψλ, 

ζηελ απνμήισζε ηνπ ζεκαηνδνηηθνχ ηζηνχ κε βξαρίνλα, θαζαίξεζε ηεο βάζεο ηνπ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ 

πεδνδξνκίνπ, κεηαηφπηζε ζε λέα βάζε δχν ηζηψλ ζεκαηνδφηεζεο, απνζπλαξκνιφγεζε ησλ παιαηψλ 

θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ θαη ηνπνζέηεζε απηψλ ζε λέα ζέζε, αθνξά ζε εθηέιεζε δεκνηηθνχ έξγνπ (βι. 

πξάμ. Δ΄ Κιηκ. 146/2008, VII Σκ. 111/2008, 69/2011 θ.ά), θαζφζνλ αθελφο πξφθεηηαη γηα ζπληήξεζε 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην έδαθνο θαηά ηξφπν δηαξθή θαη 

ζηαζεξφ, αθεηέξνπ γηα ηελ ελ ιφγσ ζπληήξεζε ζα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ρξήζε 

εηδηθψλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη κεζφδσλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ (βι. 

πξάμ. Ε΄ Κιηκ. 64/2006, VII Tκ. 111/2008).  

Ζ αλάδνρνο εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θαηέρνληαο πηπρίν 4
εο

 Σάμεο ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

δελ κπνξνχζε λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, θαζφζνλ ην θαηψηεξν πξνβιεπφκελν 

φξην γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ηάμεο απηήο γηα έξγα ηεο θχζεσο απηήο πνπ εθηεινχληαη ζην 

λνκφ πνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, είλαη 700.000,00 επξψ, πνπ είλαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξν ηνπ αλεξρφκελνπ ζε κφιηο 9.800,00 επξψ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.  

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε δελ είλαη λφκηκε 

θαη δελ πξέπεη απηφ λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 101/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

χκβαζε πνπ αθνξά ζε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ ηνπ 

Γήκνπ κε αληηθείκελν: α) ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, αληηθαηάζηαζε ή θαη εθ λένπ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ 

ζσιελψζεσλ, ιεβήησλ, θαπζηήξσλ, θπθινθνξεηψλ, αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, δνρείσλ δηαζηνιήο 

ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ, δηαηάμεσλ θαη ινηπψλ νξγάλσλ αζθαιείαο θαη ζπζθεπψλ, ζπζηεκάησλ 

απηνλνκίαο, απηνκαηηζκψλ θαη ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ ιεβεηνζηαζίσλ, β) ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, 

αληηθαηάζηαζε ή εθ λένπ εγθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ θσηηζκνχ θαη 

θίλεζεο εληφο φισλ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ θαη εμσηεξηθά απηψλ θαζψο θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θσηηζκνχ αζθαιείαο θαη ζήκαλζεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπο θαη ζηηο εμφδνπο δηαθπγήο, γ) ηελ 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, αληηθαηάζηαζε ή εθ λένπ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ ςχμεο, ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ 

θαη ζπζθεπψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ, δ) ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, 

αληηθαηάζηαζε ή εθ λένπ εγθαηάζηαζε πδξαπιηθνχ δηθηχνπ (ζσιελψζεσλ - αγσγψλ κεηά παληφο είδνπο 

εμαξηεκάησλ νξγάλσλ θαη ππνδνρέσλ) θαη ε) ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, φπσο θαηαζθεπέο θαλαιηψλ θαη θξεαηίσλ ειέγρνπ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

αθνξά ζε εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ, θαζφζνλ ν πξνέρσλ ραξαθηήξαο ηεο ζχκβαζεο είλαη ηεο 

ζχκβαζεο δεκνζίνπ έξγνπ, δηφηη ην αληηθείκελν ηεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί σο εληαίν ζχλνιν, 

πξνζδηνξηδφκελν απφ ην απηνηειέο, ιεηηνπξγηθφ νηθνλνκηθφ θαη ηερληθφ απνηέιεζκα, ρσξίο λα αζθεί 
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επηξξνή, ζηνλ ραξαθηήξα ηεο ζχκβαζεο, ην φηη ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη θαη απιέο 

εξγαζίεο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ θαη ε ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ ςχμεο, ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνχ - αθνξά 

ζηελ εθηέιεζε δεκνζίνπ έξγνπ. Πεξαηηέξσ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ απαηηείηαη θαηνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη ε ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ κέζσλ, σο εθ ηεο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηαο 

απηψλ (πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 400.000,00 επξψ) θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πξφζζεησλ πξνυπνζέζεσλ αζθαιείαο γηα ηελ επέκβαζε ζ' απηέο. 

 

Αξηζκ. 68/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ επηζθεπή ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ άξδεπζεο (επάιεηςε επηθαλεηψλ δεμακελψλ κε κνλσηηθά επνμεηδηθά 

πιηθά), αληηθαηάζηαζε 250 κέηξσλ αγσγψλ, θαζψο θαη ηνπνζέηεζε ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ, ζπληζηά 

ζηελ κηθξφ ηερληθφ έξγν, δηφηη, κε ηηο εξγαζίεο επάιεηςεο, ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ησλ νπνίσλ είλαη 

κεγαιχηεξε ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ (4.950 επξψ έλαληη 3.996 θαη 4.703 επξψ ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο κειέηεο) ην επνμεηδηθφ πιηθφ, θαζίζηαηαη ζπζηαηηθφ ησλ δεμακελψλ θαη δελ κπνξεί λα 

απνρσξηζζεί ρσξίο βιάβε ή αιινίσζε απηψλ. 

 

Αξηζκ. 228/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ο θαζαξηζκφο θαη ε ζηεγαλνπνίεζε ησλ δεμακελψλ, φπσο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ 

ζπληζηνχλ εξγαζίεο θαη φρη δεκφζην έξγν, θαζφζνλ δελ πξνθχπηεη απνηέιεζκα, ην νπνίν λα θαζίζηαηαη 

ζπζηαηηθφ ηνπ εδάθνπο, νχηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο απαηηείηαη ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη 

ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ ή /θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, αιιά είλαη δπλαηφλ λα 

εθηειεζηνχλ πξνζεθφλησο απφ επαγγεικαηία αλάινγεο εηδηθφηεηαο, πνπ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα 

θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία. πλεπψο, νη αλσηέξσ εξγαζίεο κε λνκίκσο δεκνπξαηήζεθαλ θαη αλαηέζεθαλ ζην 

θεξφκελν σο δηθαηνχρν εξγνιήπηε κε ηηο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ δηαηάμεηο, έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη λα 

πεξηέρνληαη γεληθά έμνδα θαη εξγνιαβηθφ φθεινο. 

 

Αξηζκ. 139/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

χκβαζε κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε-βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ πάξθσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

(πδξαπιηθψλ πιηθψλ)», κε αληηθείκελν ηελ απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ησλ δηθηχσλ άξδεπζεο ζηα πάξθα 

θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ (εθζθαθέο ηάθξνπ θαη επαλαπιήξσζή ηεο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ηνπνζέηεζε αξδεπηηθψλ ζσιήλσλ, ζηαιαθηψλ άξδεπζεο θπηψλ, 

θίιηξσλ λεξνχ, αθξνθπζίσλ ζηαηηθψλ εθηνμεπηήξσλ, εθηνμεπηήξσλ δηαθφξσλ ηχπσλ, ζηαιαθηεθφξσλ 

ζσιήλσλ, βαλψλ ειέγρνπ άξδεπζεο, πξνγξακκαηηζηψλ άξδεπζεο, θξεαηίσλ βαλψλ θαη ειεθηξνβαλψλ, 

θαισδίσλ ηχπνπ JIVV-U, ζηεγαλνχ θνπηηνχ γηα πξνγξακκαηηζηέο θαη κεησηψλ πίεζεο λεξνχ), δελ ζπληζηά 

δεκφζην ηερληθφ έξγν, αιιά απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ (ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ δελ ζπλδέεηαη θαηά 

ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ κε ην έδαθνο-ππέδαθνο), θαζφζνλ δελ ζπλίζηαληαη ζε θαηαζθεπή, επέθηαζε, 

αλαθαίληζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε ή εξεπλεηηθή εξγαζία, νχηε εμάιινπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο 

ηδηαίηεξεο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ αιιά απηέο κπνξνχλ λα 

εθηειεζηνχλ απφ επαγγεικαηίεο, πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία. 
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πλεπψο, κε λφκηκα πεξηειήθζεζαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλαηεζεηζψλ εξγαζηψλ θαη ζηελ επίκαρε 

ζχκβαζε πνζά γεληθψλ εμφδσλ-εξγνιαβηθνχ νθέινπο, αλαζεψξεζεο θαη απξνβιέπησλ, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ.  

 

Αξηζκ. 140/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

χκβαζε κε αληηθείκελν ηνλ ρεηξσλαθηηθφ θαζαξηζκφ ρσκάηηλνπ αχιαθα θαη ηζηκεληαχιαθα, ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ, εθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλ, αξδεπηηθψλ 

θαη απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ ζε εδάθε γαηψδε ή εκηβξαρψδε θαη επηζηξψζεηο αγξνηηθψλ νδψλ κε 

ακκνράιηθν ρσξίο ρξήζε νδνζηξσηήξα, αθνξά ζε απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ 

αξδεπηηθψλ απιάθσλ κε ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, φπνπ απηφ θαζίζηαηαη εθηθηφ, ζηα δε ππφινηπα 

ρεηξσλαθηηθά, ελψ αθφκα θαη ε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο αθνξά ηελ απιή απνθαηάζηαζε κηθξνξσγκψλ ησλ 

ηζηκεληέλησλ απιάθσλ. Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη, 

νχηε εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ, αληηζέησο απηέο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ 

επαγγεικαηίεο, πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία θαη, ζπλεπψο, δελ 

πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε δεκφζηνπ έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 250/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

πκβάζεηο κε ηίηινπο «πληήξεζε ηαπήησλ γεπέδσλ πνδνζθαίξσλ θαη αληηθαηάζηαζε δηρηχσλ νξνθήο 

5Υ5» θαη «πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ», δελ ζπληζηνχλ δεκφζηα ηερληθά 

έξγα, αιιά απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ επαγγεικαηίεο, πνπ δηαζέηνπλ ηα 

θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη ηελ ζρεηηθή εκπεηξία. 

 

Αξηζκ. 395/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ ζπληήξεζε ησλ νδψλ (θαζαξηζκφο θαη επίζηξσζε απηψλ κε γαηψδε ή βξαρψδε πιηθά) ζπληζηά δεκφζην 

έξγν, δηφηη απαηηείηαη θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη θαηαζθεπή ππφβαζεο κε 

δηακφξθσζε θιίζεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ θαη απνθπγή ζπγθέληξσζεο 

απηψλ, πνπ κπνξεί λα θαηαζηεί επηθίλδπλε γηα ηνπο νδεγνχο, ελψ θαη ηα πιηθά πνπ ζα ζπκππθλσζνχλ κε 

θαηάιιεια κεραλήκαηα, θαζίζηαληαη ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο. 

 

Αξηζκ. 73/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ ηνπ θαηαζηξψκαηνο δξφκσλ (ηζνπέδσζε θαη κφξθσζε ηεο 

επηθάλεηαο), ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα θαηάιιεια γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ δξφκνπ θαη λα εμαζθαιηζηεί 

ηφζν ε απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ φζν θαη ε αζθαιήο θίλεζε ησλ νρεκάησλ, γηα ηελ επίηεπμε δε ηνπ 

απνηειέζκαηνο απηνχ απαηηείηαη θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ 

κέζσλ, θαζφζνλ ην απνηέιεζκα ζην νπνίν απέβιεςε ν αλαζέησλ Γήκνο ζπλδέεηαη κε ην έδαθνο, θαηά 

ηξφπν πνπ λα κελ κπνξεί λα απνρσξηζζεί απ' απηφ ρσξίο βιάβε ή αιινίσζε ηεο νπζίαο ή ηνπ 

πξννξηζκνχ ηνπ, απνηεινχλ δεκφζην ηερληθφ έξγν (βι. Δι.πλ., Σκ. VII, πξάμεηο 199, 108/2011, 31/2008). 
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Αξηζκ. 368/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

χκβαζε κε ηίηιν «αληηθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο ιπθείνπ», κε αληηθείκελν: α) απνμήισζε θαη 

απνκάθξπλζε ηεο ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, β) πδξνρξσκαηηζκνχο θαη 

ειαηνρξσκαηηζκνχο, γ) εξγαζίεο λέαο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, κε δπλαηφηεηα απηνλνκίαο θαη 

αλαθαίληζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ηνπ πξνζαιάκνπ θαη ηεο απνζήθεο 

θαπζίκσλ, αθνξά ζηελ εθηέιεζε έξγνπ. Δπνκέλσο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη εξγνιαβηθφ φθεινο. 

 

Αξηζκ. 66/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ςχμεο – ζέξκαλζεο ζε θιεηζηφ γπκλαζηήξην, 

ζπλνιηθνχ ςπθηηθνχ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 450.000 btu/h θαη ζπλνιηθήο ζεξκαληηθήο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 

480.000 btu/h θαη θαλαιάησλ κνλάδσλ ςχμεο – ζέξκαλζεο ζπλνιηθνχ ςπθηηθνχ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 

210.000 btu/h θαη ζπλνιηθήο ζεξκαληηθήο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 220.000 btu/h, απνηειεί πξνκήζεηα θαη φρη 

δεκφζην ηερληθφ έξγν. 

 

Αξηζκ. 38/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δξγαζίεο δηακφξθσζεο αίζνπζαο, πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ρξσκαηηζκφ γπςνζαλίδσλ, ζηελ 

ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε παιφζπξαο, ζπληζηνχλ θαηαζθεπή δεκφζηνπ 

έξγνπ, αθνχ ην απνηέιεζκά ηνπο θαζίζηαηαη ζπζηαηηθφ ηνπ εδάθνπο θαη απαηηνχλ ηδηαίηεξε ηερληθή γλψζε 

θαη επέκβαζε. 

 

Αξηζκ. 22/2015 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη εθηέιεζε εξγαζηψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ, ηεο ππάξρνπζαο 

ςεπδνξνθήο θαη θαηαζθεπή λέαο, αληηθαηάζηαζε ππαξρφλησλ δηαρσξηζηηθψλ θαη θαηαζθεπή λέσλ, 

θαζαίξεζε ηνηρνπνηίαο απφ πιίλζνπο θαη θαηαζθεπή λέαο, ηνπνζέηεζε λέσλ παινζχξσλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ εμσηεξηθψλ ζπξψλ, θαηαζθεπή δαπέδσλ απφ 

laminate θαη θεξακηθά πιαθίδηα θαη επελδχζεηο ηνίρσλ, καξκαξηθά, θαηαζθεπή εζσηεξηθψλ πδξαπιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη θαηαζθεπή ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ, 

αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε έξγνπ, θαζφζνλ ζπλίζηαληαη ζε εξγαζίεο αλαθαίληζεο, πνπ απαηηνχλ ηερληθή 

γλψζε θαη επέκβαζε θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ην θηίξην θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ, ψζηε λα κπνξεί 

λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ηνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 953 Α.Κ. θαη φρη ζε εθηέιεζε 

εξγαζηψλ. 

 

Αξηζκ. 238/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη εξγαζίεο ε εθζθαθή εδαθψλ θαη ε πξνκήζεηα ακκνράιηθνπ επίζηξσζεο αγξνηηθψλ νδψλ. 

 

Αξηζκ. 198, 315/2009, 68, 392/2010, 202, 203/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο θαη 105/2012 πξάμε 

Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Δίλαη εξγαζίεο ε ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ (θαζαίξεζε επηρξηζκάησλ, ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ 

θαη πιαθηδίσλ, απνμήισζε μχιηλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ, ειαηνρξσκαηηζκνί, ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη πδξνξξνψλ, πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, θιπ).  

 

Αξηζκ. 374/2009 θαη 40/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Οη εξγαζίεο θαζαίξεζεο θαη ηνπνζέηεζεο επελδχζεσλ ηνίρσλ θαη ρξσκαηηζκψλ επηθαλεηψλ είλαη δεκφζην 

ηερληθφ έξγν, δηφηη απαηηνχλ ηερληθή γλψζε θαη επέκβαζε θαη δεδνκέλνπ φηη εθηεινχληαη ζε ζρνιηθά 

θηήξηα, απαηηνχλ ηδηαίηεξν επίπεδν έληερλεο εθηέιεζεο, ηφζν σο πξνο ηε ζηεξέσζε ησλ πιηθψλ φζν θαη 

σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπο. 

 

Αξηζκ. 30/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη εξγαζίεο απνπεξάησζεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ παηδηθνχ θαη 

βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ (ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, μπιφηππνη - νπιηζκνί, 

πφξηεο, εξκάξηα, πάγθνη, ςεπδνξνθέο, ζχξεο κεηαιιηθέο ππξαζθάιεηαο, παινζηάζηα αινπκηλίνπ, ζηδεξά 

θηγθιηδψκαηα, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα, επελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα, 

επελδχζεηο βαζκίδσλ κε κάξκαξν ιεπθφ, επηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε 

πιάθεο καιαθνχ καξκάξνπ, παινπξγηθά, ρξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ, ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο, ζέξκαλζεο θαη χδξεπζεο, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εηδψλ πγηεηλήο, 

ππνβξχρησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ιπκάησλ, ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ, θαπζηήξα θαη δεμακελήο 

αθάζαξηνπ πεηξειαίνπ, ειεθηξηθψλ πηλάθσλ, δηαθνπηψλ, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ςεθηαθνχ ηειεθσληθνχ 

θέληξνπ, ηειενξάζεσλ θαη κεγαθψλσλ, ζπληζηνχλ δεκφζην ηερληθφ έξγν. 

 

Αξηζκ. 226/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ, θνξηνεθθφξησζεο πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαίξεζεο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ 

απφ νπιηζκέλν θαη άνπιν ζθπξφδεκα δελ ζπληζηνχλ δεκφζην ηερληθφ έξγν, αιιά απιή εθηέιεζε 

εξγαζηψλ. 

 

Αξηζκ. 70/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκνχ επηθαλεηψλ θαη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (εθζθαθέο), ε ρξήζε νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο, επηζηξψζεηο κε πιαθίδηα θαη επελδχζεηο ησλ επηθαλεηψλ, κφλσζε ηαξαηζψλ θαη ζηεγψλ, 

αληηθαηαζηάζεηο πδξνξξνψλ, επηρξίζκαηα, ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ ζπξψλ, επηζηεγάζεηο θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ζε δηάθνξα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ, αθνξνχλ ζε εθηέιεζε έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 201/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ κεηαθνξάο δάλεησλ ρσκαηηζκψλ θαη θαηαζθεπήο επηρσκάησλ, δειαδή 

ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ επηρσκάησζεο ζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ, δελ ζπλίζηαληαη ζε εθηέιεζε έξγνπ, 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ λ. 3669/2008, δεδνκέλνπ φηη ην απνηέιεζκα 
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απηψλ δελ θαζίζηαηαη ζπζηαηηθφ ηνπ εδάθνπο, νχηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ πξνθχπηεη φηη 

απαηηήζεθαλ εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη, εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη 

αλάινγα ηερληθά κέζα θαη εγθαηαζηάζεηο. 

 

Αξηζκ. 203/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ ζπιινγή θαη θφξησζε ζε θνξηεγά πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ κε ρξήζε κεραληθψλ 

κέζσλ, δελ ζπληζηά δεκφζην ηερληθφ έξγν, αιιά αθνξά ζε εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

 

Αξηζκ. 286, 313/2009, 86/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Δίλαη εξγαζίεο ε «πξνψζεζε θαη ηαθή απνξξηκκάησλ» θαη ε «θαηαζθεπή αληηππξηθήο δψλεο θαη ν 

θαζαξηζκφο ζθνππηδφηνπνπ». 

 

Αξηζκ. 752/2013 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Οη εξγαζίεο (απνκάθξπλζε θιαδηψλ, θνξκψλ δέληξσλ θαη ζθνππηδηψλ, θνπή θαη απνκάθξπλζε θακέλσλ 

δέληξσλ, θαζαξηζκφο θνίηεο απφ θεξηέο χιεο, κπάδα θ.ιπ. θαη εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ζπξκαηνθηβσηίσλ 

θαη πιήξσζε απηψλ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκηθήο πξνέιεπζεο), δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ 

έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 336/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη Γήκνη έρνπλ ην ραξαθηήξα ζπκβάζεσλ δεκνζίνπ έξγνπ φηαλ ην, 

ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά, αληηθείκελφ ηνπο αθνξά ζε έλα, επηδησθφκελν απφ ηνλ αλαζέηνληα Γήκν, 

απηνηειέο, νηθνλνκηθά ή ηερληθά, ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ζπλφινπ εξγαζηψλ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην 

έδαθνο, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ κπνξεί λα απνρσξηζζεί απφ απηφ ρσξίο βιάβε ή αιινίσζε ηεο νπζίαο ή 

ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, θαη απαηηεί, γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη 

ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ κέζσλ (βι. πξάμεηο VII Σκ. 9, 10/2013). Χο πξνκήζεηα δε λνείηαη, θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ λ. 2286/1995, εθηφο απφ ηελ απφθηεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ, αλαισζίκσλ ή κε, 

πνπ πξννξίδνληαη, είηε απηνχζηα είηε θαηφπηλ επεμεξγαζίαο, λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ 

θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ, κεηαμχ άιισλ, εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη κεηαθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνκήζεηα 

ησλ αλσηέξσ αγαζψλ, εθφζνλ ε αμία ησλ ηειεπηαίσλ ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ησλ εξγαζηψλ, ελψ απφ 

ηνλ απνρσξηζκφ ηνπο επαλαθηνχλ ηελ απηνηέιεηα θαη εκπνξηθή ηνπο αμία (βι. πξάμε VΗΗ Σκ. 49/2011). 

χκβαζε κε αληηθείκελν ηε δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρψξνπ θνηηφζηξσζεο ζην ηερληθφ κε 

εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο, ψζηε λα παξνπζηάδεηαη θαηά ην δπλαηφλ επίπεδε κε ζηαζεξή θιίζε, ηελ 

ηαθηνπνίεζε ησλ παξεηψλ ηεο επηθάλεηαο θνηηφζηξσζεο κε ρξήζε νγθφιηζσλ ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,20 

κέηξσλ, έηζη ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα πξνο θνηηφζηξσζε λα παξνπζηάδεη ζηαζεξφ πιάηνο νθηψ κέηξσλ 

θαη ηελ θνηηφζηξσζε – δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο C12/15 ζε φιε ηελ επηθάλεηα (52,00 κ.κ. Υ 8 κέηξα 

πιάηνο = 416,00 κ2) κε πάρνο 0,15 κέηξσλ, αθνξά ζε εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ θαη φρη ζε 
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πξνκήζεηα πιηθψλ, αλεμαξηήησο εάλ ην θφζηνο ησλ θαζαξψλ εξγαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρψξνπ θνηηφζηξσζεο θαη ησλ παξεηψλ απηήο (1.322,00 επξψ) 

ππνιείπεηαη απηνχ ηεο πξνκήζεηαο ζθπξνδέκαηνο θνηηνζηξψζεσλ (4.368,00 επξψ), δεδνκέλνπ φηη δελ 

είλαη δπλαηφο ν απνρσξηζκφο απηψλ ησλ πιηθψλ απφ ηελ θνίηε ηνπ ππφ δηακφξθσζε πνηακνχ, ρσξίο 

νπζηψδε αιινίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο επί ηνπ εδάθνπο, ελψ ηα πιηθά απηά θαηέζηεζαλ πιένλ ζπζηαηηθά 

ηνπ εδάθνπο θαη απψιεζαλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο. Δμάιινπ, απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε 

ησλ δεκνηηθψλ έξγσλ θαη ηηο πξνκήζεηεο ησλ Ο.Σ.Α., δελ πξνβιέπεηαη φηη ην θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ 

πιηθψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλνπ έξγνπ θαη ελζσκαηψλνληαη ζ’ απηφ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ εθηέιεζεο απηνχ.  

Δμάιινπ, ε ακθηζβήηεζε απφ ηελ Δπίηξνπν ηεο αλαγθαηφηεηαο εθηέιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ 

αθνξά ζην ιφγν ηεο ανξηζηίαο ηνπ ηίηινπ απηνχ, απνηειεί δήηεκα πνπ αλάγεηαη ζην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο 

δαπάλεο, γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη απηνηειήο δηαδηθαζία πνπ είλαη δηαθνξεηηθή ηεο 

παξνχζαο, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο εληειιφκελεο κε ην 

ειεγρφκελν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλεο. Σέινο, αλαθνξηθά κε ην γεγνλφο φηη ε κε αξηζ. 594/31.12.2012 

έθζεζε αλάιεςεο ηεο δαπάλεο έπεηαη ηφζν ηεο απφ 8.10.2012 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

Γήκνπ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, φζν θαη ηεο απφ 18.12.2012 ζρεηηθήο ζχκβαζεο δελ αίξεη, 

θαηά ην κέξνο απηφ, ηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο (βι. πξάμε Κιηκ. Πξνι. Δι. Γαπ. ζην VII Σκ. 139/2013). 

Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε είλαη λφκηκε θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 156/2009 θαη 356/2009 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Ζ Πξνκήζεηα - Σνπνζέηεζε Κηγθιηδσκάησλ ζην Γήκν, κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα ζηδεξψλ 

θηγθιηδσκάησλ δηαθφξσλ ηχπσλ θαζψο θαη νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζε πιαηείεο, δξφκνπο, ζθάιεο 

θ.ιπ.), δελ πξφθεηηαη γηα δεκφζην ηερληθφ έξγν, αιιά γηα πξνκήζεηα πιηθψλ. 

 

Αξηζκ. 194/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ πξνκήζεηα θηγθιηδσκάησλ θαη κεηαιινπξγηθψλ πιηθψλ θαη ε εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ 

ηνπνζέηεζήο ηνπο, θαζψο θαη ινηπψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, αλαηίζεληαη κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ππεξεζηψλ. 

Δπηπιένλ, νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζηελ εθηέιεζε θπξίσο 

ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, θαζαηξέζεσλ θαη ινηπψλ ήπησλ 

επεκβάζεσλ επί ησλ πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ θαη ηνπ εδάθνπο, ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ δελ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ην έδαθνο ή ππέδαθνο θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ, νχηε εμάιινπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθηέιεζή ηνπο ηδηαίηεξεο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ, αιιά απηέο 

είλαη δπλαηφ λα εθηειεζηνχλ πξνζεθφλησο απφ επαγγεικαηίεο, πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα 

θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία, δελ ραξαθηεξίδνληαη σο δεκφζην ηερληθφ έξγν. 

 

Αξηζκ. 21/2013 πξάμε VII Σκήκαηνο 
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χκβαζε κε αληηθείκελν νηθνδνκηθέο - ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θαζαηξέζεηο, ηθξηψκαηα θαη αληηζηεξίμεηο, 

ραιηθνδέκαηα, θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, ιηζνδέκαηα, ιηζνδνκέο, νπηνιηλζνδνκέο, ηνηρνδνκέο, 

παιφηνηρνπο, θαηαζθεπή μπινηχπσλ, νπιηζκψλ, μχιηλσλ παησκάησλ, ηνίρσλ θαη νξνθψλ, μχιηλσλ 

δαπέδσλ, πνξηψλ, παξαζχξσλ θαη παινζηαζίσλ απφ μπιεία, ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ, ζηδεξψλ 

θνπθσκάησλ θαη γθαξαδνπνξηψλ, αξκνινγήκαηα θαη επηρξίζκαηα,  επηζηεγάζεηο, επηζηξψζεηο, κνλψζεηο 

πγξαζίαο, ήρνπ θαη ζεξκφηεηαο, ρξσκαηηζκψλ θαη εξγαζίεο πδξαπιηθέο, απνρέηεπζεο θαη ζέξκαλζεο, ζε 

δηάθνξα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ, αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ, θαζφζνλ νη εξγαζίεο απηέο απνηεινχλ 

εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ λ. 3669/2008, ην 

απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην έδαθνο ή ην ππέδαθνο, θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ, 

ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ, επηπιένλ δε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο απαηηνχληαη 

εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ (βι. πξάμ. VII Σκ. 

70/2010 331, 374/2009). Δμάιινπ, νη ελ ιφγσ εξγαζίεο πξέπεη λα εθηηκεζνχλ σο εληαίν ζχλνιν, 

αλεμάξηεηα δειαδή απφ ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί ζε θάζε θηίξην, θαζφζνλ έλαο 

ηέηνηνο δηαρσξηζκφο δελ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε, ν ραξαθηεξηζκφο 

ησλ εξγαζηψλ σο «δεκφζην έξγν» δελ κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ ηηο πεξηιακβαλφκελεο ζε θάζε 

ινγαξηαζκφ εξγαζίεο, αιιά απφ ηε ζπλνιηθή κειέηε ηνπ έξγνπ. 

Αλάθιεζε ηεο 194/2012 πξάμεο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ ζην VII Σκήκα. 

 

Αξηζκ. 68/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο θαη 80/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ 

ζην VII Σκήκα 

Ζ θαηεδάθηζε απζαηξέησλ-επηθηλδχλσλ θηηζκάησλ, δελ αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ, αιιά ζε παξνρή 

ππεξεζηψλ. 

 

Αξηζκ. 292/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο νη ζπκβάζεηο κε ηίηινπο: 

 Βειηίσζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 

 πληήξεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

 Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη  

 Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ». 

 

Αξηζκ. 405/2010 θαη 197/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Ζ αλφξπμε γεσηξήζεσλ απνηειεί έξγν, θαζφζνλ ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε ην έδαθνο 

θαηά ηξφπν ψζηε ε απφζπαζή ηνπο απφ απηφ λα κελ είλαη δπλαηή ρσξίο βιάβε, θαζψο ε έλλνηα ηεο 

γεψηξεζεο απνθιείεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο εθηφο ηνπ ππεδάθνπο.  

 

Αξηζκ. 100/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Απνηειεί δεκφζην ηερληθφ έξγν ε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ αληιεηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ ησλ πδξεπηηθψλ γεσηξήζεσλ δηάθνξσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηνπ Γήκνπ, ελφςεη ηνπ 

φηη: α) νη πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε εληφο απηψλ 

εηδηθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, ηα νπνία, γηα ην ιφγν απηφ, θαζίζηαληαη ζπζηαηηθά ηνπο, σο άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα κε ηελ επίηεπμε ηνπ ηερληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ηνπο πξννξηζκνχ θαη β) απαηηείηαη εηδηθφο 

κεραληθφο θαη ηερληθφο εμνπιηζκφο. 

 

Αξηζκ. 293/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη πξνκήζεηα ε «Αμηνπνίεζε γεψηξεζεο» κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ε εμαγσγή ηνπ θακέλνπ ππνβξπρίνπ αληιεηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ζε παιηά γεψηξεζε, ε επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπ. 

 

Αξηζκ. 232/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηχπνπ ππνβξπρίνπ θαη ελφο νκαινχ 

εθθηλεηνχ (softstarter) κε ελζσκαησκέλα φια ηα φξγαλα αζθάιηζεο θαη δηαθνπήο, ζπληζηά πξνκήζεηα. 

 

Αξηζκ. 92/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη εξγαζίεο νη «παξεκβάζεηο αληηθαηάζηαζεο ριννηάπεηα Γεκνηηθνχ ηαδίνπ» κε αληηθείκελν ηελ 

νκαιή απνζηξάγγηζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ, ηε δηάζηξσζε ησλ πιηθψλ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ ριννηάπεηα πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί.  

 

Αξηζκ. 297/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη πξνκήζεηεο νη ζπκβάζεηο κε ηίηινπο «Αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ άξδεπζεο» θαη ε «Βειηίσζε 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ». 

 

Αξηζκ. 238/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ ζπληήξεζε δηθηχνπ χδξεπζεο (πιηθά, εθζθαθή-επίρσζε, απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο, ρξήζε 

αεξνζπκπηεζηή γηα θαζαίξεζε νδνζηξσκάησλ-πεδνδξνκίσλ, επηζθεπή αγσγψλ δηαθφξσλ δηαηνκψλ, 

ηνπνζέηεζε ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ, ηνπνζέηεζε βαλνθξεαηίσλ, θαηαζθεπή παξνρψλ 

χδξεπζεο κε ζσιήλα απφ πνιπαηζπιέλην θαηάιιειν γηα χδξεπζε 2
εο

 γεληάο κέζνπ κήθνπο 6κ., ηελ 

θαηαζθεπή πνιιαπιψλ παξνρψλ χδξεπζεο, επίρσζε νξπγκάησλ κε ιεπηφθνθθν πιηθφ ή άκκν θαη 

ζξαπζηφ ακκνράιηθν ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηχπνπ ζε ζηξψζεηο, πξνκήζεηα-κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο) 

ζπληζηά κηθξφ ηερληθφ έξγν, ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ.  

 

Αξηζκ. 255/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη εξγαζίεο ζηξψζεο αγξνηηθψλ δξφκσλ κε ζξαπζηφ πιηθφ δελ ζπληζηνχζαλ δεκφζην έξγν, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ λφκνπ, αθνχ δελ απαηηνχζαλ εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο θαη ηδηαίηεξα ηερληθά κέζα, αιιά 
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κπνξνχζαλ λα εθηειεζηνχλ απφ επαγγεικαηίεο πνπ δηαζέηνπλ ην ζπλήζε κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη ηε 

ζρεηηθή εκπεηξία. ζα αληίζεηα ππνζηεξίδεη ν Γήκνο φηη επξφθεηην πξάγκαηη γηα έξγν, δεδνκέλνπ φηη 

πεξηειάκβαλε ραιηθφζηξσζε θαη ηζηκεληφζηξσζε ησλ νδψλ, πνπ πξνυπνζέηεη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο, 

πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αλαπφδεηθηα, θαζψο απφ θαλέλα ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ δελ πξνθχπηεη φηη ελ 

πξνθεηκέλσ εθηειέζηεθαλ αλάινγεο εξγαζίεο ηζηκεληφζηξσζεο. 

 

Αξηζκ. 162/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ο θαζαξηζκφο θαη δηακφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο κε ηε 

ρξήζε δηακνξθσηή γαηψλ θαη ραιηθφζηξσζε ζε νδηθφ δίθηπν, ζπληζηά εξγαζία πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί 

απφ επαγγεικαηίεο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ απιψο ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη 

ηε ζρεηηθή εκπεηξία θαη φρη δεκφζην ηερληθφ έξγν. 

 

Αξηζκ. 303/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη πξνκήζεηεο ε: 

 Αληηθαηάζηαζε αγσγνχ κεηαθνξάο λεξνχ 

 Καηαζθεπή δηθηχνπ άξδεπζεο πεγήο, 

 Δπηζθεπή δηθηχσλ άξδεπζεο,  

 ηήξημε πνιιαπιψλ παξνρψλ, 

 Αληηθαηάζηαζε πνιιαπιψλ παξνρψλ θαη ζσιελψζεσλ, 

 Αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ άξδεπζεο θαη 

 Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ δηθηχνπ,  

δηφηη αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηχσλ χδξεπζεο-άξδεπζεο. 

 

Αξηζκ. 187/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

χκβαζε κε ηίηιν «Βειηίσζε δεμακελψλ θαη πξνζηαζία πεγψλ χδξεπζεο», κε αληηθείκελν ρσκαηνπξγηθέο 

εξγαζίεο, νκάδα ηερληθψλ έξγσλ θαη νκάδα κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαζθεπψλ θαη εηδηθφηεξα ηελ 

εθζάκλσζε θαη εθξίδσζε ησλ δελδξπιιίσλ θαη ρφξησλ πεξηκεηξηθά ησλ δεμακελψλ χδξεπζεο, θαηαζθεπή 

πεξίθξαμεο κε γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα θαη παζζάινπο ηνπ ρψξνπ γχξσζελ ησλ δεμακελψλ θαη 

ησλ πεγψλ χδξεπζεο, εζσηεξηθή κφλσζε ησλ δεμακελψλ χδξεπζεο κε επνμεηδηθά πιηθά θαηάιιεια γηα 

πφζηκν λεξφ, θαηαζθεπή ηνηρίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κήθνπο 20 κέηξσλ θαη χςνπο 70 εθ, ψζηε λα 

πδξνκαζηεπηεί θαιχηεξα ε πεγή χδξεπζεο, θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζηεγάζηξσλ, αλζξσπνζπξίδσλ ησλ 

δεμακελψλ χδξεπζεο, θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζηεγάζηξσλ ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πδξαγσγείνπ θαη θαηαζθεπή πφξηαο ζηελ πεγή, αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ, θαζφζνλ νη εθηεινχκελεο 

εξγαζίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμακελψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πεγψλ χδξεπζεο ζπληζηνχλ θαηαζθεπή, 

ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη κε ην έδαθνο θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ, ψζηε λα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ. Δπηπιένλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ απαηηνχληαη 

εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε 
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αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ ηηο 

δεμακελέο θαη ηηο πεγέο, θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ. 

 

Αξηζκ. 306/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη πξνκήζεηεο ε: 

 Αληηθαηάζηαζε θαπαθηψλ θξεαηίσλ, 

 Αληηθαηάζηαζε δηθηχσλ oκβξίσλ πδάησλ θαη 

 Αληηθαηάζηαζε ζηδεξνζραξψλ δηθηχσλ νκβξίσλ πδάησλ,  

δηφηη πξφθεηηαη θπξίσο γηα πξνκήζεηα ζηδεξνζραξψλ. 

 

Αξηζκ. 308/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη εξγαζία ε «Αλάπιαζε πξαζίλνπ ζε δηάθνξεο πιαηείεο», κε αληηθείκελν: θπηνηερληθέο εξγαζίεο 

(εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα, πιήξσζε λεζίδσλ κε θεπφρσκα, άλνηγκα ιάθσλ, θχηεπζε θπηψλ θαη 

δέλδξσλ, ππνζηπιψζεηο, δηακφξθσζε θφκεο δέλδξσλ, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά πξντφλησλ 

εθζθαθψλ). 

 

Αξηζκ. 94/2010 θαη 298/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Οη εξγαζίεο εθζθαθήο αθαηαιιήισλ εδαθψλ, πιήξσζεο κε θπηηθή γε, θαηαζθεπήο μχιηλεο πεξίθξαμεο, 

θχηεπζεο δέλδξσλ κε κπάια ρψκαηνο 10 ιίηξσλ, θχηεπζεο ζάκλσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

απηνξξπζκηδφκελνπ ζπζηήκαηνο πνηίζκαηνο, δελ αθνξά ζε εθηέιεζε δεκνζίνπ ηερληθνχ έξγνπ, αιιά ζε 

απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

 

Αξηζκ. 144/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ εθζάκλσζε εδάθνπο, ε εθξίδσζε δελδξπιιίσλ θαη ν θαζαξηζκφο θνηηψλ πνηακψλ απφ θεξηά πιηθά 

ζπληζηνχλ εξγαζίεο θαη φρη δεκφζην ηερληθφ έξγν.  

 

Αξηζκ. 310/2009 θαη 11/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Ζ «πληήξεζε δηαθφξσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ», κε αληηθείκελν: αληηθαηαζηάζεηο νξγάλσλ, 

απνμειψζεηο επηθίλδπλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ νξγάλσλ, βαθέο μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ 

νξγάλσλ θ.ιπ., πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ. 

 

Αξηζκ. 111/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ Αλαθαηαζθεπή παηδηθψλ ραξψλ - παηδφηνπσλ, κε αληηθείκελν αληηθαηαζηάζεηο νξγάλσλ, απνμειψζεηο 

επηθίλδπλσλ νξγάλσλ, ηνπνζέηεζε θαη βαθή μχιηλσλ πάγθσλ θαη κεηαιιηθψλ νξγάλσλ θ.ιπ., δελ αθνξά 

ζε εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ. Δμάιινπ, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε γηα ηηο πξνκήζεηεο εηδψλ 

ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ησλ εξγαζηψλ. 
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Αξηζκ. 326/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ αγξνηηθψλ δξφκσλ (κε ηε ρξήζε κεραλήκαηνο 

δηακνξθσηήξα – grader – θαη θνξησηή), δελ αθνξά ζε δεκφζην ηερληθφ έξγν. 

 

Αξηζκ. 195/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

πκβάζεηο κε αληηθείκελν ηε δηάλνημε αγξνηηθήο νδνπνηίαο δηαθφξσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηνπ 

δήκνπ, αθνξνχλ ζε εθηέιεζε νκνεηδψλ, ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ εθζθαθψλ εδάθνπο θαη 

ραιηθνζηξψζεσλ αγξνηηθψλ δξφκσλ θαη φρη ζε εθηέιεζε έξγσλ.  

 

Αξηζκ. 333/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη Γήκνη έρνπλ ην ραξαθηήξα ζπκβάζεσλ δεκνζίνπ έξγνπ φηαλ ην, 

ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά, αληηθείκελφ ηνπο αθνξά ζε έλα, επηδησθφκελν απφ ηνλ αλαζέηνληα Γήκν, 

απηνηειέο, νηθνλνκηθά ή ηερληθά, ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ζπλφινπ εξγαζηψλ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην 

έδαθνο, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ κπνξεί λα απνρσξηζζεί απφ απηφ ρσξίο βιάβε ή αιινίσζε ηεο νπζίαο ή 

ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, θαη απαηηεί, γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη 

ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ κέζσλ. ηηο ζπκβάζεηο δεκνζίνπ έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηα ζρεηηθά ηεχρε, 

κε βάζε ηα νπνία απηέο θαηαξηίζηεθαλ, γίλεηαη δηαρσξηζκφο θαη ζηηο ηηκέο ησλ εξγαζηψλ δελ 

πεξηιακβάλεηαη αληίζηνηρν πνζνζηφ, πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν θαη δαπάλεο γηα γεληθά 

έμνδα θαη εξγνιαβηθφ φθεινο, θαζνξηδφκελε απηνηειψο ζε πνζνζηφ επί ησλ ηηκψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

αλαηεζέληνο έξγνπ, αλάινγα κε ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ (βι. VII Σκήκα Δι.., πξάμεηο 40/2011, 

163, 70/2010, 374, 331/2009). 

Με απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαηέζεθε, κεηά ηε δηελέξγεηα κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ε εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο «Αγξνηηθή Οδνπνηία Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ….». χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή κειέηε, αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο ήηαλ ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά νξπθηνχ πιηθνχ, ην νπνίν επξφθεηην λα ηνπνζεηεζεί ζε αγξνηηθέο 

νδνχο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο γηα ηελ επηζθεπή – αλαθαίληζή ηνπο κε ηε ρξήζε δηακνξθσηήξα – νδνζηξσηήξα, ε 

δεκηνπξγία θαηάιιειεο θιίζεο ηεο επηθαλείαο ηνπ δξφκνπ, πξνθεηκέλνπ ν δξφκνο λα δερζεί ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ επηρψκαηνο, ε δεκηνπξγία ηάθξσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ, θαζψο θαη ν θαζαξηζκφο 

ησλ ππαξρνπζψλ ηάθξσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη γξήγνξε απνξξνή ππέξ ηνπ επηρψκαηνο θαη ηεο φιεο 

θαηαζθεπήο ηνπ δξφκνπ.  

Ζ αλσηέξσ ζχκβαζε, έρεη ην ραξαθηήξα ζχκβαζεο αλάζεζεο δεκνζίνπ έξγνπ, θαζφζνλ ην απηνηειέο, 

νηθνλνκηθά θαη ηερληθά, ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα, ζην νπνίν απέβιεςε ν αλαζέησλ Γήκνο (απνθαηάζηαζε 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο αγξνηηθψλ νδψλ) ζπλδέεηαη κε ην έδαθνο, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ κπνξεί 

λα απνρσξηζζεί απ' απηφ, ρσξίο βιάβε ή αιινίσζε ηεο νπζίαο ή ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, αθνχ αθνξά ζηε 

ζπληήξεζε ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ ηνπ θαηαζηξψκαηνο δξφκσλ (ηζνπέδσζε θαη κφξθσζε ηεο επηθάλεηαο), ψζηε 

λα επηηεπρζνχλ ηα θαηάιιεια γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ δξφκνπ θαη λα εμαζθαιηζηεί ηφζν ε απνξξνή ησλ 

φκβξησλ πδάησλ φζν θαη ε αζθαιήο θίλεζε ησλ νρεκάησλ, γηα ηελ επίηεπμε δε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ 
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απαηηείηαη θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ κέζσλ (βι. Κιηκάθην VII Σκ. 

Δι. ., πξάμε 73/2013).  

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, λνκίκσο πξνβιέθζεθε ε θαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν ε δαπάλε γηα γεληθά έμνδα 

θαη εξγνιαβηθφ φθεινο, ε δε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε θαη ην ρξεκαηηθφ έληαικα πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 93/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο, 79/2012, 35, 132/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ 

Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ξεκάησλ θαη ραλδάθσλ, απφ ηα θεξηά πιηθά, ζπληζηά εξγαζία, πνπ 

κπνξεί λα εθηειεζηεί πξνζεθφλησο απφ επαγγεικαηίεο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

απιψο ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία θαη φρη δεκφζην ηερληθφ έξγν. 

 

Αξηζκ. 348/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ο «Δθζπγρξνληζκφο θαη βειηίσζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ» κε αληηθείκελν ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν κεηαθνξάο 

λεξνχ απφ ηε δεμακελή κε αγσγφ, πξνσζεηηθφ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα παξνρήο, δελ αθνξά ζε εθηέιεζε 

έξγνπ, θαζφζνλ πξφθεηηαη αθελφο γηα πξνκήζεηα πιηθψλ (αληιεηηθφ κεράλεκα, πιαζηηθνί ζσιήλεο θαη 

ινηπά αξδεπηηθά πιηθά) θαη αθεηέξνπ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ αλσηέξσ 

πιηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ, εθφζνλ ε αμία ησλ πξνκεζεηψλ ππεξβαίλεη ηελ 

αληίζηνηρε ησλ εξγαζηψλ, δηαθνξεηηθά νη δηαηάμεηο πεξί παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

Αξηζκ. 239/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ εγθαηάζηαζε αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πεξηκεηξηθήο δηαβξνρήο γηα ηε δεκηνπξγία δψλεο 

ππξαζθάιεηαο, ε εγθαηάζηαζε εθηνμεπηήξσλ, νη ζπλδέζεηο ησλ δεμακελψλ κε ηα δίθηπα ππξφζβεζεο θαη 

ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα, ε εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ πνιπαηζπιελίνπ δηαβξνρήο ηεο πεξηκεηξηθήο δψλεο 

θαη ε εγθαηάζηαζε θαισδίσλ παξνρήο πξνο ηνπο γεληθνχο πίλαθεο, αθνξνχλ ζε παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

φρη ζε εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 118/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηχπνπ ππνβξπρίνπ θαη ε εγθαηάζηαζε 

ειεθηξνπαξαγσγνχ έξγνπ δεχγνπο ζε αληιηνζηάζην χδξεπζεο, αθνξνχλ ζε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

πιηθψλ πξαγκάησλ θαη φρη ζε έξγν. 

 

Αξηζκ. 193/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

πκβάζεηο κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπληήξεζεο δηθηχνπ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

ζε δηαθνξεηηθά ηνπηθά δηακεξίζκαηα (θχξηα εξγαζίεο εθζθαθήο), δελ αθνξνχλ ζε εθηέιεζε δεκνζίνπ 

έξγνπ, αιιά ζε παξνρή ππεξεζηψλ.  

 

Αξηζκ. 94/2011 θαη 163/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 
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Ζ αληηθαηάζηαζε θαη ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο (αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ζσιήλσλ χδξεπζεο ζε 

κήθνο 200 κέηξσλ, εθζθαθέο νξπγκάησλ, δηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε ζξαπζηφ πιηθφ 

ιαηνκείνπ), ζπληζηά κηθξφ ηερληθφ έξγν, ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ. 

 

Αξηζκ. 181/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

πκβάζεηο ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζε δηάθνξα ηνπηθά δηακεξίζκαηα (ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο 

θνηλφηεηεο) κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε εθζθαθψλ κε κεράλεκα θαη ρέξηα, ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη 

ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, ζπληζηνχλ κηθξά ηερληθά έξγα, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ. 

 

Αξηζκ. 108/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Σν ζχλνιν εξγαζηψλ πνπ αθνξά ζηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζε ηνπηθά δηακεξίζκαηα (θαη ήδε 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο) θαη αλαηέζεθε ζε εηαηξεία, ζπληζηά κηθξά ηερληθά έξγα, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ. Καζψο ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ έξγσλ αθνξά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηνπηθά 

δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ.1 ηνπ π.δ/ηνο 171/1987, είλαη 

επηηξεπηή ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ μερσξηζηά θαη ε εγγξαθή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

θαηαηκεκέλσλ πηζηψζεσλ, θαζψο θαη ε θαηαθπγή ζηελ απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ, 

δεδνκέλνπ φηη ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ θάζε έξγνπ δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο εθηέιεζεο δεκνηηθψλ έξγσλ. 

 

Αξηζκ. 2492/2013 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

χκβαζε κε ηίηιν «Σνπνζέηεζε Παξνρψλ Απνρέηεπζεο ζην Γήκν», κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε 

πδξαπιηθψλ εξγαζηψλ θαη ηνπνζέηεζεο απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ, εθζθαθέο ραληαθηψλ, εγθαηάζηαζε 

αγσγνχ θαη ζχλδεζή ηνπ ζηελ αληίζηνηρε είζνδν ησλ θξεαηίσλ, εθζθαθέο επί ησλ πεδνδξνκίσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ ζχλδεζεο κπξνζηά απφ ην αθίλεην, ην νπνίν ζα παξνρεηεπηεί βάζεη ηεο 

πθηζηάκελεο κειέηεο, θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ ζχλδεζεο κε ηνηρία, θιπ, αθνξά ζηελ εθηέιεζε δεκφζηνπ 

έξγνπ (βι. πξάμεηο VII Σκ. Δι. πλ. 94, 181/2011), δεδνκέλνπ φηη νη αγσγνί θαη ην θξεάηην ζχλδεζεο, πνπ 

ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε εθηέιεζε ηεο ειεγρφκελεο ζχκβαζεο, ζα ζπλδεζνχλ άκεζα κε ην έδαθνο θαηά 

ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ, θαζηζηάκελα ζπζηαηηθά ηνπ. Πεξαηηέξσ, ε ζχλδεζε ησλ παξνρψλ 

απνρέηεπζεο ησλ αθηλήησλ κε ηα δίθηπα αλαξξφθεζεο, ε νπνία ζπληζηά θαη’ νπζίαλ επέθηαζε ηνπ 

ππάξρνληνο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ αλαξξφθεζεο θαη πξνυπφζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ, απνηειεί 

θαηαζθεπή πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηερληθά έλα άξηην 

ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα. 

 

Αξηζκ. 328/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

χκβαζε κε αληηθείκελν ηε «ζχλδεζε ιηκλνδεμακελήο κε ην ππάξρνλ δίθηπν πδξνιεςηψλ ηνπ αξδεπηηθνχ 

αγσγνχ» θαη εξγαζίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζε πιήξε αλαθαηαζθεπή ηεο εζσηεξηθήο δηάηαμεο ηνπ ππάξρνληνο 

αξδεπηηθνχ αληιηνζηαζίνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξάιιειε ηξνθνδνζία ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ηφζν 

απφ ηηο πθηζηάκελεο γεσηξήζεηο φζν θαη απφ ηε λενζχζηαηε ιηκλνδεμακελή ηεο πεξηνρήο, ζπληζηά ηερληθφ 
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έξγν, θαζφζνλ ην ηειηθφ απνηέιεζκά ηνπο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαζθεπή - εγθαηάζηαζε λέαο 

πδξαπιηθήο δηάηαμεο, κεηά ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηεο παιηάο, ζην ππάξρνλ αξδεπηηθφ αληιηνζηάζην, ε 

νπνία επηηειεί απηνηειή ηερληθή ιεηηνπξγία, ηα δε εηδηθφηεξα κέξε ηεο (π.ρ. ραιπβδνζσιήλεο) ζπλδένληαη 

κε ην έδαθνο θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ θαη, ηέινο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο, απαηηνχληαη εηδηθέο 

ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ (βι. Πξάμεηο VII Σκ. Δι.πλ. 181, 

94/2011). 

Αξηζκ. 23/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

χκβαζε κε ηίηιν «Δπέθηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο», κε αληηθείκελν ηελ α) εθζθαθή ράλδαθα ζε εδάθε 

γαηψδε – εκηβξαρψδε, β) ηνπνζέηεζε αγσγνχ χδξεπζεο απφ ζσιήλεο PVC, γ) εγθηβσηηζκφ αγσγνχ κε 

άκκν νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ θαη δ) επαλαπιήξσζε ράλδαθα κε πξντφληα εθζθαθήο, δελ ζπληζηά δεκφζην 

ηερληθφ έξγν, αιιά απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ. Δπνκέλσο, ε εληειιφκελε δαπάλε, θαηά ην κέξνο πνπ 

αθνξά ζηελ πιεξσκή γεληθψλ εμφδσλ, εξγνιαβηθνχ νθέινπο θαη απξνβιέπησλ, δελ είλαη λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 400/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ θαηαζθεπή δσλψλ ππξαζθάιεηαο ζην ζθνππηδφηνπν, δελ αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 9/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ ζπληήξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ ριννηάπεηα δελ ζεσξείηαη σο ζπληήξεζε δεκνζίνπ έξγνπ, αιιά 

πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ, ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980.  

 

Αξηζκ. 65/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο Νεθξνηαθείνπ, κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο, δνκηθνχ πιέγκαηνο 

πεξίθξαμεο, ζπξκαηνπιέγκαηνο ηεηξαγσληθήο νπήο, γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνζσιήλσλ θαη ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ηνπνζέηεζήο ηνπο κε εθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ, δελ αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ, αιιά 

ζε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ζε εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο απηψλ. 

 

Αξηζκ. 106/2009 θαη 99/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Ζ αληηθαηάζηαζε θαη εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ ζε φιν ην Γήκν, κε αληηθείκελν ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ζε νδηθνχο άμνλεο, είλαη πξνκήζεηα.  

 

Αξηζκ. 91/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

χκβαζε κε ηίηιν «Τινπνίεζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο», κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

θαηαθφξπθεο θαη νξηδφληηαο ζήκαλζεο, δειαδή πξνκήζεηα δηαθφξσλ ηχπσλ πηλαθίδσλ (πιεξνθνξηαθέο, 

ξπζκηζηηθέο, ππφδεημεο επηθίλδπλσλ ζεκείσλ), θαζψο θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ δηαγξάκκηζεο 

νδνζηξψκαηνο κε πιηθφ πςειήο αληνρήο θαη αληαλαθιαζηηθφηεηαο, δελ πξφθεηηαη πεξί εθηέιεζεο 

δεκνζίνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, 
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αιιά γηα πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ. 

 

Αξηζκ. 218/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Οη εξγαζίεο θαζαίξεζεο πηλαθίδσλ δελ απνηεινχλ δεκφζην ηερληθφ έξγν, αιιά παξνρή ππεξεζίαο.  

 

Αξηζκ. 271/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλαθιαζηήξσλ νδνζηξψκαηνο, πιαζηηθψλ νξηνδεηθηψλ, ρπηνζηδεξψλ 

θνισλαθίσλ, ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δηαθφξσλ ηχπσλ πηλαθίδσλ θαη εξγαζηψλ δηαγξάκκηζεο 

νδνζηξψκαηνο, δελ αθνξνχλ ζε εθηέιεζε δεκνζίνπ έξγνπ, αιιά γηα πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ. 

 

Αξηζκ. 609/2012 απόθαζε Σκήκαηνο ηεο Μείδνλνο Δπηακεινύο ύλζεζεο, 2796/2012 απόθαζε VI 

Σκήκαηνο θαη 195/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη εξγαζίεο δηαγξάκκηζεο ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ 

Κψδηθα ηεο λνκνζεζίαο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, θαζψο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθψλ 

ηερληθψλ γλψζεσλ θαη κεζφδσλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ ή ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη αλάινγσλ ηερληθψλ κέζσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Αλαζεψξεζε ηεο αξηζκ. 3371/2011 

απφθαζεο ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

Αξηζκ. 125/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ κεηαθνξά άκκνπ, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο πξντφλησλ εθζθαθήο 

γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ θαη ακκνράιηθσλ ή άκκνπ ζαιάζζεο κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη 

ηε κεηαθνξά πξνο απφξξηςε, δελ ζπληζηνχλ δεκφζην ηερληθφ έξγν, αιιά απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

 

Αξηζκ. 34/2010 πξάμε IV Σκήκαηνο 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ δελ απνηεινχλ δεκφζην έξγν, αιιά απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

 

Αξηζκ. 42, 163/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Ζ ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαη άξδεπζεο, πνπ αθνξά ζηε ρεκηθή 

αλάιπζε ηνπ λεξνχ, έιεγρν θσηηζηηθψλ ζπληξηβαληψλ θαη ππνβξπρίσλ πξνβνιέσλ, θαζαξηζκφ 

αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ππξφζβεζεο θαη αλαθπθινθνξίαο, έιεγρν θαη ζπληήξεζε πδξαπιηθνχ δηθηχνπ 

εθηνμεπηήξσλ θαη πδξαπιηθψλ – ειεθηξνληθψλ κεξψλ, έιεγρν ιεηηνπξγηψλ ζπζηήκαηνο SCADA θαη PLC, 

ειαηνρξσκαηηζκφ ησλ ππξνζβεζηηθψλ θσιηψλ, δελ αθνξά ζηελ εθηέιεζε δεκφζηνπ έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 172/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 
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Ζ «Δπηζθεπή Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ», πνπ αθνξά ζε πξνκήζεηα Ζ/Μ 

εηδψλ, εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ηελ επηζθεπή, ζπληήξεζε, αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ θαη ινηπέο 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, δελ ζεσξείηαη δεκφζην ηερληθφ έξγν. 

 

Αξηζκ. 1367/2013 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Οη εξγαζίεο απνρηνληζκνχ δελ είλαη δεκφζην έξγν, θαζφζνλ δελ ππάξρεη σο πξνο απηέο νηαδήπνηε κφληκε 

θαη ζηαζεξή ζχλδεζε κε ην έδαθνο, νχηε απαηηείηαη ηδηαίηεξε ηερληθή γλψζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο 

παξά κφλνλ ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο (κεραλήκαηα θαη ρεηξηζηέο). 

 

Αξηζκ. 429/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ εθπφλεζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο κε αληηθείκελν ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ζε ΣΔΗ πνπ εδξεχεη ζην δήκν, δελ ππάγεηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο αξκνδηφηεηεο ησλ Ο.Σ.Α. 

Γηα ηελ αλάζεζή ηεο δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, εθφζνλ 

παξαπέκπεη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ, πνπ αλαιακβάλνπλ 

κειέηεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3316/2005. 

 

Αξηζκ. 287/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

χκβαζε κε ηίηιν «πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε αθηψλ», κε αληηθείκελν α) ηελ πξνκήζεηα θάδσλ 

απνξξηκκάησλ, ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ, θαηαηνλεηήξσλ, ζηδεξνζσιήλσλ θαη ζπξψλ απνδπηεξίνπ θαη β) 

εξγαζίεο βεξληθνρξσκαηηζκνχ απνδπηεξίσλ θαη θαηαζθεπήο ππφβαζεο απφ ιίζνπο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ελφο απνδπηεξίνπ, δελ αθνξά ζηελ εθηέιεζε δεκνζίνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, αιιά αθνξά αθελφο κελ, ζηελ πξνκήζεηα δηαθφξσλ 

εηδψλ, ηα νπνία δελ πξνθχπηεη απφ ηελ πξναλαθεξζείζα ηερληθή πεξηγξαθή φηη ζπλδένληαη κε ην έδαθνο 

θαηά ηξφπν πνπ λα κελ κπνξνχλ λα απνρσξηζζνχλ απφ απηφ ρσξίο νπζηαζηηθή βιάβε θαη αιινίσζή 

ηνπο, θαη αθεηέξνπ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ (εθηέιεζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 

απνδπηεξίσλ ζηηο παξαιίεο), νη νπνίεο δελ πξνθχπηεη φηη απαηηνχλ εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο θαη 

εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ. Χο εθ ηνχηνπ, ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη δαπάλε γεληθψλ εμφδσλ θαη 

εξγνιαβηθνχ νθέινπο, πνπ πξνβιέπνληαη θαη θαηαβάιινληαη κφλν θαηά ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. Σέινο, ζηελ εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα 

δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ σο άλσ αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, πξέπεη λα 

γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ζπληειεζηή 4% ζην ηκήκα ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δαπάλε πξνκήζεηαο θαη 8% ζην ηκήκα ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο, θαη φρη κε ζπληειεζηή 3%, κε ηνλ νπνίν γίλεηαη παξαθξάηεζε ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εξγνιεπηψλ θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ (βι. Πξ. VIΗ Tκ. 118/2010). 

 

Αξηζκ. 242/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά ακνηβή κειεηεηή, δηφηη δηελεξγήζεθε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ 

ηελ απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαη φρη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3316/2005, θαζφζνλ, νη 
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αλαηεζείζεο εξγαζίεο, εληάζζνληαη ελλνηνινγηθά ζηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 

2β΄ ηνπ λ. 3316/2005 θαη φρη ζηηο ινηπέο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχληαη θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί πξνκεζεηψλ. Σνχην δηφηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηερληθή έθζεζε ησλ αλαηεζεηζψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηαξηηζζείζα ζχκβαζε, νη ζπκβαιιφκελνη απέβιεςαλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο ηερληθήο 

ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ππαγσγήο ηνπ έξγνπ ζην ΔΠΑ θαη εηδηθφηεξα, ζηηο γλψζεηο 

θαη ηθαλφηεηεο ηνπ παξφρνπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί, κέζσ ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη 

εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία 

(έληαμε ηνπ σο άλσ έξγνπ ζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζεί). ε θάζε πεξίπησζε, ε 

ππνζηήξημε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζηηο ελέξγεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ νινθιήξσζεο 

ηεο απνρέηεπζεο, απνηειεί πξναπαηηνχκελν ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ θαη ζπλεπψο 

ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ζηε δηεμαγσγή δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάζεζή ηνπ. Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηειηθψο παξαδνηέν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ε 

αλάδνρνο εηαηξεία πξνέβε θαη ζηε ζχληαμε νξηζκέλσλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (ηερληθή 

πεξηγξαθή θαζψο θαη πξνυπνινγηζκφο έξγνπ), ππεξεζίεο νη νπνίεο ξεηά ραξαθηεξίδνληαη σο ζπκβάζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3316/2005. Δπνκέλσο, γηα ηελ 

αλάζεζε ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ έπξεπε λα εθαξκνζζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005, νη νπνίεο σο 

εηδηθέο θαηηζρχνπλ (θαηά ξεηή πξφβιεςε ζην άξζξν 46 παξ. 2 πεξ. ε΄ απηνχ) ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 83 ηνπ λ. 2362/1995, ελψ ζέηνπλ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ππεξεζηψλ 

(άξζξν 10 ηνπ λ. 3316/2005), ε ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ δελ πξνθχπηεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε.  

 

Αξηζκ. 307/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχιηνπ, δειαδή παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ν 

νπνίνο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ην ΔΠΑ (ηήξεζε θαθέινπ γηα ηελ πνξεία ηεο ζχκβαζεο, ηήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαθέινπ ηνπ 

έξγνπ, ζηε ζχληαμε ησλ ηεπρψλ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο ζηε 

δηεμαγσγή αλάζεζεο ζχκβαζεο έξγνπ, απνηεινχλ ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.2 εδ. β΄ ηνπ Ν. 

3316/2005 θαη φρη απιέο ππεξεζίεο, γηα ηελ αλάζεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

θαη εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 28/1980. Γηα ηε λφκηκε δε αλάζεζε απηψλ έπξεπε λα ηεξεζεί 

ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 δηαδηθαζία (άξζξα 9, 10) θαζφζνλ δελ πξνβιέπεηαη 

απεπζείαο αλάζεζε, φηαλ ε πξνυπνινγηζζείζα ακνηβή δελ ππεξβαίλεη νξηζκέλν ρξεκαηηθφ φξην.  

 

Αξηζκ. 292/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ «ζρεδηαζκνχ κνλάδαο πξνεπεμεξγαζίαο αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο 

(ΜΟΠΑΚ) απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ», πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο «Σερληθνχ πκβνχινπ» θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη ηε χληαμε Σεχρνπο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ θαη 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ην ρεδηαζκφ θαη ηελ Υξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηα νπνία ζα 

ζπληαρηνχλ ζε επφκελν ζηάδην νη Οξηζηηθέο Μειέηεο, ν Αλαιπηηθφο Πξνυπνινγηζκφο θαη ζα 

νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005, 
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θαζφζνλ, εληάζζνληαη ελλνηνινγηθά ζηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2β΄ ηνπ Ν. 

3316/2005 θαη φρη ζηηο ινηπέο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχληαη θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

πξνκεζεηψλ.  

 

Αξηζκ. 159/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη εξγαζίεο αμηνιφγεζεο γεσινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ειέγρνπ (πξνζαξκνγήο) ηεο ππάξρνπζαο 

ζηαηηθήο κειέηεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζε πνιηηηθφ κεραληθφ (εθπφλεζε εξγαζίαο ειέγρνπ ηεο 

ζπκβαηφηεηαο ηεο ππάξρνπζαο ζηαηηθήο κειέηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ππάξρνπζεο γεσινγηθέο κειέηεο), 

δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005, θαζφζνλ, νη αλαηεζείζεο εξγαζίεο ζπλδένληαλ κε ηε 

δηαδηθαζία εθπφλεζεο κειέηεο ηερληθνχ έξγνπ θαη απέβιεπαλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ππαγσγήο ηνπ έξγνπ ζην ΔΠΑ θαη ηελ αζθαιή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

απφ άπνςε ζηαηηθήο ππνδνκήο θαη επηπξφζζεηα νη ζπκβαιιφκελνη απέβιεςαλ ζηελ παξνρή 

ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ πξφζσπν κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 

 

Αξηζκ. 24/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ε εθπφλεζε αξρηηεθηνληθήο θαη ζηαηηθήο κειέηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο κειέηεο ηερληθνχ έξγνπ, θαη απέβιεπαλ 

ζηελ ππνζηήξημε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηεο 

ζπληήξεζεο ηνπ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ Ηεξνχ Νανχ Αγίνπ Γεκεηξίνπ απφ άπνςε αξρηηεθηνληθήο 

απνθαηάζηαζεο θαη ζηαηηθήο ππνδνκήο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

ππεξεζηψλ θαη φρη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3316/2005, θαζφζνλ νη αλαηεζείζεο εξγαζίεο, αθνξνχζαλ 

ζε εθπφλεζε αξρηηεθηνληθήο θαη ζηαηηθήο κειέηεο θαη νη ζπκβαιιφκελνη απέβιεςαλ ζηελ παξνρή 

ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (ε παξνρή ησλ αλαδφρσλ ζπλίζηαην 

ζηελ επίηεπμε ελφο απνηειέζκαηνο σο αληηθείκελν ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο), γεγνλφηα πνπ 

εληάζζνπλ ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο ελλνηνινγηθά ζηηο ζχλζεηεο ζπκβάζεηο (εθπφλεζε κειέηεο θαη παξνρή 

ζπλαθψλ ππεξεζηψλ) ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ λ. 3316/2005 θαη φρη ζηηο ινηπέο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχληαη θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνκεζεηψλ. Δπνκέλσο, γηα ηελ αλάζεζε ησλ 

αλσηέξσ κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ έπξεπε λα εθαξκνζζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005. 

 

Αξηζκ. 103, 133/2015 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηηο κειέηεο ηνπ Ν. 3316/2005 νη ζπκβαιιφκελνη απνβιέπνπλ ζηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο θαζ’ εαπηήο 

ηδηαίηεξα κε ηελ πξνζθνξά γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ απφ ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ γηα 

νξηζκέλν ρξφλν (Πξάμεηο VII Σκήκαηνο 211/2010, 157/2010, 185/2009, 102/2009, Πξάμε Κιηκ. Πξνι. 

Διέγρνπ VII Σκήκαηνο 34/2013). ηε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ, ε νπνία, νκνίσο, ξπζκίδεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005, ε παξνρή ηνπ αλαδφρνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απνηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο κε ηε δηάζεζε ησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη άιισλ κέζσλ, ηα 

νπνία απηφο δηαζέηεη σο επηζηήκνλαο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο (Πξάμεηο Κιηκ. Πξνι. Διέγρνπ VII 
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Σκήκαηνο 177/2014, 159/2012). Χο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ λννχληαη, ηδίσο, νη ζπκβάζεηο πνπ 

αθνξνχλ: α) ζηε ζχληαμε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ αλάζεζεο κειέηεο ή 

ππεξεζίαο, β) ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επίβιεςε έξγνπ ή κειέηεο, φπνπ εληάζζεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε δηαξθήο 

παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ αληηθεηκέλνπ κίαο ζχκβαζεο έξγνπ, ε ηήξεζε θαθέινπ γηα ηελ πνξεία 

θαη ηελ εμέιημή ηεο, ε ηήξεζε εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ, θαη γ) 

ζηελ ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο ζηε δηεμαγσγή αλάζεζεο ζχκβαζεο κειέηεο, έξγνπ ή ππεξεζίαο. Οη 

πεξηπηψζεηο ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ δηαθέξνπλ ελλνηνινγηθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 2 

ηνπ Γεκνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/2006), θαηά ην φηη νη ηειεπηαίεο απνηεινχλ ην απνηέιεζκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ κέζσλ πνπ απηφο δηαζέηεη ρσξίο λα είλαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ζην νπνίν θαηαηείλνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ε πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλσλ 

επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ (Πξάμε Κιηκ. Πξνι. Διέγρνπ VII Σκήκαηνο 177/2014, Πξάμεηο ΗV 

Σκήκαηνο 187/2011, 16/2010). Ζ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο, απφ ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005, κε ηηο 

νπνίεο ζεζπίδεηαη, σο θχξηα δηαδηθαζία αλάζεζεο απηή ηεο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ, 

ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλάπηπμε επαξθνχο αληαγσληζκνχ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο, κε ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. Γηα ηε λφκηκε αλάζεζε ησλ σο 

άλσ ππεξεζηψλ, απαηηείηαη εηδηθή αηηηνιφγεζε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ γηα ηελ 

αδπλακία ηεο, ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ ηδηαηηεξφηεηα - πνιππινθφηεηα ησλ δεηνχκελσλ 

ππεξεζηψλ είηε ζηελ αλεπάξθεηά ηεο, λα πξνβεί ε ίδηα, κε ηνπο ππαιιήινπο πνπ δηαζέηεη, ζηελ επίηεπμε 

ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. Ο έιεγρνο ηεο ζπλδξνκήο ηεο σο άλσ 

πξνυπφζεζεο δηελεξγείηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, είηε απφ ην ηερληθφ 

ζπκβνχιην ηνπ επνπηεχνληνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ Τπνπξγείνπ, είηε επηθνπξηθά απφ ην Σερληθφ πκβνχιην 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο, κε ηελ έθδνζε αηηηνινγεκέλεο ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο 

πξνθήξπμεο (Πξάμεηο Κιηκ. Πξνι. Δι. VII Σκήκαηνο 80/2014, 242/2013, Πξάμεηο ΗV Σκήκαηνο 187/2011, 

180/2010, 16/2010). Δθφζνλ δηαπηζησζεί λνκίκσο φηη ν αλαζέησλ θνξέαο αδπλαηεί, δηα ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ, λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αλαηηζέκελε ζχκβαζε, ηφηε κπνξεί λα πξνβεί 

ζηελ απεπζείαο αλάζεζε απηψλ, ρσξίο δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ξεηά πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ Ν. 3316/2005, ελψ νη νηθείεο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. Σέινο, εάλ δελ πξφθεηηαη πεξί αλάζεζεο κειεηψλ ή 

εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ν. 3316/2005, αιιά πεξί απιψλ ππεξεζηψλ, φπνπ ε παξνρή 

ζπλδέεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ν αλάδνρνο, είλαη δπλαηή, ε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ 

δηαγσληζκνχ, θαη’ άξζξνλ 209 παξ.2 θαη 9 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

εθφζνλ ε δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 60.000,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α.  

Μφλν, θαη’ εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε πξνζθπγή ζηελ απεπζείαο αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ ή παξνρήο 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ξεηά θαη πεξηνξηζηηθά 

ζην άξζξν 10 ηνπ Ν. 3316/2005 θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλαζέησλ θνξέαο πξνβάιιεη εηδηθή 

αηηηνινγία σο πξνο ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάινπλ ηελ ηνηαχηε πξνζθπγή (Πξάμεηο VII Σκήκαηνο 199/2010, 
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157/2010, 120/2010, 102/2009, Πξάμεηο Κιηκ. Πξνι. Διέγρνπ VII Σκήκαηνο 125/2014, 173/2013, 34/2013, 

Πξάμε Η Σκήκαηνο 170/2010). Δηδηθφηεξα, ε απεπζείαο αλάζεζε, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, ηεο 

εθπφλεζεο κειέηεο επηηξέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) εάλ πθίζηαηαη 

θαηεπείγνπζα αλάγθε πνπ νθείιεηαη ζε απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή γεγνλφηα, ε νπνία δελ 

επηηξέπεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο θαη β) φηαλ ζπληξέρεη επείγνπζα 

πεξίπησζε, ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο κειέηεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 30.000,00 επξψ, ππάξρεη 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ σο πξνο ηε ζπλδξνκή ηνπ επείγνληνο θαη αλαγγειία 

ζην Σ.Δ.Δ. κε ηα θξίζηκα ζεκεία ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε, ε νπνία αθνξά θαη ζηηο 

δχν εμαηξέζεηο, φηη ε αλαζέηνπζα αξρή δηεμάγεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ππνςεθίνπο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα, εθφζνλ ν αξηζκφο απηψλ επαξθεί. Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο σο άλσ 

δηαηάμεηο θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί εθπνλήζεσο κειεηψλ ζεζπίδεηαη, κε ην άξζξν 209 

παξ.3 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ, επηπιένλ κία δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο φηαλ απηή αλαηίζεηαη, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζε κειεηεηή ή 

κειεηεηηθφ γξαθείν κε πηπρίν Α΄ ή Β΄ ηάμεο, εθφζνλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο 

κειέηεο δελ ππεξβαίλεη, ζε πνζνζηφ, ην 30% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ ηάμεο. Σέινο, εάλ 

δελ πξφθεηηαη πεξί αλαζέζεσο κειεηψλ ή εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ν. 3316/ 2005, αιιά πεξί 

απιψλ ππεξεζηψλ, φπνπ ε παξνρή ζπλαξηάηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ν 

αλάδνρνο, είλαη δπλαηή, θαη’ άξζξνλ 209 παξ.2 θαη 9 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ, ε απεπζείαο αλάζεζε απηψλ, κε 

απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, εθφζνλ ε νηθεία δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 επξψ ρσξίο 

Φ.Π.Α.  

Καζίζηαηαη πξφδειν φηη, ν νξζφο λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο κίαο ζχκβαζεο σο κειέηεο ή εμεηδηθεπκέλεο ή 

απιήο ππεξεζίαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, δηφηη κε απηφλ ζπλαξηάηαη ε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο αλαδφρνπ (Πξάμε VII Σκήκαηνο 199/2010, 268/2009, Πξάμεηο Κιηκ. Πξνι. Δι. VII Σκήκαηνο 

80/2014, 242, 173, 34/2013, 159/2012, 158/2012, Πξάμεηο ΗV Σκήκαηνο 180/2010, 172/2009). 

To αληηθείκελν ηεο ειεγρφκελεο ζχκβαζεο (παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ) δελ αθνξά ζηελ παξνρή απιψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

άξζξνπ 209 παξ.2 ηνπ Ν. 3463/2006, αιιά ζηελ πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 1 

παξ.2 πεξ.β) θαη ηνπ άξζξνπ 25 παξ.3 ηνπ Ν.3316/2005. 

Δπίζεο, ζχκβαζε κε αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε ελεξγεηαθήο κειέηεο - κειέηεο θσηηζκνχ, 

ειεθηξνκεραλνινγηθήο κειέηεο (ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη κειέηε απνρέηεπζεο νκβξίσλ) θαη 

ειεθηξνινγηθήο κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή βηνθιηκαηηθψλ ζηεγάζηξσλ, ηελ επίζηξσζε κε ςπρξά πιηθά 

ησλ δαπέδσλ θαη ηελ θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο πξνο ην ζθνπφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, δελ αθνξά ζηελ παξνρή απιψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

άξζξνπ 209 παξ.2 ηνπ Ν. 3463/2006, αιιά ζηελ πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 1 

παξ.2 πεξ.β) θαη ηνπ άξζξνπ 25 παξ.3 ηνπ Ν.3316/2005. 

Ζ κε ηήξεζε ηεο νξζήο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν λνκνζεηηθφ πιαίζην (Ν. 

3316/2005) επάγεηαη ηε κε λνκηκφηεηα απηήο, δηφηη δελ αθνινπζήζεθε ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 3316/2005, εθαξκνζηέα ελ πξνθεηκέλσ, δηαδηθαζία ηεο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ 
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δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ κειεηψλ, ελψ πεξαηηέξσ δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο νη 

ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ.2 ηνπ Γεκνηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Π.Γ/ηνο 28/1980, δηφηη δελ πξφθεηηαη γηα 

αλάζεζε απιψλ ππεξεζηψλ, αιιά γηα αλάζεζε κειεηψλ, γηα ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο έπξεπε λα δηαζέηεη 

εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο (ζηνλ ηνκέα ησλ ελεξγεηαθψλ αλαβαζκίζεσλ ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ησλ ειεθηξνινγηθψλ κειεηψλ). 

 

Αξηζκ. 258/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ κίζζσζε αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ δηαθξίλεηαη απφ ηε κίζζσζε έξγνπ θαηά ην φηη ζηελ πξψηε νη 

ζπκβαιιφκελνη απνβιέπνπλ, θπξίσο, ζηελ παξνρή εξγαζίαο θαζ’ εαπηή, ηδηαίηεξα κε ηελ πξνζθνξά 

γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ απφ ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, γηα νξηζκέλν ρξφλν, πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη είηε εκεξνινγηαθά είηε ζε ζπλάξηεζε κε νξηζκέλν γεγνλφο ή απνηέιεζκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ παξνρή ηεο εξγαζίαο εθηειείηαη ρσξίο ν πάξνρνο λα 

ιακβάλεη νδεγίεο θαη ρσξίο λα ππνβάιιεηαη ζε εμάξηεζε σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν ηεο εθηέιεζήο ηεο 

απφ ηνλ εξγνδφηε, θξηηήξην πνπ δηαθνξνπνηεί ηε ζχκβαζε αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ απφ ηε ζχκβαζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. ηε κίζζσζε έξγνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε απνβιέπνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δειαδή ζην απνηέιεζκα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, ε πξαγκάησζε ηνπ νπνίνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε ιχζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, αλεμαξηήησο ησλ ηπρφλ ηδηαίηεξσλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ. 

Οη ζπκβάζεηο «Τπνζηήξημε ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Κιεηζηνχ Κνιπκβεηεξίνπ» κε κεραλνιφγν, «Τπνζηήξημε Ηζηνξηθήο Έξεπλαο ζε Λανγξαθηθφ Μνπζείν» κε 

ηζηνξηθφ, θαη «Τπνζηήξημε πγγξαθήο – Οξγάλσζεο ζε Μνπζείν Καπλνχ» κε ζπγγξαθέα, θέξνπλ ην 

ραξαθηήξα ζχκβαζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ θαη φρη ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, δεδνκέλνπ 

φηη αθελφο νη ζπκβαιιφκελνη απέβιεςαλ ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα κε ηελ 

αλάινγε γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη εηδίθεπζε θαη φρη ζηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο, 

αθεηέξνπ νη εθηεινχκελεο ππεξεζίεο ζπλίζηαληαη ζην ζχλνιν ηεο νξγάλσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ 

δξάζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, δελ εμαληινχληαη φκσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο, αιιά 

ζπλδένληαη κε ηε δηαξθή ιεηηνπξγία ησλ κνπζείσλ. πλεπψο, γηα ηε ζχλαςε ησλ επίκαρσλ ζπκβάζεσλ 

δελ ρξεηαδφηαλ ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997 δηαδηθαζίαο, 

ε νπνία πξέπεη λα ηεξεζεί γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 7/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ κίζζσζε αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ δηαθξίλεηαη απφ ηε κίζζσζε έξγνπ θαηά ην φηη ζηελ πξψηε νη 

ζπκβαιιφκελνη απνβιέπνπλ, θπξίσο, ζηελ παξνρή εξγαζίαο θαζ’ εαπηή, ηδηαίηεξα κε ηελ πξνζθνξά 

γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ απφ ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, γηα νξηζκέλν ρξφλν, πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη είηε εκεξνινγηαθά είηε ζε ζπλάξηεζε κε νξηζκέλν γεγνλφο ή απνηέιεζκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ παξνρή ηεο εξγαζίαο εθηειείηαη ρσξίο ν θνξέαο ηεο λα 

παίξλεη νδεγίεο θαη ρσξίο λα ππνβάιιεηαη ζε εμάξηεζε σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν ηεο εθηειέζεψο ηεο 
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απφ ηνλ εξγνδφηε, θξηηήξην πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ ζχκβαζε αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ απφ ηε ζχκβαζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  

ηε κίζζσζε έξγνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε απνβιέπνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 

δειαδή ζην απνηέιεζκα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, ε πξαγκάησζε ηνπ νπνίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε 

ιχζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, αλεμαξηήησο ησλ ηπρφλ ηδηαηηέξσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ. 

Σα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα 

ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ κε απηέο δελ θαιχπηνληαη πάγηεο 

θαη δηαξθείο ππεξεζηαθέο αλάγθεο. Χο πάγηεο θαη δηαξθείο ζεσξνχληαη νη αλάγθεο εθείλεο πνπ δελ είλαη 

πνζνηηθά πξνζδηνξηζκέλεο θαη δελ έρνπλ πξφζθαηξν ραξαθηήξα αιιά είλαη κφληκεο θαη αλαθχπηνπλ 

επαλεηιεκκέλα, θαηά θχξην δε ιφγν είλαη εθείλεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ νηθείνπ 

θνξέα.  

πκβάζεηο, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Κνιπκβεηεξίνπ, θέξνπλ ην ραξαθηήξα ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, δεδνκέλνπ φηη αθελφο κελ νη 

ζπκβαιιφκελνη απέβιεςαλ ζ’ απηφ θαζ’ εαπηφ ην απνηέιεζκα πνπ ζπκθσλήζεθε, δειαδή ηελ 

δηακφξθσζε ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, αθεηέξνπ γηα ηηο εθηεινχκελεο ππεξεζίεο δελ 

αλαδεηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ αλαδφρσλ, πιελ ησλ αλαγθαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 190/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ο λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο εθάζηνηε πθηζηάκελεο έλλνκεο ζρέζεο σο κίζζσζεο αλεμάξηεησλ 

ππεξεζηψλ ή κίζζσζεο έξγνπ θαη, ζπλαθφινπζα, ν θαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί γηα ηελ επηινγή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ αλαδφρνπ είλαη δήηεκα πξαγκαηηθφ θαη γίλεηαη 

θαηφπηλ εθηίκεζεο ησλ εθηεινχκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο εξκελείαο ηεο βνχιεζεο ησλ κεξψλ. Γηαθξίλεηαη 

ε κίζζσζε αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ απφ ηε κίζζσζε έξγνπ θαηά ην φηη ζηελ πξψηε νη ζπκβαιιφκελνη 

απνβιέπνπλ, θπξίσο, ζηελ παξνρή εξγαζίαο θαζ’ εαπηή, ηδηαίηεξα κε ηελ πξνζθνξά γλψζεσλ θαη 

ηθαλνηήησλ απφ ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, γηα νξηζκέλν ρξφλν, πνπ πξνζδηνξίδεηαη είηε 

εκεξνινγηαθά είηε ζε ζπλάξηεζε κε νξηζκέλν γεγνλφο ή απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ παξνρή ηεο εξγαζίαο εθηειείηαη ρσξίο ν θνξέαο ηεο λα ιακβάλεη νδεγίεο θαη ρσξίο λα 

ππνβάιιεηαη ζε εμάξηεζε σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν ηεο εθηέιεζήο ηεο απφ ηνλ εξγνδφηε, θξηηήξην 

πνπ δηαθνξνπνηεί ηε ζχκβαζε αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ απφ ηε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. ηε δε 

κίζζσζε έξγνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε απνβιέπνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 

δειαδή ζην απνηέιεζκα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, ε πξαγκάησζε ηνπ νπνίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε 

ιχζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, αλεμαξηήησο ησλ ηπρφλ ηδηαίηεξσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ (βι. πξάμεηο VII Σκ. Δι.πλ. 102/2009, 258/2011, Κιηκ. VII Σκεκ.. 

118/2012,  I Σκ. Δι.πλ. 3/2003, 270/2006).  
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Νφκηκα αλαηέζεθε σο παξνρή ππεξεζίαο ε «Δξγαζία επίβιεςεο νξζήο ιεηηνπξγίαο βηνινγηθψλ 

θαζαξηζκψλ θαη πνηφηεηαο πδάησλ», ην αληηθείκελν ηεο νπνίαο ζπλίζηαην: α) ζηελ θαζεκεξηλή επίβιεςε 

φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ζηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ, ζηελ επαλαθνξά ηπρφλ βιαβψλ, ζηε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ 

ιεηηνπξγίαο κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ, ζηε ιήςε δεηγκάησλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ γηα ηνλ έιεγρν ζην 

ρεκηθφ εξγαζηήξην κε ηε ρξήζε ηνπ αλαιπηηθνχ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ βαζκνχ επεμεξγαζίαο θαη 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο κε ηελ επίβιεςε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, β) ζηελ εβδνκαδηαία επίζθεςε ζηνπο 

βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο, ζηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ 

θαζψο θαη ζηελ επαλαθνξά ηπρφλ βιαβψλ, ζηε ιήςε δεηγκάησλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ γηα ηε κέηξεζε ζην 

ρεκηθφ εξγαζηήξην κε ηε ρξήζε ηνπ αλαιπηηθνχ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ βαζκνχ επεμεξγαζίαο θαη 

ηεο απνδνηηθφηεηαο θάζε κηαο εγθαηάζηαζεο, ζηελ παξαγγειία, αληαιιαθηηθψλ, πιηθψλ θαη αλαισζίκσλ 

ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, ζηε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εμεχξεζε πξνκεζεπηψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθφηεξσλ ιχζεσλ, ζηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ βειηίσζεο αλαθαηαζθεπήο ησλ ππαξρνπζψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη γ) ζηελ επίζθεςε ζηα αληιηνζηάζηα, δίθηπα, δεμακελέο λεξνχ θαη πεγέο ησλ εξγαζηψλ 

θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, ζηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ απνιχκαλζεο θαη ζηελ πξνκήζεηα ρεκηθψλ 

απνιχκαλζεο, ζηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε ιήςε δεηγκάησλ ζε αξρείν θαη ζηελ ηήξεζε 

ζηαηηζηηθψλ πφζηκνπ λεξνχ. 

Ζ παξαπάλσ θαηαξηηζζείζα ζχκβαζε, κε ην πεξηγξαθέλ αληηθείκελν, θέξεη ην ραξαθηήξα ζχκβαζεο 

παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ θαη φρη ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, δεδνκέλνπ φηη αθελφο νη 

ζπκβαιιφκελνη απέβιεςαλ ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ απφ πξφζσπν κε ηελ αλάινγε 

γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη εηδίθεπζε θαη φρη ζηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο, αθεηέξνπ νη 

εθηεινχκελεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζηελ επίβιεςε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ζπλδένληαη κε ηε ζπλερή νκαιή ιεηηνπξγία ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ, 

ρσξίο πεξαηηέξσ λα εμαληινχληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δπνκέλσο, ε θαηαξηηζζείζα 

κεηαμχ απηψλ ζχκβαζε δελ θέξεη ην ραξαθηήξα κίζζσζεο έξγνπ αιιά ζχκβαζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ 

ππεξεζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997. 

 

Αξηζκ. 118/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα αλαηέζεθε απεπζείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980 ε παξνρή ππεξεζηψλ ηαηξηθήο θάιπςεο 

ησλ ινπνκέλσλ ηνπ πδξνζεξαπεπηεξίνπ ησλ δεκνηηθψλ ινπηξψλ ζε πηπρηνχρν ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο, κε 

αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ηαηξηθφ έιεγρν ησλ ινπνκέλσλ ηνπ 

πδξνζεξαπεπηεξίνπ ηνπ ινπηξψλ, ηελ ηαηξηθή θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ρψξνπ, ηελ αληηκεηψπηζε 

έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. 

Οη ζπκβαιιφκελνη δελ απέβιεςαλ ζηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο απφ ηελ εθηέιεζή ηεο 

αιιά ζηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ πξφζσπν κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Δπνκέλσο, ε 

θαηαξηηζζείζα ζχκβαζε δελ θέξεη ην ραξαθηήξα κίζζσζεο έξγνπ, αιιά ζχκβαζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ 
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ππεξεζηψλ θαη ηνχην αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, πνπ δελ ζπληζηά 

θχξην ζηνηρείν γηα ην λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ηεο ζχκβαζεο.  

 

Αξηζκ. 192/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με απφθαζε Γεκάξρνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 9 ηνπ λ. 3463/2006, αλαηέζεθε απεπζείαο ε 

παξνρή ππεξεζηψλ κε αληηθείκελν «παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ (δηεξεχλεζε ηδηνθηεζηαθνχ 

θαζεζηψηνο, δειψζεηο ηδηνθηεζίαο, θηεκαηνγξάθεζε θ.ιπ.) γηα ηηο κειέηεο ησλ κεκνλσκέλσλ πξάμεσλ 

εθαξκνγήο. 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε, δηφηη ε ζχκβαζε πνπ εθηειέζηεθε δελ έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε κειέηεο ηνπ λ. 3316/2005, αληίζεηα, αληηθείκελν ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη 

ηεο ζχκβαζεο πνπ θαηαξηίζηεθε ζε εθηέιεζή ηεο είλαη απνθιεηζηηθά ε παξνρή ππεξεζηψλ, κε δηάζεζε 

θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, ζρεηηθά κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ αθηλήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έθηαζε 

πνπ αθνξνχλ νη πξάμεηο εθαξκνγήο ηνπ Γήκνπ. Οη εξγαζίεο απηέο πξνπαξαζθεπάδνπλ ηελ εθπφλεζε 

κειεηψλ ησλ κεκνλσκέλσλ πξάμεσλ εθαξκνγήο, σζηφζν, θαζ’ απηέο, δελ ζπληζηνχλ κειέηε. πλεπψο, ε 

αλάζεζή ηνπο έγηλε λφκηκα θαη’ εθαξκνγή ηεο εμαηξεηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 9 ηνπ 

Γεκνηηθνχ Κψδηθα. 

 

Αξηζκ. 20/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 3996/2011, απνζαθελίδεηαη λνκνζεηηθά ν θνξέαο αζθάιηζεο ησλ 

απαζρνινχκελσλ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαζψο θαη ζηνπο ΟΣΑ α΄ 

θαη β΄ βαζκνχ. Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη α) φζνη απαζρνινχληαη ζηνπο αλσηέξσ θνξείο κε 

ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ πνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997, 

δειαδή κε βάζε γλσκνδφηεζε φηη δελ ππνθξχπηεηαη εμαξηεκέλε εξγαζία, αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά 

ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ., β) ε αζθάιηζε πνπ έρεη ρσξήζεη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο λέαο απηήο δηάηαμεο ζην 

Η.Κ.Α. ή ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. γηα ηνπο απαζρνιεζέληεο ζηνπο θνξείο απηνχο παξακέλεη ηζρπξή θαη γ) φηη νη 

αλσηέξσ ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη ζε εθθξεκείο ππνζέζεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο θαη 

δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

Αξηζκ. 24/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δπηηξέπεηαη, ζην βαζκφ επηβάιιεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, ε αλάζεζε 

εξγαζίαο, έλαληη ακνηβήο, ζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 

παξ.1 θαη 2 ηνπ λ.3463/2006 (πξθη. VII Tκ. πλ.38
ε
/20.12.2011). 

ην πιαίζην απηφ, ν χλδεζκνο πνπ ζηεξείηαη Ο.Δ.Τ. θαη πξνζσπηθνχ, λφκηκα αλέζεζε ζε ηξίην (θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν) ηελ παξνρή ππεξεζηψλ: 

α) γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο 9001 θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 14001, έλαληη ηνπ 

πνζνχ ησλ 3.000,00 επξψ, πιένλ Φ.Π.Α.,  
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β) ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ζηελ πξνεηνηκαζία πξνηάζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πλδέζκνπ ζηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ απφ Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 24.600,00 

επξψ, κε Φ.Π.Α.,  

γ) γηα ηηο αλάγθεο πξνψζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΑΣΗΚΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ», έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 

24.600,00 επξψ, κε Φ.Π.Α.,  

δ) γηα ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαηαγξαθήο δεηθηψλ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη ερνξχπαλζεο, έλαληη 

ηνπ πνζνχ 15.000,00 επξψ, κε Φ.Π.Α., 

ε) ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο Γξαθείνπ Σχπνπ θαη δηαδηθηπαθήο δεκνζηφηεηαο, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 

5.000,00 επξψ, κε Φ.Π.Α.. 

Οη αλαηεζείζεο ππεξεζίεο εμππεξεηνχλ άκεζα ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ πλδέζκνπ θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, λνκίκσο δε αλαηέζεθαλ ζε ηξίηα, 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, δηφηη 

αθελφο ε πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ην χςνο ησλ εηήζησλ ηαθηηθψλ ηνπ 

εζφδσλ, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ζα νδεγνχζε ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ θφζηνπο, 

αθεηέξνπ, αθφκε θαη αλ είραλ πιεξσζεί νη πξνβιεπφκελεο ζηνλ Ο.Δ.Τ. νξγαληθέο ζέζεηο, δελ ζα 

κπνξνχζε ν χλδεζκνο κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη κφλν λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

παξαπάλσ αλαηεζεηζψλ ππεξεζηψλ, ιφγσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο θχζεο απηψλ. 

 

Αξηζκ. 166/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Με ηε ζχκβαζε εξγαζίαο ν εξγαδφκελνο έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη, γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν, ηελ 

εξγαζία ηνπ ζηνλ εξγνδφηε θαη απηφο λα θαηαβάιεη ην ζπκθσλεκέλν κηζζφ, ελψ κε ηε ζχκβαζε κίζζσζεο 

έξγνπ ηα κέξε απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε νξηζκέλνπ απνηειέζκαηνο, πνπ είλαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη 

φρη ζηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο θαζ’ απηήλ. Πεξαηηέξσ, κίζζσζε αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, ππάξρεη, φηαλ ν 

εξγαδφκελνο, έζησ θαη αλ ηειεί ζε ραιαξή εμάξηεζε απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ, αλαπηχζζεη πξσηνβνπιία θαη 

δελ ππφθεηηαη ζηηο νδεγίεο θαη ηελ επνπηεία απηνχ, σο πξνο ηνλ ηφπν, ηξφπν, ρξφλν θαη ηηο ελ γέλεη 

ζπλζήθεο παξνρήο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δμάιινπ, ν λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο εθάζηνηε πθηζηάκελεο 

έλλνκεο ζρέζεο θαη, ζπλαθφινπζα, ν θαζνξηζκφο, ζπλεπεία ηνπ σο άλσ γελφκελνπ ραξαθηεξηζκνχ, ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ επηινγή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ αλαδφρνπ είλαη δήηεκα 

πξαγκαηηθφ θαη θξίλεηαη απφ ην δηθαζηήξην, θαηφπηλ, ην κελ, εθηίκεζεο ησλ εθηεινχκελσλ ππεξεζηψλ, ην 

δε, εξκελείαο ηεο βνχιεζεο ησλ κεξψλ (Α.Κ. 173, βι. απνθ. Α.Π. 1133, 1153/2012, πξάμεηο VII Tκ. 

Δ..157/2010, IV Tκ. 100/2007). Δηδηθφηεξα, ε κίζζσζε αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ δηαθξίλεηαη απφ ηε 

κίζζσζε έξγνπ, θαηά ην φηη ζ’ απηήλ νη ζπκβαιιφκελνη απνβιέπνπλ θπξίσο ζηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο 

θαζ’ εαπηήο, ηδηαίηεξα κε ηελ πξνζθνξά γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ απφ ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ, ζε αληίζεζε κε ηε κίζζσζε έξγνπ, ζηελ νπνία ηα κέξε απνβιέπνπλ ζηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, δειαδή ζην απνηέιεζκα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, ε πξαγκάησζε ηνπ νπνίνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε ιχζε ηεο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζρέζεο (βι. πξάμεηο VII Tκ. 

258/2011, 157/2010, IV Σκ. Δι. πλ. 216 Α/2010, 100/2007 θ.ά.). 
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Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο εγθξίζεθε ε 

απεπζείαο αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη νξγάλσζεο – 

πξνεηνηκαζία θαθέισλ γηα ηελ έληαμε θνηλσθειψλ δνκψλ θαη δξάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά θαη εζληθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ζε ζχκβνπιν επηρεηξήζεσλ, 

έλαληη ζπλνιηθήο ακνηβήο 22.700,00 επξψ, κε Φ.Π.Α.). ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο απηήο ππεγξάθε 

ζχκβαζε, δηάξθεηαο έσο θαη 31.12.2014, κε ην αθφινπζν αληηθείκελν: «-πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, - Γηεξεχλεζε ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ 

θαη πξνεηνηκαζία θαθέισλ γηα ηελ έληαμε λέσλ θνηλσθειψλ δνκψλ ζηα αλσηέξσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα, - Τπνζηήξημε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δπηρείξεζεο, κέζσ ηεο ιήςεο φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ έληαμε θαη επηηπρή πινπνίεζε επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ, 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξάο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, - πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη 

έληαμε δξάζεσλ ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. πνπ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο Ο.Σ.Α., - πκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ ζε πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, - Σελ θαηάξηηζε 

ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, νηθνλνκηθψλ πηλάθσλ θαη ζηνηρείσλ θαηά ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ Δπξσπατθά θαη Δζληθά Πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνχλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε, θιπ».  

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε σο άλσ θαηαξηηζζείζα ζχκβαζε θέξεη ην ραξαθηήξα κίζζσζεο αλεμαξηήησλ 

ππεξεζηψλ θαη φρη ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ ηίζεηαη δήηεκα ηήξεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997. Καη ηνχην δηφηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ απέβιεςαλ ζηελ 

εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, αιιά ζηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο - δηεξεχλεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέισλ γηα ηελ έληαμε 

λέσλ θνηλσθειψλ δνκψλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά ή εζληθά πξνγξάκκαηα, απφ ηε θεξφκελε 

σο δηθαηνχρν ζχκβνπιν επηρεηξήζεσλ, θάηνρν εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, γηα ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε 

ησλ σο άλσ πξνγξακκάησλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε γηα φινπο ηνπο ηνκείο δξάζεο ηεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηεο. Σνχησλ έπεηαη φηη, ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, ζηηο νπνίεο απέβιεςαλ ηα κέξε, σο 

ελέξγεηα θαη φρη σο απνηέιεζκα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέρεηα, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ζχλαςεο 

ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλνπ έξγνπ, ε πξαγκάησζε ηνπ νπνίνπ ζα επέθεξε θαη ηε ιχζε ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. Χο εθ ηνχηνπ θαη ιακβαλνκέλεο ππφςηλ ηεο θχζεο ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ, γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, κε ζπλέπεηα λα εθθεχγνπλ ησλ 

ζπλήζσλ θαζεθφλησλ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ηεο σο άλσ Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο – πνιιψ δε 

κάιινλ ελφςεη θαη ηεο ππνζηειέρσζεο απηήο, ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ/Οηθνλνκηθνχ ηεο νπνίαο 

ππεξεηεί σο κφληκν πξνζσπηθφ κφλν ν Γηεπζπληήο ηεο – (πξβι. πξάμεηο Κι. VII Tκ. 346, 384/2013), ε 

εληειιφκελε κε ην ππφ έιεγρν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε παξίζηαηαη λφκηκε θαη απηφ πξέπεη λα 

ζεσξεζεί. 
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ΔΡΓΑ - ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ - ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

Αξηζκ. 196/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ην ζχζηεκα θαηαζθεπήο δεκνηηθνχ έξγνπ κε απηεπηζηαζία ην έξγν εθηειείηαη ρσξίο εξγνιάβν απφ ηνλ 

Γήκαξρν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη δηεχζπλζε ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη, κε βάζε ηνλ 

ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη, ρσξίο λα απνθιείεηαη γηα ηηο αλάγθεο 

εθηέιεζήο ηνπ ε πξνκήζεηα πιηθψλ ή κίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαη ε θαηαβνιή ακνηβψλ γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ, εθαξκνδνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ 

πνπ δηέπνπλ θάζε θνξά ην θνξέα θαηαζθεπήο. πγθεθξηκέλα, ε πξνκήζεηα θάζε είδνπο αγαζψλ απφ ηνπο 

Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ δηελεξγείηαη θαηά θαλφλα θαηφπηλ δεκφζηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή, κε ηελ πξνζέιεπζε κεγάινπ ή έζησ ηθαλνχ αξηζκνχ κεηνδνηψλ, ε αλάπηπμε επαξθνχο 

αληαγσληζκνχ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ απηψλ (Ο.Σ.Α.) κε ηελ επηινγή ηεο πιένλ 

ζπκθέξνπζαο γη’ απηνχο πξνζθνξάο. 

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε 18/2010 κειέηε ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα – θφξησζε – 

κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε ακκνράιηθσλ», θαζνξίζηεθε ν ηξφπνο εθηέιεζήο ηνπ κε απηεπηζηαζία θαη 

ςεθίζηεθε ζρεηηθή πίζησζε 150.000,00 επξψ. χκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο σο άλσ κειέηεο, ην 

ζρεηηθφ έξγν ζπλίζηαην α) ζηελ πξνκήζεηα θαη θφξησζε ακκνράιηθνπ νξπρείνπ θαη β) ζηε κεηαθνξά κε 

νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, ηε δηάζηξσζε, θαη θπιίλδξσζε κε ην δηακνξθσηήξα (γθξέηληεξ) θαη νδνζηξσηήξα 

ηνπ Γήκνπ, ελψ πξνβιεπφηαλ ζπγθεθξηκέλα φηη ε πξνκήζεηα θαη θφξησζε ησλ πιηθψλ επξφθεηην λα γίλεη 

κε δεκνπξαζία.  

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε εληειιφκελε δαπάλε αθνξά ζηελ θαηαβνιή ακνηβήο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθνχ 

(ακκνράιηθνπ) γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ έξγνπ κε απηεπηζηαζία απφ ην Γήκν, ε δε 

θχζε ηνπ «έξγνπ» απηνχ, αλ δειαδή πξφθεηηαη ελ πξνθεηκέλσ γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ ή γηα απιή 

εθηέιεζε εξγαζηψλ, αθνξά ζηελ επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο εθηειέζεψο ηνπ δη’ απηεπηζηαζίαο θαη δελ 

επάγεηαη δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο σο πξνο ηε δαπάλε δηελέξγεηαο ηεο ζρεηηθήο πξνκήζεηαο, γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο νπνίαο δηελεξγήζεθε απηνηειήο δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Οη επηζεκαλζείζεο απφ ηελ 

Δπίηξνπν ανξηζηίεο ζηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ελζσκάησζεο πιηθψλ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο 

πξαγκαηηθήο ρξήζεο ηνπ πξνκεζεπζέληνο πιηθνχ δελ άπηνληαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο θξίζηκεο δαπάλεο, 

θαζψο δελ δεκηνπξγνχλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ ηειηθή παξαιαβή ησλ ζρεηηθψλ πνζνηήησλ ακκνράιηθνπ 

απφ ην Γήκν θαη θαη’ επέθηαζε σο πξνο ηελ χπαξμε θαη ηελ έθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή γηα 

ηε ιήςε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε ζχκβαζε αληαιιάγκαηνο. Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, ε 

εληειιφκελε κε ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε είλαη λφκηκε θαη, σο εθ ηνχηνπ, απηφ πξέπεη λα 

ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 319/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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ην ζχζηεκα θαηαζθεπήο δεκνηηθνχ έξγνπ κε απηεπηζηαζία, ην έξγν εθηειείηαη ρσξίο εξγνιάβν απφ ηνλ 

Γήκαξρν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη δηεχζπλζε ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη, κε βάζε ηνλ 

ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη, ρσξίο λα απνθιείεηαη γηα ηηο αλάγθεο 

εθηέιεζήο ηνπ ε πξνκήζεηα πιηθψλ ή κίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαη ε θαηαβνιή ακνηβψλ γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ, εθαξκνδνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ 

πνπ δηέπνπλ θάζε θνξά ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο. πγθεθξηκέλα, ε πξνκήζεηα θάζε είδνπο αγαζψλ απφ 

ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο α΄ βαζκνχ δηελεξγείηαη θαηά θαλφλα θαηφπηλ δεκφζηνπ 

αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή, κε ηελ πξνζέιεπζε κεγάινπ ή έζησ 

ηθαλνχ αξηζκνχ κεηνδνηψλ, ε αλάπηπμε επαξθνχο αληαγσληζκνχ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ απηψλ (Ο.Σ.Α.) κε ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο γη’ απηνχο πξνζθνξάο. Καη’ 

εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, φηαλ ε αμία ηεο 

πξνκήζεηαο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφλ ησλ 60.000,00 επξψ άλεπ Φ.Π.Α. (βι. πξάμε Κιηκ. Πξνι. Δι. Γαπ. 

ζην VII Σκ. 196/2013). 

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Οδηθή ήκαλζε Γήκνπ» κε 

απηεπηζηαζία θαη ςεθίζηεθε ζρεηηθή πίζησζε 40.000,00 επξψ (κε Φ.Π.Α. 23% θαη απξφβιεπηα 15%). 

χκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, απηφ αθνξνχζε ζηελ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δηαθφξσλ ηχπσλ πηλαθίδσλ (πιεξνθνξηαθψλ – ξπζκηζηηθψλ – επηθίλδπλσλ 

ζέζεσλ, πιαζηηθψλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο, ηαηληψλ ζήκαλζεο θηλδχλνπ έξγσλ, πιαζηηθψλ θνισλαθίσλ, 

θπξηψλ θαηφπηξσλ, ρεηξνθίλεησλ κπαξψλ παξεκπφδηζεο ζηάζκεπζεο, θαη άιισλ εηδψλ ζήκαλζεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αζθάιεηα πεδψλ θαη νδεγψλ), θαη ζε εξγαζίεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο.  

Νφκηκε ε εληειιφκελε δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ακνηβήο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθνχ ζήκαλζεο, 

γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, κε απηεπηζηαζία, απφ ην Γήκν, ελψ νη ελδερφκελεο 

πιεκκέιεηεο σο πξνο ηελ δηαγξαθείζα απφ ην άξζξν 79 ηνπ λ. 3669/2008 δηαδηθαζία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ απηνχ κε απηεπηζηαζία δελ επάγεηαη δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο σο πξνο ηε δαπάλε δηελέξγεηαο ηεο 

ζρεηηθήο πξνκήζεηαο γηα ηελ αλάζεζε ηεο νπνίαο δηελεξγήζεθε απηνηειήο δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

Δμάιινπ, κε ηνπο ιφγνπο δηαθσλίαο ηεο Δπηηξφπνπ δελ πξνζάπηεηαη ζπγθεθξηκέλε πιεκκέιεηα ζηελ 

εληειιφκελε δαπάλε, νθεηιφκελε ζηελ κε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνλ ΔΚΠΟΣΑ δηαδηθαζίαο, ε 

νπνία κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηε κε ζεψξεζε ηνπ ειεγρφκελνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο. 

 

Αξηζκ. 299/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ ζχκβαζε πξνκήζεηαο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ θάζε θνξά ζην ρψξν φπνπ ζα 

πξνθχςεη αλάγθε ζπληήξεζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ επ’ απηνχ, απνηειεί κηθηή 

ζχκβαζε. Ο πξνέρσλ ραξαθηήξαο απηήο, θαζψο δελ πξνζδηνξίδεηαη ε αμία ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο 

θαη ηνπνζέηεζεο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ αμία ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηα δηδάγκαηα ηεο 

θνηλήο πείξαο είλαη ζαθψο ππέξηεξε ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε ζχκβαζε απνηειεί ζχκβαζε πξνκήζεηαο αγαζψλ, ε νπνία δελ ζπλδέεηαη κε θάπνην έξγν, αιιά 
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κε ηηο ππεξεζίεο δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην νδφζηξσκα, νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ην 

πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ν δήκνο.  

Γεδνκέλνπ φηη: α) δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζζνχλ, εθ ησλ πξνηέξσλ, ηα αθξηβή ζεκεία ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, ζηα νπνία ζα αλαθχςεη πξφβιεκα, δελ κπνξεί λα ζπληαρζεί κειέηε θαη ρξνλνδηάγξακκα 

έξγνπ εθηεινχκελνπ κε απηεπηζηαζία θαη β) δελ πξφθεηηαη γηα έξγν δηάλνημεο ή επηζθεπήο ηνπ νδηθνχ 

αγξνηηθνχ δηθηχνπ, ζε ζεκεία φπνπ έρνπλ ήδε δηαπηζησζεί θζνξέο, αιιά γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ελδερνκέλσλ θζνξψλ απηνχ (γη’ απηφ θαη αλαθέξεηαη ζηελ νηθεία ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ φηη ν Γήκνο δχλαηαη λα πξνκεζεπζεί κέξνο κφλνλ ηεο πνζφηεηαο ηνπ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο), ν ζθνπφο ηεο ηζηκεληφζηξσζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ζα νινθιεξσζεί, κεηά ηελ 

πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηα ζεκεία πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θζνξέο, κε 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δηάζηξσζεο απηνχ, νη νπνίεο ζα εθηειεζζνχλ απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Γήκνπ.  

Σν αλ πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε έξγνπ κε απηεπηζηαζία ή γηα πξνκήζεηα θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ (ππεξεζηψλ) 

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, δελ επάγεηαη δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο σο πξνο ηε δαπάλε δηελέξγεηαο 

ηεο πξνκήζεηαο, γηα ηελ αλάζεζε ηεο νπνίαο δηελεξγήζεθε απηνηειήο δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (πξβι. 

Πξάμεηο Κιηκ.Πξνι.Δι. VII Σκήκαηνο 196/2013, 319/2013). Καηά ζπλέπεηα, ε ζχκβαζε ραξαθηεξίδεηαη σο 

πξνκήζεηα, λνκίκσο εληάρζεθε ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ πξνκεζεηψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη, 

εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε έξγνπ δελ απαηηείηαη κειέηε, απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ πεξί εθηειέζεσο έξγνπ κε απηεπηζηαζία. 

 

Αξηζκ. 217/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα ειήθζε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο 

έξγνπ, θαζφζνλ νη φξνη δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ εγθξίζεθαλ απφ ην αλαξκφδην πξνο ηνχην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, θαη φρη απφ ηελ θαηά λφκν αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα αζθήζεη ην ίδην ηελ αξκνδηφηεηα απηή, ή λα έρεη 

παξαπεκθζεί ζε απηφ ην σο άλσ ζέκα απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Λφγσ δε ηεο έγθξηζεο ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ απηνχ απφ αλαξκφδην φξγαλν, θαζίζηαηαη κε λφκηκε θαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

απηνχ, κε ζπλέπεηα ε εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε λα κελ είλαη λφκηκε. Πιελ 

φκσο, ην Κιηκάθην θξίλεη φηη ε σο άλσ πιεκκέιεηα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα 

πιεξσκήο, θαζψο θαη φζα εθδνζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηεο νηθείαο ζχκβαζεο πξέπεη λα ζεσξεζνχλ. 

 

Αξηζκ. 259/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ ζπληήξεζε απφ δήκν δεκνηηθνχ δξφκνπ, πνπ ζπκπίπηεη κε ηε δηαδξνκή δαζηθήο νδνχ, 

εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ έρεη δεηεζεί θαη έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ψζηε λα απνηξαπνχλ επεκβάζεηο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα 

επηθέξνπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν θαηαζηξνθή, βιάβε ή αιινίσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ δάζνπο. 
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Γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ελ ιφγσ δεκνηηθνχ δξφκνπ, ν νπνίνο δηέξρεηαη απφ ην πεπθνδάζνο ηεο πεξηνρήο 

θαη εμππεξεηεί παξάιιεια ζθνπνχο δαζνπξνζηαζίαο, απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ ηεο 

νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

 

Αξηζκ. 279/2013, 43/2014 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηε λφκηκε ππνθαηάζηαζε ηξίηνπ (ππεξγνιαβία) ζηελ θαηαζθεπή δεκνηηθνχ έξγνπ, απαηηείηαη λα έρεη 

πξνεγεζεί έγθξηζε απηήο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππεξγνιαβίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα επέιζνπλ νη ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3669/2008 γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ αλεθηέιεζηνπ κέξνπο δεκνζίσλ έξγσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ 

ππεξγνιάβνπ, απαηηείηαη λα έρεη ππνβιεζεί θνηλή αίηεζε απηψλ ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, λα έρεη ν 

ππεξγνιάβνο ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θαη λα δηαηεξεί ν 

αλάδνρνο ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ Ο.Σ.Α.. Ζ 

ππνθαηάζηαζε ηξίηνπ ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηέηνηνπ έξγνπ, ρσξίο λα πξνεγεζεί ε ελ 

ιφγσ έγθξηζε, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ.  

 

Αξηζκ. 43/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα ππνθαηαζηάζεθε ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ απφ ηελ ππεξγνιάβν εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, βάζεη 

ηεο απφ 20.12.2012 θαηαξηηζζείζαο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο, δηφηη ε αλσηέξσ ζχκβαζε 

ππεξγνιαβίαο δελ εγθξίζεθε απφ ην Γήκν, θαηά ζπλέπεηα, αλεμαξηήησο ηνπ φηη ε ππεξγνιάβνο εηαηξεία 

δελ δηέζεηε ηα αληίζηνηρα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξνζφληα θαη ν αλάδνρνο δελ δηαηήξεζε πνζνζηφ 

ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο έξγνπ πνπ λα αληηζηνηρεί ηνπιάρηζην ζην 70% ηεο αμίαο απηήο, πνζνζηφ 

πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε λφκηκε έγθξηζε ηεο ππεξγνιαβίαο, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 

2 ηνπ λ. 3669/2008, απηφο ζε θάζε πεξίπησζε ζα έπξεπε λα είρε θεξπρζεί έθπησηνο απφ ην Γήκν, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3669/2008. 

 

Αξηζκ. 82/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηαλ κία ζχκβαζε έρεη κεηθηφ ραξαθηήξα δηφηη ζε απηήλ πεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο 

ζπκβάζεσλ (έξγσλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ), ε ζχκβαζε ραξαθηεξίδεηαη κε βάζε ην θχξην αληηθείκελφ 

ηεο, ππνινγηδφκελν απφ ηελ αμία απηνχ, θαζψο θαη ηνλ παξεπφκελν ραξαθηήξα ησλ ινηπψλ αληηθεηκέλσλ 

ζε ζρέζε κε ην πξσηεχνλ ηνηνχην. 

Με λνκίκσο αλαηέζεθαλ νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ηνπ 

Γήκνπ, ππνζηήξημεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ 

ζηηο λέεο εθαξκνγέο, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 24.108,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαηέζεθε ζηελ ίδηα εηαηξεία ε πξνκήζεηα λέσλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ηνπ 

Γήκνπ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 14.984,82 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), δηφηη νπζηαζηηθά 

απνηεινχλ επηκέξνπο ηκήκαηα κηαο κεηθηήο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο 

απηνχ. Οη δχν αλσηέξσ ζπκβάζεηο ζπληζηνχλ κηα αξξαγή νηθνλνκηθή ελφηεηα ζπκβαηηθήο θχζεο, φπνπ ν 
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αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηειηθά ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, 

ηηο νπνίεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. πλεπψο, νη αλσηέξσ 

ζπκβάζεηο θαηαηείλνπλ ζηελ απηή νηθνλνκνηερληθή ιεηηνπξγία (πιήξεο κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ 

Γήκνπ) θαη ζπλπθαίλνληαη νξγαληθά κεηαμχ ηνπο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε εθπιήξσζε ηεο κίαο ζπληζηά 

αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο εθπιήξσζεο ηεο άιιεο, δηφηη απνθιεηζηηθά θαηά ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη 

ε πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχκελνπ απνηειέζκαηνο. 

 

Αξηζκ. 37/2014 πξάμε ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ θαη 1647/2014 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

ηαλ ε ζχκβαζε είλαη κηθηνχ ραξαθηήξα, πεξηιακβάλνπζα ζηνηρεία φρη κφλν ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, αιιά 

θαη άιινπ ηχπνπ δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθείλν πνπ θαζνξίδεη ηηο εθαξκνζηέεο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

δηαηάμεηο είλαη ην ζηνηρείν ηεο ζχκβαζεο πνπ είλαη ην πξνέρνλ. Δηδηθφηεξα, φηαλ κία κηθηή δεκφζηα 

ζχκβαζε έρεη σο αληηθείκελν ζπγρξφλσο θαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ην εθαξκνζηέν θξηηήξην γηα λα 

θξηζεί αλ ε ζχκβαζε πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή σο ζχκβαζε ππεξεζηψλ είλαη ε 

ππεξέρνπζα αμία ησλ πξντφλησλ ή αληηζηνίρσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηεη ε ζχκβαζε. 

Ζ ειεγρφκελε ζχκβαζε ζπληζηά κηθηή ζχκβαζε, πξνέρσλ ραξαθηήξαο ηεο νπνίαο είλαη ε πξνκήζεηα ησλ 

πιηθψλ, ε νηθνλνκηθή αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ αληίζηνηρε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζπληήξεζεο θαη αιιαγήο ιακπηήξσλ ζε εγθαηαζηάζεηο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο, ε νπνία θαη 

απνξξνθάηαη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο (αξρή ηεο απνξξφθεζεο, βι. Δι. πλ. VI Σκ. 2253/2011, 

πξβι. Σ΄ Κιηκ. 120/2012). πλεπψο, ην ππφ έιεγρν ζρέδην ζχκβαζεο θαη ε ππνθείκελε δηαδηθαζία 

αλάδεημεο αλαδφρνπ γηα ηελ θαζνιηθή ζπληήξεζε, πξνκήζεηα θαη αιιαγή ιακπηήξσλ ζε εγθαηαζηάζεηο 

θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο, αξκνδίσο εηζάγεηαη πξνο εμέηαζε ελψπηνλ ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ. 

 

Αξηζκ. 47/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ ειεγρφκελε ζχκβαζε θέξεη ραξαθηεξηζηηθά κηθηήο ζχκβαζεο, θαζφζνλ ζην αληηθείκελφ ηεο 

πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ζχκβαζεο πξνκήζεηαο εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ ησλ αληιεηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηψλ, πιελ φκσο ην πξνέρνλ 

ζηνηρείν ηεο αλάζεζεο, ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο αθνινπζεηέαο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, είλαη εθείλν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ειέγρνπ θαη επηζθεπήο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν 

πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ αλέιθπζεο, κεηαθνξάο, ειέγρνπ, επηζθεπήο – ζπληήξεζεο θαη 

επαλαηνπνζέηεζεο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ 

επηζθεπή απηψλ, κε θχξην, φκσο, θαη απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ, κέζσ ηεο αλαβάζκηζήο ηνπο. Δπνκέλσο, νη πξνκήζεηεο ησλ πιηθψλ πνπ, 

ελδερνκέλσο, ζα απαηηεζνχλ, παξά ην πςειφ θφζηνο ηνπο, θέξνπλ ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθφ 

παξαθνινπζεκαηηθφ ραξαθηήξα, δηφηη εμππεξεηνχλ ην θχξην αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο, πνπ είλαη ε θαιή 

ιεηηνπξγία ησλ γεσηξήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, εθαξκνζηέν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, ζηελ ειεγρφκελε 

δηαδηθαζία είλαη απηφ ηνπ Π.Γ. 28/1980 θαη φρη ν ΔΚΠΟΣΑ.  
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Αξηζκ. 148/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ Ο.Σ.Α., εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο δελ 

εκπίπηεη ζηα φξηα εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, εθαξκφδνληαη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 

28/1980, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ, ζηελ έλλνηα ησλ νπνίσλ εκπίπηεη θαη 

ε εθηέιεζε εξγαζηψλ, απαηηείηαη ε δηελέξγεηα δεκφζηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Καη’ εμαίξεζε, 

είλαη δπλαηή, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ε απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ, φηαλ ε ζπλνιηθή εηήζηα 

δαπάλε απηψλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 επξψ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. 

Δμάιινπ, ν εληαίνο ή κε ραξαθηήξαο κηαο ζχκβαζεο θξίλεηαη βάζεη ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ ππφ αλάζεζε εηδψλ, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη ηεο αληίιεςεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ε 

δε θαηάηαμε ζε δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο βάζεη ηνπ λένπ Κσδηθνινγίνπ CPV 2008 ζπλεθηηκάηαη κελ, αιιά 

δελ ζπληζηά επαξθέο ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ θαηάηκεζε (βι. Δι.πλ. VII Σκ. 

πξάμ. 47, 129/2010, 225/2011, Κιηκ. VII Σκ. 74/2013). Πεξαηηέξσ, ε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ γηα ηελ 

απεπζείαο αλάζεζε εγθξίλεη θαη ηε ζρεηηθή κειέηε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηήο ή, φπνπ απηά δελ 

απαηηνχληαη, πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζηνηρεία, δειαδή ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ. ε πεξίπησζε δε πνπ ε πξνκέηξεζε ησλ 

εξγαζηψλ δελ είλαη εθηθηή, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπληήξεζεο ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ θαη επηζθεπήο 

Ζ/Τ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ (hardware) πνπ εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηεο βιάβεο θαη ηελ ηπρφλ 

δπζιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, ν πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα κελ πεξηιακβάλεη πνζφηεηεο ησλ 

επηκέξνπο εξγαζηψλ, αιιά κφλν θαη’ εθηίκεζε δαπάλε ηνπ ζπλφινπ θάζε νκάδαο νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη 

ην γεληθφ ζχλνιν (πξβι. πξάμε VIΗ Σκ. 288/2011, Κιηκ. VII Σκ. 55/2013).  

Δπίζεο, φηαλ κία ζχκβαζε έρεη κεηθηφ ραξαθηήξα δηφηη ζε απηήλ πεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο 

θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ (έξγσλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ), ε ζχκβαζε ραξαθηεξίδεηαη κε βάζε ην θχξην 

αληηθείκελν απηήο, ππνινγηδφκελν απφ ηελ αμία απηνχ θαζψο θαη ηνλ παξεπφκελν ραξαθηήξα ησλ ινηπψλ 

αληηθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ην πξσηεχνλ ηνηνχην (βι. πξάμε Κιηκ. VII Σκ. 82/2013). 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ θαη κεραλψλ γξαθείνπ (επηδηνξζψζεηο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή απνζηνιή δεδνκέλσλ ησλ web services, εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ δήκνπ, ππεξεζία ππνζηήξημεο web services, 

παξακεηξνπνηήζεηο, κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε, απνθαηάζηαζε βιάβεο ζε θάξηεο δηθηχνπ, θιπ είλαη 

νκνεηδείο κε απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ ηνπ δήκνπ.  

Οη παξαπάλσ αλαηεζείζεο κε δπν ζπκβάζεηο ππεξεζίεο νπζηαζηηθά απνηεινχλ επηκέξνπο ηκήκαηα κηαο 

κεηθηήο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ θαη ζπληήξεζεο – παξακεηξνπνίεζεο απηνχ θαη ζπληζηνχλ κηα 

αξξαγή νηθνλνκηθή ελφηεηα ζπκβαηηθήο θχζεο, φπνπ ν (ίδηνο) αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηειηθά ηελ 

ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, ηηο νπνίεο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ρεηξηζηεί ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ.  
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πλεπψο, νη αλσηέξσ ζπκβάζεηο θαηαηείλνπλ ζηελ ίδηα νηθνλνκνηερληθή ιεηηνπξγία (πιήξεο 

κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ Γήκνπ) θαη ζπλπθαίλνληαη νξγαληθά κεηαμχ ηνπο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε 

εθπιήξσζε ηεο κίαο ζπληζηά αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο εθπιήξσζεο ηεο άιιεο, δηφηη απνθιεηζηηθά θαηά 

ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχκελνπ απνηειέζκαηνο. Ζ θξίζε απηή εληζρχεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ θξηλφκελε ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη θαη ζπληήξεζε θαη έιεγρνο ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (hardware). Δλφςεη, δε ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (πνζνχ 

33.008,13 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.), ην νπνίν ππεξβαίλεη ην πξνεθηεζέλ φξην ησλ 20.000,00 επξψ (γηα ηε 

λφκηκε απεπζείαο αλάζεζε ππεξεζηψλ κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ), κε λνκίκσο θαηαηκήζεθε ζε δχν 

επηκέξνπο ζπκβάζεηο θαη αλαηέζεθε κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.  

Πεξαηηέξσ, νη αλαηεζείζεο ππεξεζίεο νξίδνληαη γεληθά θαη αφξηζηα, ρσξίο λα πξνζδηνξίδνληαη πνζνηηθά 

νχηε ζε ζπλάξηεζε κε νξηζκέλε ηηκή κνλάδαο, ψζηε λα θαζνξίδεηαη έζησ ε θαη’ εθηίκεζε δαπάλε ηνπ 

ζπλφινπ θάζε νκάδαο νκνεηδψλ εξγαζηψλ. Δμάιινπ, νχηε ζηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο 

παξαιαβήο νχηε ζην ηηκνιφγην ηεο αλαδφρνπ πξνζδηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα, θαηά είδνο θαη πνζφηεηα, νη 

ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ θαη παξειήθζεζαλ. Ζ εθ ησλ πζηέξσλ πξνζθφκηζε ηεο ζπλνπηηθήο 

επηκέηξεζεο εξγαζηψλ, φπνπ πεξηιακβάλεηαη γηα θάζε επηκέξνπο εξγαζία ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο, 

κε βάζε αλζξσπνψξεο Υ ηηκή κνλάδαο, δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ηελ σο άλσ πιεκκέιεηα, δεδνκέλνπ 

φηη απαηηείηαη λα πξνεγείηαη ηεο αλάζεζεο ε ζχληαμε κειέηεο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ηεθκεξησκέλα 

θαη αλαιπηηθά ν πξνυπνινγηζκφο, έζησ θαη θαη’ εθηίκεζε, ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

αθνινπζεζνχλ κε δηαθάλεηα νη πξνζήθνπζεο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη λα είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί 

απφ ηελ ζπλάξηεζε ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο πξνο ηελ ηειηθψο θαηαβαιιφκελε ακνηβή φηη έρεη 

επηηεπρζεί ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα κε ην ζπκθεξφηεξν απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο ηξφπν (πξβι. 

πξάμε VII Σκ. 87/2006).  

Χζηφζν, ν ιφγνο δηαθσλίαο ηεο Δπηηξφπνπ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ιφγσ αληηθεηκέλνπ ε ζχκβαζε ζα 

έπξεπε λα έρεη εηήζηα δηάξθεηα, είλαη απνξξηπηένο, θαζφζνλ δελ άπηεηαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο 

δαπάλεο.  

Σέινο, απνξξηπηένο σο ανξίζησο πξνβαιιφκελνο είλαη θαη ν ιφγνο πεξί ππεξβάζεσο ηνπ πξνζήθνληνο 

κέηξνπ, δηφηη δελ πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα νξηνζέηεζεο ηνπ πξνζήθνληνο κέηξνπ, νχηε παξαηίζεληαη 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ζπκβάζεηο παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη φηη ε 

ακνηβή ηεο αλαδφρνπ ππεξβαίλεη ην θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο 

αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν (βι. πξάμεηο Κιηκ. VII Σκ. 13, 68, 185/2012). 

 

Αξηζκ. 44/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηαλ ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 επξψ, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., είλαη δπλαηή ε απεπζείαο αλάζεζή ηνπο, κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή 

ηνπ πξνέδξνπ ηνπ λ.π.δ.δ., πνπ εγθξίλεη θαη ηε ζρεηηθή κειέηε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηήο ή, φπνπ απηά 

δελ απαηηνχληαη, πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζηνηρεία, ήηνη ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκέηξεζε ησλ 
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εξγαζηψλ δελ είλαη εθηθηή, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραλεκάησλ πνπ 

εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηεο βιάβεο θαη ηελ ηπρφλ δπζιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, ν πξνυπνινγηζκφο 

κπνξεί λα κελ πεξηιακβάλεη πνζφηεηεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, αιιά κφλν θαη’ εθηίκεζε δαπάλε ηνπ 

ζπλφινπ θάζε νκάδαο νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη ην γεληθφ ζχλνιν (βι. VII Σκ. πξάμε 288/2011, VI Σκ. 

πξάμε 213/2007, απνθ. 2212, 2215 θαη 2216/2011). 

 

Αξηζκ. 258/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο Ο.Σ.Α. γίλεηαη κε βάζε ηε ζρεηηθή κειέηε, ζην 

ειάρηζην αλαγθαίν πεξηερφκελν ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηερληθνχ 

αληηθεηκέλνπ ησλ ππφ αλάζεζε ζπκβάζεσλ. Με βάζε πξνζδηνξηζζέλ ηερληθφ αληηθείκελν, κε ηε δηαθήξπμε 

θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ πξνζφληα ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη ηα ππνβιεηέα, θαηά 

ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, δηθαηνινγεηηθά, γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλδξνκήο ζην πξφζσπφ ηνπο 

ησλ ελ ιφγσ πξνζφλησλ, έηζη ψζηε λα κελ πιήηηνληαη νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη 

ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, πνπ επηβάιινπλ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε κε πιεξφηεηα θαη 

ζαθήλεηα ησλ φξσλ πξφζβαζεο ζηνλ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ ζε φινπο ηνπο πηζαλνχο ελδηαθεξνκέλνπο 

παξφρνπο ησλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάζεζή ηνπο, ζ' απηφλ πνπ, πιεξψληαο ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, πξφζθεξε, αλάινγα κε ην νξηζζέλ θξηηήξην αλάζεζεο, είηε 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά είηε ηε ρακειφηεξε ηηκή. Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη κε λφκηκε ε ζχλαςε 

ζχκβαζεο πνπ δηελεξγήζεθε βάζεη δηαθήξπμεο, κε ηελ νπνία δελ θαινχληαλ λα ζπκκεηάζρνπλ, ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, νη θαηάιιεινη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο, φπσο απηφ 

πξνζδηνξίζζεθε απφ ηε κειέηε, πηζαλνί ελδηαθεξφκελνη πάξνρνη.  

 

Αξηζκ. 81/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

ηελ έλλνηα ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ δελ εκπίπηνπλ νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε 

κίζζσζε, κε νπνηνπζδήπνηε ρξεκαηνδνηηθνχο φξνπο, γεο, πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ ή άιισλ αθηλήησλ ή 

αθνξνχλ ηελ απφθηεζε ή ζχζηαζε δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ (πξβι. άξζξν 13α΄ ηνπ π.δ/ηνο 60/2007. 

πλεπψο, γηα ηε ζχλαςε απφ Ο.Σ.Α. ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε κίζζσζε πθηζηάκελσλ 

γεσηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, κε αληάιιαγκα ηελ θαηαβνιή κηζζψκαηνο, 

πξνέρσλ ραξαθηήξαο ησλ νπνίσλ είλαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θαη θάξπσζεο αθηλήηνπ πξάγκαηνο 

(βι. Δθ.Λαξ. 66/2004) θαη φρη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά ή παξάδνζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο χδαηνο, δελ 

εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο θαη πεξαηηέξσ δελ ππφθεηληαη απηέο, αλεμαξηήησο ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηνπο, ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 278 ηνπ Ν. 3852/2010 πξνιεπηηθφ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Ννκίκσο νη σο άλσ ζπκβάζεηο, πξνέρσλ ραξαθηήξαο ησλ νπνίσλ είλαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο ησλ 

νηθείσλ γεσηξήζεσλ θαη φρη ε πξνκήζεηα χδαηνο, ε πνζφηεηα ηνπ νπνίνπ άιισζηε δελ πξνζδηνξίδεηαη 

νχηε θνζηνινγείηαη ζε απηέο, αλαηέζεθαλ ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2286/1995 θαη ηνπ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ. 
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Αξηζκ. 3687/2012 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ πξνκεζεηψλ αγαζψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη Ο.Σ.Α. εθαξκφδεηαη ν Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., 

ελψ εηδηθά ε κίζζσζε αγαζψλ, ε νπνία νκνίσο θαηά ξεηή δηάηαμε λφκνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, δηέπεηαη απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 270/1981 (βι. Πξ. VII Σκ. 308/2011, 

422/2010). Δμάιινπ, θαηά ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ απφ κέξνπο ησλ Ο.Σ.Α. εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην π.δ. 28/1980.  

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη φηαλ ε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ γίλεηαη απφ επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. 

θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζηηο νπνίεο ππάγνληαη θαη νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο. 

 

Αξηζκ. 68, 85, 110, 111, 168, 179, 184, 187, 189, 191, 215, 238, 329, 421, 422/2012 πξάμεηο Ε΄ 

Κιηκαθίνπ, 326/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα θαη 

1502/2012 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Μεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 3852/2010, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε 

ηελ αλάζεζε ππεξεζίαο ζε ηξίην θαη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, ελψ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ην 

αξκφδην φξγαλν γηα ηελ πινπνίεζή ηεο κε ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ πξάμεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ηελ 

πξψηε, πνπ είλαη ε ζχληαμε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, κέρξη ηελ ηειεπηαία (θαηαθχξσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο). 

πλεπψο, δελ είλαη δπλαηή ε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ζχληαμε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πξηλ απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Αξηζκ. 326/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Μεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3852/2010, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε 

ηελ αλάζεζε, κεηαμχ άιισλ, πξνκήζεηαο ζε ηξίην θαη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, ελψ ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή είλαη ην αξκφδην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ Γ.. φξγαλν, ε νπνία εθδίδεη 

φιεο ηηο ζε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο απηήο πξάμεηο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ πξψηε, πνπ 

είλαη ε ζχληαμε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, έσο θαη ηελ ηειεπηαία, δειαδή ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο. πλεπψο, εθφζνλ δελ έρεη κεηαβηβαζζεί ε αλσηέξσ αξκνδηφηεηα ζε άιιν φξγαλν 

δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, δελ είλαη δπλαηή ε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ζχληαμε ησλ φξσλ 

ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πξηλ απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ (πξβι. πξάμεηο Ε΄ Κιηκ. Δι.πλ. 85/2012, 68/2011). 

Ζ εληειιφκελε δαπάλε είλαη κε λφκηκε, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνεγήζεθε ηεο έλαξμεο ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιαζηηθψλ ζάθσλ απνξξηκκάησλ, απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ηνπ 

πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία λα εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ζε ηξίην ηεο 

πξνκήζεηαο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ. 
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Αξηζκ. 195/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ απεπζείαο αλάζεζε δεκνηηθνχ έξγνπ δηελεξγείηαη, εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10.271,46 επξψ, 

ρσξίο Φ.Π.Α., κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη φρη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Αξηζκ. 198/2012, 26, 140, 148, 232, 246, 252, 286, 328, 338/2013, 44, 65, 66, 125, 195/2014 πξάμεηο 

ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ απεπζείαο αλάζεζε εξγαζίαο (ππεξεζίαο) δηελεξγείηαη, εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 

επξψ ρσξίο Φ.Π.Α., κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη φρη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμε ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ λ.3463/2006.  

 

Αξηζκ. 252/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηαλ ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 επξψ, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., είλαη δπλαηή ε απεπζείαο αλάζεζή ηνπο, κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, 

πνπ εγθξίλεη θαη ηε ζρεηηθή κειέηε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηήο ή, φπνπ απηά δελ απαηηνχληαη, δειαδή 

φηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηνχληαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, ηερληθέο 

γλψζεηο ή ηερληθή εκπεηξία, πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζηνηρεία, 

ήηνη ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ. (βι. Κιηκ. Πξνι. Δι. VII Σκ.  26, 86, 

140/2013, πξάμεηο VII Σκ.  288/11, 319, 239, 15/2010, θ.ά).  

Με λφκηκε ε δαπάλε, δηφηη πξηλ απφ ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζεο θαηεζηξακκέλσλ ηζηψλ 

θσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ, δελ ζπληάρζεθε ε απαηηνχκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ./ηνο 28/1980 

κειέηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ απνδεηθλχεηαη ε ζπλδξνκή λφκηκνπ ιφγνπ απαιιαγήο 

απφ ηε ζχληαμε απηήο (βι. αξ.1 παξ.5 θαη 6 ηνπ π.δ/ηνο 28/1980). Σα ζπληαζζφκελα ηεχρε ηεο κειέηεο ζα 

έπξεπε λα είραλ εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ. Δμάιινπ, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ δελ 

απνδεηθλχεηαη φηη ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο ηειεπηαίαο δηάηαμεο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 209 

ηνπ λ.3463/2006, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ 

απαηηνχληαη απφ ηε θχζε ηνπο ηερληθέο γλψζεηο ή ηερληθή εκπεηξία θαη ε απαηηνχκελε κειέηε 

ππνθαζίζηαηαη απφ ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε, ηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ θαη ηα ηπρφλ ινηπά 

ζηνηρεία.  

 

Αξηζκ. 66/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαηεζεί απφ δήκν ε εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ή εξγαζίαο ζε ηδηψηε, απαηηείηαη 

λα πξνεγείηαη ε ζχληαμε κειέηεο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ηεθκεξησκέλα θαη αλαιπηηθά ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ κε δηαθάλεηα νη πξνζήθνπζεο 

δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη λα είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί, απφ ηε ζπλάξηεζε ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο 

θφζηνπο πξνο ηελ ηειηθψο θαηαβαιιφκελε ακνηβή, φηη έρεη επηηεπρζεί ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα κε ην 

ζπκθεξφηεξν, απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, ηξφπν. Ζ κειέηε απηή είλαη απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ ηεο 

εληειινκέλεο δαπάλεο (βι. πξάμεηο VΗΗ Σκ. 89/2008, 107/2007, 334/2006, πξβι. πξάμε Κιηκ.VII Σκ. 

49/2013). ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 
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επξψ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., είλαη δπλαηή ε απεπζείαο αλάζεζή ηνπο, κε απφθαζε ηνπ 

δεκάξρνπ, πνπ εγθξίλεη θαη ηε ζρεηηθή κειέηε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηήο ή, φπνπ απηά δελ 

απαηηνχληαη, πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζηνηρεία, δειαδή ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 9 ηνπ 

λ. 3463/2006, πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3731/2008 (βι. πξάμε VII Σκ. 

288/2011). Πεξαηηέξσ, ζην ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ πιεξσκή ακνηβήο γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ απαηηείηαη λα επηζπλάπηεηαη, κεηαμχ άιισλ, πξσηφθνιιν παξαιαβήο – θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, λφκηκα ππνγεγξακκέλν απφ ηα κέιε ηεο ζπζηαζείζαο πξνο ηνχην επηηξνπήο παξαιαβήο, ε 

νπνία απνηειείηαη απφ δχν ππαιιήινπο θαη έλαλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν, ειιείςεη δε δεκνηηθψλ ππαιιήισλ, 

ζπγθξνηείηαη απφ ηξεηο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο (πξβι. πξάμε VII Σκ. 321/2010). 

Γελ αζθεί επηξξνή ζηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο ην γεγνλφο φηη ε νηθεία ηερληθή έθζεζε θέξεη ηελ 

ππνγξαθή δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ θαη φρη ππαιιήινπ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Πεξαηηέξσ, 

απνηειεί λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ ηεο εληειιφκελεο δαπάλεο ε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ αλαηεζεηζψλ 

εξγαζηψλ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηε λνκίκσο ζπγθξνηεζείζα, θαη’ άξζξν 67 ηνπ π.δ. 28/1980, απφ ηξεηο 

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο νηθεία Δπηηξνπή παξαιαβήο. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε 

δαπάλε είλαη λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 53, 82/2014 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Με λνκίκσο ζπκπεξηειήθζε ζηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαπζίκσλ 

θνλδχιη απξνβιέπησλ, θαζφζνλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ, γηα ην νπνίν 

ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, αιιά ζε αγνξά αγαζψλ 

(πξνκήζεηα θαπζίκσλ). πλεπψο ην πνζφ απξνβιέπησλ κε λνκίκσο ζπκπεξηειήθζε ζηελ ζπλνιηθή 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 

 

Αξηζκ. 232/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ννκίκσο αλαηέζεθαλ απεπζείαο ζε νξθσηφ ινγηζηή ππεξεζίεο κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 209 παξ. 9 ηνπ λ. 3463/2006, θαζφζνλ ε ζπλνιηθή αμία απηψλ δελ ππεξβαίλεη ην ρξεκαηηθφ φξην 

ησλ 20.000,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α., κέρξη ηνπ νπνίνπ είλαη επηηξεπηή ε απεπζείαο αλάζεζε ππεξεζηψλ κε 

απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ. πλεπψο, αβαζίκσο ε δηαθσλνχζα Δπίηξνπνο ππνζηεξίδεη φηη αξκφδην φξγαλν 

γηα ηελ ελ ιφγσ αλάζεζε ήηαλ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, αθνχ ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Γ.Κ.Κ. πνπ 

πξνβιέπεη ηελ αλάζεζε ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ζε νξθσηφ ινγηζηή, δελ νξίδεηαη ην αξκφδην πξνο ηνχην 

φξγαλν θαη σο εθ ηνχηνπ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη γεληθέο πεξί αλαζέζεσο ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ άλσ 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 9 ηνπ Γ.Κ.Κ.. 

 

Αξηζκ. 26/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3919/2011 θαηαξγήζεθε ε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ειαρίζησλ ακνηβψλ, ψζηε ε 

ακνηβή γηα ηηο εξγαζίεο ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ λα θαζνξίδεηαη κε ζπκθσλία 
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ησλ κεξψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Κξίζεθε, σζηφζν, αλαγθαίν λα δηαηεξεζεί ε 

αξκνδηφηεηα πξνο θαζνξηζκφ, κε γεληθέο ή εηδηθέο απνθάζεηο, ησλ ειαρίζησλ αλαγθαίσλ σξψλ εξγαζίαο, 

πνπ αζθείηαη πιένλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(Δ.Λ.Σ.Δ.), κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 

(.Ο.Δ.Λ.), ιακβαλνκέλσλ ππφςε, ελδεηθηηθά, θξηηεξίσλ, πνπ αλάγνληαη ζηελ θαηεγνξία κνλάδσλ ή ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κνλάδα, φπνπ δηελεξγείηαη ν έιεγρνο, κε δεδνκέλεο ηηο ζπλαπηφκελεο πξνο ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα απηήο απαηηήζεηο επαξθνχο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο θξίζεθε αλαγθαίν λα δηαηεξεζεί ε 

αξκνδηφηεηα πξνο πξνζδηνξηζκφ, κε ίδηα δηαδηθαζία, αλσηάηνπ νξίνπ εηήζηαο απαζρφιεζεο αλά λφκηκν 

ειεγθηή θπζηθφ πξφζσπν, κε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ σξψλ απηψλ αλάινγα κε ηελ θαηερφκελε 

ηδηφηεηα (Οξθσηφο Διεγθηήο Δπίθνπξνο Διεγθηήο, Γφθηκνο Διεγθηήο ή Αζθνχκελνο Διεγθηήο) θαη ηελ 

αληίζηνηρε πξνο απηήλ εκπεηξία, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη κε δεδνκέλεο ηηο ζπλαπηφκελεο πξνο απηέο ρξνληθέο απαηηήζεηο. 

Με απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ αλαηέζεθε απεπζείαο ζε ειεγθηηθή εηαηξεία ε παξνρή ππεξεζηψλ ηαθηηθνχ 

ειέγρνπ ηεο ρξήζεσο 2011 ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 163 ηνπ Γεκνηηθνχ Κψδηθα, 

ην νπνίν πξνβιέπεη ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ηζνινγηζκψλ, ινγαξηαζκψλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ, πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο) θαη, αθνινχζσο, ηελ 

έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ θιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ζρεδίνπ απφ ην Γήκν. 

πσο δε πξνθχπηεη απφ ην έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ Ν.Π.Γ.Γ. 

(ΔΛΣΔ), ην Γ.. απηήο ελέθξηλε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ σξψλ δηελέξγεηαο ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε έηνπο 2011 ηνπ Γήκνπ (αλεξρφκελν ζε 386 ψξεο).  

Με ηα δεδνκέλα απηά θαη ελφςεη ηνπ φηη έρεη πξνεγεζεί ηεο σο άλσ απεπζείαο αλάζεζεο θαζψο θαη ηεο 

επίκαρεο ζχκβαζεο ν απαηηνχκελνο απφ ην λφκν θαζνξηζκφο ησλ ειάρηζησλ αλαγθαίσλ σξψλ γηα ηε 

δηελέξγεηα ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2011 ηνπ Γήκνπ, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα (Δπνπηηθφ 

πκβνχιην .Ο.Δ.Λ. θαη Δ.Λ.Σ.Δ.), ην Κιηκάθην θξίλεη φηη ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 33/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο θαη 178, 184, 216/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ 

ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, σο φξγαλν δηνίθεζεο ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, έρεη γεληθή αξκνδηφηεηα θαη 

απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α., εθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ, βάζεη 

ξεηήο δηάηαμεο, αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. ζνλ αθνξά εηδηθφηεξα 

ζηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο νξηζκέλεο δεκνηηθήο πξνκήζεηαο, ε αξκνδηφηεηα αλήθεη ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη κφλν θαη’ εμαίξεζε, φηαλ ε πξνκήζεηα δηελεξγείηαη κε απεπζείαο αλάζεζε, ιφγσ ηεο 

ζπλδξνκήο εμαηξεηηθά επείγνπζαο πεξίπησζεο, αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έγθξηζή ηεο είλαη ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή. Σν ίδην φξγαλν (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) είλαη, θαηαξρήλ, αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε κηαο δαπάλεο 

θαη ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. 
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Με λνκίκσο δελ πξνεγήζεθε ηεο πξνκήζεηαο, πνπ ιφγσ πνζνχ (θάησ ησλ 15.000,00 επξψ) αλαηέζεθε 

απεπζείαο κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε 

δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Αξηζκ. 49, 96, 127, 154, 160/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII 

Σκήκα 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, σο φξγαλν δηνίθεζεο ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, έρεη γεληθή αξκνδηφηεηα θαη 

απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α., εθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ, βάζεη 

ξεηήο δηάηαμεο, αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. ζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ζηε 

δηελέξγεηα δεκνηηθψλ πξνκεζεηψλ κε απεπζείαο αλάζεζε θαηά παξέθθιηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ηαθηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, ηέηνηα αξκνδηφηεηα αλαηίζεηαη, αθελφο κε ηηο παξαηηζέκελεο αλσηέξσ ξπζκίζεηο ηνπ λ. 

3852/2010 ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηαλ ζπληξέρεη εμαηξεηηθά επείγνπζα πεξίπησζε, αθεηέξνπ, ζην 

Γήκαξρν φηαλ ε πξνκήζεηα ζε εηήζηα βάζε δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 15.000,00 επξψ, κε ηηο 

πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. - πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ δεδνκέλνπ φηη νχηε ν 

θαλνληζκφο ζην ζχλνιφ ηνπ νχηε νη αλσηέξσ επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ έρνπλ θαηαξγεζεί ξεηά νχηε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί φηη έρνπλ θαηαξγεζεί ζησπεξά, δηφηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 

3852/2010, αθνχ ζε απηέο ξεηά δηαηππψλεηαη φηη εθθεχγνπλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ δεκνηηθνχ νξγάλνπ, ζηνλ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. δε επζέσο 

παξαπέκπεη ην άξζξν 209 ηνπ Γ.Κ.Κ., πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 3463/2006. 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη λνκίκσο ε έγθξηζε θαη ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο δηελεξγήζεθε ιφγσ 

πνζνχ κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ζπλεπψο ν ιφγνο δηαθσλίαο παξίζηαηαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο. 

 

Αξηζκ. 170/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Αξκφδην φξγαλν ζχκθσλα κε ην Ν. 3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (άξζξν 23 παξ. 4) γηα 

ηελ απφθαζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο είλαη ν Γήκαξρνο θαη φρη ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. 

Δμάιινπ, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλήθεη - θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο - ε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα επί ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ζπκκεηέρνληα ζε 

πξφρεηξν δηαγσληζκφ πξνκεζεπηή θαηά ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην. Καη ηνχην δηφηη 

παξά ηνλ εμαηξεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, ν νπνίνο ζπλεπάγεηαη παξεθθιίζεηο απφ 

ηνπο φξνπο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηδίσο σο πξνο ηε δεκνζηφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο, ζε θάζε φκσο πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία αλάζεζεο κε δηαγσληζκφ. 

 

Αξηζκ. 121/2011, 120, 156, 204/2012, 54, 161/2013, 54/2014 πξάμεηο ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ, αξηζκ. 262, 

2263, 3365/2011, 2794, 2803, 3020, 3699/2012 απνθάζεηο VI Σκήκαηνο, αξηζκ. 67, 73, 100, 111, 

307/2012 πξάμεηο Ε΄ Κιηκαθίνπ, αξηζκ. 993/2011, 3010/2012 απνθάζεηο Μείδνλνο Δπηακεινύο 

ύλζεζεο θαη αξηζκ. 38, 72, 129/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην 

VII Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 
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Αξκφδην φξγαλν γηα ηε ζπγθξφηεζε ή αληηθαηάζηαζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη φρη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δελ 

ζπγθξνηήζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ζηνηρ. ε΄ ηνπ Ν. 3852/2010, θαζψο 

αξκφδηα γηα ηε ζπγθξφηεζε απηήο είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

Αξηζκ. 132, 161/2013, 54, 101/2014 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ θαη αξηζκ. 2794/2012 απόθαζε VI 

Σκήκαηνο 

Με λνκίκσο ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζπγθξνηήζεθε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ αληί 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο απηνχ, πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ζηνηρ. ε΄ ηνπ 

λ. 3852/2010 αξκφδηα, ρσξίο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ λα πξνθχπηεη λφκηκε ππνθαηάζηαζή ηεο ζηελ 

άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαη’ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο 

παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. κσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ελφςεη ηνπ φηη ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο είραλ ήδε πξνζδηνξηζζεί απφ πξνεγεζείζα θιήξσζε, πνπ δηελεξγήζεθε θαη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011, ελψ ην πξαθηηθφ, πνπ ε επηηξνπή εμέδσζε ζην πιαίζην ηνπ 

δηαγσληζκνχ, εγθξίζεθε απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε ζπγθξφηεζή ηεο Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ε 

πιεκκέιεηα δελ ζπληζηά δηαθσιπηηθφ ιφγν ππνγξαθήο ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο έιεγρν ζρεδίνπ 

ζχκβαζεο. 

 

Αξηζκ. 9/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε πιεξσκήο εξγνιάβνπ, θαζφζνλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή άζθεζε ρξέε Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ θαη δελ πξνέβε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξα 21 παξ.1 ηνπ λ. 3669/2008 θαη 72 

παξ.1 πεξ. ε΄ ηνπ λ. 3852/2010), ζηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδφρνπ, παξαθάκπηνληαο θαη’ νπζία ην γλσκνδνηηθφ ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ απνηειεί 

νπζηψδε ηχπν ηεο δηαδηθαζίαο απηνχ. Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αλσηέξσ αλαξκφδην φξγαλν 

ζπληζηά παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ πνπ έρεη ηαρζεί γηα ηε δηελέξγεηά ηνπ θαη θαζηζηά κε λφκηκε ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηφο ηνπ θαη ηε ζπλαθζείζα ζρεηηθή εξγνιαβηθή ζχκβαζε. 

 

Αξηζκ. 85/2014 πξάμε ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Σν ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε δχν (2) ζηάδηα, δειαδή ησλ ππεπζχλσλ δειψζεσλ θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ επίζεκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ην ρξφλν ηεο 

θαηαθχξσζεο, αλ θαη πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ (άξζξα 6 παξ. 2 θαη 19 ηνπ 

π.δ. 118/2007) θαη φρη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ελ ηνχηνηο ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε (αθνξά δεκνηηθή πξνκήζεηα), αθνχ νξίζηεθε ξεηά ζηελ νηθεία δηαθήξπμε. 

 

Αξηζκ. 204/2012 πξάμε ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ κε πξνζθφκηζε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (απεπζείαο αλάζεζεο), κεηά 

απφ άγνλν δηαγσληζκφ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ 
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άξζξσλ 7 θαη 9 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., θαζηζηά κε λφκηκε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (Πξάμεηο Σ΄ 

Κιηκαθίνπ Δ.. 17, 35, 75, 96/2011 θαη 3, 39,130, 156/2012). 

Καηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο απφ Γήκν (αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ πξνκήζεηαο- 

αλνηθηφο δηαγσληζκφο ή απεπζείαο αλάζεζε), ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δηαζέηεη εηδηθή αξκνδηφηεηα γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο θαζψο θαη γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ (απνθ. VI Tκ. 2794/2012, 2263/2012, Πξάμε Σ’ Κιηκ.156/2012). Ήδε 

δε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 ξπζκίδεηαη εληαία, γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο 

δηαγσληζκνχο (πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ), ην δήηεκα ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ νηθείσλ 

επηηξνπψλ, ηα κέιε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα νξίδνληαη κεηά απφ θιήξσζε, κε εμαίξεζε απηά πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ex officio ή κεηά απφ ππφδεημε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (Απνθάζεηο Σκ.Μεηδ.πλζ.Δι.πλ. 

610/2012, VI Tκ.1137, 1132/2012). 

 

Αξηζκ. 176/2012 πξάμε ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νπνίαο εκπίπηνπλ νη δηαγσληζκνί 

πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ (βι. Δ.. πξάμε Σ΄ Κιηκ. 166/2012), θαηαιακβάλεη θαη ηνπο δηαγσληζκνχο 

πξνκεζεηψλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α., σο ζπλδεδεκέλσλ κε ηνπο αλσηέξσ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ θνηλσθειψλ δεκνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη σο πξνο ηηο πξνκήζεηεο ησλ νπνίσλ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ηνπ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Γήκνπο. Καηά ζπλέπεηα, παξάιεηςε πξνεγνχκελεο ηήξεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο θιήξσζεο κεηαμχ φισλ φζσλ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνκεζεηψλ Γ.Δ.Τ.Α., θαζηζηά ηε ζπγθξφηεζε απηήο κε λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 792/2012 απόθαζε VI Σκήκαηνο θαη Αξηζκ. 74/2013 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

ηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο Ο.Σ.Α. 

εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980 θαη φρη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 118/2007 

(άξζξν 1 παξ. 4 π.δ. 118/2007 - Δ VΗ Σκ. 3365, 2754/2011). 

Γελ επηηξέπεηαη λα κεηέρεη ζηε ζχλζεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ην νπνίν έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα, 

θπζηθφ πξφζσπν πνπ κεηείρε ζε γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ηε γλψκε ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ππφςε ην 

απνθαζίδνλ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ηνπ, εθηφο αλ λφκνο ξεηά νξίδεη ην αληίζεην ή απηφ ζπλάγεηαη 

ζαθψο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (VI Σκ. Δ Πξάμεηο 8/2009, 174, 

67/2005, ηΔ Απ. 150, 245, 420/2011). Δπεηδή δελ πξνβιέπεηαη φηη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 

(γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ) γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε 

ηεο Δθηειεζηηθήο (ή Οηθνλνκηθήο) Δπηηξνπήο (απνθαζίδνληνο νξγάλνπ), κε λνκίκσο ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

Δθηειεζηηθή (ή Οηθνλνκηθή) Δπηηξνπή σο κέιε ηεο θαηά ηελ ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαηά ηε δηαηχπσζε 

απφ απηή γλψκεο. 

 

Αξηζκ. 191/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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ηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ 

ηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 28/1980, κέρξη ηελ έθδνζε 

ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 209, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ π.δ/ηνο 60/2007. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα, πιελ άιισλ, γηα ηελ ελ γέλεη δηεμαγσγή ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ θαη ηε ζχληαμε ηεο δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ ηε 

ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ θαη ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, θαζψο 

θαη ηε ζχλαςε ηεο νηθείαο ζχκβαζεο. ηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

κπνξεί λα ζπζηήλεη επηηξνπέο απφ κέιε ηεο, πιελ φκσο, ζε θάζε πεξίπησζε εμαθνινπζεί, λα έρεη θαη ηελ 

απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. χκθσλα δε κε ην άξζξν 

7 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2690/1999 (ΦΔΚ Α΄ 45), ζην νπνίν 

δηαηππψλεηαη ε γεληθή αξρή ηεο ακεξνιεςίαο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, 

κνλνκειή ή ζπιινγηθά, πξέπεη λα παξέρνπλ εγγπήζεηο ακεξφιεπηεο θξίζεο, νη νπνίεο δελ ζπληξέρνπλ 

φηαλ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί εχινγα ε ππφλνηα φηη έρνπλ ήδε ζρεκαηηζκέλε, ζπλαθφινπζα, 

πξνεηιεκκέλε γλψκε γηα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Δπνκέλσο, δελ επηηξέπεηαη λα κεηέρεη ζηε ζχλζεζε 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ην νπνίν έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα, θπζηθφ πξφζσπν πνπ κεηείρε ζε 

γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ηε γλψκε ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ππφςε ην απνθαζίδνλ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο 

ηνπ, φξγαλν, εθηφο αλ λφκνο ξεηά νξίδεη ην αληίζεην ή απηφ ζπλάγεηαη ζαθψο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (VI Σκ. Δι.πλ. πξάμεηο 8/2009, 174, 67/2005, ηΔ απ. 150, 245, 

420/2011). Καη’ αθνινπζίαλ απηψλ θαη δεδνκέλνπ φηη νχηε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο νχηε απφ 

άιιεο δηαηάμεηο ζπλάγεηαη ην αληίζεην, ζε δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο Γήκνπο, 

κε λνκίκσο ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή σο κέιε ηεο θαηά ηελ ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε 

ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

θαηά ηελ δηαηχπσζε απφ απηή γλψκεο (βι. ζρεη. απνθ.VI Σκεκ. Δι.πλ. 792/2012).  

ε δηαγσληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζήθνληα Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ άζθεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε εληειιφκελε δαπάλε παξίζηαηαη κε λφκηκε, θαζφζνλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

άζθεζε ρξέε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, παξαθάκπηνληαο θαη’ νπζία ην γλσκνδνηηθφ ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ. πγγλσζηή πιάλε, δηφηη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ, δελ ελήξγεζαλ κε πξφζεζε 

θαηαζηξαηήγεζεο ησλ δηαηάμεσλ, ελφςεη θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε΄ ηνπ 

λ. 3852/2010. 

 

Αξηζκ. 3207/2013 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ είλαη αξκφδηα, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη ηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηε 

δηεμαγσγή θαη ηελ θαηαθχξσζε δεκνπξαζίαο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ, ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, θαηά ξεηή παξέθθιηζε απφ ηε γεληθή αξρή ηεο 
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ακεξνιεςίαο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο δηαγσληζκνχ απφ κέιε ηεο, 

δεκνηηθνχο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο. 

Ζ ζπκκεηνρή κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ελ πξνθεηκέλσ έρεη απνθαζηζηηθή 

αξκνδηφηεηα, ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, δειαδή ηνπ γλσκνδνηνχληνο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, δελ 

ζπληζηά παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο νχηε επεξέαζε ηελ εμέιημε ηεο δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ελψ νη απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ειήθζεζαλ νκνθψλσο. Ο ιφγνο απηφο πξέπεη λα γίλεη 

δεθηφο, δεδνκέλεο ηεο ξεηήο πξφβιεςεο ζην λφκν ηεο δπλαηφηεηαο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο λα 

ζπγθξνηεί επηηξνπέο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ θαζψο θαη επηηξνπέο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, κεηαμχ 

άιισλ, θαη απφ κέιε ηεο. 

Αλαθαιείηαη ε 74/2013 πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη επηηξέπεηαη ε ππνγξαθή ηεο 

ειεγρφκελεο ζχκβαζεο. 

 

Αξηζκ. 75/2013 θαη 138/2014 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ε δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάζεζε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο Γήκνπο, κε λνκίκσο ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή σο κέιε ηεο θαηά ηελ ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηελ δηαηχπσζε απφ απηή 

γλψκεο. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα ζπζηήλεη επηηξνπέο απφ κέιε ηεο, πιελ φκσο, ζε θάζε 

πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα ππνθαζηζηά έλα αλεμάξηεην δηνηθεηηθφ φξγαλν, φπσο ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, αζθψληαο ε ίδηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ηειεπηαίαο, δηφηη, θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν, ην ίδην φξγαλν, 

δειαδή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζα αζθνχζε ηαπηφρξνλα ηφζν γλσκνδνηηθή φζν θαη απνθαζηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ζην πιαίζην ηεο ίδηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πξβι. απνθ. VI Σκ. Δι.πλ. 792/2012, 

πξάμ. Κι. Πξνι. Δι. VII Σκ.191, 75/2013).  

Με λφκηκε ε δαπάλε, θαζφζνλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή άζθεζε ρξέε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, 

παξαθάκπηνληαο θαη’ νπζία ην γλσκνδνηηθφ ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 485, 492/2012 πξάμεηο ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Γελ επηηξέπεηαη λα κεηέρεη ζηε ζχλζεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ην νπνίν έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα, 

θπζηθφ πξφζσπν πνπ κεηείρε ζε γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ηε γλψκε ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ππφςε ην 

απνθαζίδνλ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ηνπ, εθηφο αλ λφκνο ξεηά νξίδεη ην αληίζεην ή απηφ ζπλάγεηαη 

ζαθψο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (VI Σκ. Δ Πξάμεηο 8/2009, 174, 

67/2005, ηΔ Απ. 150, 245, 420/2011). Οχηε πξνβιέπεηαη νχηε κπνξεί λα ζπλαρζεί φηη ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ (γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ) γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ επηηξέπεηαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (απνθαζίδνληνο νξγάλνπ). Με λνκίκσο 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή σο κέιε ηεο θαηά ηελ ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ (βι. 

Απφθ. 792/2012 VI Tκήκ. Δ..).  

Οη Ο.Σ.Α. έρνπλ ηελ επρέξεηα λα καηαηψζνπλ δηαγσληζκφ θαη λα ηνλ επαλαιάβνπλ, αλ θξίλνπλ 

αηηηνινγεκέλα ην απνηέιεζκά ηνπ σο κε ηθαλνπνηεηηθφ. Ζ επρέξεηα απηή δηαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 
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ζπκκεηνρήο ελφο κφλνλ ππνςεθίνπ, δεδνκέλνπ φηη ν Ο.Σ.Α. δελ ππνρξενχηαη λα αλαζέζεη ζην κνλαδηθφ 

δηαγσληδφκελν, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε παξαδεθηή, ελψ πξνο αηηηνιφγεζε ηεο φπνηαο 

(θαηαθπξσηηθήο ή απνξξηπηηθήο) θξίζεο ηνπ δελ αξθεί ε επίθιεζε ηνπ γεγνλφηνο ηεο ππνβνιήο κίαο 

κφλνλ παξαδεθηήο πξνζθνξάο, ρσξίο ηελ παξάζεζε ζρεηηθήο αηηηνινγίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 

φηη ε κνλαδηθή ππνβιεζείζα παξαδεθηή πξνζθνξά είλαη πξάγκαηη ηθαλνπνηεηηθή γηα ην Γήκν. Ζ αηηηνινγία 

απηή κπνξεί λα πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (βι. απνθ. 2754/2011, 1505, 2786/2012 VI 

Σκ. Δ.., Πξάμεηο 99, 294/2012 Ε΄ Κιηκ. Δ..). 

 

Αξηζκ. 3207/2013 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Οη αλαζέηνληεο θνξείο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα καηαηψζνπλ θαη λα επαλαιάβνπλ δηαγσληζκφ εάλ θξίλνπλ 

αηηηνινγεκέλα σο κε ηθαλνπνηεηηθφ ην απνηέιεζκα απηνχ. Ζ επρέξεηα απηή δηαηεξείηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ελφο κφλνλ ππνςεθίνπ, δεδνκέλνπ φηη ν αλαζέησλ θνξέαο δελ 

ππνρξενχηαη λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ζην κνλαδηθφ δηαγσληδφκελν ηνπ νπνίνπ ε 

πξνζθνξά θξίζεθε παξαδεθηή, ελψ πξνο αηηηνιφγεζε ηεο φπνηαο (θαηαθπξσηηθήο ή απνξξηπηηθήο) θξίζεο 

ηνπ δελ αξθεί ε επίθιεζε ηνπ γεγνλφηνο ηεο ππνβνιήο κίαο κφλνλ παξαδεθηήο πξνζθνξάο ρσξίο ηελ 

παξάζεζε ινηπψλ ζηνηρείσλ. Απαηηείηαη επνκέλσο ε χπαξμε ζρεηηθήο αηηηνινγίαο απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ε κνλαδηθή παξαδεθηψο ππνβιεζείζα πξνζθνξά είλαη πξάγκαηη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα, ε νπνία (αηηηνινγία) δχλαηαη λα πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ. 

 

Αξηζκ. 375/2013, 203, 315/2014, 69, 79/2015 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ 

ζην VII Σκήκα 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζην δηαγσληζκφ ζπκκεηείρε έλαο κφλν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, φπνπ, 

αλακθηζβήηεηα, δελ αλαπηχρζεθε επαξθήο αληαγσληζκφο, ζηνλ νπνίν απνζθνπεί ν δήκνο, γηα λα είλαη 

λφκηκε ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζ’ απηφλ, απαηηείηαη εηδηθή αηηηνινγία φηη ε κνλαδηθή 

απηή πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, ππφ ηελ έλλνηα πνπ επηβάιιεη ε αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, 

εθηηκψκελε θαηά ην πεξηερφκελφ ηεο θαη αμηνινγνχκελε κε πξφζθνξα, θαηά πεξίπησζε, ζηνηρεία, φπσο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο κλεκνλεπζείζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 1 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., ηηο ηηκέο 

πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή, γηα φκνην ή 

παξεκθεξέο πιηθφ (βι. 203/2014, 375/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ, πξβι. Απνθ. VII Σκ. Δι.πλ. 

706/2013, 1975, 1505/2012, 2754/2011 ηΔ 375/2009, 3734/2008, 662/2007).  

Με λνκίκσο θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, δηφηη, ζηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ζην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην νπνίν απηή παξαπέκπεη, δελ 

αηηηνινγείηαη επαξθψο ε θξίζε πεξί ηνπ φηη ε πξνζθνξά ηνπ αλαδεηρζέληνο αλαδφρνπ ήηαλ θαη 

ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν. 

 

Αξηζκ. 3208/2013 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Πξνυπφζεζε γηα ηε λφκηκε θαηαθχξσζε είδνπο, γηα ην νπνίν ππνβιήζεθε εμαξρήο ή έγηλε ηειηθψο 

απνδεθηή κία κφλν πξνζθνξά, είλαη ε χπαξμε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηηκψλ είηε απφ πξνεγνχκελνπο 
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δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο είηε απφ ηηκνιφγηα αγνξάο ησλ εηδψλ απηψλ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ηα νπνία 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα δηθαηνινγνχλ ην ζπκθέξνληα 

ή έζησ ηθαλνπνηεηηθφ ραξαθηήξα ησλ πξνζθεξζεηζψλ ηηκψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθεξφκελε ηηκή 

είδνπο, έζησ θαη αλ δελ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα γη’ απηφ δαπάλε, είλαη αλψηεξε ησλ 

πξνθππηνπζψλ απφ ηα αμηνινγεζέληα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα 

αηηηνινγήζεη εηδηθά ηνλ ζπκθέξνληα ραξαθηήξα ηεο απνδνρήο ηεο κνλαδηθήο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο 

θαη σο εθ ηνχηνπ ηε λνκηκφηεηα ηεο θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο ζε ζπγθξηηηθά κε άιινπο 

δηαγσληζκνχο ή ηελ αγνξά πςειφηεξε ηηκή (βι. απνθάζεηο Δι. πλ. Σκ. Μείδνλνο-Δπηακ. πλζ. 3495, 

3092/2012, VI Σκ. 1365, 1369, 2555/2013, 891, 1139, 1722, 1976, 2441, 2655, 2795/2012, 1285/2010). 

ην ειάρηζην αλαγθαίν πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο 

πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ην είδνο, ε πνζφηεηα ησλ δεηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ε 

ζρεηηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Σπρφλ ππέξβαζε ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, εθφζνλ δελ 

πξνβιέπεηαη ζρεηηθή δπλαηφηεηα ζηε δηαθήξπμε, ζπληζηά παξάβαζε νπζηψδνπο φξνπ απηήο, θαζφζνλ 

απφ ην χςνο ηεο εμαξηάηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ε, δηά ηεο αλάπηπμεο 

αληαγσληζκνχ, επίηεπμε θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο γηα ην θνξέα (βι. απνθάζεηο Δι. πλ. Σκ. Μείδνλνο-

Δπηακ. πλζ. 2446 θαη 3175/2012, πξάμεηο Δι. πλ. IV Tκ. 250/2011). Καηά ζπλέπεηα, πξνζθνξέο πνπ 

ππεξβαίλνπλ νπζησδψο ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε θαζίζηαληαη απνξξηπηέεο σο απαξάδεθηεο θαη ε 

ηπρφλ επηινγή σο αλαδφρνπ ππνςεθίνπ πνπ ππέβαιε ηέηνηα πξνζθνξά, κε λφκηκε.  

Παξαβηάζηεθαλ θαη νη αξρέο ηεο αλάπηπμεο πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

ππνςεθίσλ, εθφζνλ απεηξάπεζαλ ελδερνκέλσο ππνςήθηνη απφ ηελ ππνβνιή αληίζηνηρσλ ή θαη 

θαιχηεξσλ πξνζθνξψλ απφ απηέο ησλ αλαδφρσλ, γλσξίδνληαο φηη ην χςνο απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί 

ην πνζφ ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 163/2013 πξάμε ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ κε αλαγξαθή ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζηε δηαθήξπμε ζπληζηά πιεκκέιεηα απηήο θαη κάιηζηα 

νπζηψδε, θαζφζνλ πιήηηεη ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, αθνχ ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο δελ γλσξίδεη ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηεο ζχκβαζεο, έζησ θαη θαηά πξνζέγγηζε, κε απνηέιεζκα 

λα απνηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηθαλνχ αξηζκνχ ππνςεθίσλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (βι. Δ VI Tκ. 

3199/2012, Ε΄ Κιηκ. 134/2013). Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηε δηαθήξπμε πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο πξνκήζεηαο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνυπνινγηζζείζα 

δαπάλε αλά ηκήκα. Καη’ αθνινπζίαλ, δελ είλαη λφκηκε ε δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηή κε βάζε 

δηαθήξπμε, ζηελ νπνία ε αξκφδηα αξρή παξέιεηςε λα πεξηιάβεη ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο πξνο αλάζεζε 

πξνκήζεηαο, ελψ δελ αξθεί απηή λα πξνθχπηεη απφ έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα (ι.ρ. έγγξαθα αιιεινγξαθίαο κεηαμχ επηκέξνπο δηεπζχλζεσλ), θαζψο 

δελ απνηειεί φξν ηεο δηαθήξπμεο πνπ έηπρε ηεο απαηηνχκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δεκνζηφηεηαο 

(βι. VI Σκ. Δ.. 1860/2009, 2016/2010, 1258/2011, 2497, 2498, 2841/2012). 

Δηδηθφηεξε έθθαλζε ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηεο δηαθάλεηαο πνπ 

δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, απνηειεί ε απαίηεζε ηα θξηηήξηα αλαζέζεσο λα 
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δηαηππψλνληαη, ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ή ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά ηξφπν πνπ λα 

επηηξέπεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, νη νπνίνη είλαη θαιψο πιεξνθνξεκέλνη θαη επηκειείο, λα ηα 

εξκελεχνπλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. ην πιαίζην απηφ, ν θνξέαο έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέγεη ην θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο - ρακειφηεξε ηηκή ή ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά - ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηε θχζε θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη σο θξηηήξην αλάζεζεο 

απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή, απηή πξέπεη λα εθαξκφδεηαη φκνηα γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκφ θαη κε ηξφπνλ ψζηε λα κελ παξαβηάδνληαη νη αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο 

ηνπ αληαγσληζκνχ. Πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ αλσηέξσ αξρψλ δελ ζπληξέρεη φηαλ, ζην πιαίζην 

επηινγήο κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, πξνζηίζεηαη εηδηθφηεξνο φξνο, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ εηδηθή έθπησζε, ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγνχλ γηα 

αλάζεζε δπν ή πεξηζζφηεξσλ εηδψλ ηεο δηαθήξπμεο. Καη ηνχην δηφηη ν φξνο απηφο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλσζηφο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ειεχζεξα ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπο, ε δε ζχγθξηζε φισλ ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κεηά ην άλνηγκα απηψλ – ψζηε λα κελ είλαη 

δπλαηή ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ - θαη ελ ηέιεη επηιέγεηαη ε ρακειφηεξε ζην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο 

ηηκή, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. 

Δίλαη έγθπξνο ν φξνο ηεο δηαθήξπμεο πεξί παξάηαζεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο κε κνλνκεξή πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ δηάξθεηά ηεο παξάηαζεο λα κελ εθηείλεηαη ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε, ιακβαλνκέλνπ 

ππφςε ηνπ ρξφλνπ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, λα νδεγεί ζε θαηαζηξαηήγεζε ηεο δπλαηφηεηαο δηελέξγεηαο 

δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλάπηπμεο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ 

πξνκήζεηαο πιηθψλ. Πξνθεηκέλνπ δε πεξί βξαρχβησλ ζπκβάζεσλ, ε παξάηαζε δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη 

ην ρξνληθφ φξην ηζρχνο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο (βι. VI Σκ. 3245/2013, 270/2011, 3037/2010, θαη ΗV Σκ. 

Πξ.162/2007, 15/2008). 

Κσιχεηαη ε ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ηεο ειεγρφκελεο ζχκβαζεο δηφηη: 

- Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ε δεκνζηεπζείζα πεξίιεςή ηεο είλαη λνκηθψο πιεκκειείο, 

θαζφζνλ δελ αλαγξάθεηαη ζ’ απηέο ε αμία ησλ ππφ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ. Δμαηηίαο ησλ ελ ιφγσ 

νπζησδψλ πιεκκειεηψλ, θαζίζηαηαη κε λφκηκε ε νηθεία δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο.  

- Ο φξνο πεξί δπλαηφηεηαο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο γηα έλα αθφκα έηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε 

θαη πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο είλαη κε λφκηκνο, θαζφζνλ αθελφο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ 

ππεξβαίλεη ηε πξνβιεπφκελε ζηε δηαθήξπμε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο (έμη κελψλ), 

αθεηέξνπ ν φξνο απηφο δελ δεκνζηεχζεθε ζηελ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο.  

 

Αξηζκ. 421, 422, 462/2012 πξάμεηο Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ κε ηήξεζε ησλ δηαθξηηψλ ζηαδίσλ (γλσκνδνηηθφ - απνθαζηζηηθφ) ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλαδφρνπ, κε 

ηα νπνία επηδηψθεηαη ε θαηά αληηθεηκεληθφ, ακεξφιεπην θαη δηαθαλή ηξφπν επηινγή ηνπ παξφρνπ 

ππεξεζηψλ, ζηνηρεηνζεηεί παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο. Σέηνηα πεξίπησζε ζπληξέρεη, 

φηαλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη 

ειέγρνπ/αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνία έρεη γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα, αιιά αζθεί ε ίδηα ρξέε 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη, ζπλεπψο, κε ηνλ ηξφπν απηφ νπζηαζηηθά παξαθάκπηεηαη ην γλσκνδνηηθφ 
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ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ απνηειεί νπζηψδε ηχπν ηεο δηαδηθαζίαο απηνχ (πξβι. πξάμ. VI Σκ.  Δι.πλ. 

5/2009, 165/2008, 10/2007, 29/2005, IV Σκ. 109/2001, 157/2003, 182/2004, VII 253/2010, Z΄Κιηκ. 

290/2011 θ.α.). Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε λνκίκσο, άζθεζε ρξέε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, θαζφζνλ, 

θαηά παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο, δελ πξνέβε ζηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε ίδηα κε ηελ απηή ζχλζεζε, σο απνθαζηζηηθφ φξγαλν, 

απνθάλζεθε επί ηεο αζθεζείζαο έλζηαζεο θαη ελέθξηλε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, 

παξαθάκπηνληαο θαη' νπζία ην πξνβιεπφκελν γλσκνδνηηθφ ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Αξηζκ. 11/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Σν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο επί ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ 

ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ δελ πξνζβάιιεηαη παξαδεθηά κε έλζηαζε θαζψο δελ απνηειεί εθηειεζηή 

δηνηθεηηθή πξάμε, ελψ παξαδεθηά πξνζβάιιεηαη κφλν ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ 

νπνία εγθξίλεηαη ην πξαθηηθφ απηφ (πξβι. Δι. πλ. VI Σκ. Πξάμε 110/2003).  

Πεξαηηέξσ είλαη λνκηθά πιεκκειήο ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία 

απνθαίλεηαη επί έλζηαζεο θαηά ηνπ απνθιεηζκνχ πξνκεζεπηή απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ (πξβι. Δι. πλ. VI 

Tκ. Απφθ. 1974/2012, η΄ Κιηκ. Πξάμε 168/2012, Ε΄ Κιηκ. Πξάμε 51/2005). 

 

Αξηζκ. 793/2012 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Ο Ν. 3669/2008 δελ απνηειεί απιή θσδηθνπνίεζε πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ, αιιά επηπιένλ πξνβαίλεη ζε 

ηξνπνπνίεζε θαη θαηάξγεζε κεξηθψλ εμ απηψλ (βι. απφθαζε Σκ. Μείδνλνο-Δπηακεινχο χλζεζεο Δι. 

πλ. 1517/2011, VI Σκ. 784/2011). 

ηα δεκφζηα έξγα, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ 1.500.000 επξψ (ρσξίο 

αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπγθξνηείηαη απφ ηξία (3) ππεξεζηαθά κέιε θαη 

παξίζηαηαη θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ εξγνιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, ν νπνίνο δελ κεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία (βι. απνθάζεηο VI Σκ. Δι. πλ. 3204, 1786/2011, 2401, 2514/2009 θ.α.).  

 

Αξηζκ. 34/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ δηαθεξχμεσλ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηψλ αλάζεζεο 

δεκφζησλ έξγσλ είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία είλαη αξκφδηα θαη γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ, απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο επηηξνπψλ ησλ εθάζηνηε δηαγσληζκψλ (βι. Πξαμ. VII Tκ. Δι. 

πλ. 170/2011 θαη 253/2010 VII Tκ. θαη Πξαμ. VI Σκ. 2432, 1258/2011). 

 

Αξηζκ. 4/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ελφο έηνπο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ παξαηείλεηαη πέξαλ ηνπ έηνπο 

θαη έρεη ήδε ιήμεη ν ρξφλνο, γηα ηνλ νπνίν ζπγθξνηήζεθαλ νη επηηξνπέο, ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηελ ίδηα 
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λφκηκε δηαδηθαζία λέα ζπγθξφηεζε απηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 86/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε, πνπ αθνξά θαηαβνιή ακνηβήο εξγνιήπηε γηα ηελ εθηέιεζε δεκνηηθνχ έξγνπ, δηφηη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή άζθεζε ρξέε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη δελ πξνέβε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3669/2008 θαη ηεο παξ. 1ε΄ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, ζηε 

ζπγθξφηεζε επηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ, παξαθάκπηνληαο 

θαη’ νπζία ην γλσκνδνηηθφ ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ απνηειεί νπζηψδε ηχπν ηεο δηαδηθαζίαο απηνχ. 

 

Αξηζκ. 120/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γελ επηηξέπεηαη λα κεηέρεη ζηε ζχλζεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ην νπνίν έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα, 

θπζηθφ πξφζσπν πνπ κεηείρε ζε γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ηε γλψκε ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ππφςε ην 

απνθαζίδνλ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ηνπ, εθηφο αλ λφκνο ξεηά νξίδεη ην αληίζεην ή απηφ ζπλάγεηαη 

ζαθψο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (VI Σκ. Δι.πλ. Απνθάζεηο 

792/2012, 3365/2011, VI Σκ. Δι.πλ. Πξάμεηο 8/2009, 174, 67/2005, ηΔ Απ. 150, 245, 420/2011).  

Καη’ αθνινπζίαλ απηψλ, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο γηα ηε δηεμαγσγή κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηε 

κίζζσζε θηλεηνχ πξάγκαηνο (γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ) δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (απνθαζίδνληνο νξγάλνπ), δηφηη δεκηνπξγείηαη ηεθκήξην επεξεαζκνχ ηνπ 

απνθαζίδνληνο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, εθ κφλεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηφ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 29/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκνχ αλάζεζεο δεκφζηνπ έξγνπ απφ δήκν είλαη ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ε νπνία πξνβαίλεη ηφζν ζηελ θαηάξηηζε ζηεο δηαθήξπμεο, ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο θαη 

ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, φζν θαη ζηελ ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ζηα έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ην 

αλψηαην φξην ηεο δεχηεξεο ηάμεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ηα θνλδχιηα ηεο αλαζεψξεζεο 

θαη ηνπ Φ.Π.Α. (1.500.000,00 επξψ), απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή 

ησλ πξνζθνξψλ, ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηελ εμέηαζε ηεο 

πιεξφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο απηψλ (βι. πξάμεηο VI Σκήκ. 163/2006, 109/2007, 163/2008, 658, 705/2010). 

Με λνκίκσο ε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ έγηλε απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή θαη ε πιεκκέιεηα απηή θαζηζηά κε λφκηκε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ έξγνπ. πγγλσζηή 

πιάλε. 

 

Αξηζκ. 384/2011 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ θαη 168/2012 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε φισλ ησλ 

δεκνπξαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαζέζεσλ θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο. 
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Δπνκέλσο, ε αξκνδηφηεηα ηεο αλάζεζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, πνπ επηηξέπεηαη κεηά 

απφ άγνλν δηαγσληζκφ ή ηελ ππνβνιή αθαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, αλήθεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

εθηφο θαη αλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ππνθαηαζηήζεη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. (ΓΔΝ ΗΥΤΟΤΝ ΠΛΔΟΝ. ΓΔ ΠΑΡΑΚΑΣΧ). 

 

Αξηζκ. 3699/2012 απόθαζε VI Σκήκαηνο θαη 42/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Αξκφδην λα πξνβεί ζηελ απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο Γήκνπ (κεηά απφ άγνλν δηαγσληζκφ) είλαη ην 

θαηά ηεθκήξην αξκφδην Γεκνηηθφ πκβνχιην, δεδνκέλνπ φηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ είλαη 

αξκφδηα λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε απεπζείαο αλάζεζε κφλνλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο 

πξνκεζεηψλ (βι. απνθάζεηο VI Σκ. Δι. πλ. 669, 679, 681, 801/2012). 

 

Αξηζκ. 272/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ εγθξίζεθε αξρηθά ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο, κεηά ηελ θήξπμε, σο άγνλσλ, ησλ δχν πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ πνπ είρε δηεμάγεη 

ν Γήκνο, θαη θαηφπηλ κε άιιε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα ζηελ αλάδνρν εηαηξεία, 

θαζφζνλ αξκφδην φξγαλν γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε πξνζθπγή ζηελ σο άλσ εμαηξεηηθή 

δηαδηθαζία αλάζεζεο θαζψο θαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ήηαλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., δεδνκέλνπ φηη ε πξνυπνινγηζζείζα 

δαπάλε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο (πνζνχ 73.738,99 επξψ κε Φ.Π.Α.), ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 15.000,00 

επξψ, κέρξη ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζε λα αλαηεζεί απεπζείαο, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ. πγγλσζηή 

πιάλε. 

 

Αξηζκ. 3, 16/2012 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Πξηλ ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ, ν δήκνο ή ην δεκνηηθφ Ν.Π.Γ.Γ., πξέπεη λα έρεη 

εμνπζηνδνηεζεί πξνο ηνχην κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, ε νπνία λα αθνξά φιε ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο.  

 

Αξηζκ. 156/2012 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ θαη 3020/2012 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Ζ αξκνδηφηεηα πξνθήξπμεο δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο πεηξειαηνεηδψλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ηα λνκηθά ηνπο 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ έρεη πεξηέιζεη απφ 1.1.2011 ζηνλ αηξεηφ Πεξηθεξεηάξρε. Μφλν θαη’ εμαίξεζε 

κπνξεί λα παξαζρεζεί εμνπζηνδφηεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν θάζε θνξά Γήκν λα δηελεξγήζεη ν ίδηνο ην 

δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαηνεηδψλ, θαηφπηλ εηδηθά αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, σο πξνο ηνπο 

ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο θαζίζηαηαη αδχλαηε ή πξνδήισο δπζρεξήο ε δηελέξγεηα ηνπ ζρεηηθνχ 

δηαγσληζκνχ απφ ηελ Πεξηθέξεηα (βι. VI Σκήκα απφθ. 1783/2011, 2781/2011, Πξ. η΄ Κιηκ. 96/2011, 

100/2011, 130/2012). 

 

Αξηζκ. 53, 57/2013 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 
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Με λνκίκσο ζπκπεξηιήθζε ζηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ειεγρφκελεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θνλδχιη απξνβιέπησλ δαπαλψλ, θαζφζνλ ην αληηθείκελν ησλ σο άλσ 

ζπκβάζεσλ δελ αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 59/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Με λφκηκα ζηε δεκνζηεπζείζα πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ θαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ελψ εζθαικέλσο 

αλαγξάθεηαη σο θξηηήξην αλάζεζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

θαηαθπξσζέλησλ θαπζίκσλ) ε ρακειφηεξε ηηκή, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 30 παξ.1 ηνπ π.δ. 60/2007.  

Με λφκηκα ε δεκνζηεπζείζα ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ εκεδαπφ ηχπν πεξηιεπηηθή 

δηαθήξπμε δελ αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 5 

παξ. 1 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

 

Αξηζκ. 35, 39, 41, 42/2013 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο απφ 12.12.2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 240 Α΄), πνπ 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 18 Α΄) θαη θαηαιακβάλεη θαη ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ 

ήηαλ ζε εμέιημε θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο (12.12.2012), ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ πξνκήζεηα 

πεηξειαηνεηδψλ αλήθεη ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ θαη δελ απαηηείηαη πιένλ ε ρνξήγεζε ζρεηηθήο 

εμνπζηνδφηεζεο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. 

 

Αξηζκ. 92/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ πξνκήζεηα, κεηαμχ άιισλ, πεηξειαηνεηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ 

λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ απφ ηνπο νηθείνπο Γήκνπο, θαηαξγνπκέλεο θάζε 

αληίζεηεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο. 

χκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη ρσξηζηά κε θάζε θνξέα πνπ 

αλαθέξεηαη ζην δηαγσληζκφ. Δμάιινπ, ν Γήκνο είλαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο Π.Ν.Π. 12.12.2012 (Α, 

240) πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 4111/2013 (Α, 18), αξκφδηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνκήζεηαο. Πεξαηηέξσ, ηα λνκηθά πξφζσπα γηα ηα νπνία ν Γήκνο πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνκήζεηα, 

δηνηθνχληαη θαη εθπξνζσπνχληαη απφ δηαθνξεηηθά φξγαλα απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη εθπξνζψπεζεο 

ηνπ Γήκνπ. Δπνκέλσο, ζε ζπλέρεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, απαηηείηαη ε θαηάξηηζε απηνηειψλ 

ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ κε θάζε λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αθνξά ε πξνκήζεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Γήκνπ, ε ππνγξαθή ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νξγάλνπ εθπξνζψπεζεο θάζε 

ζπκβαιιφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ηα ζρέδηα ζχκβαζεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε αθξίβεηα θαη 

ζχκθσλα πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηα αληίζηνηρα γηα θάζε λνκηθφ πξφζσπν φξγαλα ή ππεξεζίεο 

πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο φξσλ ηεο ζχκβαζεο, λα επηκεξίδνληαη νη πνζφηεηεο 

θαπζίκσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ζπκβαιιφκελν θνξέα θαη λα θαζνξίδεηαη ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα, 

κε ην νπνίν βαξχλεηαη θάζε θνξέαο, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή 
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απφθαζε. πλεπψο, ην ειεγρφκελν ζρέδην ζχκβαζεο, ην νπνίν αλαθέξεηαη αδηαθξίησο ζην Γήκν θαη ζηα 

λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία αθνξά ε πξνκήζεηα, δελ κπνξεί λα ππνγξαθεί. 

 

Αξηζκ. 32/2014, 15/2015 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με ην Ν. 4111/2013 θαηαξγήζεθε ε εμνπζηνδφηεζε πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 

ηνπ ΔΚ.Π.Ο.Σ.Α., κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηα, χζηεξα απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, ε αλάδεημε 

πξνκεζεπηψλ ησλ αλσηέξσ εηδψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θάζε Γήκν, σο θεληξηθή αλαζέηνπζα 

αξρή, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ. 

Με λνκίκσο ε Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε πξνέβε, θαηά ην κήλα Απξίιην 2013, ζε αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ, θαζψο ήδε θαηά ην ρξφλν εθείλν είραλ δεκνζηεπζεί θαη ίζρπαλ ηφζν ε 

Π.Ν.Π. (ήδε απφ 12.12.2012) φζν θαη ν θπξσηηθφο απηήο λφκνο 4111/2013 (ήδε απφ 25.1.2013), κε 

ζπλέπεηα λα κελ θαηαιείπεηαη πεξηζψξην εθαξκνγήο ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ απηψλ (παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηεο Π.Ν.Π. θαη πιένλ άξζξνπ 48 λ. 4111/2013). Χο εθ ηνχηνπ, ε επίκαρε πξνκήζεηα έπξεπε λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ εληαίν, δηελεξγνχκελν απφ ην Γήκν, δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ 

πεηξειαηνεηδψλ γηα ηηο αλάγθεο, ηφζν ηνπ ίδηνπ, φζν θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ, γηα ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2013, θαηά ζπλέπεηα κε λφκηκα αλαηέζεθε απηή απφ αλαξκφδηα φξγαλα. πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 85, 90/2013 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Οη χλδεζκνη Ο.Σ.Α. πνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, κπνξνχλ λα 

πξνκεζεχνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπο, πιελ άιισλ, πεηξειαηνεηδή, ζχκθσλα κε ηελ νξηδφκελε ζην άξζξν 4 

παξ. 4 ηεο Π.Ν.Π. ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2012, πνπ θπξψζεθε ήδε, κε ην άξζξν 48 ηνπ λ. 4111/2013 

δηαδηθαζία, δηαθνξεηηθά, λα πξνβαίλνπλ απηνηειψο ζηε δηαδηθαζία αλάδεημεο αλαδφρσλ πξνκεζεπηψλ 

ησλ αλσηέξσ εηδψλ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α, φπσο 

απηέο ηζρχνπλ, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ π.δ/ηνο 60/2007. 

 

Αξηζκ. 130/2012 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ, 1974/2012 απόθαζε VI Σκήκαηνο, 3699/2012 απόθαζε VI 

Σκήκαηνο 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ησλ Ο.Σ.Α. είλαη ε εθάζηνηε 

πξνζθεξφκελε πςειφηεξε πνζνζηηαία έθπησζε επί ηεο ηηκήο ηνπ είδνπο. Χο «έθπησζε», λνείηαη είηε ε 

επί ηνηο εθαηφ (%) πξνζθεξφκελε κείσζε ζηελ ηηκή ηνπ είδνπο, είηε έζησ ε πξνζθεξφκελε κεδεληθή (0%) 

κείσζε ζηελ ηηκή απηή. ε θακία, φκσο, πεξίπησζε δελ κπνξεί ε ελ ιφγσ έθπησζε λα απνηειεί θαη’ 

νπζία πξνζαχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ πξνβιέπεη ε δηαθήξπμε, δηφηη ηέηνηνπ είδνπο πξνζθνξά δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. πλαθφινπζα, νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ πεξηιακβάλεη 

«πξνζαχμεζε» ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε ηηκήο (ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πψιεζεο) ηνπ είδνπο, 

είλαη απνξξηπηέα σο απαξάδεθηε. 

 

Αξηζκ. 20, 41/2014 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ θαη 1374, 1959/2014 απνθάζεηο VI Σκήκαηνο 
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Ζ δηαθήξπμε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ πξέπεη λα νξίδεη φηη ν πξνκεζεπηήο ζα αλαδεηρζεί κε βάζε ην 

πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ ζα πξνζθέξεη επί ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ είδνπο, 

πξνζδηνξίδνληαο αλ ε έθπησζε ζα αθνξά ζηε κέζε ιηαληθή ή ζηε κέζε ρνλδξηθή ηηκή ηνπ είδνπο απηνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα επί πνίαο ηηκήο πξνζθέξεηαη έθπησζε θαη λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηφπηλ ζχγθξηζεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ εμεχξεζε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο (βι. απνθ. 

1652/2009, 1257/2011 VI Σκ. Δι. πλ., Πξάμεηο Σ΄ 13, 98/2011). πλεπψο, φξνο ηεο δηαθεξχμεσο πνπ 

δελ πξνζδηνξίδεη ζε πνηα ηηκή αθνξά ε πξνζθεξφκελε έθπησζε είλαη κε λφκηκνο σο αφξηζηνο, νκνίσο δε 

πάζρεη λνκηκφηεηαο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ δελ δηεπθξηλίδεη ζε πνηα ηηκή αλαθέξεηαη ε έθπησζε 

απηή. 

Ζ δηαθήξπμε ηνπ ειεγρφκελνπ δηαγσληζκνχ κε λνκίκσο θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., 

πξνζδηφξηζε φηη ε πξνζθεξφκελε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έθπησζε γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, 

αθνξά ελαιιαθηηθά ζηε κέζε ιηαληθή ή ζηε κέζε ρνλδξηθή ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο, δηφηη ν 

ζρεηηθφο φξνο πάζρεη ανξηζηίαο σο πξνο ηελ εχξεζε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο θαη ηελ, βάζεη απηήο, 

αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ πιεκκέιεηα απηή θαζηζηά ζπλαθφινπζα κε λφκηκε θαη ηελ πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, δηφηη ε δηαπξαγκάηεπζε νπζηαζηηθά ζπληζηά ζπλέρηζε ηεο 

πξνεγνχκελεο αλνηθηήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη εμ νινθιήξνπ λέα δηαδηθαζία. Πεξαηηέξσ, ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη κφλνλ ην πνζνζηφ έθπησζεο 

ρσξίο επίζεο λα ζπγθεθξηκελνπνηείηαη επί πνηάο ηηκήο ζα πξνζθέξεηαη απηή, είλαη γηα ηνλ ίδην ιφγν 

απνξξηπηέα σο απαξάδεθηε. Δπί ησλ αλσηέξσ, νπδεκία αζθεί επηξξνή ην γεγνλφο φηη ζην πξαθηηθφ 

αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο, ζηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε θαη ζηα ζρέδηα ησλ ζπκβάζεσλ αλαθέξεηαη 

φηη ε έθπησζε είλαη επί ηεο ιηαληθήο ηηκήο, πξνερφλησο δηφηη ε πξναλαθεξζείζα πιεκκέιεηα αθνξά φξν 

θαλνληζηηθήο πξάμεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα αξζεί απφ ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε ή ηα ζπκβαηηθά 

θείκελα.  

 

Αξηζκ. 61/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηε αλάδεημε πξνκεζεπηψλ ηξνθίκσλ θαη ινηπψλ αλαιψζηκσλ εηδψλ παληνπσιείνπ 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ ηνπο θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζίζηαηαη πιένλ ην 

λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γήκνπ. Καη’ απφθιηζε απφ ην γεληθφ θαλφλα ηεο δηελέξγεηαο ησλ πξνκεζεηψλ κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε «ζηαζεξή» ηηκή, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 

έλαληη νξηζκέλνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ζηνπο δηαγσληζκνχο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο γηα ηελ 

αλάδεημε ρνξεγεηψλ ηξνθίκσλ θαη εηδψλ παληνπσιείνπ, σο θξηηήξην θαηαθχξσζεο νξίδεηαη γηα ηα είδε 

ειαηφιαδα, νπσξνθεπεπηηθά, θξέαηα, πνπιεξηθά θαη ηρζείο (λσπά θαη θαηεςπγκέλα), απηφ ηεο 

ρακειφηεξεο ηηκήο πνπ πξνθχπηεη απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζηα εθαηφ (%), ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο 

ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ. Χο «λφκηκα» δε δηακνξθνχκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πψιεζεο 

λνείηαη απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο, ξεηά πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν, 

δηαδηθαζίαο σο πξνο ηε δηελέξγεηα ησλ πξνκεζεηψλ απηήο ηεο κνξθήο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ηε δηακφξθσζε ελφο νξηζηνχ, θαηά ην ρξφλν αλάζεζεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζπκβαηηθνχ 
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ηηκήκαηνο γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 

3438/2006, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ησλ ηδξπκάησλ ησλ Ο.Σ.Α., αιιά θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ησλ Γήκσλ, φπσο ηνχην άιισζηε ζπλάγεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

48 ηνπ λ. 4111/2013, αιιά θαη γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λνκηθνχ ιφγνπ, ελφςεη ηνπ εληαίνπ ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ ζε φια ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ Γήκσλ, σο πξνο ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο, ήηνη 

ειαηφιαδα, νπσξνθεπεπηηθά, θξέαηα, πνπιεξηθά θαη ηρζείο (λσπά θαη θαηεςπγκέλα), νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

θαλνληθφηεηα ηεο ηηκήο θαη ηελ έθδνζε δειηίνπ πηζηνπνίεζεο ηηκψλ δηελεξγνχληαη, θαη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 40 έσο 42 ηνπ π.δ/ηνο 173/1990, απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Δκπνξίνπ ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ήδε ησλ Πεξηθεξεηψλ (άξζξν 186 παξ. ΗΗ Γ πεξ. 16 ηνπ λ. 3852/2010). 

Δπνκέλσο θαη κφλν γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε 

απφ ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηεο σο άλσ δηάηαμεο (άξζξν 13 ηνπ λ. 3438/2006) θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε, επηηξέπεηαη ε ζέζπηζε κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ σο θξηηεξίνπ θαηαθχξσζεο απηνχ ηεο 

ρακειφηεξεο ηηκήο. Αληηζέησο, γηα ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη σο άλσ ζην άξζξν 13 ηνπ λ. 3438/2006 

επηβάιιεηαη σο θξηηήξην θαηαθχξσζεο απηφ ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηεο κέζεο ηηκήο 

ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο (Σ΄ Κι. Πξάμεηο 124/2013, 121/2013, 13/2012). 

Χο πξνο ηηο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ [ειαηφιαδα, νπσξνθεπεπηηθά, θξέαηα, πνπιεξηθά θαη ηρζείο (λσπά θαη 

θαηεςπγκέλα)], κε λνκίκσο νξίζηεθε κε ηε δηαθήξπμε σο θξηηήξην θαηαθχξσζεο απηφ ηεο ρακειφηεξεο 

ηηκήο, αληί ηνπ νξζνχ, δειαδή ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηεο κέζεο λνκίκσο 

δηακνξθνχκελεο ηηκήο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πψιεζεο ησλ σο άλσ εηδψλ. πλαθφινπζα, ε θαηαθχξσζε, 

θαη’ εθαξκνγή ηνπ σο άλσ κε λνκίκνπ (ρακειφηεξε ηηκή) θξηηεξίνπ, ησλ εηδψλ: α) «παηάηεο», β) 

«θαηεςπγκέλν παγθάζηνπο θηιέην» θαη «θαηεςπγκέλνο βαθαιάνο αθέθαινο» θαη γ) «ειαηφιαδν» είλαη κε 

λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 68/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηε αλάδεημε πξνκεζεπηψλ ηξνθίκσλ θαη ινηπψλ αλαιψζηκσλ εηδψλ παληνπσιείνπ 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ ηνπο θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαζίζηαηαη πιένλ ην 

λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γήκνπ. Καη’ απφθιηζε απφ ην γεληθφ θαλφλα ηεο δηελέξγεηαο ησλ πξνκεζεηψλ κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε «ζηαζεξή» ηηκή, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζπκβάζεσο 

έλαληη νξηζκέλνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ζηνπο δηαγσληζκνχο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο γηα ηελ 

αλάδεημε ρνξεγεηψλ ηξνθίκσλ θαη εηδψλ παληνπσιείνπ, σο θξηηήξην θαηαθπξψζεσο νξίδεηαη γηα ηα είδε 

ειαηφιαδν, νπσξνθεπεπηηθά, θξέαηα, πνπιεξηθά θαη ηρζείο απηφ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπηψζεσο ζηα εθαηφ (%), ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζηε λφκηκα 

δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πσιήζεσο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξαδφζεψο 

ηνπ. Χο «λφκηκα» δε δηακνξθνχκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πσιήζεσο λνείηαη απηή πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο, ξεηά πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν, δηαδηθαζίαο σο πξνο ηε 

δηελέξγεηα ησλ πξνκεζεηψλ απηήο ηεο κνξθήο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ηε δηακφξθσζε 

ελφο νξηζηνχ, θαηά ην ρξφλν αλάζεζεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γηα ηα πξνο 

πξνκήζεηα είδε. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 3438/2006, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
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ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ησλ ηδξπκάησλ ησλ Ο.Σ.Α., αιιά θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ησλ 

Γήκσλ, φπσο ηνχην άιισζηε ζπλάγεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4111/2013, αιιά θαη γηα 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λνκηθνχ ιφγνπ, ελφςεη ηνπ εληαίνπ ηεο δηαδηθαζίαο αλαδείμεσο πξνκεζεπηψλ ζε φια ηα 

λνκηθά πξφζσπα ησλ Γήκσλ, σο πξνο ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο, ήηνη ειαηφιαδα, νπσξνθεπεπηηθά, θξέαηα, 

πνπιεξηθά θαη ηρζείο (λσπά θαη θαηεςπγκέλα), νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαλνληθφηεηα ηεο ηηκήο θαη ηελ 

έθδνζε δειηίνπ πηζηνπνίεζεο ηηκψλ δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Δκπνξίνπ ησλ 

Πεξηθεξεηψλ. Δπνκέλσο θαη κφλν γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί ε 

πξνβιεπφκελε απφ ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηεο σο άλσ δηαηάμεσο (άξζξν 13 ηνπ λ. 3438/2006) θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη ε ζέζπηζε κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ σο θξηηεξίνπ 

θαηαθπξψζεσο απηνχ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. Αληηζέησο, γηα ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη σο άλσ ζην άξζξν 

13 ηνπ λ. 3438/2006 επηβάιιεηαη σο θξηηήξην θαηαθπξψζεσο απηφ ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ 

εθπηψζεσο επί ηεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πσιήζεσο ηνπ είδνπο (βι. Πξάμεηο 124/2013, 

61/2014 Σ΄ Κιηκ. Δι. πλ.).  

Χο πξνο ηηο νκάδεο ηξνθίκσλ, δειαδή ειαηφιαδα, θξέαηα, πνπιεξηθά θαη ηρζείο (θαηεςπγκέλνη), 

κε λνκίκσο νξίζηεθε κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ σο θξηηήξην θαηαθχξσζεο απηφ ηεο ρακειφηεξεο 

ηηκήο, αληί ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ εθπηψζεσο επί ηεο κέζεο λνκίκσο δηακνξθνχκελεο ηηκήο ιηαληθήο 

πσιήζεσο ησλ σο άλσ εηδψλ, φπσο, νξζψο, νξίζηεθε ην θξηηήξην απηφ γηα ηελ νκάδα ησλ 

νπσξνιαραληθψλ θαη θξνχησλ. πλεπψο, είλαη κε λφκηκε ε θαηαθχξσζε, θαη’ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ 

ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, ησλ εμήο νκάδσλ ηξνθίκσλ: α) «Διαηφιαδν», β) «Καηεςπγκέλνη ηρζείο», γ) 

«Νσπά πνπιεξηθά», δ) «Νσπφ θξέαο θαη λσπφο θηκάο». 

 

Αξηζκ. 155/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Ο πξνβιεπφκελνο ηεο δηαθήξπμεο φξνο, φηη πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα ακφιπβδεο βελδίλεο, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηελ δηαδηθαζία, γίλνληαη δεθηέο κφλν απφ πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ έδξα κέζα ζηα 

φξηα ηνπ Γήκνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ε έδξα ηνπο 

απέρεη ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηφκεηξα απφ ηηο έδξεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ απηνθηλήησλ, δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη δξα βιαπηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ή φηη αληίθεηηαη ζηελ ειεχζεξε παξνρή 

ππεξεζηψλ, θαζφζνλ αθελφο δελ πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ απφ ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπο θαη ηελ εζληθφηεηά ηνπο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο 

(πξνκήζεηα πεηξειαηνεηδψλ), ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο θαζψο θαη ηνπ ηζρχνληνο ζηελ εκεδαπή 

λνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ησλ πεηξειαηνεηδψλ (άξζξα 4 θαη 7 ηνπ λ.3054/2002), ζχκθσλα 

κε ην νπνίν ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηέρεη άδεηα ιηαληθήο εκπνξίαο θαζψο θαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ, ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα 

πεηξειαηνεηδψλ πεξηνξίδεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζε ηδηνθηήηεο πθηζηάκελσλ πξαηεξίσλ πιεζίνλ ηεο έδξαο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ αιιά θαη απφ ηα ήδε γλσζηά ζην Γηθαζηήξην φηη ζηνπο 

δηελεξγνχκελνπο απφ ηνπο Γήκνπο δηαγσληζκνχο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ αλαπηχζζεηαη πεξηνξηζκέλνο 

αληαγσληζκφο ή νη δηαγσληζκνί θεξχζζνληαη άγνλνη ιφγσ κε πξνζέιεπζεο ελδηαθεξφκελσλ 
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πξνκεζεπηψλ (Απνθάζεηο VI Σκήκαηνο 805,2654, 3171/2012), ν πξναλαθεξφκελνο φξνο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κε λφκηκνο. 

Ο πξνβιεπφκελνο ηφζν ζην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ φζν θαη ζηα ππνβαιιφκελα γηα 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ζρέδηα ζπκβάζεσλ, φξνο φηη ε ζχκβαζε απηή κπνξεί λα παξαηαζεί εθ’ φζνλ είλαη ζε 

εμέιημε ν δηαγσληζκφο ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν θαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ φξην ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, είλαη λφκηκνο ζην κέηξν 

πνπ δελ ζα ππάξμεη, θαηά ην ρξφλν ηεο παξάηαζεο, ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε 

δηαθήξπμε, σο θαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ.  

 

Αξηζκ. 34/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Πιεκκειψο απνθιείζηεθε απφ ην δηαγσληζκφ ε πξνζθνξά εηαηξείαο, κε ηελ αηηηνινγία φηη πξνζέθεξε 

πνζνζηφ έθπησζεο ζε δεθαδηθέο θαη φρη ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%) θαηά ηα νξηδφκελα ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε, δηφηη, αθελφο, σο θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε νξίζηεθε απηφ ηεο 

ρακειφηεξεο ηηκήο, δειαδή ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ θαη αθεηέξνπ, ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο, ε νπνία εμεηδηθεχεηαη ηφζν ζε αθέξαηεο, φζν θαη 

ζε δεθαδηθέο κνλάδεο, δελ αληίθεηηαη ζηε δηαθήξπμε, αθνχ θξίζηκν ελ πξνθεηκέλσ είλαη ην πνζνζηφ 

έθπησζεο λα ππνινγίδεηαη επί ησλ ηηκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο θαη φρη λα απνθιείνληαη απφ 

ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ φζνη ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηφ έθπησζεο εθθξαζκέλν ζε αθέξαηεο θαη 

δεθαδηθέο κνλάδεο. Δπνκέλσο, κε λνκίκσο απνθιείζηεθε εηαηξεία απφ ην δηαγσληζκφ θαηά ην ζηάδην 

αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

Αξηζκ. 74, 79/2014 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

ξνο ηεο δηαθήξπμεο πεξί δηάξθεηαο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ κέρξη ηε δηεμαγσγή ηνπ 

επφκελνπ δηαγσληζκνχ είλαη λφκηκνο ζην κέηξν πνπ επαξθνχλ νη πξνυπνινγηζζείζεο πηζηψζεηο θαη δελ 

ζα ππάξμεη θαηά ην ρξφλν απηφ ππέξβαζε ησλ αλά θαηεγνξία θαπζίκσλ πνζνηήησλ, φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζηα ζρέδηα ζπκβάζεσο. 

 

Αξηζκ. 47/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

ξνο, φηη ε ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη 3 κήλεο, χζηεξα απφ ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ δηαθήξπμε, είλαη λφκηκνο ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη θαηά ην 

ρξφλν παξάηαζεο ππέξβαζε ησλ πξνθεξπρζέλησλ πνζνηήησλ θαη ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αλά είδνο 

δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 20/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ θαπζίκσλ πξέπεη λα νξίδεη φηη ν πξνκεζεπηήο ζα αλαδεηρζεί κε βάζε ην 

πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ ζα πξνζθέξεη επί ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ είδνπο, 

πξνζδηνξίδνληαο αλ ε έθπησζε ζα αθνξά ζηε κέζε ιηαληθή ή ζηε κέζε ρνλδξηθή ηηκή ηνπ είδνπο απηνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα επί πνίαο ηηκήο πξνζθέξεηαη έθπησζε θαη λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 
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θαηφπηλ ζχγθξηζεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ εμεχξεζε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο (βι. απνθ. 

1652/2009, 1257/2011 VI Σκ. Δι. πλ., Πξάμεηο Σ΄ 13, 98/2011). πλεπψο, φξνο ηεο δηαθεξχμεσο πνπ 

δελ πξνζδηνξίδεη ζε πνηα ηηκή αθνξά ε πξνζθεξφκελε έθπησζε είλαη κε λφκηκνο σο αφξηζηνο, νκνίσο δε 

πάζρεη λνκηκφηεηαο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ δελ δηεπθξηλίδεη ζε πνηα ηηκή αλαθέξεηαη ε έθπησζε 

απηή. Δπί ησλ αλσηέξσ νπδεκία αζθεί επηξξνή ην γεγνλφο φηη ζηα ζρέδηα ησλ ζπκβάζεσλ αλαθέξεηαη φηη 

ε ηηκή ρνλδξηθήο ηζρχεη γηα παξαδνζείζα πνζφηεηα άλσ ησλ ρηιίσλ ιίηξσλ, πξνερφλησο δηφηη ε 

πξναλαθεξζείζα πιεκκέιεηα αθνξά φξν θαλνληζηηθήο πξάμεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα αξζεί απφ ην 

ζπκβαηηθφ θείκελν.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε φξν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε παξάδνζε ησλ βελδηλψλ 

ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη απαξαηηήησο, εληφο 

ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ή φκνξσλ δήκσλ θαη δελ ζα απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 5km απφ ην ακαμνζηάζην 

ηνπ Γήκνπ, ην Κιηκάθην θξίλεη φηη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δξα βιαπηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ή φηη αληίθεηηαη ζηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ, δηφηη αθελφο κελ δελ πεξηνξίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ απφ ηε λνκηθή κνξθή ηνπο θαη ηελ εζληθφηεηά ηνπο, αθεηέξνπ δε 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο (πξνκήζεηα πεηξειαηνεηδψλ), ηεο αξρήο ηεο 

νηθνλνκηθφηεηαο θαζψο θαη ηνπ ηζρχνληνο ζηελ εκεδαπή λνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ησλ 

πεηξειαηνεηδψλ (άξζξα 4 θαη 7 ηνπ λ.3054/2002), ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ 

πξέπεη λα θαηέρεη άδεηα ιηαληθήο εκπνξίαο θαζψο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ, ε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαηνεηδψλ πεξηνξίδεηαη εθ ησλ 

πξαγκάησλ ζε ηδηνθηήηεο πθηζηάκελσλ πξαηεξίσλ πιεζίνλ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Δλφςεη 

ησλ αλσηέξσ αιιά θαη απφ ηα ήδε γλσζηά ζην Γηθαζηήξην φηη ζηνπο δηελεξγνχκελνπο απφ ηνπο Γήκνπο 

δηαγσληζκνχο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ αλαπηχζζεηαη πεξηνξηζκέλνο αληαγσληζκφο ή νη δηαγσληζκνί 

θεξχζζνληαη άγνλνη ιφγσ κε πξνζέιεπζεο ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ (Απνθάζεηο VI Σκήκαηνο 805, 

2654, 3171/2012, 2918/2013, Πξάμε Σ΄ 155/2013), ν πξναλαθεξφκελνο φξνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

κε λφκηκνο. 

 

Αξηζκ. 41/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα ν δήκνο πξνέβε ζηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηε δηαθήξπμε θαη κε 

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο 

πξνκήζεηαο, δνζέληνο φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο απηφ ηζρχεη κεηά 

ηε ζπκπιήξσζή ηνπ απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3242/2004, ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

λφκνπ 3448/2006 θαη ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λφκνπ 3731/2008, δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ 

εθαξκνγήο ζηηο δηαδηθαζίεο δηαγσληζκψλ, ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. Πεξαηηέξσ, ε ρακειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο κεηνδφηξηαο εηαηξείαο θαηά 32% απφ 

ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεξβνιηθά ρακειή, θαζφζνλ ππνιείπεηαη 

αξθεηά ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 50% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, πνπ θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο 

πείξαο απνηειεί ην θαηψθιη ππεξβνιηθά ρακειήο πξνζθνξάο. 
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Αξηζκ. 113/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Καηά ηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ απφ Γήκνπο, νη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα δειψλνπλ 

ην εξγνζηάζην ζην νπνίν ζα θαηαζθεπάζνπλ ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο, 

δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά ηνπο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο παξαπάλσ 

ππεχζπλεο δήισζεο ζπληξέρεη θαη ζηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο αδξαλψλ πιηθψλ γηα νδνπνηία, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ην ακκνράιηθν.  

Καηά ηελ πξνκήζεηα ηνπ ακκνράιηθνπ απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζρεηηθά κε ην 

εξγνζηάζην, φπνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά, θαζφζνλ πέξαλ ηεο εμφξπμήο ηνπ απφ ηε θπζηθή ηνπ 

ζέζε απαηηείηαη θαη επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ απηνχ απφ εηδηθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο. 

 

Αξηζκ. 46/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ θαη 2030/2014 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Αλ ν ζπκκεηέρσλ ζε δηαγσληζκφ, δηεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., δελ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο 

ηα πξνζθεξφκελα είδε νιηθψο ή κεξηθψο ζε δηθφ ηνπ εξγνζηάζην, πξέπεη, αθελφο κελ λα δειψζεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ ην αλήθνλ ζε ηξίην εξγνζηάζην, ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζζνχλ ηα είδε απηά, θαζψο θαη ηνλ 

ηφπν ηεο εγθαηαζηάζεψο ηνπ, αθεηέξνπ δε λα επηζπλάςεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ ελ ιφγσ εξγνζηαζίνπ, κε ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο ζα δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθπξψζεσο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ ζπκκεηέρνληα, ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεη 

ηελ ππεχζπλε δήισζε. Ζ ππνβνιή ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ ζπληζηά πξνυπφζεζε ηνπ παξαδεθηνχ ηεο 

πξνζθνξάο, αλεμαξηήησο αλ απηφ νξίδεηαη ξεηψο ζηελ νηθεία δηαθήξπμε. Πεξαηηέξσ, εάλ ηα 

πξνζθεξφκελα ππφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ είδε πξφθεηηαη λα ηεζνχλ ζηε δηάζεζή ηνπ κέζσ 

ηξίηνπ πξνζψπνπ, ελεξγνχληνο σο εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ, ε ζπλδξνκή ηεο 

αλσηέξσ πξνυπνζέζεσο πνπ απαηηεί ην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. θαιχπηεηαη θαη κε ηελ 

ππνβνιή δειψζεσο, ππνγξαθνκέλεο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ελ ιφγσ ελδηακέζνπ πξνζψπνπ, 

εθφζνλ φκσο ε εμνπζία ηνπ ηειεπηαίνπ λα δεζκεχεη, κε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, ηνλ 

θαηαζθεπαζηή νίθν, πηζηνπνηείηαη απφ ζηνηρεία, ππνβαιιφκελα κε ηελ πξνζθνξά επί πνηλή απαξαδέθηνπ 

απηήο (πξβι. ΟιηΔ 1212/2007). 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα εθάζηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. κσο, ε άζθεζε απηήο ειέγρεηαη απφ ην Γηθαζηήξην ηνχην σο πξνο ηελ ππέξβαζε ησλ 

άθξσλ νξίσλ ηεο, δειαδή σο πξνο ηελ ππέξβαζε ηνπ αλαγθαίνπ κέηξνπ ηεο δαπάλεο, ην νπνίν θξίλεηαη 

αλαιφγσο ησλ εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ, θαη επηβάιιεη ηελ επηινγή φρη απιψο ησλ πξφζθνξσλ αιιά ησλ 

απνιχησο αλαγθαίσλ κέζσλ γηα ηελ ζεξαπεία ηεο ιεηηνπξγηθήο αλάγθεο ηνπ νηθείνπ θνξέα (πξβι. Η Σκ. 

15/2012, IV Σκ. 71/2012, 235, 167, 85/2010, 162, 147, 39/2009). Πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη εθηθηφο ν 

δηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ πεξηνξηζκψλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ 

λνκηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ, ν νπνίνο απνζθνπεί θαη ζηνλ δεκφζην έιεγρν ρξήζεο ησλ θνλδπιίσλ απφ ηηο 

αξρέο, θαη’ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο θαη ηεο δηαθάλεηαο, σο 

εηδηθψλ φξσλ δεκνζηνλνκηθήο λνκηκφηεηαο, πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαθέινπ φηη νη αξκφδηνη θνξείο πξνέβεζαλ ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

δεκνζίνπ ζθνπνχ ησλ νηθείσλ θνξέσλ (πξβι. Κιηκ. Πξνι. Η Σκ. 105/2012). 
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Αξηζκ. 2030/2014 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Γελ αζθεί επηξξνή ην γεγνλφο φηη ζηε δηαθήξπμε πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

ππεχζπλεο δήισζεο γηα ηα πξντφληα πνπ είλαη ζε αθζνλία δηαζέζηκα ζηελ ειεχζεξε αγνξά απφ φπνπ είλαη 

επρεξήο ε πξνκήζεηά ηνπο, αθνχ ε ζρεηηθή πξφβιεςε ηεο δηαθήξπμεο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., 

δηφηη, πξνερφλησο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, νθείιεη ν δήκνο  λα έρεη δηαζθαιίζεη φηη ηα 

πξνο πξνκήζεηα ηξφθηκα, ηα νπνία κάιηζηα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξννξίδνληαη λα θαηαλαισζνχλ 

απφ βξέθε θαη ελ γέλεη αλήιηθνπο πξνέξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην/παξαγσγφ. Τπφ ην πξίζκα απηφ 

δελ αξθεί ε αθεξεκέλε δέζκεπζε ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο φηη ζα παξαδψζεη πξντφληα ηνπ 

πξνθεξπρζέληνο είδνπο.  

 

Αξηζκ. 132/2013 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ, νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ 1.000.000 

επξψ, είλαη ε νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. Ζ ζπλδξνκή ηεο 

πξνυπφζεζεο απηήο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθνκηδή, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο α) 

πηζηνπνηεηηθνχ ηεο επνπηεχνπζαο ηελ εηαηξεία αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο, κε 

βάζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη νλνκαζηηθέο θαη β) αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 

κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Ζ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ 

νλνκαζηηθνπνίεζεο απνξξέεη επζέσο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 ηνπ π.δ. 82/1996 θαη 8 ηνπ λ. 

3310/2005 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αζθεί επηξξνή ην φηη ε ππνβνιή ηνπο ελδερνκέλσο δελ πξνβιέπεηαη ξεηά 

ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε άιισζηε ε παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπο είλαη δπλαηφ λα ζεξαπεπηεί 

κε κεηαγελέζηεξε πξνζθνκηδή ηνπο, αθνχ ε ππνρξέσζε απηή ζπληζηά νπζηψδε ηππηθή πξνυπφζεζε ηνπ 

παξαδεθηνχ ζπκκεηνρήο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο, ε παξάιεηςε ηεο νπνίαο θαζηζηά ηελ ππνβιεζείζα 

πξνζθνξά απαξάδεθηε (Δ Οινκ. Πξαθη. 27εο/29.11.2000, 9εο/28.3.2001, 10εο/6.6.2007, Σκ. 

Μείδνλνο χλζεζεο 2824/2011, VI Σκ. 929/2013, 896/2012, 2200, 2198, 2197/2011). 

 

Αξηζκ. 949/2014 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζπλάςεσο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο έξγσλ, νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ 

1.000.000,00 επξψ, είλαη ε νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. Ζ ζπλδξνκή 

ηεο πξνυπφζεζεο απηήο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθψλ: α) πηζηνπνηεηηθνχ ηεο επνπηεχνπζαο ηελ εηαηξεία αξρήο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο, κε βάζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη νλνκαζηηθέο ή Δλεκεξφηεηαο 

Πηπρίνπ (βι. απνθάζεηο Σκ. Μείδ. – Δπηακ. χλζ. Δι. πλ. 4482, 2493/2013 θ.α.) θαη β) αλαιπηηθήο 

θαηάζηαζεο κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα 
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ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. ηελ πεξίπησζε δε πνπ απφ ην πεξηερφκελν ηεο 

αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ηελ κεηέρνπζα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκνζίνπ έξγνπ 

αλψλπκε εηαηξεία πξνθχπηεη φηη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο απηήο είλαη άιιεο αλψλπκεο εηαηξείεο, πξέπεη, γηα ην 

παξαδεθηφ ηεο πξνζθνξάο ηεο, λα ζπλππνβάιινληαη δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ 

κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη γηα ηηο αλψλπκεο απηέο εηαηξείεο κεηφρνπο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, πνπ 

ιακβάλεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ, φπσο επίζεο ε ζπλππνβνιή ησλ ίδησλ δηθαηνινγεηηθψλ απαηηείηαη θαη γηα 

ειιεληθέο ή αιινδαπέο εηαηξείεο κεηφρνπο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ θ.ν.θ. (απφθαζε VI Σκ. 251/2012). Ζ 

ππνρξέσζε πεξαηηέξσ νλνκαζηηθνπνίεζεο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ δελ ηζρχεη σο πξνο ηηο εηζεγκέλεο 

ζηα Υξεκαηηζηήξηα θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο 

θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) εηαηξείεο (απνθάζεηο VI Δι. πλ. 21/2014, 2782/2011). Δμάιινπ, γηα ηε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε νη κεηέρνπζεο ζηνπο σο άλσ δηαγσληζκνχο εηαηξείεο 

ηεξνχλ εηδηθφ κεηνρνιφγην γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπο πνπ είλαη αλψλπκεο εηαηξείεο, ζην νπνίν 

θαηαρσξνχληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο κεηφρνπο θάζε αλψλπκεο εηαηξείαο πνπ είλαη κέηνρνο 

θ.ν.θ. κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

 

Αξηζκ. 27/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζπλάςεσο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ 1.000.000,00 

επξψ, είλαη ε νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή 

νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ζπλαξηάηαη απφ ηε ζπλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο 

πξνκήζεηαο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαη’ εθαξκνγή ζρεηηθνχ φξνπ ηεο δηαθήξπμεο δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κέξνο κφλν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ή γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα ππφ 

πξνκήζεηα είδε (Πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 120/2012, 86/2011, 46/2007, Απφθαζε VI Σκήκαηνο 2794/2012). 

Ζ ζπλδξνκή ηεο πξνυπνζέζεσο απηήο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθνκηδή, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθψλ: α) πηζηνπνηεηηθνχ ηεο επνπηεχνπζαο ηελ εηαηξεία αξρήο απφ ην 

νπνίν πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο, κε βάζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη νλνκαζηηθέο θαη β) 

αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε 

κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα 

(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Ζ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ απφ ην λφκν δηθαηνινγεηηθψλ νλνκαζηηθνπνίεζεο γηα ηελ αλψλπκε εηαηξεία πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε δεκφζην δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο, απνξξέεη επζέσο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

3310/2005, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3414/2005 θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο θαη δελ είλαη δπλαηή ε κεηαγελέζηεξε πξνζθνκηδή απηψλ, αθνχ ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπο 

ζπληζηά νπζηψδε ηππηθή πξνυπφζεζε ηνπ παξαδεθηνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο, ε παξάιεηςε ηεο νπνίαο 

θαζηζηά ηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά απαξάδεθηε (Δ.. πξαθη. Οινκ. ηεο 27εο Γελ. πλ. ηεο 29.11.2000, 

ηεο 9εο Γελ. πλ. ηεο 28.3.2001 θαη ηεο 10
εο

 Γελ.πλ. ηεο 6.6.2007, απνθ. Σκ. Μείδνλνο-Δπηακεινχο 

χλζεζεο 2824/2011 θαη VI Σκ. 796/2012, 2198, 2772/2011). Ζ σο άλσ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ 
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δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πθίζηαηαη γηα ηνπο αλαδεηρζέληεο πξνκεζεπηέο 

θαη γηα ην ζηάδην πξηλ ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επί πνηλή απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο απφ ην δηαγσληζκφ, φπσο πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, ηεο 

νπνίαο νη φξνη, σο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ δηνηθεηηθή πξάμε, έρνπλ δεζκεπηηθή ηζρχ ηφζν γηα ηνπο 

ππνςεθίνπο πξνκεζεπηέο φζν θαη γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. 

Με λνκίκσο θαη θαηά παξάβαζε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ έγηλε δεθηή πξνζθνξά εηαηξείαο, αθνχ 

απηή δελ θαηέζεζε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ζην ζηάδην πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. Ζ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ νλνκαζηηθνπνίεζεο 

ηφζν θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο φζν θαη ζην ζηάδην θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζπλαξηάηαη κε ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηεο εθάζηνηε 

πξνκήζεηαο θαη φρη απφ ηε πξνβιεπφκελε απφ ηε δηαθήξπμε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηκήκα 

ηεο πξνκήζεηαο ή ηελ θαηαθπξσζείζα ηηκή. Ζ ππνβνιή δε απφ ηελ εηαηξεία ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ 

ζην ζηάδην ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη κφλν, ελφςεη ηεο αξρήο ηεο ηππηθφηεηαο, ηνπ επηθαίξνπ ησλ 

εγγξάθσλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη νη ινηπέο 

πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο θαηάζεζαλ δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο θαη ζην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, 

δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ηελ πιεκκέιεηα απηή θαη θαζηζηά απνξξηπηέα ηελ πξνζθνξά ηεο σο άλσ 

εηαηξείαο. πλεπψο, ε θαηαθπξσηηθή απφθαζε είλαη κε λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 52/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Με λνκίκσο θαη θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. ζπλερίζηεθε, 

θαη’ επίθιεζε ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ν αθνξψλ ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ δηεζλήο 

δηαγσληζκφο, κε ηελ ππνβνιή λέσλ έγγξαθσλ θιεηζηψλ πξνζθνξψλ. Σνχην δηφηη, αλεμαξηήησο ηεο κε 

ζπλδξνκήο ησλ ηαζζφκελσλ απφ ηελ παξάγξαθν 1 πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ, ην άξζξν 22 δελ 

εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηαγσληζκψλ πνπ, φπσο ν ειεγρφκελνο, εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ π.δ. 60/2007. Καηά ζπλέπεηα κε λνκίκσο θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα πέληε εθ ησλ επηά 

πξνθεξπρζεηζψλ θαηεγνξηψλ εηδψλ ζηνπο αλαδεηρζέληεο ηέζζεξηο κεηνδφηεο πξνκεζεπηέο. 

 

Αξηζκ. 5/2012 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Νφκηκε ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ 

κε ηα ΔΛΣΑ γηα ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, δηφηη έρνπλ απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα γηα ηε δηαθίλεζε εληχπσλ 

ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

 

Αξηζκ. 122, 123/2012 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ, 78, 239/2011, 49/2012 πξάμεηο IV Σκήκαηνο 

Γηα λα είλαη επηηξεπηή ε απεπζείαο αλάζεζε, αλεμαξηήησο πνζνχ θαη’ επίθιεζε ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο, 

δελ αξθεί ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα λα πξνζηαηεχνληαη απφ δηθαηψκαηα απνθιεηζηηθφηεηαο, αιιά 

πξέπεη επηπιένλ ε παξαζθεπή ή ε παξάδνζή ηνπο λα είλαη δπλαηή κφλνλ απφ νξηζκέλν πξνκεζεπηή. 

ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ επηιεγέληνο πξνκεζεπηή, ππφ ηελ 

έλλνηα αθελφο ηεο κε χπαξμεο παξφκνησλ κε ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλησλ, πνπ λα κπνξνχλ λα 
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εμππεξεηήζνπλ εμίζνπ απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ηνπ δήκνπ, αθεηέξνπ γηα ιφγνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ 

πξνζηαζία δηθαησκάησλ απνθιεηζηηθφηεηαο, ηεο κε χπαξμεο αληαγσληζηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ ή 

πξνκεζεπηψλ ηνπ δεηνχκελνπ πξντφληνο. 

 

Αξηζκ. 2270/2013 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Μεηά ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.), ε ιεηηνπξγία 

ηεο νπνίαο άξρηζε ζηηο 6.6.2012, δειαδή κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

πνπ εκπίπηεη ιφγσ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ π.δ. 59/2007 θαη 60/2007, 

απαηηείηαη σο νπζηψδεο ηχπνο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, ε δηαηχπσζε πξνεγνχκελεο ζχκθσλεο γλψκεο 

απφ απηήλ. Δλφςεη, φκσο, ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ 

ιφγσ κε έγθαηξεο ή πιεκκεινχο ελεκέξσζεο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνβιεπφκελε 

δηαδηθαζία, θαηά πιάζκα ηνπ λφκνπ δελ είλαη πιεκκειείο νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ 

πνπ εθδφζεθαλ κέρξη 31.12.2012, ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., είηε γηαηί 

δελ ππνβιήζεθαλ θαζφινπ είηε γηαηί δελ ππνβιήζεθαλ εγθαίξσο ζε απηήλ (βι. νηθεία αηηηνινγηθή έθζεζε 

ηξνπνινγίαο - πξνζζήθεο ηνπ άξζξνπ 61 ζην ζρέδην ηνπ λ. 4146/2013). 

 

Αξηζκ. 3209/2013 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ππνπεξ. δδ' ηνπ λ. 4013/2011 (Α΄ 204), φπσο ίζρπαλ θαηά 

ηνλ θξίζηκν ρξφλν θαη πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, απφ 18-4-2013, απφ ην άξζξν 61 παξ. 1 ηνπ λ. 

4146/2013, ζπλάγεηαη φηη νη απνθάζεηο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ απεπζείαο 

αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ άξζξσλ 24 θαη 25 ηνπ π.δ. 60/2007, εθδίδνληαη θαηφπηλ 

ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. ηελ έλλνηα ησλ θαηά ηα σο άλσ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αξρήο, 

εκπίπηνπλ θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο. Πεξαηηέξσ, ζπλάγεηαη φηη ε πξνεγνχκελε ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Αξρήο απαηηείηαη γηα ηηο ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθφ 

πεδίν ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή ε εθηηκψκελε αμία απηψλ είλαη ίζε ή αλψηεξε ηνπ 

πνζνχ ησλ 5.278.000 επξψ. Άιισζηε, ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε δελ ήηαλ λα  πξνεγείηαη γηα ην 

ζχλνιν ηεο θαηεγνξίαο απηήο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ), 

δειαδή αθφκε θαη γηα απηέο πνπ ήηαλ κηθξήο ή θαη αζήκαληεο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο, ε 

πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αξρήο. Ζ αλσηέξσ εξκελεπηηθή εθδνρή επηθπξψζεθε θαη απφ ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 61 παξ. 1 ηνπ λ. 4146/2013, ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ ππνπεξ. (δδ) ηεο πεξ. 

(γ) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4013/2011, θαη φξηζε ξεηά φηη ε πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αξρήο 

απαηηείηαη γηα ηηο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο «εκπίπηνπλ, ιφγσ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπο, ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ». Ζ δηάηαμε απηή, κε ηελ νπνία, θαηά ηελ νηθεία 

αηηηνινγηθή έθζεζε, «απνζαθελίδεηαη» γηα πνηεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε 

γλψκε ηεο Αξρήο, είλαη, ελφςεη ησλ εχινγσλ ακθηβνιηψλ σο πξνο ηελ αθξηβή εξκελεία ηεο (βι. θαη 
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άξζ. 2 παξ. 1 ηνπ λ. 4013/2011), γλεζίσο εξκελεπηηθή θαη επνκέλσο αλαδξάκεη ζηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο αξρηθήο δηάηαμεο (άξζξν 77 ηνπ πληάγκαηνο).  

Ζ αηηνχζα δελ ππείρε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο πξνεγνχκελεο ζχκθσλεο γλψκεο 

ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ε αξρηθή ζχκβαζε, επί ηεο νπνίαο 

ζπλήθζε ε ειεγρφκελε πξψηε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε, δελ ππαγφηαλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ π.δ. 

60/2007. Σνχην δε δηφηη ε αμία ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, είηε κεκνλσκέλσο είηε αζξνηδφκελε κε ηελ αμία ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο, ππνιείπεηαη ηνπ νξίνπ ησλ 5.278.000 επξψ ηνπ π.δ. 60/2007. Δπνκέλσο, κε λνκίκσο 

έθξηλε ην Κιηκάθην, κε ηελ ήδε πξνζβαιιφκελε πξάμε ηνπ, φηη απαηηείην ελ πξνθεηκέλσ ε ηήξεζε ηνπ σο 

άλσ νπζηψδνπο ηχπνπ γηα ηε ζχλαςε ηεο ειεγρφκελεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Αξηζκ. 38/2014 πξάμε ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Μεηά ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ..Τ.) θαη ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ηηο 7.6.2012, δειαδή κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο ζηηο 6.3.2012, ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζθπγήο ζηε 

δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαηά ηα άξζξα 24 ή 25 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007, απαηηείηαη, σο νπζηψδεο 

ηχπνο ηεο δηαδηθαζίαο, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο γηα ηελ έγθξηζε ζπλάςεσο ηεο 

ζπκβάζεσο, ε δηαηχπσζε πξνεγνχκελεο γλψκεο απφ ηελ αλσηέξσ Αξρή. Καηά ζπλέπεηα, απφ ηηο 

7.6.2012 θαη εθεμήο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία αλαζέηνπζα αξρή, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, θξίλεη αλαγθαία ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκαηεχζεσο νθείιεη, πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απνθάζεσο γηα ηελ αλάζεζε απφ ην αξκφδην 

φξγαλν, λα ππνβάιεη ην θάθειν κε φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία ελψπηνλ ηεο αλσηέξσ Αξρήο, πξνθεηκέλνπ 

απηή λα αζθήζεη ηε γλσκνδνηηθή ηεο αξκνδηφηεηα. Δάλ δε ν αλαζέησλ θνξέαο δελ ππνβάιιεη ην θάθειν 

ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηεο Αξρήο, ηπρφλ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα ηε ζχλαςε ηεο 

ζπκβάζεσο είλαη παξάλνκε σο εθδνζείζα θαηά παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο (βι. απνθ. 

4001/2013, 4700/2013, 506/2014 Σκ. Μείδ. – Δπηακ. χλζ., 2556/2013 VI Σκ., 63/2013 Σ΄ Κιηκ. Δι. 

πλ.). 

 

Αξηζκ. 1958/2014 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

ηηο πεξηπηψζεηο πξνζθπγήο απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ηα 

άξζξα 24 θαη 25 ηνπ π.δ. 60/2007, απαηηείηαη σο νπζηψδεο ηχπνο ηεο δηαδηθαζίαο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ε δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο απφ ηελ 

Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.), ηπρφλ δε κε ππνβνιή ηνπ θαθέινπ 

ελψπηνλ ηεο αλσηέξσ αξρήο θαζηζηά ηελ απφθαζε γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο παξάλνκε, σο 

εθδνζείζα θαηά παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο, εμαηξνπκέλσλ σζηφζν ησλ πεξηπηψζεσλ 

ζπλδξνκήο αλσηέξαο βίαο. 

Σν Σκήκα θξίλεη φηη ζπλέηξεμαλ ελ πξνθεηκέλσ νη επηθαινχκελεο απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο θαη άξα 

λνκίκσο ν αηηψλ Γήκνο πξνζέθπγε ζηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, νη δε δηαζηάζεηο 

ησλ σο άλσ επηθαινχκελσλ απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ, θαηαηάζζνπλ απηέο, φρη απιψο ζηελ έλλνηα ηνπ 
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έθηαθηνπ θαη αηθλίδηνπ γεγνλφηνο αιιά ζηελ εηδηθφηεξε έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, γηα ην ιφγν δε απηφ 

λνκίκσο ε αηηνχζα πξνζέθπγε ελ πξνθεηκέλσ ζηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε γλψκε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

 

Αξηζκ. 92/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Μεηά ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) θαη ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο απφ 6.6.2012, δειαδή κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο ζηηο 6.3.2012, ζηηο πεξηπηψζεηο ζχλαςεο ζχκβαζεο κε 

ηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ή ρσξίο δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο, θαηά ηα άξζξα 24 θαη 25 ηνπ 

π.δ/ηνο 60/2007, απαηηείηαη, σο νπζηψδεο ηχπνο ηεο δηαδηθαζίαο, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο έγθξηζεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε δηαηχπσζε πξνεγνχκελεο γλψκεο απφ ηελ αλσηέξσ 

Αξρή. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη αλαγθαία ηε ζχλαςε ζπκβάζεσο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ σο άλσ άξζξσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο, νθείιεη, πξηλ απφ ηελ ιήςε απφθαζεο πεξί ζχλαςεο ζχκβαζεο, λα 

ππνβάιεη ην θάθειν κε φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία ελψπηνλ ηεο αλσηέξσ Αξρήο, πξνθεηκέλνπ απηή λα 

αζθήζεη ηε γλσκνδνηηθή ηεο αξκνδηφηεηα. Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ γλσκνδνηηθήο αξκνδηφηεηαο, πνπ 

δηελεξγείηαη ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, νθείιεη λα ζέβεηαη ηε ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλε αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (άξζξν 

98 ηνπ πληάγκαηνο), ε νπνία αζθείηαη ζην πιαίζην ησλ ειεγθηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε ηηο εγγπήζεηο 

πνπ απηφ απνιακβάλεη σο Αλψηαην Γηθαζηήξην θαη ζπλεπψο, ε δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηελ Δληαία 

Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δελ κπνξεί λα νδεγεί ζηε καηαίσζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, εθφζνλ φκσο, ε αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, φηη ν 

θάθεινο ηεο δηεμαρζείζαο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Διεγθηηθφ πλέδξην (βι. απφθ. Σκ. Μείδ. 

πλζ. Δι. πλ. 506/2013, φπνπ θαη κεηνς.). 

Ο αηηνχκελνο έιεγρνο λνκηκφηεηαο δελ κπνξεί λα δηελεξγεζεί απφ ην παξφλ Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ ζην ρξνληθφ απηφ ζεκείν, δειαδή κεηά ηελ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ σο άγνλνπ θαη πξηλ απφ ηε 

ιήςε απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, 

θαζφζνλ ζην ζηάδην απηφ δελ πθίζηαηαη δηαθξηηφ ηκήκα επηκέξνπο θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Πεξαηηέξσ, λαη κελ δελ κπνξεί ε αξλεηηθψο δηαηππσζείζα γλψκε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., λα νδεγήζεη ζηε 

καηαίσζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πιελ φκσο, δελ ππήξμε ελ πξνθεηκέλσ, 

εθδήισζε ηεο βνχιεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ην δε θαηαηεζέλ αηηηνινγηθφ ππφκλεκα ηνπ Αληηδεκάξρνπ πεξί ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ 

ηεο ππφζεζεο γηα έιεγρν ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο ζην παξφλ Κιηκάθην ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πξνζθνκηζζέλ ζρέδην απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ην νπνίν δελ ζπληζηά εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ 

ηελ ειιείπνπζα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί πξνζθπγήο ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία.  

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη πξφσξα θαη απαξάδεθηα δεηείηαη απφ ηνλ δήκν ε δηελέξγεηα ηνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ. 
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Αξηζκ. 254/2012 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Νφκηκε ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ 

θαη’ επίθιεζε ιφγσλ πξνζηαζίαο απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ. ηελ έλλνηα ησλ απνθιεηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ πξνζθπγή ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ θάηνρν ησλ δηθαησκάησλ 

απηψλ, ζπγθαηαιέγνληαη θαη εθείλα πνπ απνξξένπλ απφ ηε δεκηνπξγία έξγσλ πξνζηαηεπφκελσλ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ (άξζξα 2, 42 θαη 43 λ. 2121/1993).  

 

Αξηζκ. 143/2013 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ π.δ. 60/2007 ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα ιφγνπο ηερληθνχο, φπσο ε 

θαηνρή απνθιεηζηηθψλ ηερληθψλ κέζσλ, γλψζεσλ ή κεζφδσλ ή γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζηαζία δηθαησκάησλ απνθιεηζηηθφηεηαο, θαζίζηαηαη απνιχησο αλαγθαίν λα αλαηεζεί ε παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο ζε ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν. Ζ πξνυπφζεζε απηή ζπληξέρεη γηα ππεξεζίεο πνπ δελ ππφθεηληαη 

ζε αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά, ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη 

νη ππεξεζίεο απηέο, ιφγσ ησλ ηδηαδνπζψλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ηεο ηερληθήο ππνδνκήο πνπ απαηηνχλ, 

δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ άιινπο παξέρνληεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 δελ 

εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ νη δεηνχκελεο ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα. Γελ αξθεί, δειαδή, ν αλάδνρνο λα είλαη απιψο ηθαλφο λα παξάζρεη έζησ θαη κε ηνλ 

πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο, αιιά απαηηείηαη λα είλαη θαη ν κνλαδ ηθφο 

έλαληη νηνπδήπνηε άιινπ παξέρνληνο αλάινγεο ππεξεζίεο (Δ VI Σκ. 798/2012, IV Σκήκα πξ. 

53/2000). Δμάιινπ, απφ ηε θχζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, επηβάιιεηαη λα πξνθχπηεη θάζε θνξά πιήξεο θαη ζαθήο αηηηνινγία γηα ηε ζπλδξνκή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε δε ζρεηηθή θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ππφθεηηαη, 

σο λνκηθή, ζε πιήξε έιεγρν νξζήο εθηίκεζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ απφ ην Γηθαζηήξην. Σέινο, θαηά ηα 

παγίσο θξηζέληα απφ ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη δηαηάμεηο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αλάζεζε κε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, νη νπνίεο εηζάγνπλ παξεθθιίζεηο απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κεηά απφ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πξέπεη λα εξκελεχνληαη ζπζηαιηηθά, ην δε βάξνο απφδεημεο φηη ζπληξέρνπλ πξάγκαηη νη 

εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ παξέθθιηζε θέξεη ε αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία ηηο 

επηθαιείηαη. 

 

Αξηζκ. 88/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο είλαη ζχλλνκε κεηά απφ καηαίσζε δηαγσληζκνχ ιφγσ κε ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ, ππφ ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε ηεο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ κέξνπο ηνπ θιεζέληνο λα 

ζπκκεηάζρεη ζηε δηαπξαγκάηεπζε ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή. Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζπληζηά 

εθδήισζε ηεο δέζκεπζήο ηνπ λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ηεζέληεο απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή φξνπο θαη κε ην θαζνξηδφκελν ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα. Χο εθ 
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ηνχηνπ, κε λνκίκσο αλαηίζεηαη απεπζείαο ζε ζπκκεηάζρνληα ζε δηαπξαγκάηεπζε πξνκεζεπηή είδνο, γηα 

ην νπνίν απηφο νπδεκία πξνζθνξά ππέβαιε. 

Με λνκίκσο απνθιείεηαη πξνζθνξά ζπκκεηέρνληνο ζε δηαγσληζκφ πξνκεζεπηή, κε ηελ αηηηνινγία φηη κε 

λνκίκσο πξνζθφκηζε επηθπξσκέλν απφ δηθεγφξν αληίγξαθν έλνξθεο ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ 

δήισζεο. (πξβι. ηΔ 186072008, 985/2009 θ.α.). 

Με λφκηκα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ, αλέζεζε ηελ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ ζε 

πξνκεζεπηή, δηφηη θαηά ηελ πξνεγεζείζα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο δελ είρε ππνβάιεη πξνζθνξά 

παξφηη είρε πξνζθιεζεί πξνο ηνχην. Καηά ζπλέπεηα, ειιείςεη νηαζδήπνηε δέζκεπζεο ηνπ αλαθεξπρζέληνο 

αλαδφρνπ πξνκεζεπηή λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ηεζέληεο απφ ηνλ 

Γήκν φξνπο θαη κε ην θαζνξηζηέν κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα, ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο ησλ θαπζίκσλ ζηεξείηαη εξείζκαηνο θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη κε λφκηκε. 

Με λφκηκα ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απέξξηςε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο 

ρσξίο εηδηθή αηηηνιφγεζε, δηφηη θαη’ εζθαικέλε εξκελεία ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ππέιαβε σο κε λφκηκν 

ην πξνζθνκηζζέλ απφ ηε δηαγσληδφκελε εηαηξεία, επηθπξσκέλν απφ δηθεγφξν σο αθξηβέο, αληίγξαθν ηεο 

ελψπηνλ πκβνιαηνγξάθνπ, θαη’ άξζξν 7 παξ. 6 εδ. 1 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. δνζείζαο πξνο ζπκπιήξσζε ησλ 

ππνβιεζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο Αζήλαο, έλνξθεο βεβαίσζεο-δήισζεο ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο πεξί ηνπ φηη απηή δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή, θνηλή ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή ή εηδηθή δηαρείξηζε, ππφ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, 

ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο, θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθαζηζηεί ε ιχζε ηεο ή ε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε, νχηε έρεη 

αλαθιεζεί ε άδεηα ζχζηαζήο ηεο. 

 

Αξηζκ. 150/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εξγνιεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηψο πξνβιέπνληαη 

θαηά ηξφπν πεξηνξηζηηθφ, ζηηο νηθείεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο (Οινκ.ηΔ 1351/1954, Α.Π. 116/1953, πξάμε Η 

Σκ. Δι.πλ. 193/1991), νη νπνίεο, θαζψο εηζάγνπλ παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ηνπ αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ 

δηαγσληζκνχ, είλαη ζηελά εξκελεπηέεο θαη ην ζρεηηθφ βάξνο απφδεημεο θέξεη φπνηνο ηηο επηθαιείηαη. 

Πεξαηηέξσ, επηινγή ηεο αλσηέξσ θιεηζηήο δηαδηθαζίαο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ρσξεί θαη ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ γηα ιφγνπο ηερληθνχο (φπσο ε θαηνρή απνθιεηζηηθψλ ηερληθψλ κέζσλ, γλψζεσλ ή 

κεζφδσλ) ή ζρεηηδφκελνπο κε ηελ πξνζηαζία δηθαησκάησλ απνθιεηζηηθφηεηαο, νη ζπκβαηηθέο εξγαζίεο 

δχλαληαη λα εθηειεζζνχλ κφλνλ απφ νξηζκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα. Σνχην εηδηθφηεξα ζεκαίλεη φηη δελ αξθεί 

ηα επίκαρα πξντφληα λα πξνζηαηεχνληαη απφ δηθαηψκαηα απνθιεηζηηθφηεηαο, αιιά πξέπεη επηπιένλ ε 

θαηαζθεπή ή ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο ζην έξγν λα είλαη δπλαηή κφλνλ απφ νξηζκέλν εξγνιήπηε. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη ε 

κνλαδηθφηεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ε θαηαιιειφηεηα ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ νπνίνπ δελ ππφθεηληαη ζε αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά, δηαθνξεηηθά ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 
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αλάζεζεο δελ είλαη λφκηκε (πξβι. απφθαζε Σκ. Μείδνλνο-Δπηακεινχο χλζεζεο Δι.πλ., απνθάζεηο 

3218, 3100/2012, 2378/2011, 2055/2010, 3334/2009 VI Σκ. Δι.πλ., βι. απφθαζε 3015/2012 VI Σκ. 

Δι.πλ.). 

Με λφκηκε ε αλάζεζε εθηέιεζεο έξγνπ θαη’ επίθιεζε απνθιεηζηηθφηεηαο, θαζφζνλ δελ ζπληξέρεη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε πξνυπφζεζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή-εξγνιήπηε, πνπ δηθαηνινγεί 

θαηά λφκν ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο. Καη ηνχην 

δηφηη, ν Γήκνο θέξεη δελ απνδεηθλχεη κε βεβαηφηεηα ηελ αλππαξμία άιισλ εξγνιεπηψλ, ηθαλψλ λα 

εμππεξεηήζνπλ εμίζνπ απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ εηδηθά σο πξνο ηε δηάλνημε 

νπψλ επί μπινηχπνπ κε πιάθεο zoellner, αιιά νχηε θαη ηελ θαηνρή απνθιεηζηηθψλ ηερληθψλ κέζσλ, 

γλψζεσλ ή κεζφδσλ απφ ηηο πξνζθιεζείζεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, ψζηε απηέο λα ζεσξεζνχλ 

κνλαδηθέο θαηάιιειεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. Ζ αλσηέξσ παξαδνρή εληζρχεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ηέηνηα ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ηνπ εξγνιήπηε (εκπεηξία ζε θηίξηα κε πιάθα zoellner) δελ 

απαηηήζεθε απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε, πεξαηηέξσ, δε, αθφκα θαη ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ επίκαρνπ έξγνπ 

απιψο πεξηνξίζηεθε ζηελ επηζήκαλζε φηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηάλνημε νπψλ ζηελ 

πιάθα θαη ζηελ ηνηρνπνηία, επηζήκαλζε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα απεπζχλεηαη πξνο θάζε εξγνιήπηε θαη 

λα ηεξείηαη απφ νπνηνδήπνηε αλάδνρν. ε θάζε πεξίπησζε, ε απφθαζε πξνζθπγήο ζηελ εμαηξεηηθή 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε ηεο λα είλαη πιήξσο θαη ζαθψο αηηηνινγεκέλε 

σο πξνο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο, αληηζέησο, ελ πξνθεηκέλσ, ε ζρεηηθή θξίζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο (ε νπνία σο λνκηθή, ππφθεηηαη ζε πιήξε έιεγρν νξζήο εθηίκεζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ 

απφ ην Γηθαζηήξην) πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή αλαθνξά ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επίκαρνπ 

θηηξίνπ, ρσξίο λα αηηηνινγεί κε επάξθεηα ηελ αδπλακία ησλ εξγνιεπηψλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ ελ γέλεη (πιελ 

ησλ πξνζθιεζεηζψλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ) λα πινπνηήζνπλ κε επηηπρία ην αλαηεζέλ έξγν. Καη’ 

αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε δαπάλε, ε νπνία εξείδεηαη ζε κε λφκηκε δηαδηθαζία αλάζεζεο, 

παξίζηαηαη επίζεο κε λφκηκε, ζπλεπψο ην έληαικα απηφ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 75/2012 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ δήκνπ, δηφηη:  

- δελ πξνζδηνξίδνληαη επαξθψο νη εμαηξεηηθέο εθείλεο ζπλζήθεο πνπ επηβάιινπλ ηελ αλάζεζή ηεο, 

- δελ απνδεηθλχεηαη ε αλεπάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δήκνπ λα εθηειέζεη ηηο αλαηηζέκελεο εξγαζίεο, 

- δελ αηηηνινγείηαη εηδηθψο ε κε πξνζθπγή ηνπ δήκνπ ζε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηνλ νηθείν ΦΟΓΑ, 

- δελ πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ θαη ηα ίδηα κέζα ηνπ 

δήκνπ, 

- δελ πξνζδηνξίδεηαη ε πνζφηεηα ησλ αλαηηζέκελσλ ππεξεζηψλ (αλζξσπνψξεο εξγαζίαο αλά κεηξηθφ 

πξνζδηνξηζκφ απνξξηκκάησλ θαη είδνο εξγαζίαο). 

 

Αξηζκ. 307/2012 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ θαη 2803/2012 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ δήκνπ, δηφηη:  
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- δελ πξνζδηνξίδνληαη επαξθψο νη εμαηξεηηθέο εθείλεο ζπλζήθεο πνπ επηβάιινπλ ηελ αλάζεζή ηεο ζε 

ηδηψηε, 

- απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο απφθαζεο δελ πξνθχπηεη φηη πιεξνχηαη ην θξηηήξην ηεο νηθνλνκίαο 

θιίκαθαο, δειαδή, ε αλάζεζε ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο ζε ηξίην δελ παξίζηαηαη σο νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνπζα, 

- ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζπγθξνηήζεθε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ελψ αξκφδην φξγαλν γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία δηεμάγεη θαη 

θαηαθπξψλεη φιεο ηηο δεκνπξαζίεο. 

 

Αξηζκ. 319/2012 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Νφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ δήκνπ, δηφηη ε απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε (VI Σκήκα 1140/2012 θαη VII 191/2010) θαη δελ 

πξνθχπηεη παξαρψξεζε ρξήζεο κεραλεκάησλ απφ ην Γήκν ζηελ εηαηξεία, ελψ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 

ηεο αλαδφρνπ ππάξρεη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο. 

 

Αξηζκ. 223/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ππεξεζηψλ ζπιινγήο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζε ηδηψηε, θαζφζνλ ε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δελ παξίζηαηαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 

ηνπ λ.3979/2011. Δηδηθφηεξα, δελ ηεθκεξηψλεηαη ε αδπλακία ηνπ ηειεπηαίνπ λα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο, αληηζέησο αλαθέξεηαη γεληθά θαη αφξηζηα έιιεηςε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο. Δπίζεο, δελ αηηηνινγείηαη ε επίηεπμε νηθνλνκίαο θιίκαθαο απφ ηελ αλσηέξσ 

αλάζεζε. 

 

Αξηζκ. 335/2013, 50/2014 πξάμεηο Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.3979/2011, πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο 

νπνίεο νη δεκνηηθέο αξρέο κπνξνχλ ζπκπιεξσκαηηθά λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηξίηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ 

δεκνηηθψλ ρψξσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θάζε θνξά θαη νθείινληαη ζηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο (νξεηλφηεηα, λεζησηηθφηεηα, απνκαθξπζκέλνη νηθηζκνί, πνιινί θαη δηάζπαξηνη ζηελ πεξηθέξεηα 

ηνπ δήκνπ δεκνηηθνί ρψξνη θαη θηίξηα, θ.ν.θ.), πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά, θαη απφ 

άπνςε νηθνλνκίαο θιίκαθαο, κε ζεβαζκφ πάληα ζην πεξηβάιινλ, ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, πνπ ιφγσ 

ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή θαζηεξσκέλσλ κεζφδσλ θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ νη δήκνη έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Δλφςεη, δε, ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ 

απαηηείηαη ηφζν ε εμεηδίθεπζε ησλ φξσλ ηνπο φζν θαη ε έγθξηζή ηνπο απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ν 

έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζε ηδηψηε απαηηείηαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
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ιακβαλνκέλε κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, κε ηελ νπνία ηεθκεξηψλεηαη ε 

αδπλακία εθηέιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ κε ίδηα κέζα θαη πξνζδηνξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ην 

αληηθείκελν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε δηάξθεηα θαη ε πεξηνρή, εληφο ηεο νπνίαο απηέο 

παξέρνληαη (απνθ. VI Tκ. Δι.πλ. 800, 1140/2012, 2754/2011, πξάμεηο VII Σκ. 73/2012, Κιηκ. ζην VII Tκ. 

91, 244/2012, 335/2013). 

 

Αξηζκ. 50/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο έρνπλ 

επαξθή αηηηνινγία, φπσο άιισζηε απαηηείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3979/2011, δνζέληνο 

φηη ην κελ, πθίζηαηαη αλεπάξθεηα ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Σκήκα θαζαξηφηεηαο κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ησλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, κε αλαιπηηθφ πίλαθα ησλ ππεξεηνχλησλ εηδηθνηήησλ θαη ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ θαη εκηθνξηεγψλ απηνχ, ην δε, νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ, φπσο νξεηλφηεηα, ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία πξέπεη λα 

παξαζρεζνχλ νη ππεξεζίεο, πξνζβαζηκφηεηα, δηθαηνινγνχλ ηελ αλάζεζε απηή. Πεξαηηέξσ, ην γεγνλφο φηη 

νη αλάγθεο θαζαξηφηεηαο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ, θαηά ηνπο κήλεο πνπ πξνεγνχληαη θαη έπνληαη ηνπ 

δηαζηήκαηνο πνπ θαιχπηνπλ νη επίκαρεο ζπκβάζεηο, θαιχπηνληαλ κε ίδηα κέζα ηνπ Γήκνπ θαη απφ ην 

κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ, κε ζπλδξνκή ζπκβαζηνχρσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (νθηψ θαη δχν κελψλ) δελ 

αζθνχλ επηξξνή ζηε λνκηκφηεηα ησλ εληειιφκελσλ δαπαλψλ. Καη ηνχην δηφηη, ηφζν νη αλάγθεο 

θαζαξηφηεηαο ησλ σο άλσ πεξηνρψλ, φζν θαη ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

εληφο ηνπ έηνπο, αλάινγα κε ηελ επνρή (απμεκέλεο αλάγθεο θαζαξηφηεηαο θαηά ηνπο κήλεο κε πςειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο, απνδπλάκσζε ηνπ δεκνηηθνχ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ ρνξήγεζεο θαινθαηξηλψλ αδεηψλ 

θαη αληίζηνηρα επαχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηνπο κήλεο πξφζιεςεο ζπκβαζηνχρσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ), ελψ, πεξαηηέξσ, ε πξφζιεςε επηπξφζζεηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, δελ ζπλεπάγεηαη επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ θαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηνπλ νη επίκαρεο ζπκβάζεηο (Απξίιηνο - Οθηψβξηνο). 

Αιπζηηειψο πξνβάιιεηαη, σο ιφγνο δηαθσλίαο, ε κε αλαγξαθή ζηα δπγνιφγηα (εκεξήζηα δειηία 

πξνζέιεπζεο απνξξηκκαηνθφξσλ ζην ΥΤΣΑ) ηνπ νλφκαηνο ηεο εηαηξίαο, ηνπ αξηζκνχ αδείαο ηεο, ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ νλφκαηνο ηνπ παξαιαβφληνο ππαιιήινπ ηνπ Υ.Τ.Σ.Α., δνζέληνο φηη ηα 

δειηία απηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ απαηηνχκελσλ θαηά λφκν δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ εληειιφκελσλ δαπαλψλ, αιιά αξθεί ε χπαξμε ησλ βεβαηψζεσλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

αλαηεζεηζψλ ππεξεζηψλ. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, νη εληειιφκελεο κε ηα ειεγρφκελα ρξεκαηηθά 

εληάικαηα πιεξσκήο δαπάλεο είλαη λφκηκεο. 

 

Αξηζκ. 140/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ ζπιινγή θαη ε κεηαθνξά ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο. Ζ ζρεηηθή 

άδεηα, ππφ ην πξντζρχζαλ θαζεζηψο ηεο 50910/2727/2003 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο εθδηδφηαλ απφ 

ηνλ Ννκάξρε, ζηελ έδξα ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ζηελ 

έλλνηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη θαη ε ζπιινγή θαη κεηαθνξά απηψλ. Ήδε, κε ην Ν. 4042/2012 αξκφδηα γηα ηε 
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ρνξήγεζε άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ είλαη ε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο 

θαη Υσξνηαμίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηεο πεξηνρήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπιινγή θαη 

κεηαθνξά.  

Με λνκίκσο αλαηέζεθαλ νη εξγαζίεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζε ηδηψηε, ν νπνίνο θαηά ην ρξφλν 

θαηαθχξσζεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, δελ δηέζεηε ηελ απαηηνχκελε θαηά λφκν άδεηα γηα ηε ζπιινγή θαη 

κεηαθνξά ζηεξεψλ (κε επηθίλδπλσλ) απνβιήησλ θαη σο εθ ηνχηνπ ε εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ 

έληαικα δαπάλε πνπ αθνξά ηελ ακνηβή ηνπ γηα ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, δελ είλαη λφκηκε. πγγλσζηή 

πιάλε. 

 

Αξηζκ. 218/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα ζπκπεξηιήθζεθε φξνο ζην ζπκβαηηθφ ηεχρνο ηεο γεληθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ζηε 

ζχκβαζε, πεξί απφδνζεο ζηνλ αλάδνρν πξνο ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ 

(κεηαμχ άιισλ, θνξησηή, πξνσζεηήξα γαηψλ, θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θαζψο θαη βπηηνθφξνπ απηνθηλήηνπ) 

θαη ζπλεπψο δελ πάζρεη ηφζν ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ε ζχκβαζε. Σνχην δηφηη, κεηά ηελ 

αλαγσγή ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, 

κεηαθφξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθχθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο, ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο θαη αμηνπνίεζεο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο 

πθηζηακέλσλ ρψξσλ ελαπφζεζεο, ζε ηνπηθή ππφζεζε θαη ηελ ζπλαθφινπζε αλάζεζε ηεο σο άλσ 

ππεξεζίαο ζε ηδηψηεο, ζε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο αδπλακίαο αζθήζεψο ηεο απφ ην Γήκν, ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 4 ηνπ λ. 2503/1997 πεξηνξίζζεθε θαη πιένλ δελ θαηαιακβάλεη ηελ 

πεξίπησζε ρξήζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ απφ αλάδνρν ηδηψηε ζηα πιαίζηα λνκίκσο, θαηαξηηζζείζαο 

ζχκβαζεο αλάζεζεο ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ.  

 

Αξηζκ. 219, 408/2009, 387/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο θαη 38/2012, 13/2015 πξάμεηο Κιηκαθίνπ 

πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο, απαηηείηαη δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ζε κηα ηνπηθή 

εθεκεξίδα πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηά ηνπ. 

 

Αξηζκ. 76/2009 πξάμε IV Σκήκαηνο 

ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ, δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο. 

 

Αξηζκ. 39, 316/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο θαη 33/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ 

δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ Ο.Σ.Α., εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 28/1980. 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξφρεηξν δηαγσληζκφ) εθφζνλ ε 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην θαζνξηζζέλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

πνζφ, κεηά απφ δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία 
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εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ, πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο (άξζξν 11 παξ. 5 

ηνπ π.δ/ηνο 28/1980). Ζ έγθξηζε θαη θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλεηαη κε 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Αξηζκ. 39, 316/2011 Πξάμεηο VII Σκήκαηνο, 289/2014, 54, 137/2015 Πξάμεηο Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ 

Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3852/2010 δελ ηζρχεη πιένλ ε πξνγελέζηεξε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. πνπ πξνέβιεπε αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 

Γεδνκέλνπ φηη αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη, ζχκθσλα 

κε ην λ.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ε εληειιφκελε δαπάλε παξίζηαηαη κε λφκηκε, 

αθνχ ν Γήκαξρνο κε απφθαζή ηνπ θαηαθχξσζε ην απνηέιεζκα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ.  

πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 54/2015 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη Γ.Δ.Τ.Α., ιφγσ ηεο θχζεψο ηνπο σο ζπλδεδεκέλσλ κε ηνπο Ο.Σ.Α., εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ λ. 2286/1995 (βι. άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. β΄ θαη δ΄), ελψ σο πξνο ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε, εθηέιεζε, 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

1069/1980, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

εθάζηνηε ηζρχνληνο Γεκνηηθνχ Κψδηθα (βι. απφθ. 2229/2011 VI Σκ. θαη πξάμεηο 2/2011 VI Σκ., πξάμεηο 

128/2012, 280/2011, 138/2008 VII Tκ. Δι.πλ.). Δπνκέλσο, σο πξνο ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ, 

εηδηθφηεξα, ησλ Γ.Δ.Τ.Α., ελφςεη θαη ηνπ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ησλ παξερφκελσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

απηέο, θαζ’ ππνθαηάζηαζε ησλ Γήκσλ, ππεξεζηψλ, εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Γεκνηηθνχ Κψδηθα.  

Πεξαηηέξσ, ζπλάγεηαη φηη γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ Γ.Δ.Τ.Α., εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο 

απηψλ δελ εκπίπηεη ζηα φξηα εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ εθαξκφδνληαη, γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

έρνπλ ζπλαθζεί κεηά ηελ 1.1.2007, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Γεκνηηθνχ Κψδηθα (άξζξν ηέηαξην ηνπ 

λ. 3463/2006, ΦΔΚ Α΄ 114) θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ σο άλσ λνκνζεηήκαηνο, νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 28/1980.  

Αξκφδην φξγαλν γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο κειέηεο θαη θαηαθχξσζεο ηεο 

απφθαζεο δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α., ππέξ ηνπ 

νπνίνπ ζπληξέρεη ην ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο.  

Σν γεγνλφο φηη επειέγε ε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν 

νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα, αληί ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ιφγσ πνζνχ, δελ αλαηξεί ηα αλσηέξσ, θαζφζνλ, 

εθφζνλ επειέγε ε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, έπξεπε λα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο απηνχ. πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 191/2012 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 
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Καηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007 αλαξηήζεθε ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ζην 

πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ πξηλ απφ ην ρξφλν απνζηνιή ηεο πεξίιεςεο απηήο πξνο δεκνζίεπζε ζην 

πκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Αξηζκ. 342/2011 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ θαη 29/2012 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Δπεηδή απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 60/2007 δελ γίλεηαη θακία ζρεηηθή δηάθξηζε γηα ηελ ππνρξέσζε 

ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο αξρηθνχ ή ηπρφλ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ε ηήξεζε ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο θαη ησλ ειαρίζησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ απαηηείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε καηαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςήο 

ηνπ ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία. 

 

Αξηζκ. 53/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

ηηο αλνηρηέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, φηαλ απηέο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ π.δ/ηνο 60/2007, νη θνξείο πνπ δηελεξγνχλ ηνπο δηαγσληζκνχο απηνχο νθείινπλ λα ηεξνχλ φιεο ηηο 

λφκηκεο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ππνρξενχληαη, πιελ άιισλ, λα απνζηέιινπλ πεξίιεςε 

ησλ πξνθεξχμεσλ ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηνπιάρηζηνλ 52 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. Δμάιινπ, ε ηήξεζε ησλ σο άλσ 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο θαη ησλ ειαρίζησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ απαηηείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε καηαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

επαλάιεςήο ηνπ ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, δηφηη ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο επαλαιεπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, ε νπνία απνηειεί απιψο κία πηζαλφηεηα, αθφκε θαη αλ πξνβιέπεηαη ζην θείκελν ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ δελ κπνξεί λα ππνρξεψζεη θαλέλαλ ελδηαθεξφκελν λα 

παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηε δηελέξγεηα 

επαλαιεπηηθνχ. ε θάζε πεξίπησζε ν επαλαιεπηηθφο δηαγσληζκφο ζπληζηά λέν, απηνηειή δηαγσληζκφ σο 

πξνο ηνλ νπνίν νθείινπλ λα ηεξνχληαη φιεο νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο (βι. απνθ. 1647, 1780/2011, 29 

θαη 2654/2012, 705/2013 VI Tκ., Πξάμ. 60/2013 Σ΄ Κιηκ. Δι. πλ.). 

Σεο καηαηψζεσο ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ πξνκεζεηψλ δηεπφκελνπ απφ ηνλ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. θαη ηεο 

επαλαιήςεψο ηνπ απαηηείηαη λα πξνεγείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ εξεηδφκελε επί 

ηεο νηθείαο εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ (βι. απφθ. 476/2011 

VI Σκ., Πξάμε 60/2013 Σ΄ Κιηκ. Δι. πλ.). 

 

Αξηζκ. 60/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Με λνκίκσο δηελεξγήζεθε ν επαλαιεπηηθφο δηαγσληζκφο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ηεο δηελέξγεηάο ηνπ ε 

δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζφζνλ απηφο ζπληζηά λέν 

απηνηειή δηαγσληζκφ, πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηε καηαίσζε ηνπ δηελεξγεζέληνο αξρηθνχ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε αλσηέξσ παξάιεηςε δελ θαιχπηεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφβιεςε γηα επαλαιεπηηθφ 

δηαγσληζκφ ζηε δηαθήξπμε ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ, θαζφζνλ απηή (ε δηαθήξπμε) έηπρε κελ ηεο ηήξεζεο 

φισλ ησλ λνκίκσλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο, πιελ φκσο ζηελ απνζηαιείζα ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
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ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξίιεςε, δελ πεξηιακβαλφηαλ ε πξφβιεςε απηήο γηα επαλαιεπηηθφ 

δηαγσληζκφ. Δμάιινπ, ε πξνθαζνξηζκέλε δνκή ηνπ εληχπνπ πνπ απνζηέιιεηαη γηα δεκνζίεπζε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ., ε νπνία δελ θαηαιείπεη πεξηζψξην γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηφ 

πξφζζεηνη φξνη, φπσο ε πξφβιεςε γηα ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζπλάδεη ππέξ ηεο 

λνκηθήο παξαδνρήο φηη νη πξνβιεπφκελεο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη σο πξνο 

ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ (βι. Απνθ. VΗ Σκ. Δι.πλ. 1780/2011, 705/2013). Καη’ αθνινπζίαλ ηνχηνπ, 

ε σο άλσ πιεκκειήο ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία ζπληζηά 

παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ππφ θξίζε δηαγσληζκνχ, θαζηζηά κε λφκηκε ηε 

δηελέξγεηά ηνπ. Σνχην δε, αλεμαξηήησο ηνπ φηη γηα ηε καηαίσζε ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ δελ πξνεγήζεθε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ 

Γήκνπ (άξζξα 2 θαη 21 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 

 

Αξηζκ. 109/2013 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Γεδνκέλνπ φηη θακία ζρεηηθή δηάθξηζε γίλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 60/2007, ε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ 

δεκνζηφηεηαο θαη ησλ ειαρίζησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ απαηηείηαη λα 

ηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε καηαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςήο ηνπ ζε 

κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία. Καη απηφ γηαηί αθελφο ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ, 

σο απιή θαη ελδερφκελε πηζαλφηεηα, δελ δεκνζηεχεηαη θαη αθφκε θαη αλ πξνβιέπεηαη ζην θείκελν ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ δελ θαηαρσξίδεηαη ζηελ πεξίιεςε πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

απηνχ, θαη αθεηέξνπ ην γεγνλφο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ δελ είλαη γλσζηφ ζηνπο 

ελ δπλάκεη ππνςήθηνπο αλαδφρνπο, θαζφζνλ θαλείο ελδηαθεξφκελνο δελ ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί 

ηελ εμέιημε ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηελ ηπρφλ δηελέξγεηα 

επαλαιεπηηθνχ. ε θάζε πεξίπησζε άιισζηε ν επαλαιεπηηθφο δηαγσληζκφο ζπληζηά λέν, απηνηειή 

δηαγσληζκφ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη λα ηεξνχληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο (Δ VI Tκ. 705/2013, 29, 2654/2012, 466, 476, 1249, 1647, 1780/2011 θ.α.). Σέινο γηα ηηο 

ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζε θάζε πεξίπησζε κεηάζεζεο ηεο αξρηθά θαζνξηζζείζαο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ (π.δ. 

118/2007) απαηηείηαη απνζηνιή πξνο ηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ε λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ ή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε αλάπηπμε πγηνχο θαη ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ (Δ VI Σκ.2430/2011). 

 

Αξηζκ. 1647/2014 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ηεο αξρηθά νξηζζείζαο κε ηε δηαθήξπμε θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ ή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο απηήο, ην 

αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν νξίδεη κε πξάμε ηνπ ηε λέα εκεξνκελία, ρσξίο λα ππέρεη 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο, 

δεδνκέλνπ φηη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ηάζζεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ απηψλ, δειαδή ε εμαζθάιηζε 
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δηαθάλεηαο, ε αλάπηπμε πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ε δηαζθάιηζε ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο δηαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο, έρεη ήδε πιεξσζεί, νπδεκία δε κεηαβνιή έρεη επέιζεη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, αξθεί ε αλαζέηνπζα αξρή λα αλαθνηλψζεη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηελ απφθαζή ηεο, 

ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηε λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε θάζε ελδηαθεξφκελνο λα κπνξεί λα ιάβεη γλψζε απηήο (βι. θαη άξζξν 

22 παξ. 1 εδ. β΄, γ΄ θαη δ΄ ηνπ λ. 3669/2008, Φ.Δ.Κ. Α΄ 116 γηα ηηο ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ, πξβι. VI 

Σκ. 4426/2013).  

Αθνχ ε λέα νξηζζείζα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ απείρε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (9 

εκέξεο) απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο κεηάζεζεο ηεο αξρηθήο εκεξνκελίαο, λνκίκσο κεηαηέζεθε 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. θαη ζηνλ 

εκεδαπφ ηχπν. 

 

Αξηζκ. 89/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Με λνκίκσο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 30 παξ. 5 ηνπ π.δ. 60/2007 θαη 4 παξ. 2 ηνπ 

π.δ. 118/2007 ε πεξίιεςε ηεο δηαθεξχμεσο δεκνζηεχηεθε ζηνλ ειιεληθφ ηχπν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

απνζηνιήο ηεο ζηελ Τπεξεζία επηζήκσλ εθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Αξηζκ. 2452, 3462/2012 απνθάζεηο ηνπ VI Σκήκαηνο 

Τπφ ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3469/2006, γηα ηε λφκηκε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, 

κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ηεο 

πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Πιελ φκσο, ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 10 ηνπ σο άλσ λφκνπ εμεηδηθεχεηαη φηη ε 

δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο επηβάιιεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πνπ δηέπεη ηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία.  

Καηά ζπλέπεηα, ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζηελ ΔηΚ δελ αθνξά ζε 

δηαγσληζκνχο πνπ δηέπνληαη απφ ην Ν. 3316/2005, θαζφζνλ ε έθηαζε ηεο απαηηνχκελεο θαη πξφζθνξεο 

δεκνζηφηεηαο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ νξίδεηαη 

ζαθψο ζην άξζξν 12 απηνχ, ην νπνίν δελ πξνβιέπεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο 

δηαθήξπμεο ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

Δπίζεο, ε δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ. δελ απαηηείηαη απφ ην άξζξν 15 παξ. 5 ηνπ π.δ. 28/1980. 

 

Αξηζκ. 16/2014 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005, ρσξεί 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, θαη’ εθηίκεζε ησλ νξηδφκελσλ ζην λφκν θαη 

ζηε δηαθήξπμε θξηηεξίσλ. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξέπεη λα δηαηππψλνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε 

αθελφο λα επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, νη νπνίνη είλαη θαιά πιεξνθνξεκέλνη θαη επηκειείο, λα ηα 
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θαηαλννχλ πιήξσο θαη λα ηα εξκελεχνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη αθεηέξνπ λα παξέρεηαη επαξθήο εγγχεζε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηε δηνίθεζε θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη εληαίν σο πξνο φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο (ηΔ 2183/2004, Δ.Α. ηΔ 1148/2009, 603/2009, 113/2008). Γηα ην ιφγν απηφ άιισζηε ε 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ αλάιεςε δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ πξέπεη λα 

είλαη εηδηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα αηηηνινγεκέλε, κε ηελ παξάζεζε ζην νηθείν πξαθηηθφ φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, ε δε βαζκνιφγεζή ηνπο, ζηεξηδφκελε ζε 

ζπγθξηηηθή εθηίκεζή ηνπο, πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθά κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπο, 

αληαπνθξηλφκελα ζηα πξναλαθεξφκελα λφκηκα θξηηήξηα (Δ VI Σκ. 3067/2013, 255, 287/2012, ηΔ 

2321/2009, Δ.Α. ηΔ, 213/2011, 1073/2008). 

 

Αξηζκ. 296/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ 

νθείινληαη ζηελ απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, κπνξεί λα ρνξεγείηαη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο 

παξάδνζήο ηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζρεηηθή αίηεζε παξάηαζεο ππνβάιιεηαη εληφο ηεο ζπκβαηηθήο 

πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηεο κειέηεο.  

 

Αξηζκ. 13/2015 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α ζε ζπλδπαζκφ κε γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ε νπνία απνξξέεη απφ ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο, ζπλάγεηαη φηη, ζε δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, ε αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθψο, κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, 

ηα νπνία ειήθζεζαλ ππφςε, απηνηειψο θαη ζπγθξηηηθά, ψζηε λα κελ θαηαιείπεηαη ακθηβνιία σο πξνο ηελ 

νξζή εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ, πνπ ζέηεη ε δηαθήξπμε θαη ν λφκνο. Δηδηθφηεξα, θαηά ην ζηάδην ηεο 

βαζκνιφγεζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε επηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ νθείιεη λα αηηηνινγεί εηδηθά ηε βαζκνινγία πνπ δίλεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο σο πξνο ηα 

επηκέξνπο θξηηήξηα ηεο δηαθήξπμεο, κε ιεθηηθή αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ηνπο. Ζ ελ ιφγσ εηδηθή θξίζε ηεο επηηξνπήο δελ κπνξεί λα αλαπιεξσζεί απφ ηελ 

παξερφκελε βαζκνινγία ζε ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, θαζφζνλ ε ιεθηηθή δηαηχπσζε ηεο θξίζεο ηεο 

επηηξνπήο είλαη αλαγθαία ηφζν γηα ηελ ππνβνιή αληηξξήζεσλ απφ ηνλ ίδην ή ηνπο ινηπνχο 

δηαγσληδφκελνπο, φζν θαη γηα ην δηθαζηηθφ έιεγρν ηνπ αηηηνινγεκέλνπ ηεο ζρεηηθήο θξίζεο. Ζ παξάιεηςε 

εηδηθήο αηηηνιφγεζεο ηεο θξίζεο ηεο επηηξνπήο ζπληζηά νπζηψδε πιεκκέιεηα, πνπ θαζηζηά κε λφκηκε ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη, ζπλαθφινπζα, ηελ απφθαζε επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ (βι. 

Πξάμεηο VII Σκ. 41/2008, 16/2009, 414/2010, 240/2011 θ.ά.). 

 

Αξηζκ. 223/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007, ζθνπφο ηνπ λνκνζέηε ήηαλ λα πξνζδηνξίζεη «πνηνο» ηειηθά βαξχλεηαη 

κε ηε δαπάλε δεκνζίεπζεο θαη φρη «πνηνο» πξνθαηαβάιιεη θαη θαηά ζπλέπεηα, ε ακνηβή γηα ηε 



Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 80 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο θαηαβάιιεηαη, θαη’ νξζή εξκελεία ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ζηελ εθεκεξίδα 

απφ ηνλ νηθείν θνξέα (Ο.Σ.Α. θ.ιπ.), ν νπνίνο απνζηέιιεη ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε πξνο θαηαρψξηζε θαη δίλεη 

ηελ εληνιή γηα ηε δεκνζίεπζή ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, νη δαπάλεο 

δεκνζίεπζεο, θαζψο θαη ηα ελ γέλεη έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο θαηαβάιινληαη ζηνλ Ο.Σ.Α. (θνξέα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ νπνίν βαξχλνπλ νη δαπάλεο απηέο. 

 

Αξηζκ. 128/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο θαη 42, 58/2011, 130, 161/2012, 26/2013 πξάμεηο ηνπ Σ΄ 

Κιηκαθίνπ θαη 705, 935/2013 απνθάζεηο VI Σκήκαηνο 

Ζ δηαθήξπμε πξφρεηξνπ (ή αλνηθηνχ) δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο πιηθψλ απφ δήκνπο ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ην ππφ πξνκήζεηα είδνο θαη ηηο επηκέξνπο ππνθαηεγνξίεο πνπ ηπρφλ 

εκπεξηέρνληαη ζε απηφ, θαζψο θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ θάζε είδνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο απνηειεί 

νπζηψδεο ζηνηρείν ηνπ ειάρηζηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο, αθνχ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε πιήξνπο 

δηαθάλεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε παξάιεηςε αλαθνξάο ηνπο θαζηζηά αζαθή ηε 

δηαθήξπμε θαη ζπλεπψο κε λφκηκε. Ζ πιεκκέιεηα απηή δελ ζεξαπεχεηαη κε ηνλ εθ ησλ πζηέξσλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη αλαγξαθή ηεο πνζφηεηαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζηελ θαηαθπξσηηθή πξάμε ή ζηε 

ζχκβαζε. 

 

Αξηζκ. 2918/2013 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Πξνθεηκέλνπ πεξί αλνηθηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ πξνκεζεηψλ, ε πνζφηεηα ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ππφ 

πξνκήζεηα θαηεγνξία αγαζψλ αλαιχεηαη ζε πεξηζζφηεξα είδε, δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο πξντφλησλ, 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ θαηά πξνζέγγηζε, ε πνζφηεηα ησλ εηδψλ θάζε θαηεγνξίαο ή 

ππνθαηεγνξίαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο απνηειεί νπζηψδεο ζηνηρείν ηνπ ειάρηζηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο, ε δε παξάιεηςε θαζνξηζκνχ απηήο θαζηζηά αζαθή ηε δηαθήξπμε θαη 

ζπλεπψο κε λφκηκε. Πεξαηηέξσ ζε θάζε δηαθήξπμε επηζπλάπηνληαη θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη 

νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, πνπ δεζκεχεη ηφζν ηελ αλαζέηνπζα αξρή φζν θαη ηνπο 

ππνςεθίνπο πξνκεζεπηέο. 

Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ παξαηίζεληαη κε ιεπηνκέξεηα ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δηαθήξπμε θαη ζπλεπψο ε κε αλαγξαθή ηνπο ζην 

ζψκα απηήο δελ ηελ θαζηζηά αζαθή, αθνχ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπληζηνχλ θαη νη Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο, πνπ επηζπλάπηνληαη ζε απηήλ θαη γηα ηηο νπνίεο νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ Τπεχζπλε 

Γήισζε φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε απηψλ. 

Δλφςεη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ αγνξάο πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν ησλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ηδηαίηεξα 

ελφςεη ηεο θχζεο απηψλ πνπ επηβάιιεη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο ζηε ρσξηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ πξνκεζεπφκελνπ θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ηνπηθή εγγχηεηά ηνπο θαζψο θαη ηνπ 

ηξφπνπ δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ ηνπο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν 

ιακβαλνκέλνπ κάιηζηα ππφςε φηη απηέο ζπλαξηψληαη θαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπο, γεγνλφο πνπ 

ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά σο πξνο ηε ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη δελ βξίζθνληαη ζε εγγχηεηα κε ηνλ 
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απνδέθηε ηνπ πξνκεζεπφκελνπ είδνπο, ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πεξηνξίδεηαη εθ ησλ 

πξαγκάησλ ζε ηδηνθηήηεο πθηζηάκελσλ πξαηεξίσλ πιεζίνλ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

αλεμαξηήησο βέβαηα ηεο λνκηθήο κνξθήο θαη ηεο εζληθφηεηάο ηνπο. Άιισζηε έρεη παξαηεξεζεί φηη ζηνπο 

αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο θαζφιε ηελ επηθξάηεηα ζπζηεκαηηθά εκθαλίδεηαη πνιχ πεξηνξηζκέλν 

ελδηαθέξνλ αθφκα θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν πξνθαλψο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ 

ηνπο θαη ηεο θξαηνχζαο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο. Σέινο θαη ελφςεη ηνπ φηη ηεξήζεθαλ νη δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ άγνλνπ δηαγσληζκνχ, ελψ, ζε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ππήξμε επξεία γλσζηνπνίεζε δηα ηεο αλάξηεζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο - 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ην Σκήκα θξίλεη φηη νη σο άλσ 

πιεκκέιεηεο ησλ δεκνζηεχζεσλ δελ επεξέαζαλ νπζησδψο ηελ αλάπηπμε αληαγσληζκνχ ζηνλ ειεγρφκελν 

δηαγσληζκφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ ζπληζηνχλ ιφγν πνπ λα απνθιείεη ηελ ππνγξαθή, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ησλ ππφ θξίζε ζρεδίσλ ζχκβαζεο. (βι. Απνθ. VI Σκ.Δι.πλ 600/2012 θαη 705/2013 φπνπ θαη 

κεηνςεθία). 

 

Αξηζκ. 23, 800, 1378/2012 απνθάζεηο VI Σκήκαηνο 

ηελ πεξίπησζε δηεμαγσγήο δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ 

δηελεξγείηαη απφ Γήκν, ε δηαθήξπμε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζαθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ, δειαδή 

αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, θαζνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, αιιά θαη ηε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε απηψλ. ηελ πεξίπησζε 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη έζησ θαη θαηά πξνζέγγηζε, ε πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ θάζε θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο 

νκνεηδψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε ηηκή κνλάδαο θάζε επηκέξνπο εξγαζίαο, ψζηε κε βάζε ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία λα πξνθχπηεη ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε θάζε θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο νκνεηδψλ 

εξγαζηψλ θαη ζπλαθφινπζα θαη ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Δθφζνλ ε δηαθήξπμε, ε 

θαηαθπξσηηθή απφθαζε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί δελ πεξηέρνπλ ηα νπζηψδε απηά ζηνηρεία, 

θαζίζηαληαη αζαθείο θαη ζπλεπψο κε λφκηκεο (Πξαθηηθά Οινκ. Δι.πλ 27
εο 

πλ./29.11.2000, Θέκα Α΄ θαη 

32
εο 

πλ./20.12.2000, Θέκα Β΄, πξάμ. VI Σκ 169 θαη 218/2006).  

 

Αξηζκ. 119/2015 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο πξνζθπγήο ζηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία 

ηεο απεπζείαο αλάζεζεο απαηηείηαη, θαηαξρήλ, ε ζχληαμε κειέηεο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ζαθψο ε 

πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ, ην είδνο απηψλ, ε ηηκή κνλάδνο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ 

εμαγσγή νξηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ 

ππεξεζηψλ, δελ είλαη εθηθηή ή επρεξήο ε πξνκέηξεζή ηνπο (αθξηβήο αλαθνξά ηεο πνζφηεηάο ηνπο αλά 

είδνο), νπφηε αξθεί, γηα ηηο νκνεηδείο εξγαζίεο, λα πξνζδηνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζηνλ νηθείν 

πξνυπνινγηζκφ ππεξεζίαο, ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ ππεξεζηψλ. ηελ θαηεγνξία απηή 

αλήθνπλ, θαηά ξεηή πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 4 ηνπ π.δ/ηνο 28/1980, νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ησλ 

νπνίσλ, επνκέλσο, ν πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ θαη’ εθηίκεζε δαπάλε ηνπ ζπλφινπ 



Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 82 

ησλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα θαζίζηαηαη αλαγθαία ε μερσξηζηή αλαθνξά ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο θάζε επηκέξνπο εξγαζίαο ή ησλ πιηθψλ πνπ ελδερνκέλσο ζα ρξεηαζηνχλ (βι. Πξ. Κιηκ. ζην VII 

Σκ. 147/2014, 57/2013, πξβι. 182/2014). Χζηφζν, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

εηδηθή αλαθνξά φισλ ησλ ζπγθξηηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία έιαβε ππφςε ε αλαζέηνπζα αξρή 

γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ, θαζφζνλ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε 

ηειεπηαία θαζίζηαηαη αφξηζηε, εθ ηεο ανξηζηίαο δε απηήο πιήηηεηαη ε λνκηκφηεηα ηεο απεπζείαο επηινγήο 

αλαδφρνπ (πξβι. απφθ. VI Σκ. Δι. πλ. 23/2012 θαη Πξ. Ε΄ Κιηκ. 394/2012). 

 

Αξηζκ. 194/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ ζχληκεζε ηεο πξνζεζκίαο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ δελ είλαη λφκηκε, θαζψο ζηελ απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο δελ αλαθέξνληαη νη επείγνληεο ιφγνη πνπ επέβαιαλ απηή ηελ ζχληκεζε, κε 

απνηέιεζκα ε απφθαζε λα είλαη απνιχησο αλαηηηνιφγεηε. 

 

Αξηζκ. 120/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δπηηξέπεηαη ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, ρσξίο δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, 

κεηαμχ άιισλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη θαηεπείγνπζα αλάγθε, ε νπνία νθείιεηαη ζε απξφβιεπηα 

γεγνλφηα πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ πξνζεζκηψλ δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο.  

Ζ επίθιεζε ιφγσλ θαηεπείγνληνο επηηξέπεηαη κφλν φηαλ νη Ο.Σ.Α. δελ δηαζέηνπλ επαξθή ρξφλν γηα ηε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 270/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ 1.1.2007 φιεο νη πξνκήζεηεο ησλ Ο.Σ.Α α΄ βαζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ 

πεηξειαηνεηδψλ, δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α φπσο ηζρχεη, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ π.δ/ηνο 60/2007 (απφ 16.3.2007), γηα ηηο πξνκήζεηεο εθείλεο ε 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000,00 επξψ θαη επνκέλσο 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο απηνχ. Πεξαηηέξσ, ε πξνκήζεηα θάζε είδνπο αγαζψλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α α΄ 

βαζκνχ δηελεξγείηαη, θαηά θαλφλα, θαηφπηλ δεκφζηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Καη’ εμαίξεζε, 

φκσο, είλαη δπλαηή ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

πξνκήζεηαο αγαζψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη ξεηά θαη πεξηνξηζηηθά απφ ην λφκν, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθείλε θαηά ηελ νπνία ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίδεη γηα ηε 

δηάζεζε πηζηψζεσλ ζε πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, κφλν 

ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, δειαδή φηαλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα: α) ε πξνκήζεηα 

πξέπεη λα δηελεξγεζεί θαηεπεηγφλησο θαη β) ε θαηεπείγνπζα αλάγθε νθείιεηαη, απνθιεηζηηθά, ζε 

απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο, δειαδή ζε έθηαθηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ηα νπνία αθελφο δελ απνξξένπλ 

απφ παξαιείςεηο ή έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ θαη επηκέιεηαο (ππαηηηφηεηα) ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη 

αθεηέξνπ δελ κπνξνχζαλ, ζχκθσλα κε ηα δηδάγκαηα ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο θαη ινγηθήο, ζε θακία 

πεξίπησζε λα πξνβιεθζνχλ. Δμάιινπ, ε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ γηα ηελ απεπζείαο 

αλάζεζε πξέπεη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε, θαη ππφθεηηαη ιφγσ θαη ηνπ εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο 
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δηαδηθαζίαο απηήο ζε πιήξε έιεγρν νξζήο εθηίκεζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ επηθαινχκελσλ 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ απφ ην Γηθαζηήξην ηνχην (πξβι. πξάμεηο VII Σκήκαηνο 105/2012, 227/2011, 

386/2010, 144, 149/2009, 11/2008). 

χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο απφ 12.12.2012 Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄ 240) πνπ 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ λ. 4111/2013 (ΦΔΚ Α΄ 18) θαη θαηαιακβάλεη θαη ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ 

ήηαλ ζε εμέιημε θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζηεχζεψο ηεο (12.12.2012), ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ πξνκήζεηα 

πεηξειαηνεηδψλ αλήθεη ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ θαη δελ απαηηείηαη πιένλ ε ρνξήγεζε ζρεηηθήο 

εμνπζηνδνηήζεσο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα (ήδε Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε). 

Με λνκίκσο πξνέβε ν Γήκνο ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ιφγνπο θαηεπείγνληνο γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ, δηφηη δελ ζηνηρεηνζεηείηαη 

απξφβιεπηε πεξίζηαζε ε νπνία κπνξεί λα ζεκειηψζεη ην θαηεπείγνλ ηεο πξνκήζεηαο θαη ηε ζπλαθφινπζε 

αδπλακία ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ, δνζέληνο φηη δελ ζπληζηά 

ηέηνηα πεξίζηαζε ε αξλεηηθή πξάμε ηνπ αξκνδίνπ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ιακβαλνκέλνπ, 

κάιηζηα, ππφςε φηη νη ιφγνη πνπ θαηέζηεζαλ απηή επείγνπζα νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Γήκνπ, ν νπνίνο ηήξεζε πιεκκειψο ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ πξνεγήζεθε. 

 

Αξηζκ. 241/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Αξκφδην δε φξγαλν γηα λα απνθαζίζεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε γηα ιφγνπο θαηεπείγνληνο είλαη ε 

νηθνλνκηθή επηηξνπή, ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο νπνίαο πξέπεη λα θέξεη πιήξε θαη εηδηθή αηηηνινγία, 

αλαθεξφκελε ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνθαζίδεηαη ε πξνζθπγή ζηελ ελ ιφγσ εμαηξεηηθή 

δηαδηθαζία, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο απεηιεί άκεζα ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Γήκνπ, λνκίκσο ιακβάλεη ηε ζρεηηθή απφθαζε ν ίδηνο ν Γήκαξρνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη απηή 

ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. (πξβι. πξάμ. Κιηκάθην 

Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ ζην VII Σκ. 168/2012, VII Σκ. 227, 292/2011, 204, 386/2010, 86, 149, 297/2009,  

86/2008, VI Tκ. 91, 105, 171/2007, Σ΄ Κιηκ.205/2007, ΗV Σκ. 46/2000, 69/2001). 

Νφκηκα αλαηέζεθε κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηα ιφγνπο θαηεπείγνληνο ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

επηζθεπήο ηνπ πξνσζεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο αληιηνζηαζίνπ, θαζψο ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ππέξηαζε ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ, ζεκεηψζεθε δηαθνπή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, κε ζπλέπεηα 

ηελ αλεπάξθεηα λεξνχ ζην δίθηπν χδξεπζεο θαη κε θίλδπλν ηε δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ησλ θαηνίθσλ 

θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο.  

 

Αξηζκ. 21/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. πξνζέθπγαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο δχν αληιηψλ ιπκάησλ θαη ινηπψλ αληαιιαθηηθψλ, δηφηη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ δελ 

πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ζνβαξνχ επηθείκελνπ θηλδχλνπ ή επείγνπζαο αλάγθεο, εμαηηίαο απξφβιεπησλ 

γεγνλφησλ, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ πξνζθπγή ζηελ αλσηέξσ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία, αθνχ ε ιφγσ ησλ 

έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηεο ενξηαζηηθήο πεξηφδνπ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 2011 πξφθιεζε βιάβεο ζην 
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Αληιηνζηάζην ιπκάησλ, κε ζπλέπεηα ηελ ππεξρείιηζε απηνχ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο σο αηηηνινγία γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο επίκαρεο 

πξνκήζεηαο, δε ζπληζηά απξφβιεπην γεγνλφο, ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα ιεθζεί ππφςε απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α. 

θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο. Δηδηθφηεξα, 

απφ έγγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε ζηε Βνπιή απφ βνπιεπηή, πξνθχπηεη φηη ε 

ππεξρείιηζε ηνπ θξεαηίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ σο άλσ αληιηνζηαζίνπ απνηεινχζε ζπρλφ θαη ρξφλην 

πξφβιεκα πνπ πξνθαινχληαλ κε θάζε βξνρφπησζε, ηα δε έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα ηεο θξίζηκεο 

πεξηφδνπ απιψο αλέδεημαλ εθ λένπ ην ήδε ππάξρνλ πξφβιεκα. Πεξαηηέξσ, δελ ζηνηρεηνζεηείηαη απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ αδπλακία ηήξεζεο εθ κέξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ησλ πξνζεζκηψλ  γηα ηε δηελέξγεηα 

πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, δνζέληνο φηη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δελ ήηαλ άκεζε, αιιά ε παξαιαβή ησλ 

αληιηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε έλα έηνο πεξίπνπ κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο ηειεθσληθήο παξαγγειίαο. 

Αβαζίκσο δε πξνβάιιεηαη απφ ηε δεκνηηθή επηρείξεζε φηη δελ ήηαλ δπλαηφο ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο θαη γηα ην ιφγν φηη ηα εμεηδηθεπκέλα πιηθά πνπ απαηηνχληαλ γηα ηε ζπληήξεζε 

(αληιίεο κεγάινπ κεγέζνπο θαη εηδηθήο θαηαζθεπήο) δελ ππήξραλ εηνηκνπαξάδνηα ζηελ αγνξά, αιιά 

έπξεπε λα γίλεη παξαγγειία απφ ην εμσηεξηθφ, δνζέληνο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο δελ ειήθζεζαλ, 

ππφςε, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, αληηζέησο δε, ε επηινγή ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο 

έλαληη ησλ άιισλ δχν πνπ κπνξνχζαλ λα πξνκεζεχζνπλ αληίζηνηρεο αληιίεο έγηλε ιφγσ ηεο δπλαηφηεηάο 

ηεο λα έρεη εηνηκνπαξάδνηεο ηηο ζπγθεθξηκέλεο αληιίεο. 

 

Αξηζκ. 56, 57/2011 πξάμεηο ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ κε αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν «πξφγξακκα δηαχγεηα» ηεο θαηαθπξσηηθήο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θσιχεη ηελ εθηέιεζή ηεο. 

 

Αξηζκ. 42/2012 πξάμε IV Σκήκαηνο 

ηηο πξάμεηο πνπ ππνρξεσηηθψο αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν «πξφγξακκα δηαχγεηα» δελ πεξηιακβάλνληαη νη 

πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ε δεκνζίεπζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη 

σο ππνρξεσηηθή απφ ηελ εηδηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ. 

 

Αξηζκ. 50/2012 πξάμε IV Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ρσξίο πξνεγνπκέλε αλάξηεζε πεξίιεςεο ηεο 

δηαθήξπμεο ζην δηαδίθηπν.  

Ζ παξάιεηςε απηή δελ ζεξαπεχεηαη απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ζηηο εθεκεξίδεο, αθνχ ε αλάξηεζε ζην 

δηαδίθηπν έρεη ζπκπιεξσκαηηθφ, αιιά σζηφζν ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. 

 

Αξηζκ. 292/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ο λνκνζέηεο, επηδηψθνληαο ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ζέζπηζε, σο πξφζζεηε δηαηχπσζε δεκνζηφηεηαο, ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ αλάζεζεο πξνκεζεηψλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ ζηνλ νηθείν 
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δηαδηθηπαθφ ηφπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα», φρη φκσο θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη ζε εθηέιεζε 

απηψλ (πξβι. πξάμεηο IV Σκ. 42, 50/2012, Κιηκ. Πξνι. Δι. Γαπ. ζην VII Σκ. 13/2012). 

Γελ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην λφκν, αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, 

απνξξηπηνκέλνπ σο αβαζίκνπ ηνπ ζρεηηθνχ ιφγνπ δηαθσλίαο ηεο Δπηηξφπνπ. 

 

Αξηζκ. 894/2012 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Ζ ππνρξέσζε γηα αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ηίζεηαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ε παξάιεηςή ηεο δελ επηδξά ζηελ ηζρχ ησλ πξάμεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

ελδερνκέλσο δηνηθεηηθήο ή πεηζαξρηθήο θχζεο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ησλ νξγάλσλ πνπ βαξχλνληαη κε ηελ 

ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δηαδηθηπαθήο δεκνζίεπζεο, φπσο ήδε πξνβιέπεηαη κε ηελ παξ. 4 ηνπ ηξίηνπ 

άξζξνπ ηνπ Ν. 4057/2012. Δπνκέλσο, ζηηο πεξηπηψζεηο πεξηιήςεσλ δηαθεξχμεσλ δεκφζησλ 

δηαγσληζκψλ ησλ Ο.Σ.Α., δεκνζηεπηέσλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ε ηζρχο ηνπο αξρίδεη απφ ηε 

δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ ηειεπηαία. Πεξαηηέξσ, ην θχξνο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

νπνίαο έρεη πξνεγεζεί δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, δελ πιήηηεηαη απφ ηελ παξάιεηςε αλάξηεζεο ή ηελ πιεκκειή αλάξηεζε ηεο πεξίιεςεο 

ηεο δηαθήξπμεο ζην δηαδίθηπν, αλεμάξηεηα απφ άιιεο θχζεο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα επηζχξεη ε 

πιεκκέιεηα απηή. 

 

Αξηζκ. 241/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο ππεξεζηψλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α., εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ζρεηηθήο 

ππεξεζίαο δελ εκπίπηεη ζηα φξηα εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 

28/1980, πνπ επηηάζζνπλ ηε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Καη’ 

εμαίξεζε, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε θχζε ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα παξαζρεζνχλ 

απαηηεί ηελ αμηνιφγεζε θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ, νη δήκνη, 

ιακβαλνκέλνπ κάιηζηα ππφςε ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην ζχλνιν ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα 

ηελ αλάδεημε παξφρνπ ππεξεζηψλ πξνβιέπεηαη πξνερφλησο ε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ζπκθεξφηεξεο 

πξνζθνξάο, κπνξνχλ λα νξίδνπλ σο θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά ηνπ άξζξνπ 19 

παξ. 2 π.δ/ηνο 28/1980, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, απφ ηελ νπνία ζα 

πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα νη ιφγνη επηινγήο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ θαη λα πεξηγξάθνπλ κε ζαθήλεηα ζηε 

δηαθήξπμε ηα θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ ηα θξηηήξηα ηερληθήο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη λα νξίδνπλ ηπρφλ δηαβάζκηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ελ 

ιφγσ θξηηεξίσλ.  

Με λφκηκε ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ 

Γήκνπ ζε ειεγθηηθή εηαηξεία, δηφηη δελ πεξηέρεηαη αηηηνινγία γηα ηνπο εηδηθφηεξνπο ιφγνπο επηινγήο ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο. Δπηπιένλ, ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ δελ έρνπλ 

θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα νχηε ηα εηδηθφηεξα θξηηήξηα αλάζεζεο νχηε πξνζδηνξίζηεθε ε βαξχηεηά ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ θαηάιιεια ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
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Αξηζκ. 2229, 3114/2011 απνθάζεηο ηνπ VI Σκήκαηνο, 276/2011, 128/2012 πξάμεηο VII Σκήκαηνο θαη 

27, 158, 176/2012 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Απφ 1.1.2007 φιεο αλεμαηξέησο νη πξνκήζεηεο ησλ Γήκσλ δηελεξγνχληαη πιένλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., κε ηελ επηθχιαμε κφλν ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα ηηο πξνκήζεηεο 

πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. Δπίζεο, ην ίδην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ηεο απνθιεηζηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. ηζρχεη θαη γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο δεκνηηθέο 

θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο (Ν.Η.Γ.Γ.). Πεξαηηέξσ, νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, πνπ 

ζπζηάζεθαλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1069/1980, απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

κε θνηλσθειή ραξαθηήξα θαη σο πξνο ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ πξνκεζεηψλ ηνπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

Με λφκηκα ν δηαγσληζκφο πνπ αθνξνχζε πξνκήζεηα εηδψλ ππήρζε ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 

28/1980, αληί ηνπ εθαξκνζηένπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη λνκηθά πιεκκειήο ζην 

ζχλνιφ ηεο. 

 

Αξηζκ. 188, 239/2012 πξάμεηο Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ 1.1.2007 φιεο νη πξνκήζεηεο ησλ Ο.Σ.Α α΄ βαζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ 

αγνξάο αγαζψλ θαη αλάζεζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνκήζεηα απηψλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη απηή ησλ εξγαζηψλ, δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

 

Αξηζκ. 141/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα θαη 37/2014 

πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Οη πξνκήζεηεο ησλ Ο.Σ.Α., εγθξίλνληαη κε ηελ έληαμή ηνπο Δ.Π.Π., εθφζνλ ιφγσ πνζνχ ή είδνπο δελ 

εμαηξνχληαη. Ζ έληαμε απηή απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο 

αλάδνρνπ πξνκεζεπηή. Ζ δηελέξγεηα κηαο πξνκήζεηαο θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ έληαμήο ηεο ζην Δ.Π.Π., 

ρσξίο πξνεγνχκελε έθδνζε ηξνπνπνηεηηθήο απφθαζεο ηνπ Δ.Π.Π. αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνκήζεηα, θαζηζηά κε λφκηκε ηε ζπλνκνινγεζείζα ζχκβαζε θαη ηηο δαπάλεο πνπ εληέιινληαη ζε 

εθηέιεζή ηεο (πξβι. Πξάμε IV Σκ. 42/2006, VI Σκ. 217/2006). 

 

Αξηζκ. 160/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ έληαμε πξνκήζεηαο Ο.Σ.Α. ζην Δ.Π.Π. ζπληζηά πξνυπφζεζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ζχλαςεο ηεο νηθείαο 

ζχκβαζεο. Ζ πινπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ ζην πξφγξακκα απηφ πξνκεζεηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη εθηφο ηνπ 

ξεηά θαζνξηδφκελνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηνπ θαη θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ εθηέιεζήο ηνπ. 

Με λνκίκσο δηελεξγήζεθε δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ πνπ είραλ εληαρζεί ζην Δ.Π.Π., εθφζνλ ε 

δηαθήξπμή ηνπ δεκνζηεχηεθε κεηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ, ελψ ζα έπξεπε λα καηαησζεί θαη λα 

επαλαπξνγξακκαηηζηεί γηα ην επφκελν Δ.Π.Π.. 
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Αξηζκ. 1647/2014 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Σπρφλ παξάιεηςε έληαμεο ζην Δ.Π.Π. πξνκήζεηαο κε εμαηξνχκελεο απφ ηελ ππνρξέσζε απηή, θαζηζηά 

πιεκκειή ηελ νηθεία δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηή (βι. VI Σκ. 2804, 117/2012, 2235/2011, 3135/2010, 

1949/2009, 1465/2009, πξ. 125/2008, 217, 87/2006, 25/2005). ε πεξίπησζε, φκσο, πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο πξνκήζεηαο έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ε έληαμε απηή δηαζθαιίδεη εμ ίζνπ ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έληαμεο ζην Δ.Π.Π., δειαδή ηνλ θεληξηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηαθάλεηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα 

θαη ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο γηα ην Γεκφζην θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

επίκαρεο πξνκήζεηαο (βι. VI Σκ. 3097-3100/2012, πξβι. Πξαθηηθά Οι.Δ.. 11εο Γ../17.4.2000).  

Ζ ειεγρφκελε πξνκήζεηα είρε εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ε παξάιεηςε 

ηεο ππνρξεσηηθήο έληαμεο απηήο ζην Δ.Π.Π. έηνπο 2012 δελ θσιχεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο, 

αθνχ νχησο ή άιισο πιεξνχληαη νη ζθνπνί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2286/1995, δειαδή ν θεληξηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο, ε δηαθάλεηα, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο γηα 

ην Γεκφζην θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο επίκαρεο πξνκήζεηαο. 

 

Αξηζκ. 41/2011, 158/2012 πξάμεηο ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ θαη 2253/2011, 3218/2012 απνθάζεηο VI 

Σκήκαηνο 

Ζ δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θνηλσθεινχο 

ραξαθηήξα θαη εηδηθφηεξα δεκνηηθή επηρείξεζε εηδηθνχ ζθνπνχ, ε νπνία αλήθεη ζηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 1 

παξ. 1 ηνπ λ. 2286/1995. Ζ ζχζηαζή ηεο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1069/1980 (ΦΔΚ 191 Α΄) 

θαη δηέπεηαη σο πξνο ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε θαη εθηέιεζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

εθάζηνηε ηζρχνληνο Γεκνηηθνχ Κψδηθα. 

Ζ πξνκήζεηα πφζηκνπ χδαηνο δελ εκπίπηεη, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ θαη δηέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2286/1995 θαη ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Οη πξνκήζεηεο ησλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 2286/1995, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ε 

Γ.Δ.Τ.Α., σο ζπλδεδεκέλε κε Γήκν επηρείξεζε, εγθξίλνληαη κε ηελ έληαμή ηνπο ζην Δ.Π.Π. Δπνκέλσο, 

ηπρφλ παξάιεηςε έληαμεο ζην Δ.Π.Π. πξνκήζεηαο κε εμαηξνχκελεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 παξ. 

3 εδ. β΄, 5 ΗΗ θαη 2 παξ.3 εδ. γ΄ ηνπ λ. 2286/1995, απφ ηελ ππνρξέσζε απηή, θαζηζηά πιεκκειή ηελ νηθεία 

δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηή (βι. απνθ. VI Σκ. 3135/2010, 1949/2009, 1465/2009, Πξάμεηο VI Σκ. 

125/2008, 217, 87/2006, 25/2005). 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη θσιχεηαη ε ππνγξαθή ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο έιεγρν ζρεδίνπ ζχκβαζεο κε 

αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα 3.000 θ.κ. πφζηκνπ λεξνχ/εκεξεζίσο γηα ηξία (3) έηε. 

 

Αξηζκ. 2657/2012 απόθαζε Μείδνλνο Δπηακεινύο ύλζεζεο 

Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, πνπ ζπζηάζεθαλ θαη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1069/1980, απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θνηλσθειή ραξαθηήξα θαη 

εηδηθφηεξα δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ, νη νπνίεο δηέπνληαη θαη’ αξρήλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
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ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εθηφο εάλ απφ δηάηαμε λφκνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Οη Γ.Δ.Τ.Α., σο πξνο ηε δηνίθεζε, 

νξγάλσζε, εθηέιεζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/1980 θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο 

Γεκνηηθνχ Κψδηθα. Γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο Γ.Δ.Τ.Α., εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο 

ζρεηηθήο ππεξεζίαο δελ εκπίπηεη ζηα φξηα εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ Καλνληζκνχ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ ππάξρεη, νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980 (κέρξη ηελ 

έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ παξαπέκπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/1980 γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη 

απφ ην λφκν απηφ). 

 

Αξηζκ. 25/2005, 217, 87/2006, 125/2008 πξάμεηο VI Σκήκαηνο, 1465/2009, 1949/2009, 3135/2010, 

2244, 2253/2011, 2804/2012 απνθάζεηο VI Σκήκαηνο, αξηζκ. 41/2011, 109, 111, 112, 113, 117, 119, 

147, 149, 150/2012 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη 7, 19/2015 πξάμεηο 

Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη πξνκήζεηεο άλσ ησλ 60.000 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α. θαηά θσδηθφ αξηζκφο είδνπο ηνπ CPV, ησλ δήκσλ, 

ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ 

(θνηλσθειείο, εηδηθνχ ζθνπνχ θαη θάζε κνξθήο αλψλπκεο εηαηξείεο), σο θνξείο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ 

Ν. 2286/1995, θαζφζνλ απνηεινχλ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α., νη νπνίνη θαη θαηέρνπλ ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, εγθξίλνληαη κε ηελ έληαμή ηνπο ζην Δληαίν Πξφγξακκα 

Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.). Σπρφλ παξάιεηςε έληαμεο ζην Δ.Π.Π. πξνκήζεηαο, ε νπνία δελ εμαηξείηαη, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 παξ. 3 εδ. β΄, 5 ΗΗ θαη 2 παξ.3 εδ. γ΄ ηνπ λ. 2286/1995, απφ ηελ ππνρξέσζε απηή, 

θαζηζηά πιεκκειή ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηή. 

 

Αξηζκ. 8/2001, 130/2002 πξαθηηθά ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ θαη 13, 108, 144/2012, 2/1013, 61, 68/2014 

πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Σα ηξφθηκα γεληθά εμαηξνχληαη απφ ηελ έληαμε ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ. 

 

Αξηζκ. 21/2008, 186/2009, 20/2010, 36, 40, 42, 43, 50, 58/2011, 3,16, 140, 143/2012, 35, 39, 40, 41, 42, 

46, 49, 50, 51, 81, 85, 88, 89, 90/2013 πξάμεηο ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Σα πεηξειαηνεηδή θαη ηα ειαηνιηπαληηθά εμαηξνχληαη απφ ηελ έληαμε ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ. 

 

Αξηζκ. 1908/2013 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Καηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο Π1/358/27.1.1999 Τ.Α. (ΦΔΚ Β΄ 92), εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

έληαμεο ζην Δ.Π.Π. νη δηελεξγνχκελεο απφ ηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ. 2286/1995 

πξνκήζεηεο, φρη κφλν ησλ ξεηψο θαηνλνκαδφκελσλ ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο θαπζίκσλ, ηα νπνία αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ πεηξειαηνεηδψλ, αιιά θαη νη πξνκήζεηεο θπζηθνχ αεξίνπ θίλεζεο νρεκάησλ, 
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δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ θαπζίκνπ σο θαπζίκνπ θίλεζεο νρεκάησλ δελ ήηαλ επξέσο γλσζηή 

θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο σο άλσ Τ.Α.. 

 

Αξηζκ. 30/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Νφκηκα, αλαηέζεθε κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ε πξνκήζεηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ εηαηξεία 

«Γ.Δ.Π.Α. Α.Δ.», ιφγσ απνθιεηζηηθφηεηαο. 

Με λνκίκσο, ε πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ θίλεζεο απνξξηκκαηνθφξσλ δελ εληάρζεθε ζην Δληαίν 

Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ, ε δε παξάιεηςε απηή θαζηζηά κε λφκηκε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο. 

Με λνκίκσο ε πξνκεζεχηξηα αλψλπκε εηαηξεία «Γ.Δ.Π.Α.» δελ θαηέζεζε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο άλσ 

δηαηάμεηο ηππηθά δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θεξεγγπφηεηα θαη ε 

επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία απηήο. 

Με λνκίκσο ν Γήκνο δελ ζπγθξφηεζε επηηξνπή δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

 

Αξηζκ. 173/2012, 87/2013 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

1 παξ. 5 ζηνηρ. ΗΗ ζ ηνπ Ν. 2286/1995, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ Ν. 2503/1997 

(ΦΔΚ 107 Α΄), εμαηξείηαη ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ. 

 

Αξηζκ. 54/2013, 62, 77/2014 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Με λνκίκσο θαη θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ λ.2286/1995, ε ειεγρφκελε πξνκήζεηα πνπ 

αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ νρεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ ππεξθαηαζθεπψλ νρεκάησλ, 

αληαιιαθηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ, δελ εληάρζεθε ζην Δληαίν Πξφγξακκα 

Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.), αθνχ δελ εμαηξείηαη ξεηά ηεο ππνρξέσζεο απηήο θαηά ηηο πξναλαθεξφκελεο ζηελ 

παξάγξαθν IΗΗΑ ηεο παξνχζαο πξάμεο, δηαηάμεηο ηνπ λ.2286/1995. 

 

Αξηζκ. 2916/2013 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2286/1995, νη πξνκήζεηεο αληαιιαθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη 

νρεκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. ηνπ εδ. ζ΄ ηεο πεξ. ΗΗ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ σο άλσ λφκνπ, εγθξίλνληαη κε 

ηελ έληαμή ηνπο ζην Δ.Π.Π., πνπ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηά ηνπο θαη απνβιέπεη 

ζηελ επίηεπμε θεληξηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, δηαθάλεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, ηπρφλ δε παξάιεηςε 

έληαμεο ζην Δ.Π.Π. πξνκήζεηαο πνπ δελ έρεη εμαηξεζεί απφ ηελ ππνρξέσζε απηή, ζπληζηά πιεκκέιεηα 

πνπ θαζηζηά κε λφκηκε ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ηνπ πξνκεζεπηή (βι. απφθαζε 2244/2012 VI Σκ. Δι. πλ. 

θ.ά.). 

Οξζψο θξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 54/2013 Πξάμε ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ φηη ε παξάιεηςε έληαμεο ηεο πξνκήζεηαο 

αληαιιαθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ ζπληζηά πιεκκέιεηα ηεο 
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ειεγρφκελεο αλάζεζεο, θαζφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηα εμαηξνχκελε απφ ηελ ππνρξέσζε απηή, 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 εδ. γ΄ ηνπ λ. 2286/1995. Λακβαλνκέλνπ, σζηφζν, ππφςε φηη ν 

δήκνο, κε έγγξαθφ ηνπ ππέβαιε εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ζην Δ.Π.Π. ηεο επίκαρεο πξνκήζεηαο 

αληαιιαθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έληαμε εηδψλ ζην Δ.Π.Π. Γηεχζπλζε 

Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ε νπνία ηεο απάληεζε εζθαικέλσο, κε ην 

Π1/1046/16.7.2012 έγγξαθφ ηεο, φηη δελ απαηηείηαη ε έληαμε ησλ εηδψλ απηψλ ζην Δ.Π.Π., επηθαινχκελε 

ζρεηηθή Δγθχθιηφ ηεο (Π1/181/1.2.2012 πεξί ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Δ.Π.Π.), ζηελ νπνία, κάιηζηα, νκνίσο 

εζθαικέλσο δηαιακβάλεηαη ε ίδηα άπνςε, ην Σκήκα θξίλεη φηη ν δήκνο δελ ελήξγεζε κε λνκίκσο, αθνχ 

δηεξεχλεζε πξνζεθφλησο θαη εγθαίξσο ηελ χπαξμε ππνρξεψζεψο ηεο πξνο έληαμε ηεο επίκαρεο 

πξνκήζεηαο ζην Δ.Δ.Π. απεπζχλνληαο ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Τπεξεζία θαη ζπλεπψο ε 

παξάιεηςε απηή δελ απνηειεί ελ πξνθεηκέλσ δηαθσιπηηθφ ιφγν ππνγξαθήο ησλ ειεγρφκελσλ ζρεδίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

Σν Σκήκα θξίλεη φηη, αλ θαη νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο δηαθήξπμεο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 

είλαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαηά πνζφηεηα, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ε έιιεηςε απηή δελ επεξέαζε νπζησδψο ηε δηαδηθαζία αλαζέζεσο, νχηε έπιεμε ηελ αλάπηπμε 

αληαγσληζκνχ θαη ζπλεπψο δελ ζπληζηά ιφγν δηαθσιπηηθφ ηεο ππνγξαθήο ησλ ππνβιεζέλησλ ζε έιεγρν 

ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ. Καη ηνχην δηφηη θαηά ηε δηαδηθαζία αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ δελ πξνέβαιε νηνζδήπνηε 

ελδηαθεξφκελνο αηηίαζε θαηά ηεο δηαθεξχμεσο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ θαη ηηο 

πνζφηεηέο ηνπο. Δπηπιένλ, δηφηη ε θαηάζηξσζε ηεο δηαθήξπμεο κε απηφ ην πεξηερφκελν πξνθξίζεθε απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο ε κνλαδηθή θαηάιιειε επηινγή κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε δαπάλεο θαη ηελ κε 

ηνλ ηξφπν απηφ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαζψο, αθελφο ην θφζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα 

πιήξνπο ζεηξάο αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ απέβαηλε ππέξνγθν, ελψ θαη ε απνζήθεπζε ησλ εηδψλ ζε 

πεξίπησζε πιήξνπο πξνκήζεηαο ζα ήηαλ απνιχησο αδχλαηε, αθεηέξνπ είλαη επιφγσο αδχλαην λα 

θαηαζηξσζεί δηαθήξπμε κε βάζε ηηο παξνπζηαδφκελεο βιάβεο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ 

αηηνχληνο πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο απηνχ πξνο πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, 

δεδνκέλνπ φηη απηέο δελ κπνξεί λα είλαη γλσζηέο εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Αλαθαιεί ηελ 54/2013 Πξάμε ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

Αξηζκ. 161/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ννκίκσο ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ απέξξηςε ηελ πξνζθνξά εηαηξείαο σο εθπξφζεζκε, 

δεδνκέλνπ φηη απηή πεξηήιζε ζην Γήκν ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά παξάβαζε ησλ 

νξηδνκέλσλ ζηελ νηθεία δηαθήξπμε, ζηελ νπνία πξνβιεπφηαλ ξεηψο ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, επνκέλσο θαη ηαρπδξνκηθψο, ππφ ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε ζηελ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 183/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Μεηά ηε ζπγθξφηεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (κε ην λ.4013/2011), ε ιεηηνπξγία ηεο 

νπνίαο άξρηζε ζηηο 6.6.2012, δειαδή κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

ρσξίο δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ π.δ.60/2007, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

νπνίνπ εκπίπηνπλ θαη νη ζπκβάζεηο ηηο νπνίεο ζπλάπηνπλ κε απεπζείαο αλάζεζε νη ν.η.α. θαηφπηλ άγνλεο 

αλνηθηήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, απαηηείηαη σο νπζηψδεο ηχπνο ηεο δηαδηθαζίαο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο έγθξηζεο ζχλαςεο, ε δηαηχπσζε πξνεγνχκελεο ζχκθσλεο γλψκεο απφ απηήλ. Καηά ζπλέπεηα, 

απφ 6.6.2012 (θαη ήδε απφ 1.1.2013, κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ άξζξνπ 61 παξ.1 ηνπ λ.4146/2013, ΦΔΚ Α' 

90/18.4.2013), ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη αλαγθαία ηε ζχλαςε ζχκβαζεο 

νθείιεη, πξηλ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, λα ππνβάιεη ην θάθειν κε φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία 

ελψπηνλ ηεο αλσηέξσ Αξρήο, πξνθεηκέλνπ απηή λα αζθήζεη ηε γλσκνδνηηθή ηεο αξκνδηφηεηα. Αλ ε Αξρή 

γλσκνδνηήζεη αξλεηηθά ε ζχκβαζε δελ κπνξεί λα ζπλαθζεί, αθνχ ν λφκνο νξίδεη φηη ε γλψκε πνπ 

δηαηππψλεη είλαη ζχκθσλε θαη θαηά ζπλέπεηα ην φξγαλν πνπ αζθεί ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ππνρξενχηαη λα ελεξγήζεη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ηνπ ππνδεηθλχεη ην γλσκνδνηνχλ φξγαλν, ελψ αλ ν 

αλαζέησλ θνξέαο δελ ππνβάιιεη ην θάθειν ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηεο Αξρήο, ηπρφλ απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ πεξί ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο είλαη παξάλνκε σο εθδνζείζα θαηά παξάβαζε νπζηψδνπο 

ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζήο ηεο (πξβι. ζρεη. Δ΄ Κιηκ. πξάμεηο 181, 154, 125, 192/2013). 

 

Αξηζκ. 168/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα αλαηέζεθαλ απεπζείαο νη κειέηεο (κεραλνινγηθή θαη αξρηηεθηνληθή) ζε ηδηψηεο κειεηεηέο, αθνχ 

ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο θάζε κειέηεο ππνινγίζηεθε απζαίξεηα, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε πξνζθπγή 

ηνπ δήκνπ ζηνλ Καλνληζκφ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Αξηζκ. 269/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ ζχληαμε κειεηψλ γίλεηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ησλ Γήκσλ θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ζχληαμεο 

κειεηψλ ζνβαξψλ ή εηδηθψλ ή δπζρεξψλ ή επεηγφλησλ έξγσλ, απηέο αλαηίζεληαη κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε ηδηψηεο κειεηεηέο ή ζε ηδησηηθά γξαθεία κειεηψλ. 

 

Αξηζκ. 79/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Οη κειέηεο ησλ Ο.Σ.Α., πνπ εθπνλνχληαη απφ ηδηψηεο κειεηεηέο ή κειεηεηηθά γξαθεία ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, εγθξίλνληαη απφ ηελ νηθεία Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία (Σερληθή Τπεξεζία) πνπ έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα δηνίθεζεο ηεο ζχκβαζεο ελψ παξάιιεια, απφ ηελ ίδηα Τπεξεζία εθδίδεηαη βεβαίσζε γηα ηελ 

πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. Με ηελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ ε Πξντζηακέλε αξρή 

(Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή), δειαδή ην φξγαλν ηνπ Ο.Σ.Α. πνπ αλέζεζε ηε ζχκβαζε, πξνβαίλεη ζηελ 

παξαιαβή ησλ κειεηψλ (βι. Πξάμε VII Σκ. 82/2011). 

 

Αξηζκ. 90/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 
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ηελ πεξίπησζε απεπζείαο αλάζεζεο εθπφλεζεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, ε ειάρηζηε ακνηβή ηνπ κειεηεηή (ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά) δελ κπνξεί 

λα ππνιείπεηαη ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, φπσο απηή πξνθχπηεη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 

Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ Μειεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο, ζε θάζε πεξίπησζε, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, 

(βι. Πξαθηηθά ηεο 5
εο

 Γελ.πλ./4.3.2009 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ).  

Με λνκίκσο ν Γήκνο αλέζεζε απεπζείαο αξρηηεθηνληθή κειέηε, θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

209 παξ. 3 ηνπ Ν. 3463/2006, δηφηη ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηνπ κειεηεηή ππνινγίζηεθε απζαίξεηα, ρσξίο 

ηελ πξνεγνχκελε πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ ζηνλ αλσηέξσ Καλνληζκφ. 

 

Αξηζκ. 106, 157, 158/2012 πξάμεηο Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ ειάρηζηε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ κειεηεηή (ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά) δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηεο 

πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, φπσο απηή πξνθχπηεη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ 

Μειεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην δήκν, ζε θάζε πεξίπησζε, αθφκε 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 209 παξ. 3 ηνπ Ν. 3463/2006 (βι. Πξαθηηθά ηεο 5
εο

 Γελ.πλ./4.3.2009 ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, Πξάμε VII Σκ. 168/2011). Σέινο, ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ησλ 

κειεηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ απαηηείηαη ζπκπιήξσζε, ή επηθαηξνπνίεζε, ή κεξηθή ηξνπνπνίεζε 

παιαηφηεξσλ κειεηψλ, ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ 

ηεο λέαο κειέηεο. 

Με λνκίκσο ν Γήκνο αλέζεζε απεπζείαο ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 209 παξ. 3 ηνπ Γ.Κ.Κ., δηφηη ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ησλ κειεηεηψλ ππνινγίζηεθε απζαίξεηα, 

δειαδή ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε πξνζθπγή ζηνλ αλσηέξσ Καλνληζκφ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξηδφηαλ 

εθ ησλ πξνηέξσλ κε ζαθή ηξφπν ε πξνεθηηκεζείζα ακνηβή, ψζηε λα εμαρζεί αζθαιέο ζπκπέξαζκα σο 

πξνο ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ή κε ηεο αλσηέξσ εμαηξεηηθήο δηάηαμεο. 

 

Αξηζκ. 69/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Χο θχξηα δηαδηθαζία αλάζεζεο κειεηψλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. θαζηεξψλεηαη ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, ελψ ε κε 

απεπζείαο αλάζεζε εθπφλεζε κειέηεο απνηειεί εμαηξεηηθή δηαδηθαζία, πνπ επηηξέπεηαη κφλν ζηηο ξεηά 

θαζνξηδφκελεο απφ ην λφκν πεξηπηψζεηο. Σέηνηα πεξίπησζε ζπληξέρεη φηαλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή 

φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο δελ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 30% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ακνηβήο πηπρίνπ 

Α΄ ηάμεο ηεο θαηεγνξίαο κειεηψλ ζηελ νπνία αλήθεη ε ππφ αλάζεζε κειέηε. Ζ πξνεθηηκψκελε απηή 

ακνηβή πξνθχπηεη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ Μειεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ν νπνίνο 

εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, ζε θάζε πεξίπησζε, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηεο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 209 παξ. 3 ηνπ Γ.Κ.Κ. (βι. πξαθηηθά ηεο 5
εο

 Γελ.πλ./4.3.2009 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, πξάμεηο Κιηκ. VII Tκ. 15/2013, 157, 199/2012).  
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Πξνθεηκέλνπ γηα θπθινθνξηαθέο κειέηεο ην αλψηαην απηφ φξην θαζνξίζηεθε απφ 5.5.2011 ζην πνζφ ησλ 

40.807,00 επξψ, δειαδή γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηέηνησλ θαηεγνξηψλ κειέηεο ην φξην είλαη (40.807,00 

Υ 30%) = 12.242,10 επξψ. 

 

Αξηζκ. 16/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο ε εθπφλεζε εηδηθήο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ηεο θαηεγνξίαο 7 αλαηέζεθε απεπζείαο, κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 2 παξ. β ηνπ λ. 3316/2005, θαζφζνλ δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ησλ 

λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία απηή. Δηδηθφηεξα, δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή 

ηερληθψλ ιφγσλ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε κπνξνχζε λα αλαηεζεί κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν 

κειεηεηή, ε επηθαινχκελε δε απφ ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν αλάγθε αλάζεζήο ηεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

κειεηεηή δηφηη ζπκκεηείρε ζηε κειεηεηηθή νκάδα πνπ εθπφλεζε ηε κειέηε γηα ηελ αλάπιαζε – δηαξξχζκηζε 

ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ιηκέλα, γλψξηδε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηερληθέο δπζθνιίεο θαη είρε κειεηήζεη ηελ 

αλάπιαζε θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο, δελ αξθεί γηα λα θαηαζηήζεη λφκηκε ηελ πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, αθνχ δελ αηηηνινγείηαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ κειεηεηή γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο. Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο ελ ιφγσ κειέηεο 

ππεξβαίλεη ηφζν ην 30% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ ηάμεο πνπ ίζρπε, θαηά ηνλ ρξφλν 

αλάζεζεο ηεο κειέηεο, γηα ηηο εηδηθέο αξρηηεθηνληθέο κειέηεο, δειαδή ην πνζφ ησλ 3.327,90 επξψ 

(αλψηαην φξην ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ ηάμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 πεξ. Β ηεο 

Γ15/νηθ/13333/2008, ΦΔΚ 1124Β, ππνπξγηθήο απφθαζεο, πνπ ίζρπε έσο 3.9.2009, πνζφ 11.093 επξψ Υ 

30% = 3.327,90), φζν θαη εθείλν ησλ 30.000,00 επξψ, θαη σο εθ ηνχηνπ, ε εθπφλεζε ηεο δελ κπνξνχζε 

λα αλαηεζεί απεπζείαο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 3 ηνπ λ. 3463/2006 θαη 10 

παξ. 2 πεξ. ζη ηνπ λ. 3316/2005. Δμάιινπ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ. 2362/1995, πνπ αθνξνχλ 

ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο έξγσλ, δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, 

ρσξίο πξνυπνζέζεηο θαη ηήξεζε νηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο, δελ εθαξκφδνληαη ελ πξνθεηκέλσ, αθνχ νη 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 ξπζκίδνπλ θαηά ηξφπν εηδηθφ θαη εμαληιεηηθφ ηηο πεξηπηψζεηο αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ ρσξίο ηελ ηήξεζε αλνηρηήο ή θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, ζέηνληαο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηθαλνχ βαζκνχ δηαθάλεηαο ζηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο (Δι.πλ. VII Σκ. πξαμ. 

158/2012, 199/2010). 

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο δαπάλε δελ 

είλαη λφκηκε θαη δελ πξέπεη απηφ λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 169/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 θαζηεξψλεηαη ν θαλφλαο ηεο ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ χζηεξα 

απφ δεκφζην, αλνηθηφ ή θιεηζηφ, δηαγσληζκφ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αλάπηπμε επαξθνχο αληαγσληζκνχ 

θαη ε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Ο.Σ.Α.. Καη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζε πεξηπηψζεηο πεξηνξηζηηθά θαζνξηζκέλεο. Σέηνηα πεξίπησζε 

ζπληξέρεη φηαλ ε πξνεθηηκψκελε ζπλνιηθή ακνηβή φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο ππφ αλάζεζε κειέηεο δελ 

ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ ηάμεο ηεο θαηεγνξίαο κειεηψλ ζηελ νπνία 
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απηή αλήθεη. Πξνθεηκέλνπ γηα πδξαπιηθέο κειέηεο (θαηεγνξία κειεηψλ 13) ην αλψηαην απηφ φξην 

θαζνξίδεηαη απφ 3.9.2009 ζην πνζφ ησλ 38.078 επξψ, ήηνη γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηέηνηαο θαηεγνξίαο 

κειεηψλ ην φξην είλαη 11.423 επξψ (38.078 Υ 30% = 11.423 επξψ). Δπνκέλσο, δελ επηηξέπεηαη ε 

απεπζείαο αλάζεζε φηαλ ε ζπλνιηθή ακνηβή ηεο ππφ αλάζεζε κειέηεο ππεξβαίλεη ην σο άλσ φξην ησλ 

11.423 επξψ. Πεξαηηέξσ, ζηελ πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ κειεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία, 

δειαδή έρνπλ νκνεηδέο γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη απνηεινχλ ηα ηκήκαηα ζηα νπνία έρεη θαηαηκεζεί κία 

κειέηε, ηα αλσηέξσ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Δπνκέλσο, ε εθαξκνζηέα δηαδηθαζία αλάζεζεο 

εμεπξίζθεηαη κε ηε ζπλάζξνηζε ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπλνιηθήο κειέηεο, 

δειαδή γηα ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο κειεηψλ θαη φρη κε βάζε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ πξνθχπηεη γηα 

θάζε ηκήκα. Καηά ζπλέπεηα, ν επηκεξηζκφο κηαο κειέηεο, ε νπνία ιφγσ ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο γηα ηελ 

εθπφλεζή ηεο δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο κειεηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα αλαηίζεληαη απεπζείαο, ζε 

πεξηζζφηεξεο νκνεηδείο κε αληίζηνηρεο πξνο απηέο ρσξηζηέο πηζηψζεηο ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ θαη ε 

απεπζείαο αλάζεζε ησλ επηκέξνπο κειεηψλ ρσξηζηά ιφγσ πνζνχ, θαηά παξάθακςε ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο αλαδφρνπ κε αλνηθηφ ή θιεηζηφ δηαγσληζκφ, δελ είλαη λφκηκνο (βι. Δ.. VII Σκ. 134/2012, 

Κιηκάθην VII Σκ. Πξάμε 159/2012, πξβι. Πξάμεηο 101/2012, 238, 82/2011, 437, 430, 369, 291/2010 θ.ά.). 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε εληειιφκελε κε ην ειεγρφκελν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε δελ είλαη λφκηκε, δηφηη ε 

επίκαρε πδξαπιηθή κειέηε, θαηεγνξία κειεηψλ 13, εληάζζεηαη ζην ίδην γλσζηηθφ πεδίν κε απηφ ηεο 

κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ ηνπ ίδηνπ νηθηζκνχ ηνπ Γήκνπ, δελ 

πξνυπνζέηεη δηαθνξεηηθά πξνζφληα γηα ηελ εθπφλεζή ηεο, κάιηζηα ν αλάδνρνο ηεο κειέηεο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ ζπκκεηείρε ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο γηα ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο, ε κειέηε αλαηέζεθε 

απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ρξνληθή δηαθνξά ελφο κήλα απφ ηε κειέηε γηα ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο, 

νη δχν ζπκβάζεηο πξνβιέπνπλ ηζφπνζν ζπκβαηηθφ νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα, αθνξνχλ ηνλ ίδην νηθηζκφ ηνπ 

Γήκνπ, ε κειέηε αληιηνζηαζίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζεί ε πξνκειέηε ηεο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, απφ ηερληθήο άπνςεο πξνθχπηεη επζέσο ε ζπλάθεηα θαη ζχλδεζε ησλ δχν 

θαηαζθεπψλ, ηέινο, ε θαηαζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ηεο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ε δε ιεηηνπξγία ηεο ηειεπηαίαο πξνυπνζέηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Δπνκέλσο, νη δχν κειέηεο ζπληζηνχλ ηκήκαηα εληαίαο κειέηεο, ε ακνηβή γηα ηελ νπνία, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηελ άζξνηζε ηνπ χςνπο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο ακνηβήο ησλ δχν επηκέξνπο, ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

11.423 επξψ, κέρξη ην νπνίν επηηξέπεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

άξζξνπ 209 παξ. 3 ηνπ Ν. 3463/2006. Χο εθ ηνχηνπ, κε λφκηκα, θαηά παξάβαζε ησλ ξπζκίζεσλ πνπ 

επηβάιινπλ ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, νη αλσηέξσ θεξφκελεο σο δχν δηαθξηηέο κειέηεο αλαηέζεθαλ 

απεπζείαο, ελψ επίζεο εζθαικέλα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ αλεγξάθεζαλ ρσξηζηέο πηζηψζεηο.  

 

Αξηζκ. 561/2014 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 60/2007 νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα 

πξνζθεχγνπλ ζε ειεθηξνληθνχο πιεηζηεξηαζκνχο, κεηαμχ άιισλ, ζηηο αλνηθηέο δηαδηθαζίεο, φηαλ νη φξνη 

θαη νη ελ γέλεη πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ κε αθξίβεηα. Ο ειεθηξνληθφο 

πιεηζηεξηαζκφο αθνξά είηε κφλνλ ηηο ηηκέο, εθφζνλ ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηελ θαηψηεξε ηηκή, είηε ηηο 
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ηηκέο ή/θαη ηηο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ επηζεκαίλνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

εθφζνλ ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Πεξαηηέξσ, 

φηαλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθαζίδνπλ λα θάλνπλ ρξήζε ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, ην αλαθέξνπλ 

ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ο δηελεξγεζείο κεηά ηελ αλάδεημε ηεο ππνβιεζείζαο θαηά ηελ αθνινπζεζείζα απφ ην δήκν δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο θαη πξηλ απφ ηελ θαηαθχξσζε απηήο ζηνλ πξνζθέξνληα απηή 

κεηνδφηε ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο νπδεκία επηξξνή άζθεζε ζηνλ δηεμαρζέληα δηαγσληζκφ θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηφο ηνπ δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ε κεηά ηνλ δηελεξγεζέληα ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ έιαβε ππφςε ηεο κφλν ηα 

πξαθηηθά ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη φρη θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Καηά ζπλέπεηα ε παξάιεηςε αλαγξαθήο ζηε δηαθήξπμε θαζψο θαη ε κε δεκνζίεπζε ζηελ 

Δ.Δ.Δ.Δ. ηεο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, δελ πξνζάπηεη λνκηθέο πιεκκέιεηεο ζηελ 

ειεγρφκελε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θαζφζνλ δελ νδήγεζε ζε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ νχηε ζε 

παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, αθνχ δελ απέηξεςε 

θάπνηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Αξηζκ. 288/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκέηξεζε ησλ πξνο αλάζεζε εξγαζηψλ δελ είλαη εθηθηή, φπσο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραλεκάησλ, πνπ εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηεο βιάβεο θαη ηελ ηπρφλ 

δπζιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, ν πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα κελ πεξηιακβάλεη πνζφηεηεο ησλ 

επηκέξνπο εξγαζηψλ, αιιά κφλν θαη’ εθηίκεζε δαπάλε ηνπ ζπλφινπ θάζε νκάδαο νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη 

ην γεληθφ ζχλνιν.  

Με ηελ απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ (γηα αλαζέζεηο κέρξη ηνπ επηηξεπηνχ ρξεκαηηθνχ νξίνπ) γηα ηελ αλάζεζε 

ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα εγθξίλνληαη ηα ηεχρε ηεο ζχκβαζεο (ηερληθή έθζεζε θαη ν πξνυπνινγηζκφο 

κειέηεο) θαη λα εκπεξηέρνληαη ζε απηήλ ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηνηρεία, φπσο ε 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε θαη ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ. 

 

Αξηζκ. 13/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με απφθαζε ηνπ Γεµάξρνπ εγθξίζεθε ε «παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο θσηηζκνχ & ήρνπ γηα 

ηηο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ» θαη αλαηέζεθε απηή απεπζείαο, έλαληη ακνηβήο χςνπο 24.000,00 επξψ, πνπ 

ζπλίζηαλην ζηελ ππνζηήξημε, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ζηαζεξνχ θαη θνξεηνχ εμνπιηζκνχ θσηηζκνχ θαη 

ήρνπ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο γηα φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ, πξνβιέπνληαη δε νη θάησζη γεληθέο θαηεγνξίεο 

εθδειψζεσλ: α) Δθδειψζεηο ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ, β) Πξνβνιέο Γεκνηηθνχ Θεξηλνχ 

Κηλεκαηνγξάθνπ, γ) Δθδειψζεηο ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν Λφθνπ θαη δ) Δθδειψζεηο ζε δηάθνξνπο 

εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ.  

Ζ εληειιφκελε δαπάλε είλαη κε λφκηκε, θαζφζνλ ε αλαγξαθή, ηφζν ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

ππεξεζηψλ φζν θαη ζηελ απφθαζε αλάζεζεο απηψλ, ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηνπο, 
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ρσξίο λα θαζνξίδεηαη, έζησ θαηά πξνζέγγηζε, ε ηηκή κνλάδαο θάζε επηκέξνπο νκάδαο εξγαζηψλ 

(ππεξεζηψλ), θαζηζηά αδχλαην ηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, αθελφο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο εθ 

κέξνπο ηνπ Γήκνπ, αθεηέξνπ δε, ηνπ αθξηβνχο χςνπο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο παξαζρεζείζεο 

απφ απηφλ ππεξεζίεο θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηάζεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. 

πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 134/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ππνρξενχηαη λα πξνηείλεη θαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα θαηαθπξψζεη ηελ 

πξνκήζεηα ζε ζπκκεηέρνληα, πνπ πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή ή ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά ηνπ έρεη θξηζεί ηερληθά απνδεθηή.  

Απφθιηζε, απφ νπζηψδε φξν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο είλαη θαη απηφο πνπ έρεη ηεζεί επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, θαζηζηά ηελ πξνζθνξά ηερληθά απαξάδεθηε θαη κε λφκηκε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή πνπ ηελ ππέβαιε. 

 

Αξηζκ. 524/2012 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη επί 

ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ, έρεη γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα. Ζ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηα 

ζέκαηα απηά αλήθεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία κπνξεί λα δεηεί ηε γλψκε θαη άιισλ νξγάλσλ, 

θαζψο θαη λα απνθιίλεη απφ ηελ απιή γλψκε ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο, αηηηνινγψληαο φκσο εηδηθά ηε 

δηαθνξεηηθή θξίζε ηεο. 

 

Αξηζκ. 428, 462/2012 πξάμεηο Ε΄ Κιηκαθίνπ θαη 706/2013 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Οη Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα επαλαιάβνπλ κηα θνξά ην δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζίαο εάλ θξηζεί 

αζχκθνξν ην απνηέιεζκά ηνπ. Δπνκέλσο, θάζε δήκνο έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα καηαηψζεη θαη λα 

επαλαιάβεη ην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ εάλ θξίλεη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ ην απνηέιεζκά ηνπ. Ζ 

επρέξεηα απηή δηαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ελφο κφλνλ ππνςεθίνπ, δεδνκέλνπ φηη ν δήκνο 

δελ ππνρξενχηαη λα αλαζέζεη ζην κνλαδηθφ δηαγσληδφκελν, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε παξαδεθηή. 

ηαλ ππνβάιιεηαη κηα παξαδεθηή πξνζθνξά, απαηηείηαη ζρεηηθή αηηηνινγία, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 

φηη είλαη πξάγκαηη ηθαλνπνηεηηθή γηα ην δήκν (βι. Δ.. VI Tκ. 2786/2012, 1505/2012, 2754/2011, Ε΄ Κιηκ. 

294, 99/2012). 

 

Αξηζκ. 129/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ π.δ./ηνο 28/1980, νη Ο.Σ.Α. έρνπλ ηελ επρέξεηα λα 

καηαηψζνπλ θαη λα επαλαιάβνπλ έλα δηαγσληζκφ εάλ θξίλνπλ αηηηνινγεκέλα σο κε ηθαλνπνηεηηθφ ην 

απνηέιεζκα απηνχ. Ζ επρέξεηα απηή πθίζηαηαη θαη ζηελ πεξίπησζε παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ 

δηελεξγνχκελν γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ δηαγσληζκφ ελφο κφλνλ ππνςεθίνπ, δεδνκέλνπ φηη ν 

αλαζέησλ θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα αλαζέζεη ηελ επίκαρε παξνρή ππεξεζηψλ ζην κνλαδηθφ 
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δηαγσληδφκελν, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ θξίζεθε παξαδεθηή, ελψ πξνο αηηηνιφγεζε ηεο ηπρφλ 

θαηαθπξσηηθήο ή απνξξηπηηθήο θξίζεο ηνπ δελ αξθεί ε επίθιεζε ηνπ γεγνλφηνο ηεο ππνβνιήο κίαο κφλνλ 

παξαδεθηήο πξνζθνξάο ρσξίο ηελ παξάζεζε ινηπψλ ζηνηρείσλ, πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αλαζέηνληα θνξέα θαζφζνλ απηφ ζα ηζνδπλακνχζε κε αλέιεγθηε άζθεζε ηεο 

δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο θαη ζα νδεγνχζε ζε αδπλακία άζθεζεο δηθαζηηθνχ ειέγρνπ επί ηεο ελ ιφγσ, 

θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα εθδνζείζαο, δηνηθεηηθήο πξάμεο. Απαηηείηαη επνκέλσο ε χπαξμε ζρεηηθήο 

αηηηνινγίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε κνλαδηθή παξαδεθηψο ππνβιεζείζα πξνζθνξά είλαη 

πξάγκαηη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, ε νπνία (αηηηνινγία) κπνξεί λα πξνθχπηεη θαη απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (βι. απνθάζεηο VI Σκ. Δι.πλ. 934/2013, 2786/2012, 2754/2011). 

 

Αξηζκ. 74, 81/2013 πξάμεηο Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Κάζε δήκνο έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα καηαηψζεη θαη λα επαλαιάβεη έλα δηαγσληζκφ εάλ θξίλεη 

αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ ην απνηέιεζκά ηνπ. Ζ επρέξεηα απηή δηαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ζπκκεηνρήο ελφο κφλνλ ππνςεθίνπ, ελψ πξνο αηηηνιφγεζε ηεο θαηαθπξσηηθήο ή απνξξηπηηθήο θξίζεο ηνπ 

δελ αξθεί ε επίθιεζε ηνπ γεγνλφηνο ηεο ππνβνιήο κίαο κφλνλ παξαδεθηήο πξνζθνξάο, ρσξίο ηελ 

παξάζεζε ινηπψλ ζηνηρείσλ, θαζφζνλ απηφ ζα ηζνδπλακνχζε κε αλέιεγθηε άζθεζε δηαθξηηηθήο 

επρέξεηαο. Απαηηείηαη επνκέλσο ε χπαξμε ζρεηηθήο αηηηνινγίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε 

κνλαδηθή ππνβιεζείζα παξαδεθηή πξνζθνξά είλαη πξάγκαηη ηθαλνπνηεηηθή γηα ην δήκν θαη ε αηηηνινγία 

απηή κπνξεί λα πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (Δ.. VI Tκ. 2786, 1505/2012, 2754/2011, Ε΄ 

Κιηκ. 428, 294, 99/2012). 

 

Αξηζκ. 15/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Καηά πάγηα λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (βι. πξαθηηθφ 24
εο 

πλ/23.11.1998 -Θέκα Β΄- Οινκ. Δι. 

πλ., πξάμεηο 71/2008, 9, 76, 96/2009 θ.ά. Σ΄ Κιηκ. Δι. πλ.), επηηξέπεηαη ε θαηαθχξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ πξνκεζεπηή, γηα ηνλ νπνίν ηεξήζεθαλ 

νη απαηηνχκελνη θαλφλεο δεκνζηφηεηαο, ζηνλ εμαξρήο κνλαδηθφ ππνςήθην. Καη ηνχην, δηφηη ε ζπκκεηνρή 

πεξηζζφηεξσλ δηαγσληδνκέλσλ δελ ηίζεηαη απφ ην λφκν σο πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ή ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ο.Σ.Α., ζε πεξίπησζε πνπ 

θξίλνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ σο αζχκθνξν, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., λα πξνβνχλ ζηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ζηε ζπλέρηζε απηνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ έγγξαθσλ πξνζθνξψλ. 

 

Αξηζκ. 41, 42/2010 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Δίλαη κε λφκηκε ε ζχλζεζε επηηξνπήο, φηαλ κεηέρνπλ αλαπιεξσκαηηθά κέιε αληί ηαθηηθψλ, ρσξίο λα 

απνδεηθλχεηαη, φηη ηα απφληα ηαθηηθά κέιε θιήζεθαλ λα παξαζηνχλ. 

Γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ απαηηείηαη ζηελ πξάμε ζπγθξφηεζεο λα αλαθέξεηαη ην 

φλνκα θαη ε ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ, ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ζηα πξαθηηθά πνπ εθδίδνπλ. 
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Αξηζκ. 41/2012 πξάμε Β΄ Κιηκαθίνπ 

Δίλαη κε λφκηκε ε ζχλζεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (επηηξνπέο πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, 

έξγσλ, θιπ) εάλ δελ πξνθχπηεη φηη έρεη ζπλεδξηάζεη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή θάπνηνπ ή θάπνησλ ηαθηηθψλ 

κειψλ (βι. ηΔ 1147/2010, 3831/2009 θ.ά.). ηηο ζπλεδξηάζεηο ζπιινγηθνχ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ 

ζπκκεηέρνπλ, θαηαξρήλ, λνκίκσο ηα νξηζζέληα σο ηαθηηθά κέιε απηνχ, ηα νπνία πξνζθαινχληαη κε έλαλ 

απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ πξνβιέπεη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2690/1999. Μφλν ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ή θσιχκαηνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ηαθηηθψλ κειψλ θαινχληαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ 

νξγάλνπ πξνο αλαπιήξσζε (πξβι. απνθ. VI Σκ. Δι. πλ. 780/2011, 2065, 2011/2010, 3560/2009). 

Δμάιινπ, είλαη κε λφκηκε ε ζχλζεζε ζπιινγηθνχ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ φηαλ κεηέρνπλ αλαπιεξσκαηηθά 

κέιε αληί ηαθηηθψλ, ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα απφληα ηαθηηθά κέιε θιήζεθαλ λα παξαζηνχλ κε έλαλ 

απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ νξίδνληαη ζην Ν. 2690/1999 ή φηη ζπλέηξερε θάπνηνο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

ζηελ ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ απαηηείηαη πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (πξβι. 

απνθ. VI Σκ. Δι. πλ. 2094/2011, 144/2008, 224/2006, βι. ηΔ 3007/2010, 447, 3493/2009, 811/2008). 

 

Αξηζκ. 40/2010 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

ηαλ θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε είλαη ε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ππνρξενχηαη 

λα πξνηείλεη θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν έρεη δέζκηα αξκνδηφηεηα λα θαηαθπξψζεη ηελ πξνκήζεηα ζε 

δηαγσληδφκελν, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε σο ηερληθά απνδεθηή θαη πξνζέθεξε ηελ πην 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά.  

 

Αξηζκ. 89/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

ηαλ θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηελεξγνχκελνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε 

ρακειφηεξε ηηκή, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ ππνρξενχηαη λα πξνηείλεη θαη ην 

απνθαζίδνλ φξγαλν έρεη δέζκηα αξκνδηφηεηα λα θαηαθπξψζεη ηελ πξνκήζεηα ζε εθείλνλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο ηερληθψο απνδεθηέο, ν νπνίνο 

πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή (κεηνδφηεο). ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα 

ηνπ δηαγσληζκνχ απνζηέιιεηαη ε αλαθνίλσζε θαη κε απηφλ ππνγξάθεηαη, ηειηθψο, ην θείκελν ηεο ζρεηηθήο 

ζπκβάζεσο (βι. πξάμεηο 169/2009, 45/2013, 83/2013 Σ΄ Κιηκ. Δι. πλ.).  

 

Αξηζκ. 153/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Απνηεινχλ νπζηψδεηο πιεκκέιεηεο πνπ θαζηζηνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο κε λφκηκε: 

- ε έιιεηςε εηδηθήο θξίζεο ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πεξί ηνπ επνπζηψδνπο ραξαθηήξα ηεο απφθιηζεο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

- ε απφξξηςε κε κε λφκηκε αηηηνινγία, ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο. 
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Αξηζκ. 73/2005 θαη 100/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην πνζφ πνπ αλέξρεηαη ε δαπάλε ηεο θάζε πξνκήζεηαο θαη ε δπλαηφηεηα 

αλάζεζήο ηεο απεπζείαο, κε πξφρεηξν ή κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ, ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

αλαγξαθφκελσλ πηζηψζεσλ ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ 

πνπ ζεσξνχληαη φκνηα ή νκνεηδή ή πνπ απφ ηε θχζε ηνπο ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο ή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο 

ηνπο εληάζζνληαη ζε φκνηεο ή παξεκθεξείο θαηεγνξίεο.  

 

Αξηζκ. 6/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε εμφθιεζεο πξνκεζεπηή, ν νπνίνο αλαδείρζεθε κεηνδφηεο κεηά απφ ηε δηελέξγεηα 

πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, δηφηη αληί ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξνζθφκηζε ηξαπεδηθή 

επηηαγή. πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 3687/2012 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πξνβιέπεηαη, 

αληί ηεο θαηαβνιήο κεηξεηψλ, πνπ ζα ζπληζηνχζε ππέξκεηξε δέζκεπζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε 

θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, κε ηελ νπνία ν εθδφηεο ηεο εγγπάηαη φηη ζα θαηαβάιιεη ακέζσο ην πνζφ 

ηεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα ειέγμεη αλ ζπληξέρνπλ νη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο θαηάπησζεο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  

Ο ζθνπφο απηφο δελ παξαβιάπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ζρεηηθφ φξν ηεο 

δηαθήξπμεο, ν ζπκκεηέρσλ θαηαβάιιεη ζε ρξήκα ην πνζφ ηεο εγγχεζεο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αθνχ 

έηζη εμαζθαιίδνληαη θαηά ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Πεξαηηέξσ, θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα θπζηθά πξφζσπα παξίζηαληαη κφλν απηνπξνζψπσο 

θαη ηα λνκηθά πξφζσπα κφλν κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. πλεπψο, αλ θαηά ηε δεκνπξαζία 

εκθαληζηεί θπζηθφ πξφζσπν δηαθνξεηηθφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πξέπεη λα 

απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 

Αξηζκ. 62/2014 πξάμε Σ Σκήκαηνο 

ηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ελψλνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκφ 

πξνκεζεηψλ ππνβάιινληαο θνηλή πξνζθνξά, ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο εθδνζείζα ππέξ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ πξνζσξηλήο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, 

αλαγξάθνληαο ηα ζηνηρεία θάζε κέινπο ηεο, πνπ λα θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ θπζηθψλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ ηελ θνηλή πξνζθνξά, πεξηιακβάλνληαο εηδηθφ πξνο ηνχην φξν. 

πλεπψο, είλαη απαξάδεθηε θνηλή πξνζθνξά πνπ ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδνζείζεο 

ρσξηζηά ππέξ ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ρσξίο λα δηαιακβάλνπλ νηαδήπνηε κλεία πεξί 

ηεο θνηλήο, ππφ ηε κνξθή ελψζεσο, ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαη ηεο θάιπςεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. ε θάζε πεξίπησζε αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη απηή ε κφλε 

ζπκκεηάζρνπζα ζην δηαγσληζκφ έλσζε πξνκεζεπηψλ θαη φρη ηα επηκέξνπο κέιε ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη 

../../president/Desktop/�����%207%20-%202009/0157.doc
../../president/Desktop/�����%207%20-%202009/0157.doc


Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 100 

κε λφκηκε απφθαζε κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ην απνηέιεζκα δηαγσληζκνχ δηαθξηηά ζηα θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ ζπκκεηείραλ απηνηειψο ζ’ απηφλ αιιά απφ θνηλνχ ππφ ηελ κνξθή ελψζεσο 

πξνκεζεπηψλ, θαη, θαη’ επέθηαζε, ε ζχλαςε πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο ζπκβάζεσλ κε απηά. 

Με λφκηκα έγηλε απνδεθηή ε θνηλή πξνζθνξά ησλ εηαηξεηψλ, πνπ δελ ζπλνδεπφηαλ απφ εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο εθδνζείζα ππέξ ηεο κφλεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ πξνζσξηλήο απηήο 

έλσζεο πξνκεζεπηψλ, αιιά απφ εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδνζείζεο ρσξηζηά ππέξ εθάζηνπ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ-κειψλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ρσξίο λα δηαιακβάλνπλ νηαδήπνηε κλεία πεξί ηεο θνηλήο, 

ππφ ηε κνξθή ελψζεσο, ζπκκεηνρήο απηψλ ζην δηαγσληζκφ θαη ηεο θάιπςεο ησλ ππνρξεψζεσλ φισλ 

ησλ κειψλ απηψλ.  

 

Αξηζκ. 87/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ ππνρξέσζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα 

ηελ αλάζεζε δεκνζίνπ έξγνπ, δελ ηίζεηαη επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δελ ζπληζηά 

ειάηησκα πνπ πιήηηεη ην θχξνο ηεο.  

 

Αξηζκ. 104/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Πξηλ απφ ηελ εμφθιεζε θάζε ηηκνινγίνπ δεκνζίνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ππεχζπλε δήισζε κε ην πεξηερφκελν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, 

ζρεηηθά κε ηηο πξνζσξηλέο δειψζεηο Φ.Π.Α. θαη ηελ αμία ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ εθδφζεθε γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκνζίνπ έξγνπ. Σν δηθαηνινγεηηθφ απηφ, σζηφζν, απνηειεί 

δηθαηνινγεηηθφ εμφθιεζεο ηνπ ηηκνινγίνπ. πλεπψο, δελ απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θαηά ηνπ Ο.Σ.Α. 

απαίηεζεο ηνπ θεξνκέλνπ σο δηθαηνχρνπ, νχησο ψζηε λα πθίζηαηαη ππνρξέσζε πξνζθφκηζήο ηνπ θαηά ην 

ζηάδην άζθεζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο κε ην νπνίν εληέιιεηαη ε πιεξσκή 

δαπάλεο, αιιά ζηνηρείν δηθαηνινγεηηθφ εμφθιεζεο αλαγλσξηζκέλεο θαη εθθαζαξηζκέλεο δαπάλεο, πνπ 

εθδίδεηαη θαηά ην ρξφλν είζπξαμεο ηεο ακνηβήο (θαη φρη θαηά ην ζηάδην εθθαζάξηζεο απηήο) θαη, ζπλεπψο, 

πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζην δηελεξγνχληα ηελ πιεξσκή δεκνηηθφ ηακία (πξβι. πξαθηηθά Οινκ. Δι.πλ. 

35
ε
 Γελ.πλ./29.12.1971 θαη I Σκ. 31

εο
 πλ./10.10.1995 θαη πξάμεηο I Σκ. 118/2002 θαη IV Σκ. 162/2003, 

118/2005). 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε λφκηκε ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο εθηέιεζήο ηνπ θαη επηζηξέθεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ θαη δελ 

απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη σο δηθαηνινγεηηθφ πιεξσκήο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πνπ εθδίδεηαη γηα 

ηελ ηειηθή εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηελ εθηέιεζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 184/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ επηηεδεπκαηία πξνο Ο.Σ.Α., θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εθηέιεζεο 

ηερληθψλ έξγσλ, ή αγνξάο αγαζψλ εθδίδεηαη ηηκνιφγην. Σν ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ εθδίδεηαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία 
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παξαζρέζεθε ε ππεξεζία, ελψ ζηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο ηερληθνχ έξγνπ, ην ηηκνιφγην εθδίδεηαη κέζα ζε 

έλα κήλα απφ ηελ πξνζσξηλή επηκέηξεζε απηνχ θαη πάλησο κέζα ζηελ ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηκέηξεζε απηή, εθφζνλ δε απνδέθηεο (αλαζέηνπζα αξρή) ησλ ππεξεζηψλ είλαη ην 

Γεκφζην ή λνκηθφ πξφζσπν κε επηηεδεπκαηίαο (π.ρ. Γήκνο), ην σο άλσ ηηκνιφγην κπνξεί λα εθδνζεί 

κέρξη ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κέζα ζηελ νπνία έγηλε ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ή ε 

πηζηνπνίεζε δεκφζηνπ έξγνπ. 

Ζ έθδνζε απφδεημεο δαπάλεο αληί ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ δελ αζθεί επηξξνή ζηε λνκηκφηεηα θαη 

θαλνληθφηεηα ηεο δαπάλεο, δηφηη κπνξεί κελ λα επηζχξεη ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ εθ 

κέξνπο ησλ αξκνδίσλ θνξνινγηθψλ αξρψλ, δελ νδεγεί φκσο ζε αθπξφηεηα ηεο απφδεημεο, θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ θαζηζηά κε λφκηκε ή αλχπαξθηε ηελ αμίσζε ηνπ δηθαηνχρνπ επηηεδεπκαηία, αθνχ ην 

ηηκνιφγην εμαθνινπζεί λα απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ εθθαζάξηζεο θαη εληαικαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 

δαπάλεο (πξβι. Πξάμεηο VII Σκ. 74, 103, 104/2011, Κι. Πξ. Δι. ην VII Σκ. 36/2013). 

 

Αξηζκ. 161/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη θαη φηαλ ε πξνκήζεηα αλαηίζεηαη 

απεπζείαο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, δειαδή κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 15.000,00 επξψ, κε 

Φ.Π.Α.. 

 

Αξηζκ. 222/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ κε αλαγξαθή ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην 

πνζφ ηεο εγγχεζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ θαη φηη ν εθδφηεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε 

παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ δήκνπ, δελ ζπληζηνχλ νπζηψδεηο 

ειιείςεηο, ψζηε λα επάγνληαη ηελ αθπξφηεηα απηήο, δηφηη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ δελ θαηαιείπεηαη 

ακθηβνιία σο πξνο ηε δέζκεπζε ηνπ εγγπεηή. Χζηφζν, ε πιεκκειήο αλαγξαθή ηεο δηεχζπλζεο ηνπ 

αλαδεηρζέληνο κεηνδφηε ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, δειαδή αλαγθαίνπ, θαηά ην λφκν θαη ηε 

δηαθήξπμε, γηα ην θχξνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηνηρείνπ, ζπληζηά νπζηψδεο έιιεηςε απηήο θαη θαζηζηά 

απαξάδεθηε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. 

 

Αξηζκ. 11/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ζην απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ 

ππφρξεν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή βεβαηψλεηαη ακεηάθιεηε θαηαδίθε γηα αδίθεκα κε ζπκπεξηιακβαλφκελν 

κεηαμχ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ α έσο δ ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 1 ηνπ π.δ. 60/2007, αιιά πάλησο, ζρεηηθφ 

κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ηφηε, λαη κελ απηφο δελ απνθιείεηαη απηφκαηα, 

φπσο ζα ζπλέβαηλε εάλ ε θαηαδίθε ηνπ αθνξνχζε ηα αδηθήκαηα α έσο δ, είλαη, φκσο, δπλαηφλ λα 

απνθιεηζζεί εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε σο άλσ θαηαδίθε επεξεάδεη ηε 

θεξεγγπφηεηα ή ηελ επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηνπ (Δι. πλ. VI Tκ. Απφθ. 2248/2011, ηΔ Απφθ. 

1190/2010, Δπ. Αλ. 144/2009). 
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Αξηζκ. 165/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Σν π.δ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ λ.2286/1995 - ζηνλ νπνίν παξαπέκπεη ην άξζξν 47 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α, κεηά ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ λ.1797/1988 κε ην άξζξν 10 παξ.2 πεξ. ζ΄ ηνπ λ.2286/1995 – γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ, νξίδεη, ζην άξζξν 6 φηη «1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο ππνρξενχληαη λα 

ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο :α. … β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία :i. … ii. Να 

δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο 

παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαζηάζεηο, … 2. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 

ηνπ παξφληνο, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή 

ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

19 παξ. 6 ηνπ παξφληνο: α. Οη Έιιελεο πνιίηεο: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπ-

ηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή 

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο .…».  

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, ζπλάγεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε δηαγσληζκφ πξνκεζεηψλ 

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, κεηαμχ άιισλ, ππεχζπλε δήισζε φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, δειαδή γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε θαη λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Μεηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, εθείλνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε θαηαθχξσζε ππνβάιιεη απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 

θάπνην απφ ηα πξναλαθεξφκελα αδηθήκαηα (ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007), ή γηα ηα 

αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο θαη, ηέινο, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ 

Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, κφλν εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ξεηά 

ζηελ νηθεία δηαθήξπμε. 

Δθφζνλ ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ δελ νξίδεηαη ξεηά ην αληίζεην, ε βεβαίσζε ζην απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ππνςήθην πξνκεζεπηή, ηειεζίδηθεο θαηαδίθεο ηνπ γηα αδίθεκα 

ην νπνίν δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα πξναλαθεξφκελα (δειαδή ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, 

δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, 
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πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξενθνπία), πνπ επηζχξνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηε 

ζχκβαζε, δελ έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηε ζχκβαζε, έζησ θαη αλ έρεη ζρέζε κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, αιιά απφθεηηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, εθηηκψληαο ηηο 

ζπλζήθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, λα απνθαζίζεη είηε ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ είηε ηελ απνδνρή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, εθφζνλ, φκσο, θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε σο άλσ θαηαδίθε επεξεάδεη ή φρη ηε 

θεξεγγπφηεηα ή ηελ επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηνπ (βι. (Δι. πλ. VI Tκ. Απφθ. 2248/2011, ηΔ Απφθ. 

1190/2010, Δ.Α. 526/2010, 954/2009, πξβι. Δ.Α. 552, 403/2010, 912, 144/2009, 1026/2008, 260/2008). 

χκθσλα κε άξζξν ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ δηαηξνθήο, νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο 

έπξεπε λα πξνζθνκίζνπλ, κεηαμχ άιισλ, πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ, ρσξίο λα νξίδεηαη, πεξαηηέξσ, 

φηη ε ακεηάθιεηε θαηαδίθε ηνπο γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα επηζχξεη 

ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.  

Ννκίκσο ζπκκεηείρε ζε δηαγσληζκφ πξνκεζεπηήο, αθνχ νη βεβαηνχκελεο ζην απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ αθνξνχλ ζε κία πεξίπησζε ζσκαηηθήο βιάβεο απφ ακέιεηα θαη ζε παξαβάζεηο ηνπ 

αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθέο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, νη νπνίεο δελ επηζχξνπλ, αθνχ 

απηφ δελ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, ηνλ απηφζξνν απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Δμάιινπ, 

κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε λφκηκε θαη επαξθή αηηηνινγία θξίζεθε 

φηη νη πξναλαθεξφκελεο θαηαδίθεο ηνπ αλαδφρνπ απηνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θεξεγγπφηεηα θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ αμηνπηζηία θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ ζπλέηξερε ιφγνο απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηε ζχκβαζε. 

Καηά ζπλέπεηα, ε εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο δαπάλε είλαη λφκηκε θαη 

πξέπεη απηφ λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 8/2014 πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ θαη 1644/2014 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Γηα ηε δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ σο πξνο ηελ πξφζβαζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα αλαθέξεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 

θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη, ρσξίο ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε λα αίξεηαη ε επζχλε ηνπ 

θπξίνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. πλαθψο, κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη ε ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ παξέρνληνο 

ππεξεζίεο κε πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, 

λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθψο ζε ηξίηνπο. Χο εθ ηνχησλ έλα πξφζσπν δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ κε ηελ αηηηνινγία φηη πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, 

πξνο εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κέζα θαη ηθαλφηεηεο πνπ δελ θαηέρεη ην ίδην, αιιά αλήθνπλ ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Δπνκέλσο φξνο δηαθήξπμεο, πνπ νξίδεη φηη απνθιείνληαη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ εηαηξείεο αλ δελ απνδείμνπλ φηη δελ ζα αλαζέζνπλ έζησ θαη έλα κέξνο ησλ 

πξνθεξπρζεηζψλ ππεξεζηψλ ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο, παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ ησλ δπλάκελσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ φπσο επίζεο θαη απηέο ηεο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο θαη 

ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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Ο σο άλσ φξνο ηεο δηαθήξπμεο είλαη κε λφκηκνο, θαζψο αθελφο δελ είλαη επηηξεπηή ε απαγφξεπζε, άλεπ 

εηέξνπ, ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ ιφγσ πηζαλήο αλάζεζεο έζησ θαη ελφο κέξνπο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ ηπρφλ ζα αλαιάβεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο θαη αθεηέξνπ ε πιήξεο απαγφξεπζε ησλ ππεξγνιαβηψλ 

δελ δηθαηνινγείηαη απφ επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη δελ ζπληζηά αλαγθαίν θαη 

πξφζθνξν κέηξν γηα ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ πξνο αλάζεζε ππεξεζηψλ (ππεξεζίεο ζπληήξεζεο 

πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ πξαζίλνπ). Άιισζηε ε αλαζέηνπζα αξρή ζα κπνξνχζε λα ζεζπίζεη 

κε ηε δηαθήξπμε αληί ηεο πιήξνπο απαγφξεπζεο, επαξθή θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ησλ ηπρφλ νξηδφκελσλ 

ππεξγνιάβσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

Γελ είλαη λφκηκε ε ειεγρφκελε δηαθήξπμε γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ πξαζίλνπ. 

 

Αξηζκ. 6/2014 πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο νθείινπλ λα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα λα 

πεξηιάβνπλ ζηε δηαθήξπμε πνπ δεκνζηεχεηαη ην ειάρηζην νπζηψδεο πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα VII Α, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

θαη ηεο δηαθάλεηαο. Οπζηψδεο ζηνηρείν ηεο δηαθήξπμεο πνπ πξέπεη λα απνηππψλεηαη ζηηο δεκνζηεχζεηο 

ζπληζηά ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην πξνθεξπρζέλ αληηθείκελν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, παξάηαζεο (πξβι. Δ VI Σκ. 

4410/2013). Ζ παξάιεηςε δεκνζίεπζεο ησλ φξσλ απηψλ ζπληζηά επζεία παξαβίαζε ηεο Οδεγίαο 

θαζφζνλ δελ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ιάβνπλ πιήξε θαη ζαθή γλψζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ, ππφ φξνπο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη 

δηαθάλεηαο, ην ζπκθέξνλ ή κε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ αλαιφγσο ηελ πξνζθνξά ηνπο 

(Δ.. VI Σκ. 4410/2013, 1905/2013, 3199/2012, Ε΄ Κιηκ. 34/2013). Σέινο, ην δηθαίσκα πξναίξεζεο πξέπεη 

λα πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηελ νηθεία δηαθήξπμε θαη έηζη πξνζδηνξηζκέλν λα πεξηέρεηαη θαη 

ζηε δεκνζηεπφκελε πεξίιεςή ηεο. 

Ζ ζέζπηζε εηδηθψλ φξσλ ηερληθήο ηθαλφηεηαο ζηε δηαθήξπμε, κε ζπλέπεηα λα πεξηνξίδεηαη ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ θαη λα κελ 

παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, πνπ απνηειεί γεληθή αξρή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη νξίδεη φηη νη 

φξνη απηνί δελ πξέπεη λα βαίλνπλ πέξαλ ηνπ αλαγθαίνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ 

κέηξνπ. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, πνπ επίζεο απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξέπεη νη εηδηθνί απηνί φξνη ηερληθήο ηθαλφηεηαο λα 

δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα, αθξίβεηα θαη ρσξίο ακθηζεκία, ψζηε λα παξέρεηαη, αθελφο ζηνλ κέζν 

δηαγσληδφκελν, κε ηελ αληίζηνηρε εκπεηξία θαη ηε ζπλήζε επηκέιεηα, ε δπλαηφηεηα αθξηβνχο θαηαλφεζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη νκνηφκνξθεο εξκελείαο ηνπο θαη αθεηέξνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε 

δπλαηφηεηα λα ειέγρεη θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ εάλ νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ δηέπνπλ ηε ζχλαςε ηεο νηθείαο ζχκβαζεο (Δ.. Μείδνλνο Δπηακ. 

χλζεζεο 3147/2012, VI Tκ. 29/2013). 

Κσιχεηαη ε ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο. 
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Αξηζκ. 34, 67/2011, 78/2012 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ θαη 189, 215/2012 πξάμεηο ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Χο αθαηάιιειε λνείηαη ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο ην αληηθείκελν είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ή απνθιίλεη νπζησδψο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

απηήο, ζε βαζκφ πνπ λα εμνκνηψλεηαη κε ηε κε ππνβνιή πξνθνξάο. ηαλ ζε πξνεγεζέληα ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο αλνηθηφ δηαγσληζκφ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο κε θαλνληθέο ή απαξάδεθηεο, ππφ 

ηελ έλλνηα φηη έρνπλ εληνπηζηεί ζε απηέο ειιείςεηο πνπ αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ηππηθέο ειιείςεηο 

ηνπ εδαθ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (π.ρ. ειιείςεηο δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 43-50 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007), ηφηε ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί κελ λα πξνζθχγεη 

ζε δηαπξαγκάηεπζε, πιελ φκσο νθείιεη λα δεκνζηεχζεη ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία δελ 

επηηξέπεηαη λα έρεη ππνζηεί νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηεο. 

 

Αξηζκ. 38/2014 πξάμε ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκαηεχζεσο ρσξίο δεκνζίεπζε 

πξνθεξχμεσο ζηηο πεξηπηψζεηο, κεηαμχ άιισλ, θαηά ηηο νπνίεο: (i) ηελ πξνεγεζείζα δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία δελ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο ή νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο δελ είλαη θαηάιιειεο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο κε νπζηψδνπο ηξνπνπνηήζεσο ησλ φξσλ ηεο δηαθεξχμεσο. Χο «αθαηάιιειε» λνείηαη ε 

πξνζθνξά ηεο νπνίαο ην αληηθείκελν είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε 

δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ή απνθιίλεη νπζησδψο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηήο, ζε βαζκφ πνπ 

λα εμνκνηψλεηαη κε ηε κε ππνβνιή πξνθνξάο (βι. Πξάμεηο 247 θαη 249/2010 IV Σκ., 34/2011 Σ΄ Κιηκ., 

323/2009 Ε΄ Κιηκ. Δι. πλ.). (ii) πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 1 πεξ. α΄ εδαθ. β΄ ηνπ 

π.δ/ηνο 60/2007, δειαδή πξνζθαινχληαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε νη πξνζθέξνληεο ηνπ πξνεγεζέληνο απηήο 

δηαγσληζκνχ πνπ είραλ ππνβάιεη ηππηθψο απνδεθηέο (παξαδεθηέο) πξνζθνξέο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί νπζησδψο νη φξνη ηεο δηαθεξχμεσο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο απηήο πξέπεη λα έρεη 

ππνβιεζεί κία ηνπιάρηζηνλ πξνζθνξά πνπ λα πιεξνί ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ησλ άξζξσλ 43 έσο 50 

ηνπ σο άλσ π.δ/ηνο θαη ηηο ηππηθέο απαηηήζεηο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, νπφηε κε δεδνκέλν ην 

παξαδεθηφ ηεο πξνζθνξάο λα αθνινπζήζεη ην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ρσξίο λα πξνεγεζεί 

δεκνζίεπζε ηεο πξνθεξχμεσο, κε πξφζθιεζε φζσλ θαηέζεζαλ ζχκθσλεο κε ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε 

πξνζθνξέο (πξβι. απφθ. 515/2008 Δ.Α. .η.Δ.). ε αληηδηαζηνιή κε ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε δεκνζηεχζεσο πξνθεξχμεσο, ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη ζε δεκνζίεπζε 

φηαλ ζηελ πξνεγεζείζα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ ππνβιεζεί κε θαλνληθέο ή απαξάδεθηεο 

πξνζθνξέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη φξνη ηεο αξρηθήο δηαθεξχμεσο δελ ηξνπνπνηνχληαη νπζησδψο. 

Δπνκέλσο, φηαλ ζε πξνεγεζέληα ηεο δηαπξαγκαηεχζεσο αλνηθηφ δηαγσληζκφ έρνπλ ππνβιεζεί 

πξνζθνξέο κε θαλνληθέο ή απαξάδεθηεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη έρνπλ εληνπηζηεί ζε απηέο ειιείςεηο (π.ρ. 

ειιείςεηο δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 43-50 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007), ηφηε ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί κελ λα πξνζθχγεη ζε δηαπξαγκάηεπζε, πιελ φκσο νθείιεη λα δεκνζηεχζεη ηελ πξνθήξπμε 

ηνπ δηαγσληζκνχ ε νπνία δελ επηηξέπεηαη λα έρεη ππνζηεί νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηεο.  
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Δπεηδή ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ δηαπηζηψζεθαλ ειιείςεηο ηεο πξνζθνξάο ζην επίπεδν ησλ ηππηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ (πιεκκειήο ζπκπιήξσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο), ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ηεο 

δηαθεξχμεσο. 

 

Αξηζκ. 141/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Χο ελαιιαθηηθέο πξνθνξέο λννχληαη νη πνηνηηθά ηζνδχλακεο κε ην πξνθεξπρζέλ είδνο πξνζθνξέο, πνπ 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή επηθνπξηθά θαη 

δηαθξηηά απφ ηελ θχξηα πξνζθνξά.  

Χο αληηπξνζθνξέο λννχληαη εθείλεο πνπ πξνζθέξνληαη είηε ππφ ηελ αίξεζε ηεο απφξξηςεο ηεο θχξηαο 

πξνζθνξάο, είηε πξνο δηφξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο θχξηαο πξνζθνξάο. 

 

Αξηζκ. 156/2012, 41/2014 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ θαη 395/2012 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζχκβαζεο θαηφπηλ πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, 

εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί δηαγσληζκφο, πνπ θεξχρζεθε άγνλνο ιφγσ ηεο κε ππνβνιήο θακίαο πξνζθνξάο. 

Καηά ην ζηάδην απηφ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ην νπνίν είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηνλ πξνεγεζέληα 

δηαγσληζκφ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξρηθήο δηαθήξπμεο, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ νξηδφκελσλ απφ απηή δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ 

αλαδφρσλ (απνθ. VI Σκ. Δ.. 475/2011, 3149 θαη 3134/2010). ζνλ αθνξά, εηδηθφηεξα, ζηηο πξνκήζεηεο 

ησλ Ο.Σ.Α., ηα δηθαηνινγεηηθά απηά ειέγρνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ε νπνία ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ θαη δηαηππψλεηαη ε άπνςή ηεο σο πξνο ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ πξνζθνκηζζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. Δπνκέλσο, ε κε πξνζθφκηζε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 9 ηνπ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε, άκεζα ζπλδεφκελε κε ηελ πξνζήθνπζα θαη αζθαιή εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο, πξνζσπηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία θαη ηερληθή επάξθεηα ηνπ 

πξνζθέξνληνο, θαζηζηά κε λφκηκε ηελ απεπζείαο αλάζεζε πνπ αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο (βι. πξάμ. Σ΄ Κιηκ. Δ.. 17, 35, 75, 96/2011, 39, 130/2012). 

 

Αξηζκ. 54/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

ε αληίζεζε κε ηνλ ΔΚΠΟΣΑ, ν Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ (π.δ.118/2007) πξνβιέπεη ηε 

δπλαηφηεηα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο πξνζθφκηζεο ππεχζπλεο δήισζεο, αιιά δεηάεη 

απηνχζηα ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαηά ην ζηάδην έθδνζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο 

απφθαζεο. πλεπψο, δελ είλαη λφκηκε δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά πξνκήζεηα δηελεξγνχκελε απφ 

Γήκν πνπ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε θαηά 

ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αληί απηνχζησλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

7 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Ζ κε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ θαηά ην ζηάδην 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ) ή ε απνδνρή θαη κφλν ππεχζπλεο δήισζεο αλη’ 
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απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο νηθείαο πξνζθνξάο θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

πξνκεζεπηή απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ ΔΚΠΟΣΑ (Πξάμεηο Σ΄ 

Κιηκ. 96, 75, 35, 17/2011, 3/2012). 

 

Αξηζκ. 86/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Δπί δηαγσληζκψλ πξνθεξπρζέλησλ βάζεη δηαθεξχμεσλ, νη δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ απνδίδνπλ θαηά 

πεξηερφκελν ην αλσηέξσ άξζξν 6 ηνπ π.δ/ηνο 118/2007, γίλεηαη δεθηφ φηη απφ ηε ξχζκηζε ηνπ λφκνπ θαη 

ηεο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κε ηελ ππνβαιιφκελε ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα δειψλεηαη φηη 

φια φζα αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο ηζρχνπλ «κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο», 

ζπλάγεηαη φηη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Τπεχζπλε δήισζε κε εκεξνκελία ππνγξαθήο πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ 

ηνπ ππνςεθίνπ. Δθφζνλ, θαηά ηε δηαθήξπμε, ε δήισζε πξέπεη λα θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα «κέρξη 

θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο», δελ κπνξεί λα αζθήζεη επηξξνή ην γεγνλφο φηη είλαη ηδηαηηέξσο 

κηθξή ε ρξνληθή απφζηαζε πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ ππνγξαθήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο 

θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. (ηΔ 1344/2010, επη., 1118/2010 επη., ΔΑ 334/2011 Οινκ., 949, 769/201, 

1105/2010). 

Σεθκήξην φηη σο εκέξα ππνγξαθήο ζεσξείηαη απηή ηεο ζεψξεζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηεο 

δήισζεο (Δ.Α. ηΔ 163/2010). 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ, πνπ θαηέζεζαλ νη δηαγσληζζείζεο εηαηξείεο, δελ πάζρνπλ, δηφηη θέξνπλ 

εκεξνκελία πξνγελέζηεξε απφ απηήλ ηεο ζεψξεζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ή δελ θέξνπλ θαζφινπ 

εκεξνκελία. κσο, νη πξνζθνκηζζείζεο ππεχζπλεο δειψζεηο, κε ηηο νπνίεο βεβαηψλεηαη ε αλππαξμία 

θαηαδηθψλ, πηψρεπζεο θιπ., δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ (άξζξν 6 π.δ. 118/2007) θαη ηεο 

δηαθήξπμεο, δηφηη θέξνπλ εκεξνκελία ππνγξαθήο ή ζεψξεζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο 

πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. πλεπψο, νξζψο απνξξίθζεθαλ νη 

πξνζθνξέο ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ. 

 

Αξηζκ. 276/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα αλαηξέρεη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Ζ παξάηαζε ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππέξβαζε ησλ πξνθεξπρζεηζψλ θαη 

θαηαθπξσζεηζψλ πνζνηήησλ (πξμ. Σ΄ Κιηκαθίνπ Δι. πλ. 34/2010, 129/2006). 

Με λφκηκνο είλαη ν φξνο ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνξά ζηελ απμνκείσζε ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο κέρξη 

20%, θαζφζνλ δελ βξίζθεη έξεηζκα ζε θακία δηάηαμε ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., αληηζέησο κάιηζηα ε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. πξνβιέπεη κφλν κέρξη ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο – θαη νπσζδήπνηε κε 

θαλέλα ηξφπν κεηά ηελ θαηαθχξσζε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο – ηε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο γηα 

νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή γηα κέξνο απηήο θαη φρη γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ ηελ πξνθεξπρζείζα 

(πξμ. Σ΄ Κιηκαθίνπ Δι. πλ. 13/2011). 
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Αξηζκ. 197/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε παξάηαζε ζχκβαζεο ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ δήκνπ, σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ 

ζπγρσλεπζέληνο δήκνπ, κε ηελ νπνία ελεξγνπνηήζεθε ην ζρεηηθφ δηθαίσκα πξναίξεζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηε ζχκβαζε θαη επεθηάζεθε ν ρξφλνο παξνρήο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα έλα αθφκε έηνο, θαζφζνλ 

κε απηήλ ηξνπνπνηείηαη ν νπζηψδεο φξνο ηεο δηαθήξπμεο, πνπ πξνβιέπεη ηνλ ρψξν παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ ζηα φξηα ηνπ πξψελ Γήκνπ, κε επέθηαζή ηνπ θαη ζε άιιεο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηεο εδαθηθήο 

έθηαζεο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ. Απνηέιεζκα ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, είλαη ε ζχλαςε θαη’ νπζία λέαο 

ζχκβαζεο κε ηελ νπνία κε λφκηκα αλαηίζεληαη απεπζείαο ππεξεζίεο επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ 

ζπκβνχινπ γηα ηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ θαη ζηηο ινηπέο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ.  

 

Αξηζκ. 202/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνζθεχγνληαο ζε 

δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, κεηαμχ άιισλ, φηαλ ζσξεπηηθά 

ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) νη αξρηθέο θαη νη λέεο ππεξεζίεο είλαη ηερληθά φκνηεο θαη ζχκθσλεο κε κία 

βαζηθή κειέηε, ήηνη λα εμππεξεηνχλ έλα επξχηεξν ιεηηνπξγηθφ θαη ηερληθφ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο έρεη πξνεγεζεί 

θαη θαηά ηνλ νπνίν έρνπλ πξνζδηνξηζηεί, ηφζν νη βέιηηζηεο ηερληθά ιχζεηο, φζν θαη ην είδνο θαη ηα θχξηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εληαζζφκελσλ ζε απηφλ ππεξεζηψλ, β) ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία απηή 

πξνβιέπεηαη ζηελ αξρηθή πξνθήξπμε, πξνυπφζεζε ε νπνία επηβάιιεη ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ζηελ αξρηθή 

πξνθήξπμε φρη κφλν ησλ αξρηθψλ αιιά θαη ησλ λέσλ παξφκνησλ δπλάκελσλ λα αλαηεζνχλ ππεξεζηψλ 

(ηερληθή πεξηγξαθή, πξνυπνινγηζκφο), ε δε παξάζεζε ζηελ αξρηθή δηαθήξπμε ησλ θαζνξηζηηθψλ κεγεζψλ ησλ 

λέσλ παξφκνησλ λέσλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα επαλαιεθζνχλ, επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

εξγνιήπηεο λα δηακνξθψζνπλ ηηο νηθνλνκνηερληθέο ηνπο πξνζθνξέο ζπλεθηηκψληαο θαη ην ελδερφκελν 

ελεξγνπνίεζεο ηεο σο άλσ δπλαηφηεηαο, γ) ε πξνζθπγή ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία επηηξέπεηαη κφλν γηα κία 

ηξηεηία κεηά ηε ζχλαςε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο (βι. απφθ. VI Σκ. 3365/2011, 287, 1980/2012). 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ν δήκνο λνκίκσο πξνέβε ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξάηαζεο, ρσξίο δεκνζίεπζε 

ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, θάλνληαο ρξήζε ζρεηηθνχ φξνπ ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ζηελ 

αλάδνρν εηαηξεία λέσλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ. Καη ηνχην δηφηη ν σο άλσ φξνο είλαη επαξθψο νξηζκέλνο, 

θαζφζνλ, αθελφο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο αλαδφρνπ 

εηαηξείαο, εληφο βεβαίσο ηνπ ηηζέκελνπ κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε πιαηζίνπ, θαη δελ πξφθεηηαη γηα κνλνκεξή 

άζθεζε δηθαηψκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ παξνρή επηπιένλ ππεξεζηψλ, αθεηέξνπ, ε θχζε ησλ 

πξνο αλάζεζε λέσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο είλαη ζχκθσλεο κε κία βαζηθή κειέηε θαη εληάζζνληαη ζε έλαλ 

επξχηεξν ιεηηνπξγηθφ θαη ηερληθφ ζρεδηαζκφ, εμεηδηθεχνληαη επαξθψο ζε ζρεηηθφ άξζξν ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο. Δάλ πθίζηαην πιήξεο εμεηδίθεπζε ησλ λέσλ απηψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο 

δηαθήξπμεο, δειαδή αλ κπνξνχζε θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο θαη ε πνζφηεηά ηνπο, 

ζα απνηεινχζαλ αληηθείκελν ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη δελ ζα θαζίζηαην αλαγθαίν λα ιεθζεί πξφλνηα γηα 

ηελ πξνζθπγή ζηελ επηηξεπηή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, αζρέησο ηεο ζπλδξνκήο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ζχλαςεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Πεξαηηέξσ, ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο παξάηαζεο 
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είλαη λφκηκε θαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη ν ζρεηηθφο φξνο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζχκβαζεο φξηδε 

επαθξηβψο ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα ππεξβεί ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη ηέινο ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί παξάηαζεο ειήθζε πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

δεπηέξνπ έηνπο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Δμάιινπ, εζθαικέλσο ν Δπίηξνπνο ππέιαβε φηη πξφθεηηαη γηα 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, θαζφζνλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο ζπλίζηαληαη ζε ππεξεζίεο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ιφγσ κε 

πξνβιέςηκσλ πεξηζηάζεσλ, ελψ νη ελδερφκελεο λέεο ππεξεζίεο ζπλίζηαληαη ζε επαλάιεςε άιισλ 

παξφκνησλ ππεξεζηψλ κε απηέο πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ θαηάξηηζε ηεο αξρηθήο. Σέινο, ν 

ιφγνο δηαθσλίαο ηνπ Δπηηξφπνπ φηη ην αληηθείκελν ησλ αλαηεζεηζψλ ππεξεζηψλ εκπίπηεη ζηα θαζήθνληα 

ησλ ππεξεηνχλησλ ζην Γήκν ππαιιήισλ, δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ ηεο 

λνκηκφηεηαο ηεο θξηλφκελεο δαπάλεο, θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα πιεκκέιεηα πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηεο 

ζχκβαζεο θαη φρη κφλν ηεο παξάηαζεο απηήο θαη ζπλεπψο έπξεπε λα έρεη πξνβιεζεί ζε πξνεγνχκελν 

ζηάδην. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε θαη ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ 

έληαικα πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 214, 215, 219, 230/2013 πξάμεηο Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκβαζεο δεκνζίνπ έξγνπ πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο λφκηκεο παξάηαζεο απηήο. Δίλαη δε λφκηκε ε 

παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ φηαλ ρνξεγείηαη, κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο, 

είηε ρσξίο αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ είηε χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε απηνχ, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, αιιά εληφο ηεο αλσηέξσ ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο. Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο 

ρνξεγεζείζα κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο δελ απνηειεί φλησο 

παξάηαζε απηήο εθ’ φζνλ ηνχηε ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ εθπλνή ηεο, αιιά ρνξήγεζε λέαο πξνζεζκίαο, ε 

νπνία, φκσο, δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο. 

 

Αξηζκ. 220/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ ζχκβαζε ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη δελ κπνξεί, σο δηνηθεηηθή πξάμε, λα αλαηξέρεη ζην 

παξειζφλ θαη λα θαηαιακβάλεη δηελεξγεζείζα πξνκήζεηα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πξνγελέζηεξν ηεο 

ππνγξαθήο ηεο. Με λνκίκσο παξειήθζεζαλ πιηθά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα 

πξσηφθνιια παξαιαβήο, ελψ ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία. 

 

Αξηζκ. 162/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 39 ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ άιιν πξφζσπν, πιελ ηνπ 

ζπκβιεζέληνο κε ηνλ Γήκν αλαδφρνπ, ρσξίο απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ ππνρξέσζε 

ηήξεζεο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, πξνβιέπεηαη πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ζην δήκν ε δπλαηφηεηα 

αζθαινχο εθηίκεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο (θεξεγγπφηεηαο, πξνζφλησλ θ.ιπ.) ηνπ ππεηζεξρνκέλνπ ζηε 
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ζχκβαζε ηξίηνπ λα εθηειέζεη ηηο αλαιεθζείζεο εξγαζίεο (βι. ad hoc Κιηκ. Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ ζην VII 

Σκ. 79/2012). 

 

Αξηζκ. 7, 14, 32, 36, 43, 55/2011, 22/2013 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Νφκηκε ε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο, πέξαλ ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην θείκελφ ηεο, κφλν ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε ηεο κε ππέξβαζεο ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, θαζψο θαη ηεο κε 

πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ηνπ δήκνπ.  

 

Αξηζκ. 157/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο απνηειεί απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ ηνπ ΥΔΠ.  

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο ή απφξξηςεο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα λα απνθαζίζεη. 

Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ε επηηξνπή παξαιαβήο είλαη ε κφλε αξκφδηα λα ζπληάμεη νξηζηηθφ 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα εγθξίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.  

ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή ζπληάμεη αξλεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο δελ κπνξεί ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ παξαιαβή. 

 

Αξηζκ. 36/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο, πνπ ζπγθξνηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε 

θνξά πξνκήζεηα κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία, θαηφπηλ πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ απηψλ, ζπληάζζεη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο – φηαλ ηα πιηθά αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο - ή απφξξηςεο – φηαλ ηα πιηθά παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο ή δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.  

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ εθθαζάξηζεο θαη εμφθιεζεο ηεο 

εληειιφκελεο δαπάλεο.  

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κειψλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο ή απφξξηςεο, ζην νπνίν εθηίζεληαη νη ιφγνη απφξξηςεο ή νη ηπρφλ ελζηάζεηο ή επηθπιάμεηο ηεο 

επηηξνπήο θαη ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Μεηά ηελ 

απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ε επηηξνπή παξαιαβήο είλαη ε κφλε αξκφδηα λα ζπληάμεη νξηζηηθφ 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα εγθξίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

 

Αξηζκ. 439/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμφθιεζε απαίηεζεο πξνκεζεπηή, κεηαμχ άιισλ, απνηειεί ην 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο, απφ ην νπνίν πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ζαθψο, κεηαμχ άιισλ, ν ρξφλνο 

παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε εθπιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαηά ηα ζπκθσλεζέληα, 

θαζψο θαη ην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή, ζην νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 

12 ηνπ Π.Γ. 186/1992 ζηνηρεία.  
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Αξηζκ. 44/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Οη πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα παξερφκελεο ππεξεζίεο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ επηβνιή Φ.Π.Α. θαη 

ζπλεπψο ζην ηηκνιφγην δελ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη Φ.Π.Α.. 

 

Αξηζκ. 73/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Σα πξσηφθνιια παξαιαβήο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ίδηα εκεξνκελία κε απηήλ ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο, 

δηαθνξεηηθά ε δαπάλε είλαη κε θαλνληθή, δηφηη ε ρξνληθή αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηνπο, θαζηζηά ακθίβνιε ηελ 

εθπιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαηά ηα ζπκθσλεζέληα. 

 

Αξηζκ. 104/2007 πξάμε Β΄ Κιηκαθίνπ 

Γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ ησλ δήκσλ γηα ηελ παξνρή πξνο απηνχο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

επηζπλάπηνληαη ζηα νηθεία ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο, εθηφο ησλ άιισλ θαη ην πξσηφθνιιν 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, ζην νπνίν πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη: 

- ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ, 

- ε αληίζηνηρε ηηκή, ηα κεξηθά πνζά, ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο,  

- ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε εθπιήξσζε ηεο παξνρήο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Αξηζκ. 274/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ε πεξίπησζε θαηαβνιήο ακνηβήο, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο Ο.Σ.Α., ζηηο νπνίεο 

εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980 πεξί πξνκεζεηψλ, απαξαίηεην θαηά λφκν 

δηθαηνινγεηηθφ εθθαζάξηζεο θαη εμφθιεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απνηειεί, κεηαμχ άιισλ, ην 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο νξηδφκελεο ζην άξζξν 67 παξ.1 ηνπ π.δ/ηνο 28/1980 αξκφδηαο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο. Σν πξαθηηθφ απηφ πξέπεη λα πεξηέρεη θάζε ζηνηρείν απφ ην νπνίν, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, λα πξνθχπηεη ζαθψο ε απαίηεζε ηνπ παξέρνληνο ηηο ππεξεζίεο θαηά λνκηθή θαη πξαγκαηηθή 

βάζε αιιά θαη πνζφ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο. πλεπψο, ε κε έθδνζε ή κε λφκηκε 

έθδνζε ηνπ σο άλσ δηθαηνινγεηηθνχ θαζηζηά ηελ εληειιφκελε δαπάλε κε θαλνληθή (πξβι. Πξ.VII Σκ. 

Δι.πλ. 165/2007, 302/2011). 

Με θαλνληθή ε εληειιφκελε δαπάλε δηφηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ παξειήθζεζαλ λφκηκα απφ 

ηξηκειή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ έλα δεκνηηθφ ζχκβνπιν θαη δχν δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 1 ηνπ π.δ. 28/1980, αιιά απφ δχν κφλν δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. 

 

Αξηζκ. 203/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα θάζε πξνκήζεηα 

ρσξηζηά. 
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Αξηζκ. 73/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά παξνρή ππεξεζίαο, δηφηη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 

28/1980 (άξζξα 63, 67) δελ ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο πνπ ππάξρεη ζην θάθειν είλαη αλππφγξαθν.  

 

Αξηζκ. 229/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηηο παξαζρεζείζεο ζηνπο Γήκνπο ππεξεζίεο ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο 

νηθείαο ηξηκεινχο επηηξνπήο (δχν δεκνηηθνχο ππαιιήινπο θαη έλα δεκνηηθφ ζχκβνπιν) πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο. Ζ έιιεηςε ή ε κε λφκηκε ζχληαμε ηνπ αλσηέξσ πξσηνθφιινπ, πνπ απαηηείηαη σο 

δηθαηνινγεηηθφ πιεξσκήο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (βι. άξζξν 59 ηνπ αλσηέξσ π.δ/ηνο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ β.δ/ηνο ηεο 17.5/15.6.1959 «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ 

ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», Α΄ 114), θαζηζηά ηελ ηειεπηαία κε θαλνληθή θαη, σο εθ ηνχηνπ, κε ζεσξεηέν 

ην ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ εμφθιεζή ηεο (πξβι. 239, 321/2010 Πξ. VII Σκ. Δ..). 

 

Αξηζκ. 302/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με θαλνληθή ε δαπάλε, φηαλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ παξαιακβάλνληαη λφκηκα απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο, θαζφζνλ απηή ζπγθξνηήζεθε απφ ηξεηο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ρσξίο λα αηηηνινγείηαη εηδηθά 

ε αδπλακία ζπγθξφηεζήο ηεο απφ δχν ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 67 

παξ.1 ηνπ Π.Γ. 28/1980.  

 

Αξηζκ. 409/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ δηελέξγεηα πξνκήζεηαο κε απεπζείαο αλάζεζε, ηεο νπνίαο ε δαπάλε δελ ππεξβαίλεη θαηά είδνο, ζε 

εηήζηα βάζε, ην πνζφ ησλ 15.000 επξψ, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, κεηά απφ πξνεγνχκελε 

γλψκε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, ελψ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο απφ επηηξνπή, 

πνπ ζπγθξνηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά πξνκήζεηα, ζπληάζζεηαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο. 

 

Αξηζκ. 339/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ δηελέξγεηα πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γηα πνζά άλσ ηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ, 

ιακβάλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνχ ιεθζεί, σο νπζηψδεο ηχπνο ηεο δηαδηθαζίαο, 

πξνεγνχκελε γλψκε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. 

 

Αξηζκ. 222/2008, 39 θαη 141/2009 πξάμεηο VII Σκήκαηνο θαη 38/2012, 17/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ 

πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Σν δειηίν εηζαγσγήο πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ, πνπ απαηηείηαη γηα θάζε 

πξνκήζεηα, αλεμάξηεηα αλ αθνξά πάγην εμνπιηζκφ ησλ δήκσλ, πνπ πξννξίδεηαη γηα άκεζε ρξήζε, 

εθφζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο δελ γίλεηαη δηάθξηζε. 

../../���������%20����������%20���������%202006-2010/�������/�����%20VII%20-%202009/0409.doc
../../president/Desktop/�����%207%20-%202009/0232.doc
../../���������%20����������%20���������%202006-2010/�������/�����%207%20-%202008/0228.doc
../../president/Desktop/�����%207%20-%202009/0039.doc
../../president/Desktop/�����%207%20-%202009/0141.doc


Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 113 

 

Αξηζκ. 232/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Γελ επηηξέπεηαη ε πξνκήζεηα κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ, εθηφο ησλ απηνθηλήησλ, νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 196/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηαλ πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηα ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο νπνίαο δελ ππεξβαίλεη εηεζίσο θαηά 

θσδηθφ αξηζκφ είδνπο ην πνζφ ησλ 60.000,00 επξψ, πιένλ Φ.Π.Α., δελ απαηηείηαη ε έληαμή ηεο ζην 

Δ.Π.Π., ελψ απφ θακία δηάηαμε δελ πξνβιέπεηαη απαγφξεπζε ζηνπο Ο.Σ.Α. λα πξνκεζεχνληαη 

κεηαρεηξηζκέλα είδε.  

Οη Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη κεηαρεηξηζκέλα είδε, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ. 

 

Αξηζκ. 228/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Μπνξεί ε ζχκβαζε πξνκήζεηαο λα ζπλαθζεί ζε κεηαγελέζηεξν ηεο εθηέιεζήο ηεο εχινγν ρξφλν, αξθεί λα 

ηεξήζεθε ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ ΔΚΠΟΣΑ δηαδηθαζία, δηφηη κε ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, ε 

ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα. 

 

Αξηζκ. 34, 40, 56, 86, 130, 155, 156, 190, 191, 198, 199/2010, 111, 274, 276/2011, 18, 20, 70, 228, 268, 

288, 350, 354, 359, 365, 385, 386, 490, 499/2012, 11, 38, 64, 153, 156, 161, 164, 173/2013 πξάμεηο Ε΄ 

Κιηκαθίνπ, αξηζκ. 41, 99/2011, 18, 55/2013 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ, 272/2013, 7, 14, 26, 33/2014 

πξάμεηο Ε΄ Κιηκαθίνπ θαη 1382, 3016/2012 απνθάζεηο VI Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε θαηάξηηζε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή πξνκεζεηψλ γηα δπν-ηξία (2-3) ρξφληα, κεηά απφ 

δηελέξγεηα αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 357/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

ε δηαγσληζκνχο, φηαλ ζπκκεηέρνπλ εηαηξείεο θαη εθφζνλ ε δηαθήξπμε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, δελ 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή απνδέρεηαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ή καηαηψλεη ην δηαγσληζκφ θαη ηνλ 

επαλαιακβάλεη κε λένπο φξνπο. 

 

Αξηζκ. 422/2011 πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ θαη 527/2012 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Με λφκηκνο ν φξνο ηεο δηαθήξπμεο, θαηά ηνλ νπνίν εθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη ζχκπξαμε εηαηξεηψλ, 

ην θξηηήξην ηεο δεηνχκελεο εκπεηξίαο ζα πξέπεη λα πιεξνχηαη απφ φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο, δηφηη 

αληίθεηηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαη ζηελ αξρή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Ζ 

πιεκκέιεηα απηή θαζηζηά κε λφκηκε, ζην ζχλνιφ ηεο, ηε δηεμαγσγή ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, δηφηη 

επεξέαζε νπζησδψο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 
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Αξηζκ. 283/2008, 25 θαη 297/2009 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Ο.Σ.Α. λα πξνκεζεπηνχλ πιηθά κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

απνζεκαηηθφ βαζηθψλ πιηθψλ ζπληήξεζεο κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ζπλήζσλ 

βιαβψλ. 

 

Αξηζκ. 229/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ην ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ πνπ αλαζέηνπλ νη δήκνη, σο νπζηψδε ζηνηρεία, ε παξάιεηςε 

ησλ νπνίσλ ηηο θαζηζηά αζαθείο θαη, ζπλεπψο, κε λφκηκεο, πεξηιακβάλνληαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ην ζπκβαηηθφ ηνπο αληηθείκελν θαη ηνπ αληηηίκνπ γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ (πξβι. 55/2013 Πξ. Κιηκ. ηνπ VII Tκ. Δ..). 

 

Αξηζκ. 33, 189, 301/2009, 152, 204/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

ηαλ δηελεξγείηαη δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ησλ απηνθηλήησλ θαη νρεκάησλ 

ηνπ Ο.Σ.Α. απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ. 

Ο δηαγσληζκφο γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ορεκάησλ θαη φρη απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

Αξηζκ. 201/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δλφςεη ηνπ φηη πξνέρσλ ραξαθηήξαο ζηηο ζρεηηθέο κηθηέο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ 

νρεκάησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ είλαη 

βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, απηφο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, νη ηειεπηαίεο κε λνκίκσο αλαηέζεθαλ 

ρσξηζηά, κεηά απφ θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο χςνπο 27.743,30 επξψ, ρσξίο λα ηεξεζεί ε 

δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, θαζφζνλ ε αμία ηεο πξνκήζεηαο ησλ φκνησλ ή νκνεηδψλ αγαζψλ 

ππεξέβαηλε ην κέγηζην επηηξεπφκελν γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο πνζφ ησλ 

15.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α.. Καηφπηλ ηνχησλ, νη εληειιφκελεο κε ηα επίκαρα ρξεκαηηθά εληάικαηα είλαη κε 

λφκηκεο θαη απηά δελ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ. 

 

Αξηζκ. 196/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν νρεκάησλ ησλ Ο.Σ.Α., πνπ εδξεχνπλ ζε δηνηθεηηθή 

πεξηθέξεηα πιελ ηεο Πεξηνρήο ηέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνχζεο θαη πνπ δελ δηαζέηνπλ ζπλεξγείν 

επηζθεπήο απηνθηλήησλ, απαηηείηαη σο «νπζηψδεο δηθαηνινγεηηθφλ ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο εθάζηνηε 

δαπάλεο» ε έθδνζε «δειηίνπ ή εληνιήο επηζεσξήζεσο θαη επηζθεπήο νρήκαηνο» απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο 

ηεο αξκφδηαο Ννκαξρίαο (θαη ήδε Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2503/1997) ή, εθφζνλ έρεη 

ζπγθξνηεζεί, απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Ο.Σ.Α.. ηελ ελ ιφγσ «εληνιή» αλαγξάθνληαη, 

πεξηιεπηηθά, ζηνηρεία αλαθεξφκελα ζην είδνο ηεο ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο, νη απαηηνχκελεο 

επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ηα αλαγθαία αληαιιαθηηθά. Αληίηππν απηνχ ηνπ «δειηίνπ ή εληνιήο», πξέπεη 

λα παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηεο 
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ππεξεζίαο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, 

απφ ηνπο νπνίνπο έλαο ηνπιάρηζηνλ ηερληθφο, εθφζνλ ππάξρεη. Σν έξγν ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο, ε νπνία 

επηιακβάλεηαη φισλ ησλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηεο απαηηνχκελεο θαηά 

πεξίπησζε δαπάλεο, ζπλίζηαηαη ζηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο ζε ηδησηηθφ 

ζπλεξγείν, κε βάζε ηηο ελδείμεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο «δειηίνπ», θαζψο θαη ηεο πξνκήζεηαο ησλ 

αλαγθαίσλ γηα ηελ επηζθεπή ή ζπληήξεζε αληαιιαθηηθψλ. Απηέο νη εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο δηελεξγνχληαη 

βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί αλάζεζεο ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ αγαζψλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. (βι. 

Πξάμεηο VII Σκ. 33/2009, 7/2007 θαη Πξαθηηθά IV Σκ. ηεο 22
εο

 πλ/8.7.2002). 

Οη πξνκήζεηεο αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο – επηζθεπήο έμη (6) κεραλεκάησλ 

έξγνπ ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο αλαηέζεθαλ ζηελ ίδηα εηαηξία κε είθνζη (20) απνθάζεηο απεπζείαο αλάζεζεο 

ηεο Δπηηξνπήο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ – νρεκάησλ – 

κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ζηηο 16 θαη 17 Μαΐνπ 2013 (πιελ δχν (2) εμ απηψλ, νη νπνίεο αλαηέζεθαλ ζηηο 8 

Μαΐνπ θαη 7 Ηνπλίνπ ηνπ 2013), κε λνκίκσο επηκεξίζηεθαλ θαη αλαηέζεθαλ απεπζείαο, κε βάζε ην χςνο 

ησλ επηκέξνπο δαπαλψλ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο, αληί ηεο 

δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, δηφηη ε αμία ηεο πξνκήζεηαο ησλ φκνησλ ή νκνεηδψλ αγαζψλ 

ππεξέβαηλε ην κέγηζην επηηξεπφκελν γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο πνζφ ησλ 

15.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α.. 

 

Αξηζκ. 204/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο θαη 180/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ 

δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ αξκνδηφηεηα ηεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ δελ αλήθεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αιιά 

ζηελ Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία είλαη θαη ην κφλν 

θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνκεζεηψλ αληαιιαθηηθψλ-εξγαζηψλ 

επηζθεπήο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, πνπ παξνπζηάδνπλ βιάβε ή έρνπλ αλάγθε ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο θαη 

κάιηζηα αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηεο απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 109/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε πξνκήζεηαο ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ-νρεκάησλ, δηφηη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ 

ειαζηηθψλ ηνπ Γήκνπ έγηλε απφ αλαξκφδην φξγαλν, δειαδή ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη φρη απφ ηελ 

Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, κφλε θαηά λφκν αξκφδηα γηα ηελ 

αλάζεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ θαη κάιηζηα αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηεο απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε 

δαπάλεο. Πεξαηηέξσ, ε επηηξνπή παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δελ είρε λφκηκε ζχλζεζε, θαζφζνλ απνηειείηαη 

απφ ηξεηο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, φπσο νξίδεη ην άξζξν 28 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., ε δε παξαιαβή ησλ 

ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ έλαλ δεκνηηθφ 

ζχκβνπιν θαη δχν ππαιιήινπο, ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ έπξεπε λα έρεη ηελ θαηάιιειε εηδηθφηεηα, ζχκθσλα 

κε ην π.δ. 28/1980. πλεπψο, ε εληειιφκελε δαπάλε εθφζνλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε 

ζην άξζξν 67 ηνπ π.δ/ηνο 28/1980 βεβαίσζε παξαιαβήο, είλαη κε θαλνληθή. πγγλσζηή πιάλε. 
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Αξηζκ. 183/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ην ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ – 

νρεκάησλ απαηηείηαη λα επηζπλάπηεηαη, κεηαμχ άιισλ, πξσηφθνιιν παξαιαβήο ησλ πξνκεζεπζέλησλ 

εηδψλ, λφκηκα ππνγεγξακκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο παξαιαβήο. Ζ ελ ιφγσ 

επηηξνπή, ε νπνία, δηά ησλ ππνγξαθψλ ησλ κειψλ ηεο, βεβαηψλεη ηε ζχκθσλα κε ην λφκν νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο ησλ πξνκεζεηψλ, ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ 

δχν ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ θαη έλα δεκνηηθφ ζχκβνπιν ή, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ππαιιήισλ, απφ 

ηζάξηζκνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Σπρφλ παξαηεξήζεηο κέινπο ηεο επηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξνκεζεπζέλησλ εηδψλ, δειαδή αλαθνξηθά κε ηε ζπκθσλία απηψλ ή κε κε ηηο ήδε 

θαζνξηζζείζεο ηερληθέο ηνπο πξνδηαγξαθέο ηίζεληαη ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν 

απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επ’ απηψλ (πξβι. πξάμε 100/2012 VII Σκ. Δι. πλ.). 

Μφλν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο-επηζθεπήο ησλ δεκνηηθψλ νρεκάησλ είλαη 

ε αξκφδηα επηηξνπή ζπληήξεζεο-επηζθεπήο απηνθηλήησλ-νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 95, 96/2012 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Ζ αξκνδηφηεηα ηεο αλάζεζεο εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ ησλ απηνθηλήησλ – 

νρεκάησλ ηνπ δήκνπ δελ αλήθεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αιιά ζηελ Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο νρεκάησλ ηνπ δήκνπ, ε νπνία είλαη θαη ην κφλν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ ζηελ εηδηθφηεξε πεξίπησζε ηεο επηζθεπήο 

νρεκάησλ, πνπ παξνπζηάδνπλ βιάβε ή έρνπλ αλάγθε ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο θαη κάιηζηα αλεμαξηήησο 

ηνπ χςνπο ηεο απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε δαπάλεο (βι. Πξ. VII Σκ. Δι.πλ. 33/2009, 7/2007 θαη 

Πξαθηηθά IV Σκ. ηεο 22
εο

 πλ/8.7.2002, 204/2010, 320/2010). 

ην ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ πιεξσκή ακνηβήο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 

νρεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο απηψλ απαηηείηαη λα επηζπλάπηεηαη, κεηαμχ άιισλ 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο – θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, λφκηκα ππνγεγξακκέλν απφ ηα κέιε ηεο 

ζπζηαζείζαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ π.δ./ηνο 28/1980 πξνο ηνχην επηηξνπήο παξαιαβήο (Πξ. VII 

Σκ. Δι.πλ. 7/2007). 

 

Αξηζκ. 103/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Δλφςεη ηνπ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 σο λεφηεξεο θαηηζρχνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

πξνθχπηεη φηη  αξκφδην πιένλ φξγαλν γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ είλαη ε νηθεία 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οηθ.3373/390/20.3.1975 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο 

πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ ησλ Γήκσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε ή 

ρξήδνπλ αλάγθεο ζπληεξήζεσο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ θαη ειαζηηθψλ 

επηζψηξσλ, ηα νπνία είλαη αλαγθαία ηφζν γηα ηελ επηζθεπή ησλ νρεκάησλ, φζν θαη γηα ηελ ελ γέλεη θαιή 

ιεηηνπξγία απηψλ, αιιά θαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ απηψλ. Δηδηθφηεξα, ε 
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πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ θαη ειαζηηθψλ επηζψηξσλ νρεκάησλ ησλ Γήκσλ πνπ εδξεχενπλ 

ζηελ Πεξηνρή ηεο ηέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνχζεο (α.λ. 44/1936, Α΄ 379) θαη δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ζπλεξγείν, 

αιιά θαη φζσλ ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή αλαηίζεηαη ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν, δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ-νρεκάησλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ 

πξνεγνπκέλσο έρεη ηεξεζεί ε νξηδφκελε ζηελ σο άλσ Τπνπξγηθή Απφθαζε δηαδηθαζία. χκθσλα δε κε ηε 

δηαδηθαζία απηή, ε εηζαγσγή ζην δεκνηηθφ ζπλεξγείν γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζα γίλεηαη θαηφπηλ 

έθδνζεο απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο ηνπ εθάζηνηε Ο.Σ.Α. «δειηίνπ ή εληνιήο επηζεσξήζεσο θαη επηζθεπήο 

νρήκαηνο». ηελ σο άλσ «εληνιή» αλαγξάθνληαη, πεξηιεπηηθά, ζηνηρεία αλαθεξφκελα ζην είδνο ηεο 

ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο, νη απαηηνχκελεο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ηα αλαγθαία αληαιιαθηηθά. Σν 

δεκνηηθφ ζπλεξγείν κε ηελ είζνδν ηνπ νρήκαηνο ζε απηφ, ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ ηερληθή 

επηζεψξεζε απηνχ, ζηνλ εληνπηζκφ ησλ βιαβψλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ 

επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ. ρεηηθψο, εθδίδεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπλεξγείν «δειηίν 

ηερληθήο επηζεσξήζεσο θαη επηζθεπήο απηνθηλήηνπ», ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 

Δπίζεο, ε αξκφδηα σο άλσ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ επηζθεπή 

αληαιιαθηηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη ειαζηηθψλ επηζψηξσλ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπλεξγείνπ. ε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην δεκνηηθφ ζπλεξγείν, ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ, αδπλαηεί ζην 

ζχλνιν ή ελ κέξεη λα πξνβεί ζηελ επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο, νθείιεη λα εθδψζεη αηηηνινγεκέλε βεβαίσζε, 

βάζεη ηεο νπνίαο ε επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο ζα αλαηεζεί ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν κε κέξηκλα ηεο σο άλσ 

Δπηηξνπήο, ελψ, ζε πεξίπησζε, πνπ ν Γήκνο δελ δηαζέηεη δηθφ ηνπ ζπλεξγείν, ε εηζαγσγή ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζην ηδησηηθφ ζπλεξγείν γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζα γίλεηαη θαηφπηλ έθδνζεο απφ ην 

Γξαθείν Κίλεζεο ηνπ Ο.Σ.Α. «δειηίνπ ή εληνιήο επηζεσξήζεσο θαη επηζθεπήο νρήκαηνο», ην νπνίν 

απνηειεί νπζηψδεο δηθαηνινγεηηθφ ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο εθάζηνηε δαπάλεο, παξαδίδεηαη δε ζηελ σο 

άλσ Δπηηξνπή, ε νπνία θαη επηιακβάλεηαη φισλ ησλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ.  

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ-νρεκάησλ, 

ζπληζηά ην κφλν θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν κε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ 

αληαιιαθηηθψλ θαη ειαζηηθψλ επηζψηξσλ κε ηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζηελ 

εηδηθφηεξε πεξίπησζε ηεο επηζθεπήο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, πνπ έρνπλ ήδε παξνπζηάζεη βιάβε ή έρνπλ ήδε 

δηαπηζησκέλε αλάγθε ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο θαη κάιηζηα αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηεο απαηηνχκελεο θαηά 

πεξίπησζε δαπάλεο, θαζφζνλ αξκφδην θαηά ηα ινηπά φξγαλν, γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ζηνπο Γήκνπο 

είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (βι. πξάμε Κιηκ. VII Σκ. Δι. πλ. 72/2012 ζθ. IV θαη πξάμε VII Σκ. Δι. πλ. 

96/2012, ζθ. IV, αιιά θαη απφθ. VI Σκ. 243/2014, 3462/2012 ζρεηηθέο κε ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ – 

πιαηζίνπ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ Ο.Σ.Α.). 

Πεξαηηέξσ δε, ε πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ νρεκάησλ θαη ησλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ δηελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ (βι. απφθ. VI Σκ. 243/2014, 

3462/2012, πξάμε Κιηκ. VII Σκ. Δι. πλ. 72/2012, πξβι. πξάμεηο VII Σκ. Δι. πλ. 96, 95/2012, 78/2011, 

320, 204, 83/2010, 301/2009, ΗV Tκ. πξάμεηο 142/2007, 170/2006 θ.α.). 

Με λφκηκα ε Δπηηξνπή ηεο Τ.Α. 3373/390/20.3.1975 ηνπ Γήκνπ δηελήξγεζε ην δηαγσληζκφ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ειαζηηθψλ επηζψηξσλ, πνπ αθνξά ζηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ζηελ 
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θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ, δηφηη δελ απνδείρζεθε φηη ηα πξνο πξνκήζεηα ειαζηηθά 

επηζψηξσλ θαιχπηνπλ ηηο δηαπηζησζείζεο αλάγθεο ησλ θζαξκέλσλ ειαζηηθψλ φισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ. Πνιιψ δε κάιινλ, ηνχην δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ ελφςεη ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνο 

ππνγξαθή ζπκβάζεσλ, ν νπνίνο νξίζζεθε ζε 2 έηε θαη 2 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο. 

πλάγεηαη επνκέλσο, φηη ν δηαγσληζκφο απηφο δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ελψ δελ πξνέθπςε φηη ε δηελεξγεζείζα δηαδηθαζία αθνξά ζηελ θάιπςε 

επηηαθηηθψλ αλαγθψλ αληηθαηάζηαζεο ειαζηηθψλ επηζψηξσλ ζηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, ε νπνία δηθαηνινγεί 

ηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. Αξκφδην επνκέλσο, φξγαλν ηφζν γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, φζν θαη γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

Αξηζκ. 3462/2012 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Νφκηκνο ν φξνο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, απαηηείηαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζην 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο φκνησλ νρεκάησλ ίζν πξνο ην πνζφ ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ν φξνο είλαη ζχκθσλνο κε ην άξζξν 42 παξ. 2 ηνπ 

π.δ. 60/2007, θαζψο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη αλάινγνο πξνο ην ζθνπφ 

πνπ επηδηψθεη, ρσξίο λα πεξηνξίδεη ππέξκεηξα ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζην 

δηαγσληζκφ, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα θαιπθζεί θαη κε ηελ επίθιεζε «δάλεηαο εκπεηξίαο» (βι. θαη Δ.. Σκ. 

Μεηδ/Δπη πλζ. 3372/2011). 

 

Αξηζκ. 319/2012 πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ, 175, 195/2012 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Δπηηξέπεηαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ, γηα 

ηνλ νπνίν ηεξήζεθαλ νη απαηηνχκελνη θαλφλεο δεκνζηφηεηαο, ζηνλ εμαξρήο κνλαδηθφ ππνςήθην (Πξαθηηθφ 

24
εο

/23.11.1998 πλεδξίαζεο Οι. Δ.., Θέκα Β΄, Πξάμεηο Σ΄ Κιηκ. 99/2011, 34/2010, 9, 76, 96/2009 

71/2008). 

 

Αξηζκ. 121/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη δπλαηή ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, ζην κνλαδηθφ ππνςήθην 

πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππέβαιε ηερληθά απνδεθηή πξνζθνξά, δηφηη ε χπαξμε πεξηζζφηεξσλ 

δηαγσληδνκέλσλ δελ ηίζεηαη απφ ην λφκν σο πξνυπφζεζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ή ηεο αλάζεζεο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή, ελφςεη ηνπ φηη ε αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε βαζκνιφγεζε ηεο κνλαδηθήο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, 

θαζφζνλ ε βαζκνιφγεζε πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε δχν ηνπιάρηζηνλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ, 

απαηηείηαη είηε απφ ην ζψκα ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο είηε απφ ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, λα 

πξνθχπηεη φηη κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα εμππεξεηνχληαη θαη δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Γήκνπ (βι. πξάμεηο VII Σκ. Δι.πλ. 54/2010, IV Σκ. Δι.πλ. 183/2004). 

 

Αξηζκ. 294/2012 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 
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Οη αλαζέηνληεο δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ Γήκνη, έρνπλ ηελ επρέξεηα λα καηαηψζνπλ ην ζρεηηθφ 

δηαγσληζκφ θαη λα ηνλ επαλαιάβνπλ, αλ θξίλνπλ αηηηνινγεκέλα ην απνηέιεζκά ηνπ σο κε ηθαλνπνηεηηθφ. 

Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην δηαγσληζκφ έρεη ππνβιεζεί κία (1) κφλν παξαδεθηή πξνζθνξά ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ φρη κφλν δελ ππνρξενχληαη λα αλαζέζνπλ ηε ζχκβαζε ζηνλ κνλαδηθφ 

πξνζθέξνληα, αιιά νθείινπλ λα αηηηνινγήζνπλ ηελ θξίζε ηνπο γηα ην ηθαλνπνηεηηθφ, σο πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ, ηεο θαηαθχξσζεο ή κε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζ’ απηφλ κε ηελ επίθιεζε 

ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία αξθεί λα πεξηέρνληαη ζην θάθειν ηεο ζρεηηθήο πξάμεο (βι. Δ.. VI Σκ. 

2754/2011, Ε΄ Κιηκ. 99/2012). 

 

Αξηζκ. 2786/2012 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα 

απνζηέιιεηαη γηα δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Τ.Δ.Δ.Δ.Δ.) κέρξη θαη ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, αληί 

ηεο γεληθήο πξνζεζκίαο ησλ πελήληα δχν (52) εκεξψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απνζηνιή γίλεηαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα (βι. Δι.πλ. VI Tκ. 2837/2010). 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ π.δ. 28/1980, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 70 παξ.1 απηνχ, εθαξκφδνληαη γεληθψο θαη θαη’ αλαινγία θαη επί παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 

αλαηίζεληαη απφ ηνπο Γήκνπο, επηηξέπεηαη επαλάιεςε δεκνπξαζίαο κφλν κεηά ηελ αθχξσζε ή κε 

έγθξηζε απηήο, ελψ ε δεκνπξαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί κηα θνξά εάλ θξηζεί αζχκθνξν ην απνηέιεζκά 

ηεο απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δπνκέλσο, ν Γήκνο έρεη ηελ επρέξεηα λα καηαηψζεη θαη λα επαλαιάβεη 

δηαγσληζκφ εάλ θξίλεη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ ην απνηέιεζκα απηνχ. Ζ επρέξεηα απηή δηαηεξείηαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ελφο κφλνλ ππνςεθίνπ, δεδνκέλνπ φηη ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα 

αλαζέζεη ζην κνλαδηθφ δηαγσληδφκελν, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε παξαδεθηή, ελψ πξνο 

αηηηνιφγεζε ηεο φπνηαο (θαηαθπξσηηθήο ή απνξξηπηηθήο) θξίζεο ηνπ δελ αξθεί ε επίθιεζε ηνπ γεγνλφηνο 

ηεο ππνβνιήο κίαο κφλνλ παξαδεθηήο πξνζθνξάο, ρσξίο ηελ παξάζεζε ινηπψλ ζηνηρείσλ. Απαηηείηαη 

επνκέλσο ε χπαξμε ζρεηηθήο αηηηνινγίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε κνλαδηθή ππνβιεζείζα 

παξαδεθηή πξνζθνξά είλαη πξάγκαηη ηθαλνπνηεηηθή γηα ην Γήκν. Ζ αηηηνινγία απηή κπνξεί λα πξνθχπηεη 

θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (βι. Δι.πλ. VI Tκ. 1505/2012). 

 

Αξηζκ. 104, 105/2009 θαη 11/2010 πξάμεηο ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Χο φξην γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο πξνζθνξάο σο αζπλήζηζηα ρακειήο, ιακβάλεηαη ην 50% ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, γηα ην είδνο πνπ αθνξά. 

 

Αξηζκ. 658, 705, 1893, 2014/2010 απνθάζεηο ηνπ VI Σκήκαηνο 

ηαλ πξφθεηηαη γηα έξγν, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο αλάγεηαη ε ζπγθξφηεζε ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ε ζχληαμε ηεο δηαθήξπμεο, ε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο 

θαη ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο.  
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Ζ αξκνδηφηεηα ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ είλαη εηδηθή 

θαη επνκέλσο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ κπνξεί λα ηελ ππνθαηαζηήζεη ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή, παξά 

κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 3463/2006.  

 

Αξηζκ. 104/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα κηθξά έξγα ή εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ είλαη απηά πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην γηα ηνπο ινηπνχο 

Γήκνπο ησλ 10.271,46 επξψ (3.500.000 δξαρκψλ) ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 8 ηνπ λ. 

2130/1993 (ΦΔΚ Α΄ 62), ε παξαθνινχζεζε, ε δηνίθεζε θαη ν έιεγρνο γίλεηαη απφ ην Γήκαξρν, ελψ ζηηο 

πεξηπηψζεηο Γήκσλ πνπ έρνπλ δηθή ηνπο ηερληθή ππεξεζία νξίδνληαη επηβιέπνληεο ηερληθνί ππάιιεινη. 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ απαηηείηαη βεβαίσζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζή ηνπ, ε νπνία ζπληάζζεηαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο. ε απηή, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νξίδνληαη δχν Γεκνηηθνί 

χκβνπινη, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη έλαο ηερληθφο ππάιιεινο, κε ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 (βι. πξάμε VII Σκ. 210/2010). 

Αλεμαξηήησο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ηελ θαηαζθεπή ησλ δεκνζίσλ έξγσλ επηηξέπεηαη λα 

αλαιακβάλνπλ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηελ αληίζηνηρε, αλαιφγσο ηνπ είδνπο ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, θαηεγνξία θαη ηάμε ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. (πξμ. VII Tκ. 150/2011), κε 

ηελ εγγξαθή απηή πηζηνπνηείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ αλάιεςε αληίζηνηρσλ 

έξγσλ. Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη λφκηκε ε αλάζεζε ζε εξγνιήπηε ηεο εθηέιεζεο έξγνπ, ην νπνίν βάζεη 

ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, αλήθεη ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία έξγσλ απφ απηά πνπ 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κπνξεί λα εθηειέζεη ν αλάδνρνο εξγνιήπηεο. 

Ζ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ βεβαηψλεηαη απφ Δπηηξνπή πνπ δελ έρεη λφκηκε ζπγθξφηεζε ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε απηή ελφο δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ αληί δχν κε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη ελφο ππαιιήινπ, 

θαηά ζπλέπεηα ε πιεξσκή δελ είλαη λφκηκε, πξνερφλησο γηα ηνχην, αλεμάξηεηα απφ ην φηη ζηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ δελ πεξηέρεηαη ε πξφζζεηε βεβαίσζε, φηη ν αλάδνρνο αληαπνθξίζεθε ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Πεξαηηέξσ, ε εληειιφκελε δαπάλε δελ είλαη λφκηκε θαη γηα ην ιφγν φηη ν εξγνιάβνο 

ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηερληθά θαηάιιεινο γηα ηνχην, δηφηη δελ έρεη ην 

απαηηνχκελν γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ πηπρίν ζηελ θαηεγνξία νηθνδνκηθά έξγα, δεδνκέλνπ φηη απφ ηε θχζε 

ηνπ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξνυπνζέηεη θαη ην απνηέιεζκα ζην νπνίν απηέο 

απνβιέπνπλ, πξνθχπηεη φηη απηφ πξνζηδηάδεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία, ζπλεπψο απαηηείηαη σο πξνζφλ ηνπ 

αλαδφρνπ εξγνιάβνπ λα έρεη εγγξαθεί ζηελ αληίζηνηρε ηάμε πηπρίνπ ηεο θαινχκελεο γηα ην έξγν απηφ 

θαηεγνξίαο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε λφκηκε 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζήο ηνπ, επηζηξέθεηαη δε ρσξίο θαζπζηέξεζε ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή 

ηνπ θαη δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη σο δηθαηνινγεηηθφ πιεξσκήο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πνπ 

εθδίδεηαη γηα ηελ ηειηθή εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηελ εθηέιεζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 21, 62, 78/2015 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3669/2008 πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξεσηηθή εγγξαθή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ηάμεηο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαη εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε επηρεηξήζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ 
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ζπκβάζεσλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά αληίθεηληαη ζηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία θαη ζηελ αξρή ηεο 

ηζφηεηαο κε ηελ εηδηθφηεξε κνξθή ηεο εμαζθάιηζεο ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ. Δηδηθά, γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο ή γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 

δηαζπλνξηαθφ ελδηαθέξνλ, έζησ θαη εάλ ε αμία ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ησλ 

θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, παξαβηάδνπλ ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο γηα ίζε κεηαρείξηζε θαη 

απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

 

Αξηζκ. 266/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Σα θαζήθνληα ηνπ επηβιέπνληνο δεκφζηεο ζπκβάζεηο εθπφλεζεο κειεηψλ αλαηίζεληαη ζε ππάιιειν πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα επίβιεςεο ηεο κειέηεο θαη ζπγθεθξηκέλα λα είλαη θάηνρνο 

ηίηινπ ζπνπδψλ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα, σο ηέηνηνπ δε 

λννπκέλνπ ηνπ πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Σκήκαηνο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 

δεδνκέλνπ φηη ν ηνκέαο απηφο (παλεπηζηεκηαθφο) πεξηιακβάλεη ηα Παλεπηζηήκηα, ηα Πνιπηερλεία θαη ηελ 

Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ. 

ε πεξίπησζε θαηαβνιήο ακνηβήο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005, 

απαξαίηεηα θαηά λφκν δηθαηνινγεηηθά εθθαζάξηζεο θαη εμφθιεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απνηεινχλ, 

κεηαμχ άιισλ, ε έθδνζε βεβαίσζεο απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

ζχκβαζεο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο, θαζψο θαη ε εγθξηηηθή ηεο κειέηεο απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ θαηά λφκν νξγάλνπ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε εθπιήξσζε ηεο παξνρήο απφ ηνλ αλάδνρν θαη 

κάιηζηα ε εθπιήξσζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο επηζπλαπηφκελεο ζην νηθείν ρξεκαηηθφ έληαικα 

ζχκβαζεο. πλεπψο, ε κε έθδνζε ή κε λφκηκε έθδνζε ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαζηζηά ηελ 

εληειιφκελε δαπάλε κε θαλνληθή (βι. Πξάμεηο VII Σκ. Δ.. 107/2009, 165/2007, 93, 261/2006 θαη IV 

Σκ.172/2006). 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ν επηβιέπσλ ηε κειέηε δελ πξνθχπηεη φηη δηέζεηε ηα ειάρηζηα αλαγθαία πξνο ηνχην 

πξνζφληα, θαζψο ππνγξάθεη σο «Μερ. Μεραληθφο Σ.Δ.» θαη δελ απνδεηθλχεηαη φηη δηέζεηε ηίηιν ζπνπδψλ 

αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα. Καηά ζπλέπεηα, εθφζνλ ε επίβιεςε ηεο 

αλσηέξσ κειέηεο έγηλε απφ επηβιέπνληα πνπ δελ απνδεηθλχεηαη φηη δηέζεηε ηα απαηηνχκελα απφ ην λφκν 

ηππηθά πξνζφληα, ε εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε είλαη κε λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 22/2010 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ κε λφκηκε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ επηθέξεη αθπξφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ, κε ζπλέπεηα λα θαζίζηαηαη λνκηθά πιεκκειήο ε ζρεηηθή δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηή. 

 

Αξηζκ. 11/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο, 28, 36, 41/2010, 40/2011, 31/2012 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

θαη 114/2011 πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Νφκηκε ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηνλ νπνίν ηεξήζεθαλ νη απαηηνχκελνη 

θαλφλεο δεκνζηφηεηαο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ πξνκεζεπηή ζηνλ εμαξρήο κνλαδηθφ ή ελαπνκείλαληα 

κεηά ην πέξαο ηεο ηερληθννηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ππνςήθην.  
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Αξηζκ. 43/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο ππεξεζηψλ απφ ηνπο δήκνπο, εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ζρεηηθήο 

ππεξεζίαο δελ εκπίπηεη ζηα φξηα εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, εθαξκφδνληαη γηα ηηο ζπκβάζεηο, πνπ 

ζπλάπηνληαη κεηά ηελ 1.1.2007 θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ π.δ/ηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 209 ηνπ Γ.Κ.Κ., νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 28/1980, πνπ επηηάζζνπλ ηε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο θαη 

πεξηγξάθνπλ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη θαηά ζπλέπεηα δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 118/2007 

(βι. πξάμε VII Σκ. 189/2009, πξβι. πξάμε IV Σκ. 132/2003).  

Σν π.δ. 28/1980 πξνβιέπεη θαηαξρήλ, ζην άξζξν 16, σο ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξάο απηφ ησλ 

επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο. ε πεξηπηψζεηο, φκσο, ππεξεζηψλ εηδηθήο θχζεο πξνβιέπεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεχζεξεο ζπκπιήξσζεο ηηκνινγίνπ. Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 19 νξίδεη σο 

γεληθφ κελ θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, θαη’ εμαίξεζε δε γηα ηηο ππεξεζίεο εηδηθήο θχζεο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 νξίδεη σο θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ ηερλννηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ νη δήκνη δηελεξγνχλ δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ π.δ/ηνο 28/1980, νξίδνπλ θαηαξρήλ, σο θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο, ηε ρακειφηεξε ηηκή. ε εηδηθέο, φκσο, πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε θχζε ησλ ππεξεζηψλ, 

πνπ πξφθεηηαη λα παξαζρεζνχλ απαηηεί ηελ αμηνιφγεζε θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνςήθησλ 

αλαδφρσλ, νη δήκνη, ιακβαλνκέλνπ κάιηζηα ππφςε ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην ζχλνιν ηεο εζληθήο θαη 

θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάδεημε παξφρνπ ππεξεζηψλ πξνβιέπεηαη πξνερφλησο ε ρξήζε ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο, κπνξνχλ λα νξίδνπλ σο θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε 

πξνζθνξά ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 2 π.δ/ηνο 28/1980, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα νη ιφγνη επηινγήο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 

Πεξαηηέξσ, επηβάιιεηαη λα πεξηγξάθνπλ κε ζαθήλεηα ζηε δηαθήξπμε ηα θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία 

πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ ηα θξηηήξηα ηερληθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα νξίδνπλ 

ηπρφλ δηαβάζκηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ. Δμάιινπ, θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ νθείιεη λα αηηηνινγεί ηελ 

θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ κε εηδηθή αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπο, 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ηφζν ε ππνβνιή αληηξξήζεσλ απφ ηνπο ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο, φζν θαη ν 

δηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο ζρεηηθήο θξίζεο. πλεπψο, ε παξάιεηςε ηεο σο άλσ ζπγθξηηηθήο εθηίκεζεο ησλ 

νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ θαζηζηά κε λφκηκε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

θαη ζπλαθφινπζα ηελ απφθαζε επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ (πξβι. πξάμεηο VII Σκ. 153/2006, 278/2007, 

41/2008, 16/2009, VI Σκ. Δι.πλ. 29/2006, 224/2006, 205, 253, 262/2007, 13, 34/2008 θ.ά). 

 

Αξηζκ. 161/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή αγαζψλ πξνο Ο.Σ.Α. πξνβιέπεηαη κηα απζηεξά ηππηθή δηαδηθαζία δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκνχ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε εμέηαζε ηνπ παξαδεθηνχ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

ζπληζηά απνιχησο δηαθξηηφ ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπο. Ζ κεηάβαζε ζην ζηάδην 
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ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο γίλεηαη κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη χζηεξα απφ 

ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζρεηηθά κε ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίζεθαλ 

παξαδεθηέο ιφγσ πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο (πξβι  VI Tκ. Απφθ. 2228/2011, Πξάμεηο 88/2005, 

79/2008 θαη IV Σκ. 17, 209/2007 θ.ά.). 

Με λνκίκσο, παξαιήθζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηεο κνλαδηθήο εηαηξείαο πνπ κεηείρε ζην δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο-

ζέξκαλζεο θαη ειαηνιηπαληηθψλ, θαζψο ε Δπηηξνπή, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πξαθηηθφ ηεο, κεηά ηνλ 

έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηεο πξνκεζεχηξηαο πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ηεο πξνζθνξάο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα απνθαλζεί εάλ ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξέπεη λα δηαπηζηψλεη ξεηά ζην πξαθηηθφ ηεο ηε 

ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο ηεο κεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο, θαζψο ην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο είλαη απφιπηα δηαθξηηφ ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Με ηελ θξίζε απηή δηαζθαιίδεηαη φηη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε πιεξνχλ ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, ελψ δελ κπνξεί απηή λα ζπλαρζεί έκκεζα απφ ην γεγνλφο φηη 

επαθνινχζεζε ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε. 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη θσιχεηαη ε ππνγξαθή ηνπ ππνβιεζέληνο ζρεδίνπ ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη 

ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο θαη ειαηνιηπαληηθψλ γηα ην έηνο 2014. 

 

Αξηζκ. 1373/2014 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Ζ εμέηαζε ηνπ παξαδεθηνχ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζπληζηά απνιχησο δηαθξηηφ ζηάδην ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπο. Ζ κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο γίλεηαη 

κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζρεηηθά κε ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίζεθαλ παξαδεθηέο ζπλεπεία πιεξφηεηαο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο έζησ θαη αλ δηελεξγνχληαη ηελ ίδηα εκεξνκελία θαη αλαθέξνληαη ζην απηφ 

πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 

 

Αξηζκ. 31, 35, 40, 42/2010 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Κξηηήξηα φπσο ε εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ ή ην πειαηνιφγην ή ε αμηνπηζηία, δελ επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξάο θαη αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Αξηζκ. 1624, 2010, 2011/2010 απνθάζεηο ηνπ VI Σκήκαηνο 

Δζθαικέλα ην Κιηκάθην ζεψξεζε φηη ηα θξηηήξηα ηερληθήο αμηνιφγεζεο «εκπεηξία ζηε δηάζεζε παξνκνίσλ 

εηδψλ», «αμηνπηζηία» θαη «Πειαηνιφγην» σο θξηηήξηα αλάζεζεο, θαζφζνλ απηά νξζά πεξηειήθζεζαλ 

κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη βαζκνινγήζεθαλ, ρσξίο λα θαζίζηαηαη γηα ην ιφγν απηφ 

πιεκκειήο ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.  
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Αξηζκ. 151, 152 θαη 153/2012 πξάμεηο ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Σν ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ είλαη δηαθξηηφ απφ εθείλν ηεο αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, αθνχ απνηεινχλ δχν απηνηειείο δηαδηθαζίεο θαη δηέπνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο. Ο 

έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζπλδέεηαη κε ηελ απνδνρή σο ππνςήθησλ κφλνλ φζσλ 

πιεξνχλ έλα ειάρηζην επίπεδν νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθψλ ή θαη 

επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη γίλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα νηθνλνκηθήο, 

ρξεκαηνδνηηθήο θαη ηερληθήο ηθαλφηεηαο (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 45 

παξ. 1, 4, 5 θαη 6 ηνπ π.δ. 59/2007), γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ νπνίσλ πξνζθνκίδνληαη αληίζηνηρα 

δηθαηνινγεηηθά. Αληίζεηα, ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, πνπ γίλεηαη αθφηνπ ειεγρζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 

ππνςεθίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε, βάζεη είηε ηεο 

ρακειφηεξεο ηηκήο, είηε ηεο πην ζπκθέξνπζαο νηθνλνκηθά πξνζθνξάο (θξηηήξηα αλάζεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ, άξζξν 46 ηνπ π.δ. 59/2007). ηελ πεξίπησζε απηή, ηα θξηηήξηα (αλάζεζεο) πνπ πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή θαη, ζχκθσλα κε ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ηνπ λφκνπ, είλαη δπλαηφλ λα αθνξνχλ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο ή νινθιήξσζεο, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο, ηελ πνηφηεηα, ηα 

αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ ηερληθή αμία, ηελ 

εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε, ηελ ηερληθή ζπλδξνκή, ηηο δεζκεχζεηο φζνλ αθνξά ηα αληαιιαθηηθά, ηελ 

αζθάιεηα ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηελ ηηκή.  

Πξνζθνξά, ζηελ νπνία δελ έρεη ππνινγηζζεί έλα εχινγν εξγνιαβηθφ φθεινο, ζπληζηά απαξάδεθηε θαη 

ζπλεπψο, απνξξηπηέα πξνζθνξά, δηφηη κε απηήλ παξαβηάδεηαη ε αξρή ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, ελψ 

πιήηηεηαη επζέσο θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, αθνχ ν αλάδνρνο, θαηά ινγηθή αθνινπζία, ζα αλαγθαζηεί λα 

θαιχςεη ηελ δεκία πνπ ζα ππνζηεί ιφγσ ηνπ κηθξνχ ή/θαη κεδεληθνχ πνζνζηνχ ακνηβήο, κε κείσζε ηεο 

πνηφηεηαο ή/θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη κε παξαβίαζε ηεο θείκελεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο.  

Με λνκίκσο ηέζεθαλ απφ ηε δηαθήξπμε σο επηκέξνπο θξηηήξηα αλάζεζεο, ε εκπεηξία ηνπ αλαδφρνπ, ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, θαη ην πιήζνο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη γεληθψο ζηελ 

επηρείξεζε, δηφηη ηα σο άλσ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ θξηηήξηα εληνπηζκνχ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο, θαζφζνλ δελ ζπλδένληαη κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ πνπ αμηνινγείηαη ζην πιαίζην ηνπ ειεγρφκελνπ δηαγσληζκνχ, 

εηδηθφηεξα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο. Αληηζέησο, απνηεινχλ ζηνηρεία αλαγφκελα γεληθψο ζηελ νηθνλνκηθή 

θεξεγγπφηεηα θαη ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ κπνξνχλ κελ λα 

εμεηάδνληαη ζην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπλδξνκήο ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο απηψλ, δελ 

κπνξνχλ φκσο λα απνηειέζνπλ θξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, αθνχ δελ ζπλδένληαη κε ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνο αλάζεζε ππεξεζίαο.  

 

Αξηζκ. 22/2013 πξάμε ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 
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Σν ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ είλαη δηαθξηηφ απφ εθείλν ηεο αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, αθνχ απνηεινχλ δχν απηνηειείο δηαδηθαζίεο θαη δηέπνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο. Ο 

έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ ινγηθά θαη ρξνληθά πξνεγείηαη ηεο αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ απνδνρή σο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ κφλνλ φζσλ πιεξνχλ έλα 

ειάρηζην επίπεδν νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθψλ ή θαη επαγγεικαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, γίλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα νηθνλνκηθήο, ρξεκαηνδνηηθήο θαη 

ηερληθήο ηθαλφηεηαο (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 45 έσο 50 ηνπ 

π.δ.60/2007), γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ νπνίσλ πξνζθνκίδνληαη αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. Αληίζεηα, ε 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, πνπ γίλεηαη αθφηνπ ειεγρζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή, πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε, βάζεη είηε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, είηε ηεο πην 

ζπκθέξνπζαο νηθνλνκηθά πξνζθνξάο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ηα θξηηήξηα θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαη, ζχκθσλα κε ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ηνπ λφκνπ, κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηελ ηηκή, 

ηελ πξνζεζκία παξάδνζεο, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα, ηα αηζζεηηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ηερληθά πιενλεθηήκαηα, ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ηελ ηερληθή 

βνήζεηα. Ζ επηινγή απηή, πάλησο, δελ κπνξεί λα αλαθέξεηαη παξά κφλν ζηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά. πλεπψο, απνθιείνληαη σο 

θξηηήξηα αλάζεζεο ηα θξηηήξηα πνπ δελ ζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο, 

αιιά ζπλδένληαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε. 

Κξηηήξηα, φπσο ε εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ απφ αλάινγεο πξνκήζεηεο ή απφ ηε ρξήζε φκνησλ πξνο ηα 

ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ην πειαηνιφγην αθνξνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα 

εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε, επνκέλσο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θξηηήξηα αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο (βι. ΓΔΚ απφθαζε ηεο 24εο Ηαλνπαξίνπ 2008 «Ληαλάθεο ΑΔ θ.ιπ.» C-532/06, ΓΔΚ απφθαζε 

ηεο 19εο Ηνπλίνπ 2003 «G.Α.Σ.» C-315/01, απνθ. Μείδνλνο Σκήκαηνο-Δπηακεινχο χλζεζεο Δ.. 

992/2011, 514, 610/2012). 

 

Αξηζκ. 14, 28, 70 θαη 71/2010 πξάμεηο IV Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο, πέξαλ ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην θείκελφ ηεο θαη ηελ 

νηθεία δηαθήξπμε. 

 

Αξηζκ. 147, 148/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο θαη 141/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ 

δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηε ζχλλνκε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε εηαηξία, ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο 

ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε (ην πνιχ κέρξη 20%), πξέπεη ε δπλαηφηεηα απηή λα 

πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο λα αηηηνινγείηαη ε αλάγθε θαηαθχξσζεο 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηαθνξεηηθά, θαζίζηαηαη κε λφκηκε ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη άθπξε ε ζπλαθζείζα ζχκβαζε.  
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Αξηζκ. 102/2012 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Ο ξεηφο ραξαθηεξηζκφο, ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο σο 

«ελδεηθηηθήο» έρεη ηελ έλλνηα φηη επηηξέπεηαη ε ππνβνιή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κεγαιχηεξσλ απφ ηε 

δαπάλε απηή, ελψ αθξηβψο, επεηδή επξφθεηην γηα δπλαηφηεηα εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή ζε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, δελ αλαθχπηεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δήηεκα λφζεπζεο ησλ αξρψλ ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 55/2010 πξάμε IV Σκήκαηνο, 161/2012 πξάμεηο Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Με ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ (ή πξνκεζεηψλ) θαηαδεηθλχεηαη ην αλψηαην φξην 

κέρξη ηνπ νπνίνπ νη πξνζθνξέο είλαη απνδεθηέο. 

 

Αξηζκ. 448/2012 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

ηελ πεξίιεςε δηαθήξπμεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη απαξαίηεηα θαη ε ηπρφλ δπλαηφηεηα ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ λα ππνβάιινπλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαζ’ ππέξβαζε ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, 

αθνχ εάλ δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ηέηνηα δπλαηφηεηα ν πξνυπνινγηζκφο ζπληζηά ην αλψηαην φξην 

ππνβνιήο θάζε πξνζθνξάο. 

 

Αξηζκ. 450/2012 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην δελ έρεη αξκνδηφηεηα γλσκνδνηηθνχ ραξαθηήξα επί δεηεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο 

αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα εμεηάδεη 

εξσηήκαηα πνπ δηαηππψλνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή ηξίηνη ελδηαθεξφκελνη αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ή 

ηελ εθαξκνγή ηνπ δηέπνληνο ηε δηαδηθαζία λφκνπ. 

 

Αξηζκ. 1500/2012 απόθαζε VI Σκήκαηνο 

Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπ δηαγσληζκνχ απνηειεί ην αλψηαην φξην κέρξη ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη λα 

αλέιζνπλ νη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δηαγσληζκφ, νη δε πξνζθνξέο ηνπο, δελ απαγνξεχεηαη λα 

παξνπζηάδνπλ αθφκε θαη κεγάιε επί ην έιαζζνλ απφθιηζε απφ απηή. 

 

Αξηζκ. 3558/2009 απόθαζε VI Σκήκαηνο θαη 52/2012 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο ηεο δηαθήξπμεο ζεσξνχληαη απαξάδεθηεο (κε 

θαλνληθέο) πξνζθνξέο. 

 

Αξηζκ. 2/2009 πξάμε VI Σκήκαηνο, 67, 98/2011, 24, 102/2012 πξάμεηο ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ, 344, 360, 

406/2012, 44/2013 πξάμεηο Ε΄ Κιηκαθίνπ 

ηε δηαθήξπμε δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαη εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ζρεηηθφο φξνο πεξί 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (option). Σν δηθαίσκα απηφ, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε δέζκεπζε ηνπ αλαδφρνπ λα 
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ζπλαηλεί, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, ζε λέα ζχκβαζε πξνκήζεηαο νκνεηδψλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κε κφλε ηε 

δήισζε ηνπ Ο.Σ.Α., πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηε δηαθήξπμε θαη λα 

πεξηιακβάλεηαη ζηε δεκνζηεπζείζα πεξίιεςή ηεο ηφζν ζηνλ εζληθφ ηχπν, φζν θαη ζην ζπκπιήξσκα ηεο 

Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Πεξαηηέξσ, ε κε δεκνζίεπζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο, θαζηζηά ην ζρεηηθφ φξν ηεο δηαθήξπμεο κε 

λφκηκν θαη επνκέλσο, κε εθαξκνζηέν. 

 

Αξηζκ. 55/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ην ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ πνπ αλαζέηνπλ νη Ο.Σ.Α., σο νπζηψδεο ζηνηρείν ε παξάιεηςε 

ηνπ νπνίνπ ηηο θαζηζηά αζαθείο θαη, ζπλεπψο, κε λφκηκεο, πεξηιακβάλεηαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο θαη ε 

πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ην ζπκβαηηθφ ηνπο αληηθείκελν (πξβι. πξαθηηθά 27
εο 

πλ./29.11.2000, Θέκα Α΄ θαη 32
εο  

πλ./20.12.2000, Θέκα Β΄ Οινκ. Δι.πλ.). 

 

Αξηζκ. 34/2013 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Σν δηθαίσκα πξναίξεζεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηελ νηθεία δηαθήξπμε θαη λα 

πεξηέρεηαη ζηε δεκνζηεπφκελε πεξίιεςή ηεο (Δ Σκ. Μείδνλνο-Δπηακεινχο πλζέζεσο απ. 992/2011, VI 

Σκ. απ. 2440, 1508/2012). 

 

Αξηζκ. 65/2009, 49/2010 πξάμεηο IV Σκήκαηνο, 354, 370/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο θαη αξηζκ. 21, 

211/2012, 120/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε απεπζείαο αλάζεζε έξγνπ ζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ε νπνία ιφγσ ηεο ηάμεο ηνπ πηπρίνπ 

ηεο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο κηθξψλ έξγσλ. 

 

Αξηζκ. 21/2012, 61, 67, 104/2013, 24/2014 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ 

ζην VII Σκήκα 

Γελ είλαη λφκηκε ε αλάζεζε ζε εξγνιήπηε ηεο εθηέιεζεο έξγνπ, ην νπνίν βάζεη ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, αλήθεη ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία έξγσλ απφ απηά πνπ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κπνξεί λα εθηειέζεη ν αλάδνρνο εξγνιήπηεο. 

 

Αξηζκ. 215/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε επίβιεςε ηερληθνχ έξγνπ απφ κεραληθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην δήκν κε ζχκβαζε κίζζσζεο 

έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 155, 157/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

πκβάζεηο, κε αληηθείκελν ζπγθνηλσληαθά, θπθινθνξηαθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, θέξνπλ ην 

ραξαθηήξα ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 3316/2005 θαη φρη ζχκβαζεο κίζζσζεο 

έξγνπ. 
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Αξηζκ. 151/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ελφο έξγνπ σο «θαηεπείγνληνο» θαη ηελ απεπζείαο αλάζεζή ηνπ, απαηηείηαη αθελφο ε 

ζπλδξνκή ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθψλ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ απεηιείηαη κε βεβαηφηεηα ε επέιεπζε 

ζνβαξνχ θηλδχλνπ, ε απνηξνπή ηνπ νπνίνπ επηβάιιεη ηελ άκεζε έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηε 

ζχληνκε απνπεξάησζή ηνπ, αθεηέξνπ ε σο άλσ επείγνπζα αλάγθε λα πξνέθπςε είηε απφ ζενκελία είηε 

απφ αλσηέξα βία. 

Γελ δηθαηνινγείηαη ε πξνζθπγή ζηελ απεπζείαο αλάζεζε φηαλ κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ νη πξνζεζκίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα αλνηθηήο δεκνπξαζίαο. 

 

Αξηζκ. 75/2010, 1/2011 πξάμεηο IV Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε αζθάιηζεο νρήκαηνο, αθνχ εθηφο ησλ ππνρξεσηηθψο αζθαιηδφκελσλ θηλδχλσλ 

(αζηηθή επζχλε ζε πεξίπησζε ζαλάησζεο, ζσκαηηθήο βιάβεο θαη δεκηψλ ζε πξάγκαηα) πεξηιάκβαλε θαη 

αζθάιηζε γηα άιινπο θηλδχλνπο (π.ρ. ζξαχζεο θξπζηάιισλ, θιπ). 

 

Αξηζκ. 59/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

ηαλ νη Ο.Σ.Α. πξνβαίλνπλ ζε ζχλαςε ζπκβάζεσλ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ νρεκάησλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ θπξηφηεηά ηνπο δχλαληαη λα ζπκθσλήζνπλ, πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψο αζθαιηδφκελσλ θηλδχλσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην λφκν, ηελ αζθάιηζε απηψλ θαη γηα επηπιένλ θηλδχλνπο (πξναηξεηηθνχο), νη νπνίνη θξίλνληαη 

αλαγθαίνη πξνζηδηάδνπλ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νρεκάησλ απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο 

πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ. 

Νφκηκε ε πιεξσκή αζθαιίζηξσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ππξθαγηάο, ζξαχζεο 

θξπζηάιισλ θαη πιηθψλ δεκηψλ απφ αλαζθάιηζην φρεκα, δηφηη νη πξναηξεηηθέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο 

είλαη ηδηαηηέξσο αλαγθαίεο φζνλ αθνξά ζηα κεραλήκαηα έξγνπ, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο εθηίζεληαη ζε 

απμεκέλνπο θηλδχλνπο. 

 

Αξηζκ. 314/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε, πνπ αθνξά ζηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβνιαίσλ παξνρήο νδηθήο βνήζεηαο νρεκάησλ, 

δηφηη αλ θαη δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ, είλαη ιεηηνπξγηθή θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3801/2009. 

 

Αξηζκ. 54/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε γηα αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ αθνξά ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ έλαληη 

ηξίησλ πνπ ζα πξνθχςεη απφ αηπρήκαηα πνπ ζα ζπκβνχλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ησλ παηδηθψλ 

ζηαζκψλ, θάιπςε απφ ππξθαγηά, έθξεμε εληφο ησλ θαιππηφκελσλ ρψξσλ, θαζψο θαη ε ηξνθηθή 

δειεηεξίαζε. Δμαηξνχληαη απψιεηεο ή δεκηέο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή πξνζσπηθά είδε ησλ ππφ θχιαμε 

παηδηψλ θαη γεληθά αηπρήκαηα απφ έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 



Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 129 

παηδηθψλ ζηαζκψλ. Πεξαηηέξσ, θαιχπηνληαη απαηηήζεηο πνπ ζα γελλεζνχλ απφ ζσκαηηθέο βιάβεο ή θαη 

άκεζεο πιηθέο δεκίεο ηξίησλ, γηα ηηο νπνίεο ην λνκηθφ πξφζσπν ζα θαηαζηεί ππφρξενο γηα θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο ή θαη ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη νη νπνίεο ζα πξνθιεζνχλ απφ αηθλίδην, απξφβιεπην θαη 

αθνχζην γεγνλφο. 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΘΔΖ 

ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

 

Αξηζκ. 173/2012 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

1 παξ. 5 ζηνηρ. ΗΗ ζ ηνπ Ν. 2286/1995, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ Ν. 2503/1997 

(ΦΔΚ 107 Α΄), εμαηξείηαη ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ. 

 

Αξηζκ. 33, 189, 301/2009, 152, 204/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

ηαλ δηελεξγείηαη δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ησλ απηνθηλήησλ θαη νρεκάησλ 

ηνπ Ο.Σ.Α. απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ. 

Ο δηαγσληζκφο γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ορεκάησλ θαη φρη απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

Αξηζκ. 204/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο θαη 180/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ 

δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ αξκνδηφηεηα ηεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ δελ αλήθεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αιιά 

ζηελ Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία είλαη θαη ην κφλν 

θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνκεζεηψλ αληαιιαθηηθψλ-εξγαζηψλ 

επηζθεπήο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, πνπ παξνπζηάδνπλ βιάβε ή έρνπλ αλάγθε ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο θαη 

κάιηζηα αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηεο απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 95, 96/2012 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Ζ αξκνδηφηεηα ηεο αλάζεζεο εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ ησλ απηνθηλήησλ – 

νρεκάησλ ηνπ δήκνπ δελ αλήθεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αιιά ζηελ Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο νρεκάησλ ηνπ δήκνπ, ε νπνία είλαη θαη ην κφλν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ ζηελ εηδηθφηεξε πεξίπησζε ηεο επηζθεπήο 

νρεκάησλ, πνπ παξνπζηάδνπλ βιάβε ή έρνπλ αλάγθε ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο θαη κάιηζηα αλεμαξηήησο 

ηνπ χςνπο ηεο απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε δαπάλεο (βι. Πξ. VII Σκ. Δι.πλ. 33/2009, 7/2007 θαη 

Πξαθηηθά IV Σκ. ηεο 22
εο

 πλ/8.7.2002, 204/2010, 320/2010). 
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ην ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ πιεξσκή ακνηβήο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 

νρεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο απηψλ απαηηείηαη λα επηζπλάπηεηαη, κεηαμχ άιισλ 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο – θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, λφκηκα ππνγεγξακκέλν απφ ηα κέιε ηεο 

ζπζηαζείζαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ π.δ./ηνο 28/1980 πξνο ηνχην επηηξνπήο παξαιαβήο (Πξ. VII 

Σκ. Δι.πλ. 7/2007). 

 

Αξηζκ. 244/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζε ηδησηηθφ 

ζπλεξγείν νρεκάησλ ησλ Ο.Σ.Α., πνπ εδξεχνπλ ζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα πιελ ηεο Πεξηνρήο ηέσο 

Γηνηθήζεσο Πξσηεπνχζεο θαη πνπ δελ δηαζέηνπλ ζπλεξγείν επηζθεπήο απηνθηλήησλ, απαηηείηαη σο 

«νπζηψδεο δηθαηνινγεηηθφλ ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο εθάζηνηε δαπάλεο» ε έθδνζε «δειηίνπ ή εληνιήο 

επηζεσξήζεσο θαη επηζθεπήο νρήκαηνο» απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή, 

εθφζνλ έρεη ζπγθξνηεζεί, απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Ο.Σ.Α. ηελ «εληνιή» 

αλαγξάθνληαη, πεξηιεπηηθά, ζηνηρεία αλαθεξφκελα ζην είδνο ηεο ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο, νη 

απαηηνχκελεο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ηα αλαγθαία αληαιιαθηηθά. Αληίηππν ηνπ ελ ιφγσ «δειηίνπ ή 

εληνιήο», πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ 

νρεκάησλ ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη απνηειείηαη απφ 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, απφ ηνπο νπνίνπο έλαο ηνπιάρηζηνλ ηερληθφο, εθφζνλ ππάξρεη. Σν έξγν ηεο 

αλσηέξσ Δπηηξνπήο, ε νπνία επηιακβάλεηαη φισλ ησλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ 

χςνπο ηεο απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε δαπάλεο, ζπλίζηαηαη ζηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ή 

ζπληήξεζεο ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν, κε βάζε ηηο ελδείμεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο «δειηίνπ». Δλ ζπλερεία, 

απηέο νη εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο δηελεξγνχληαη βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί αλάζεζεο 

ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ αγαζψλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. (βι. πξάμεηο Δι. πλ. VII Σκ. 95 θαη 96/2012, 

78/2011, 83, 204 θαη 320/2010, 33/2009, 7/2007, Κιηκάθην Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ ζην VII Σκήκα 

109/2013, 72/2012). 

ην ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ πιεξσκή ακνηβήο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 

νρεκάησλ θαζψο θαη γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο απηψλ απαηηείηαη λα επηζπλάπηεηαη, κεηαμχ άιισλ 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο – θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, λφκηκα ππνγεγξακκέλν απφ ηα κέιε ηεο 

ζπζηαζείζαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ π.δ./ηνο 28/1980 πξνο ηνχην επηηξνπήο παξαιαβήο (πξάμεηο 

Δι. πλ. VII Σκ. 7/2007, 95 θαη 96/2012, Κιηκάθην Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ ζην VII Σκήκα 

109/2013).  

Με λφκηκεο νη δαπάλεο, δηφηη ε αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θαη πξνκήζεηαο 

αληαιιαθηηθψλ ηνπ Γήκνπ έγηλε απφ αλαξκφδην φξγαλν, δειαδή ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαη 

φρη απφ ηελ Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία είλαη θαη ην κφλν αξκφδην 

φξγαλν γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ ζηελ 

εηδηθφηεξε πεξίπησζε ηεο επηζθεπήο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, πνπ παξνπζηάδνπλ βιάβε ή έρνπλ αλάγθε 

ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο θαη κάιηζηα αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηεο απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε 

δαπάλεο. Πεξαηηέξσ, ε επηηξνπή παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ, θαηά παξάβαζε ησλ 
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εθαξκνζηέσλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ π.δ/ηνο 28/1980 απνηειείηo απφ 

ηξεηο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο θαη φρη απφ έλαλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν θαη δχν ππαιιήινπο, ν έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ έπξεπε λα έρεη ηελ θαηάιιειε εηδηθφηεηα, ζε πεξίπησζε δε πνπ δελ ππεξεηνχζε ζην Γήκν 

ππάιιεινο κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα, ην κέινο απηφ ηεο Δπηηξνπήο έπξεπε λα νξηζζεί απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα ή, ζε πεξίπησζε επίζεο αδπλακίαο, απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ.  

 

Αξηζκ. 3462/2012 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Νφκηκνο ν φξνο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, απαηηείηαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζην 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο φκνησλ νρεκάησλ ίζν πξνο ην πνζφ ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ν φξνο είλαη ζχκθσλνο κε ην άξζξν 42 παξ. 2 ηνπ 

π.δ. 60/2007, θαζψο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη αλάινγνο πξνο ην ζθνπφ 

πνπ επηδηψθεη, ρσξίο λα πεξηνξίδεη ππέξκεηξα ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζην 

δηαγσληζκφ, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα θαιπθζεί θαη κε ηελ επίθιεζε «δάλεηαο εκπεηξίαο» (βι. θαη Δ.. Σκ. 

Μεηδ/Δπη πλζ. 3372/2011). 

 

Αξηζκ. 33, 189, 301/2009, 83, 204/2010, 78/2011, 95, 96/2012 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζε ηδησηηθφ 

ζπλεξγείν νρεκάησλ ησλ Ο.Σ.Α., πνπ εδξεχνπλ ζηελ Πεξηνρή ηέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνχζεο θαη πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ζπλεξγείν επηζθεπήο απηνθηλήησλ, απαηηείηαη σο «νπζηψδεο δηθαηνινγεηηθφλ ηεο 

πξαγκαηνπνηνχκελεο εθάζηνηε δαπάλεο» ε έθδνζε «δειηίνπ ή εληνιήο επηζεσξήζεσο θαη επηζθεπήο 

νρήκαηνο» απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο ηεο αξκφδηαο Ννκαξρίαο (θαη ήδε Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

1 ηνπ λ. 2503/1997) ή, εθφζνλ έρεη ζπγθξνηεζεί, απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Ο.Σ.Α. 

ηελ ελ ιφγσ «εληνιή» αλαγξάθνληαη, πεξηιεπηηθά, ζηνηρεία αλαθεξφκελα ζην είδνο ηεο ζπληήξεζεο ή 

επηζθεπήο, νη απαηηνχκελεο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ηα αλαγθαία αληαιιαθηηθά. Αληίηππν ηνπ ελ ιφγσ 

«δειηίνπ ή εληνιήο», πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη απνηειείηαη 

απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, απφ ηνπο νπνίνπο έλαο ηνπιάρηζηνλ ηερληθφο, εθφζνλ ππάξρεη. Σν έξγν ηεο 

αλσηέξσ Δπηηξνπήο, ε νπνία επηιακβάλεηαη φισλ ησλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ 

χςνπο ηεο απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε δαπάλεο, ζπλίζηαηαη ζηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ή 

ζπληήξεζεο ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν, κε βάζε ηηο ελδείμεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο «δειηίνπ». Αθνινχζσο, 

απηέο νη εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο δηελεξγνχληαη βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί αλάζεζεο 

ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ αγαζψλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. (βι. Πξ. VII Σκ. Δι.πλ. 33/2009, 7/2007 θαη 

Πξαθηηθά IV Σκ. ηεο 22
εο

 πλ/8.7.2002, 204/2010, 320/2010). 

Ζ αξκνδηφηεηα ηεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ δελ αλήθεη ζηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, φξγαλα (δήκαξρνο, νηθνλνκηθή επηηξνπή), αιιά ζηελ 

Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία είλαη θαη ην κφλν αξκφδην φξγαλν γηα 
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ηελ αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ ζηελ εηδηθφηεξε 

πεξίπησζε ηεο επηζθεπήο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, πνπ παξνπζηάδνπλ βιάβε ή έρνπλ αλάγθε ζπληήξεζεο ή 

επηζθεπήο θαη κάιηζηα αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηεο απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε δαπάλεο.  

 

Αξηζκ. 72/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν νρεκάησλ Ο.Σ.Α., πνπ εδξεχεη ζε δηνηθεηηθή 

πεξηθέξεηα πιελ ηεο Πεξηνρήο ηέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνχζεο θαη δηαζέηεη δηθφ ηνπ ζπλεξγείν επηζθεπήο 

απηνθηλήησλ, απαηηείηαη, σο «νπζηψδεο δηθαηνινγεηηθφλ ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο εθάζηνηε δαπάλεο», ε 

έθδνζε «δειηίνπ ή εληνιήο επηζεσξήζεσο θαη επηζθεπήο νρήκαηνο» απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ Ο.Σ.Α., ην νπνίν εθδίδεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ νρήκαηνο ζην ζπλεξγείν ηνπ Ο.Σ.Α. 

ηελ ελ ιφγσ «εληνιή» αλαγξάθνληαη, πεξηιεπηηθά, ζηνηρεία αλαθεξφκελα ζην είδνο ηεο ζπληήξεζεο ή 

επηζθεπήο, νη απαηηνχκελεο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ηα αλαγθαία αληαιιαθηηθά. Σα σο άλσ 

δηαπηζηψλνληαη χζηεξα ηερλνινγηθή επηζεψξεζε ηνπ νρήκαηνο κε ηελ είζνδν ηνπ απηνθηλήηνπ ζην 

ζπλεξγείν. ε πεξίπησζε πνπ ην ζπλεξγείν, ιφγσ πεξηνξηζκέλεο δπλακηθφηεηαο αδπλαηεί ηελ ελ φισ ή ελ 

κέξεη επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο, εθδίδεη ζρεηηθή γηα ην ιφγν απηφ βεβαίσζε, επαξθψο αηηηνινγεκέλε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαηίζεληαη νη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν κε κέξηκλα ηεο 

Δπηηξνπήο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, απφ ηνπο νπνίνπο έλαο ηνπιάρηζηνλ 

ηερληθφο, εθφζνλ ππάξρεη. Δπηπιένλ απφ ην ζπλεξγείν ηνπ Ο.Σ.Α. εθδίδεηαη Γειηίν Σερληθήο Δπηζεψξεζεο 

θαη Δπηζθεπήο Ορήκαηνο, κε ζρεηηθή έλδεημε φηη ην φρεκα εηζήρζε ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν. Αληίηππν ηνπ σο 

άλσ «δειηίνπ ή εληνιήο επηζεψξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο», πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ νρεκάησλ, ε νπνία επηιακβάλεηαη φισλ ησλ 

επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηεο απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε δαπάλεο θαη 

ζπλίζηαηαη ζηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν θαη ζηελ 

πξνκήζεηα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπο αληαιιαθηηθψλ, κε βάζε ηηο 

ελδείμεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο «δειηίνπ». ηε ζπλέρεηα, απηέο νη εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο δηελεξγνχληαη 

βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί αλάζεζεο ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ αγαζψλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. (βι. 

πξβι. Δι.πλ. VII Σκ. Πξάμεηο 78/2011, 204/2010, 301/2009, 7/2007 θαη Πξαθηηθά IV Σκ. ηεο 22
εο

 

πλ/8.7.2002). 

 

Αξηζκ. 103/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Δλφςεη ηνπ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 σο λεφηεξεο θαηηζρχνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

πξνθχπηεη φηη  αξκφδην πιένλ φξγαλν γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ είλαη ε νηθεία 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οηθ.3373/390/20.3.1975 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο 

πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ ησλ Γήκσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε ή 

ρξήδνπλ αλάγθεο ζπληεξήζεσο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ θαη ειαζηηθψλ 
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επηζψηξσλ, ηα νπνία είλαη αλαγθαία ηφζν γηα ηελ επηζθεπή ησλ νρεκάησλ, φζν θαη γηα ηελ ελ γέλεη θαιή 

ιεηηνπξγία απηψλ, αιιά θαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ απηψλ. Δηδηθφηεξα, ε 

πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ θαη ειαζηηθψλ επηζψηξσλ νρεκάησλ ησλ Γήκσλ πνπ εδξεχενπλ 

ζηελ Πεξηνρή ηεο ηέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνχζεο (α.λ. 44/1936, Α΄ 379) θαη δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ζπλεξγείν, 

αιιά θαη φζσλ ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή αλαηίζεηαη ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν, δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ-νρεκάησλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ 

πξνεγνπκέλσο έρεη ηεξεζεί ε νξηδφκελε ζηελ σο άλσ Τπνπξγηθή Απφθαζε δηαδηθαζία. χκθσλα δε κε ηε 

δηαδηθαζία απηή, ε εηζαγσγή ζην δεκνηηθφ ζπλεξγείν γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζα γίλεηαη θαηφπηλ 

έθδνζεο απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο ηνπ εθάζηνηε Ο.Σ.Α. «δειηίνπ ή εληνιήο επηζεσξήζεσο θαη επηζθεπήο 

νρήκαηνο». ηελ σο άλσ «εληνιή» αλαγξάθνληαη, πεξηιεπηηθά, ζηνηρεία αλαθεξφκελα ζην είδνο ηεο 

ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο, νη απαηηνχκελεο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ηα αλαγθαία αληαιιαθηηθά. Σν 

δεκνηηθφ ζπλεξγείν κε ηελ είζνδν ηνπ νρήκαηνο ζε απηφ, ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ ηερληθή 

επηζεψξεζε απηνχ, ζηνλ εληνπηζκφ ησλ βιαβψλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ 

επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ. ρεηηθψο, εθδίδεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπλεξγείν «δειηίν 

ηερληθήο επηζεσξήζεσο θαη επηζθεπήο απηνθηλήηνπ», ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 

Δπίζεο, ε αξκφδηα σο άλσ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ επηζθεπή 

αληαιιαθηηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη ειαζηηθψλ επηζψηξσλ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπλεξγείνπ. ε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην δεκνηηθφ ζπλεξγείν, ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ, αδπλαηεί ζην 

ζχλνιν ή ελ κέξεη λα πξνβεί ζηελ επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο, νθείιεη λα εθδψζεη αηηηνινγεκέλε βεβαίσζε, 

βάζεη ηεο νπνίαο ε επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο ζα αλαηεζεί ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν κε κέξηκλα ηεο σο άλσ 

Δπηηξνπήο, ελψ, ζε πεξίπησζε, πνπ ν Γήκνο δελ δηαζέηεη δηθφ ηνπ ζπλεξγείν, ε εηζαγσγή ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζην ηδησηηθφ ζπλεξγείν γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζα γίλεηαη θαηφπηλ έθδνζεο απφ ην 

Γξαθείν Κίλεζεο ηνπ Ο.Σ.Α. «δειηίνπ ή εληνιήο επηζεσξήζεσο θαη επηζθεπήο νρήκαηνο», ην νπνίν 

απνηειεί νπζηψδεο δηθαηνινγεηηθφ ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο εθάζηνηε δαπάλεο, παξαδίδεηαη δε ζηελ σο 

άλσ Δπηηξνπή, ε νπνία θαη επηιακβάλεηαη φισλ ησλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ.  

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ-νρεκάησλ, 

ζπληζηά ην κφλν θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν κε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ 

αληαιιαθηηθψλ θαη ειαζηηθψλ επηζψηξσλ κε ηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζηελ 

εηδηθφηεξε πεξίπησζε ηεο επηζθεπήο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, πνπ έρνπλ ήδε παξνπζηάζεη βιάβε ή έρνπλ ήδε 

δηαπηζησκέλε αλάγθε ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο θαη κάιηζηα αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηεο απαηηνχκελεο θαηά 

πεξίπησζε δαπάλεο, θαζφζνλ αξκφδην θαηά ηα ινηπά φξγαλν, γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ζηνπο Γήκνπο 

είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (βι. πξάμε Κιηκ. VII Σκ. Δι. πλ. 72/2012 ζθ. IV θαη πξάμε VII Σκ. Δι. πλ. 

96/2012, ζθ. IV, αιιά θαη απφθ. VI Σκ. 243/2014, 3462/2012 ζρεηηθέο κε ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ – 

πιαηζίνπ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ Ο.Σ.Α.). 

Πεξαηηέξσ δε, ε πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ νρεκάησλ θαη ησλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ δηελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ (βι. απφθ. VI Σκ. 243/2014, 

3462/2012, πξάμε Κιηκ. VII Σκ. Δι. πλ. 72/2012, πξβι. πξάμεηο VII Σκ. Δι. πλ. 96, 95/2012, 78/2011, 

320, 204, 83/2010, 301/2009, ΗV Tκ. πξάμεηο 142/2007, 170/2006 θ.α.). 
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Με λφκηκα ε Δπηηξνπή ηεο Τ.Α. 3373/390/20.3.1975 ηνπ Γήκνπ δηελήξγεζε ην δηαγσληζκφ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ειαζηηθψλ επηζψηξσλ, πνπ αθνξά ζηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ζηελ 

θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ, δηφηη δελ απνδείρζεθε φηη ηα πξνο πξνκήζεηα ειαζηηθά 

επηζψηξσλ θαιχπηνπλ ηηο δηαπηζησζείζεο αλάγθεο ησλ θζαξκέλσλ ειαζηηθψλ φισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ. Πνιιψ δε κάιινλ, ηνχην δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ ελφςεη ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνο 

ππνγξαθή ζπκβάζεσλ, ν νπνίνο νξίζζεθε ζε 2 έηε θαη 2 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο. 

πλάγεηαη επνκέλσο, φηη ν δηαγσληζκφο απηφο δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ελψ δελ πξνέθπςε φηη ε δηελεξγεζείζα δηαδηθαζία αθνξά ζηελ θάιπςε 

επηηαθηηθψλ αλαγθψλ αληηθαηάζηαζεο ειαζηηθψλ επηζψηξσλ ζηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, ε νπνία δηθαηνινγεί 

ηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. Αξκφδην επνκέλσο, φξγαλν ηφζν γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, φζν θαη γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

Αξηζκ. 457/2012 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Λφγσ αδπλακίαο ηνπ δήκνπ λα θαζνξίζεη πνζφηεηεο θαη ηηκέο κνλάδνο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, 

λνκίκσο δελ πεξηειήθζεζαλ πνζφηεηεο ησλ επί κέξνπο επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ησλ απηνθηλήησλ-

νρεκάησλ, αιιά κφλν ε θαη’ εθηίκεζε κεληαία δαπάλε ζπληήξεζεο αλά φρεκα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 

παξ. 9 ηνπ π.δ/ηνο 28/1980) θαη νξίζηεθε φηη ε απνδεκίσζε ηνπ παξφρνπ ζα θαζνξηζηεί ζε θαη’ απνθνπή 

κεληαίν πνζφ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ, κε βάζε ηελ έθπησζε πνπ ζα 

πξνζθέξεη επί ησλ αλσηέξσ πξνυπνινγηζζεηζψλ κεληαίσλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο θάζε νρήκαηνο. 

Ζ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ δελ αληίθεηηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζφζνλ αξκφδηεο γηα ηελ θξίζε ηεο 

αλάγθεο θαη ηεο έθηαζεο ηεο επηδηφξζσζεο θαη πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

παξακέλνπλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο δεκνηηθέο θαη δελ κεηαβηβάδεηαη ζηνλ αλάδνρν ε απνθαζηζηηθή 

αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

 

 

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ - ΠΡΟΤΜΒΑΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

Αξηζκ. 287/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4129/13 (ΦΔΚ 52 Α/28-2-2013) πξνθχπηεη φηη σο «έιεγρνο ησλ 

δαπαλψλ», πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, λνείηαη ηφζν ν «ηππηθφο» έιεγρνο, δειαδή ε 

δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο, θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, ησλ απφ ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο 

επηβαιιφκελσλ πξνυπνζέζεσλ (έιεγρνο «λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο»), φζν θαη ν 

«νπζηαζηηθφο» έιεγρνο, δειαδή ε εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο ησλ αλαθεξφκελσλ, ζηα δηθαηνινγεηηθά γηα 

ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο, γεγνλφησλ ή ζηνηρείσλ θαη, πεξαηηέξσ, ε δηαπίζησζε ηνπ φηη νη δηαρεηξηζηηθέο 

πξάμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ έγηλαλ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκφζηαο δηαρείξηζεο θαη κε ζθνπφ 

ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Αλ θαηά ηνλ αλσηέξσ έιεγρν γελλεζνχλ βάζηκεο ακθηβνιίεο 

σο πξνο ην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο εληειιφκελεο κε ην ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλεο, ν αξκφδηνο 
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Δπίηξνπνο, αλ δελ πθίζηαηαη άιινο λφκηκνο ιφγνο πνπ λα επηβάιεη ηε κε ζεψξεζε, ζεσξεί κελ ην 

ρξεκαηηθφ έληαικα, αλαθέξεη δε ζπγρξφλσο ηελ πεξίπησζε ζην αξκφδην Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ. Δπνκέλσο, απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δελ παξέρεηαη δπλαηφηεηα ζηνλ Δπίηξνπν λα αξλεζεί ηε 

ζεψξεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ νπζία ηεο δαπάλεο, ρσξίο άιιε αηηίαζε γηα 

ηε λνκηκφηεηά ηεο. 

 

Αξηζκ. 290/2013 θαη 52/2014 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Χο «έιεγρνο ησλ δαπαλψλ», πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, λνείηαη ηφζν ν «ηππηθφο» 

έιεγρνο, δειαδή ε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο, θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, ησλ απφ ηηο 

πθηζηάκελεο δηαηάμεηο επηβαιιφκελσλ πξνυπνζέζεσλ (έιεγρνο «λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο 

δηαρείξηζεο»), φζν θαη ν «νπζηαζηηθφο» έιεγρνο, δειαδή ε εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο ησλ αλαθεξφκελσλ, 

ζηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο,  γεγνλφησλ ή ζηνηρείσλ θαη, πεξαηηέξσ, ε δηαπίζησζε 

ηνπ φηη νη δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ έγηλαλ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκφζηαο 

δηαρείξηζεο θαη κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Αλ θαηά ηνλ αλσηέξσ έιεγρν 

γελλεζνχλ βάζηκεο ακθηβνιίεο σο πξνο ην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο εληειιφκελεο κε ην ρξεκαηηθφ έληαικα 

δαπάλεο, ν αξκφδηνο Δπίηξνπνο, αλ δελ πθίζηαηαη άιινο λφκηκνο ιφγνο πνπ λα επηβάιεη ηε κε ζεψξεζε, 

ζεσξεί κελ ην ρξεκαηηθφ έληαικα, αλαθέξεη δε ζπγρξφλσο ηελ πεξίπησζε ζην αξκφδην Σκήκα ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ην νπνίν χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ηελ αλαθνηλψλεη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη 

ζηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε Τπνπξγφ. Δπνκέλσο, απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δελ παξέρεηαη δπλαηφηεηα 

ζηνλ Δπίηξνπν λα αξλεζεί ηε ζεψξεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ νπζία ηεο 

δαπάλεο, ρσξίο άιιε αηηίαζε γηα ηε λνκηκφηεηά ηεο. 

 

Αξηζκ. 162/2013, 13/2014 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ, ν νπνίνο απνζθνπεί ζηε δηαπίζησζε ησλ νπζησδψλ 

λνκηθψλ πιεκκειεηψλ ησλ εθδηδνκέλσλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλαδφρνπ πξάμεσλ, ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην δελ ππνθαζηζηά ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ζηελ νπζηαζηηθή εθηίκεζε ησλ 

πξαγκάησλ, νχηε εμεηάδεη ηελ νξζφηεηα ησλ ηερληθψλ θξίζεσλ ηεο δηνίθεζεο ή ηηο θξίζεηο ζθνπηκφηεηαο 

απηήο. Σάζζεηαη ηξηαθνλζήκεξε πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ε νπνία, θαηά ηα παγίσο 

θξηζέληα, δελ έρεη απνθιεηζηηθφ αιιά ελδεηθηηθφ ραξαθηήξα, ηπρφλ δε παξαβίαζή ηεο δελ ζπλεπάγεηαη 

αθπξφηεηα ηεο πξάμεσο ηνπ Κιηκαθίνπ (πξβι Δι.πλ. πξ. Δ΄ Κιηκ. 66/2011, βι. Πξαθηηθά ηεο 2
εο  

Γεληθήο 

πλεδξηάζεσο ηεο Οινκειείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο 19
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη πξβι. Δι. πλ. πξ. 

Δ΄ Κιηκ. 152, 343/2011,  Ε΄ Κιηκ. 69, 388/2011, η΄ Κιηκ. 105, 101, 79, 34/2012, 80/2011). Πεξαηηέξσ, 

κεηά ηε ζεηηθή θξίζε ηνπ Κιηκαθίνπ ή ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο φπσο απηφ επηιακβάλεηαη θαηφπηλ αηηήζεσο 

αλαθιήζεσο ή αλαζεψξεζεο, γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνβεί ζηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ ζπκβάζεσο. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη, ηφηε ε 

αλαζέηνπζα αξρή εμεηάδεη ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο ππνςήθην 

αλάδνρν, ελψ, ηέινο, ε λέα θαηαθπξσηηθή απφθαζε, θαζψο θαη ην λέν ζρέδην ζχκβαζεο ππνβάιινληαη ζε 
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έιεγρν λνκηκφηεηαο ζην Κιηκάθην απηφ (πξβι απφθ. Σκ. Μεηδ. πλζ. 2823/2011, πξβι. Δ΄ Κιηκ. 157, 106, 

81, 63/2012, 561, 509, 464, 247, 52/2011). 

 

Αξηζκ. 1024/2013 απόθαζε Σκήκαηνο Μείδνλνο Δπηακεινύο ύλζεζεο 

Γηα λα είλαη λνκφηππε θαη εκπξφζεζκε ε άζθεζε ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο ελψπηνλ ηνπ VI Σκήκαηνο 

απαηηείηαη λα ππνβιεζεί θαη πεξηέιζεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο απηνχ εληφο ηεο νξηδφκελεο ζην λφκν 

δεθαπελζήκεξεο πξνζεζκίαο. Ζ ππνβνιή δελ απαηηείηαη λα γίλεη κφλν δηά θαηαζέζεσο, αιιά κπνξεί λα 

γίλεη θαη κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, δειαδή κε απνζηνιή κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή ππεξεζίαο 

ηαρπκεηαθνξψλ ή θαη κε ηειενκνηνηππία, δνζέληνο φηη δελ απνηειεί θαηά λφκν φξν ηνπ παξαδεθηνχ ηεο 

άζθεζήο ηεο ε θαηάζεζε απηήο, φπσο αληηζέησο απαηηείηαη γηα ηε λνκφηππε άζθεζε ηεο αηηήζεσο 

αλαζεσξήζεσο (απφθ. παξφληνο Σκήκαηνο 3/2012), αξθνχζαο ζπλεπψο ηεο ππνβνιήο ηεο. Αληίζηνηρε 

δε πξνο ηελ ππνβνιή αηηήζεσο αλαθιήζεσο δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα, πνπ ελεξγνπνηεί κάιηζηα ηνλ 

πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο, είλαη ε ππνβνιή ζην αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ απφ 

ηνλ θνξέα ηνπ θαθέινπ ηεο ζχκβαζεο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ σο άλσ ειέγρνπ. 

 

Αξηζκ. 2491, 2553, 2554/2013 απνθάζεηο VI Σκήκαηνο 

Ζ ξεηψο πξνβιεπφκελε δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο είλαη 

απνθιεηζηηθή θαη αξρίδεη γηα φινπο ηνπο λνκηκνπνηνπκέλνπο ζηελ άζθεζή ηεο, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο Πξάμεο ηνπ Δπηηξφπνπ ή ηνπ Κιηκαθίνπ ζηνλ νηθείν θνξέα. Σνχην άιισζηε ζπληείλεη ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ λνκνζέηε, ν νπνίνο απέβιεςε ζηε ζέζπηζε ηαρείαο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ (βι. 

Πξαθηηθά Οινκέιεηαο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο 25
εο

 Γελ.πλ. ηεο 26
εο

 Οθησβξίνπ 2005). Δπνκέλσο, 

αίηεζε αλάθιεζεο, ε νπνία αζθείηαη, απφ νπνηνλδήπνηε έρεη ζπνπδαίν έλλνκν ζπκθέξνλ, κεηά ηελ 

πάξνδν ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Πξάμεο ηνπ 

Δπηηξφπνπ ή ηνπ Κιηκαθίνπ ζηνλ νηθείν θνξέα, είλαη εθπξφζεζκε θαη γηα ην ιφγν απηφ, ν νπνίνο εξεπλάηαη 

απηεπαγγέιησο απφ ην Σκήκα, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε (Απνθ. Σκ. Μείδνλνο – Δπηακεινχο 

πλζέζεσο 3207/2011, VI Σκ. Δι.πλ. 2756/2011, 267/2011, 259/2011, 2734/2010). 

 

Αξηζκ. 19/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Δάλ δελ ππφθεηληαη ζε αίηεζε αλάθιεζεο ή (εθφζνλ ππφθεηληαη) δελ αζθεζεί αίηεζε αλάθιεζεο, νη 

πξάμεηο ησλ Κιηκαθίσλ θαη ησλ Δπηηξφπσλ πνπ απνθαίλνληαη επί πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ θαζίζηαληαη 

νξηζηηθέο, κε ππνθείκελεο ζε νπνηνδήπνηε άιιν έλδηθν βνήζεκα ή κέζν, δεζκεχνπλ δε ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην θαη ηε Γηνίθεζε σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ή κε ηεο ππνβιεζείζαο ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ησλ πξάμεσλ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχλαςήο ηεο, κε δπλάκελα λα 

εθθέξνπλ αληίζεηε θξίζε (Πξαθηηθά Οινκ. Δι.πλ. πλ.3
εο

/23-2-2005, VΗΗ Σκ. πλ.19
εο

/21.6.2011, V Σκ. 

2
εο

/15.2.2007, 8
εο

/11.7.2006, Πξάμεηο Κιηκ. VII Σκ. 97, 98/2012, ΗV Σκ. 179/2011, 83/2007).  

Σα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ππνβιήζεθαλ γηα πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ζηνλ Δπίηξνπν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζην Ννκφ, νπνίνο, κε Πξάμε ηνπ, απεθάλζε, αλ θαη αλαξκφδηνο πξνο ηνχην ιφγσ 
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πνζνχ (άλσ ησλ 500.000 επξψ), φηη δελ ζπλέηξερε λφκηκνο ιφγνο πνπ λα θσιχεη ηελ ππνγξαθή ησλ 

ζρεδίσλ ζχκβαζεο. Με ηα δεδνκέλα απηά, εθφζνλ ηα ειεγρφκελα ζρέδηα ζχκβαζεο θαη ε ππνθείκελε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβιήζεθαλ ζηνλ εηδηθφ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη 

θξίζεθαλ λφκηκα κε Πξάμε ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζην Ννκφ, ε νπνία είλαη νξηζηηθή κε 

ππνθείκελε ζε αίηεζε αλαθιήζεσο, απαξαδέθησο, ν Γήκνο επαλππνβάιιεηαη πξνο έιεγρν λνκηκφηεηαο ε 

δηαδηθαζία αλάδεημεο αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο – ζέξκαλζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, έηνπο 2014. 

 

Αξηζκ. 1002, 1011/2013 απνθάζεηο VI Σκήκαηνο, 1025, 1026/2013 απνθάζεηο Σκήκαηνο Μείδνλνο 

Δπηακεινύο ύλζεζεο 

πνπδαίν έλλνκν ζπκθέξνλ έρνπλ κφλν νη αληηζπκβαιιφκελνη ηεο ειεγρνκέλεο ζχκβαζεο, ε ζχλαςε ηεο 

νπνίαο θσιχεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Κιηκαθίνπ, θαζφζνλ κφλνλ απηνί πιήηηνληαη απφ ηελ πξάμε απηή ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ρσξίο λα έρνπλ δπλαηφηεηα λα ηελ πξνζβάινπλ ελψπηνλ άιισλ δηθαζηεξίσλ θαη 

φρη ν κε ή ηπρφλ αλεπηηπρψο ζπκκεηαζρψλ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ νπνίνπ ελδερνκέλσο ζίγνληαη απφ ηηο πξάμεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη φρη απφ ηελ πξάμε ηνπ 

Κιηκαθίνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνζθχγεη θαηά ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ ηνλ ζίγνπλ ελψπηνλ ησλ 

αξκνδίσλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, δε λνκηκνπνηείηαη φκσο ζηελ άζθεζε αίηεζεο αλάθιεζεο. 

Ζ κειινληηθή, φκσο, θαη αβέβαηε απηή πξνζδνθία δελ αξθεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πξνο 

ζεκειίσζε ελλφκνπ ζπκθέξνληνο εθάζηεο εμ απηψλ, πξνζσπηθνχ, άκεζνπ θαη ελεζηψηνο, γηα αλάθιεζε 

πξάμεο ηνπ Κιηκαθίνπ. 

 

Αξηζκ. 2490, 3259, 3260/2013, 562/2014 απνθάζεηο VI Σκήκαηνο 

O λνκνζέηεο, κε ζθνπφ ηελ γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξνέβιεςε ηε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ ησλ Κιηκαθίσλ 

(πξσηνβάζκησλ δηθαζηηθψλ ζρεκαηηζκψλ) ζε επφκελνπο βαζκνχο θξίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ν δηελεξγεζείο απφ ην Κιηκάθην έιεγρνο απέβε αξλεηηθφο σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο ειεγρζείζαο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ππνβιεζέληνο ζρεδίνπ ζχκβαζεο. Γεδνκέλνπ φηη θαηά πάγηα 

δηθνλνκηθή αξρή, ην παξαδεθηφ ησλ έλδηθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ θξίλεηαη κε βάζε ην λνκνζεηηθφ 

θαζεζηψο πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή απφθαζεο (πξβι. Οι. Δι. 

πλ. 187/2011, 2338/2009), ε αίηεζε αλάθιεζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε φηαλ απηή ζηξέθεηαη θαηά 

πξάμεο ηνπ Κιηκαθίνπ, ε νπνία εθδφζεθε κεηά ηελ 18.4.2013 θαη κε ηελ νπνία θξίζεθε φηη δελ θσιχεηαη ε 

ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο (VI Σκ. Δι. πλ. 2919, 3240, 3256/2013). 

 

Πξαθηηθά ηνπ VII Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ηεο 13εο πλ./3-5-2011 

Δθφζνλ ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ζηεθαληψλ θαη ινπινπδηψλ απνηειεί ηε ζπλνιηθή θαη’ είδνο εηήζηα 

δαπάλε πνπ πξνβιέθζεθε ζηηο πηζηψζεηο ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην είδνο ζηεθάληα, δελ 

μεπεξλά ην φξην ησλ 1.000,00 επξψ εηεζίσο, δελ δηελεξγείηαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο. 
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Αξηζκ. 8/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Υξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο πνπ αθνξά δαπάλε θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθ ηνπ 

λφκνπ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, εμαηξείηαη ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ. 

 

Αξηζκ. 97, 98/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δθφζνλ ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ππνβιήζεθε ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη 

θξίζεθε λφκηκε κε Πξάμε, ε νπνία θαηέζηε νξηζηηθή ιφγσ κε άζθεζεο θαη’ απηήο αίηεζεο αλάθιεζεο, 

απαξάδεθηα πξνβάιιεηαη θαηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ, ιφγνο κε ζεψξεζεο ηνπ νηθείνπ 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πνπ πιήηηεη ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. 

 

Αξηζκ. 171/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 278 ηνπ λ.3852/2010 (1.1.2011), νη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνπλ νη Ο.Σ.Α. ππάγνληαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο, πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο, απφ ηνλ αξκφδην 

Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή θαηά πεξίπησζε απφ ην αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε γη’ απηέο δαπάλε, ρσξίο Φ.Π.Α., είλαη κεγαιχηεξε απφ 100.000,00. Ήδε, 

απφ 11.4.2012 απμήζεθε ην ρξεκαηηθφ φξην ππαγσγήο ησλ σο άλσ ζπκβάζεσλ ζηνλ πξνζπκβαηηθφ 

έιεγρν ζε 200.000,00 επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.). Ο σο άλσ εηδηθφο πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο αζθείηαη 

θαηά ην ζηάδην πξν ηεο ππνγξαθήο θαη, θαηά κείδνλα ιφγν, πξν ηεο έλαξμεο ηεο εθηέιεζεο ησλ νηθείσλ 

ζπκβάζεσλ, ηπρφλ δε παξάιεηςε ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξφηεηά ηνπο (βι. Πξαθηηθά ηεο 

2εο Γεληθήο πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δι. πλ. ηεο 19εο Ηαλνπαξίνπ 2011, πξάμεηο VII Σκ. 227, 

228, 278/2011). 

Με λνκίκσο ζπλήθζε ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, αθνχ δελ είρε ππνβιεζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο πξνο 

έιεγρν ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 278 ηνπ λ.3852/2010, θαζφζνλ ε 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απηήο (200.000,00 επξψ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ππεξβαίλεη 

ην πνζφ ησλ 100.000,00 επξψ πνπ ίζρπε θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν έθδνζεο ηεο 29/30.1.2012 απφθαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ σο φξην γηα ηελ ππαγσγή ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν 

ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

Αξηζκ. 1/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, θαζφζνλ, αλεμάξηεηα απφ ην φηη ζην θείκελφ ηεο δελ 

πξνζδηνξίδεηαη ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εηήζην θφζηνο 

δηαρείξηζεο πνπ αλαινγεί ζην Γήκν θαηά ην ρξφλν δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππνγξάθεθε ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε ππνβνιή ηεο ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο πνπ δηελεξγεί ν αξκφδηνο Δπίηξνπνο 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

100.000,00 επξψ. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ Γήκνπ πεξί άκεζεο αλάγθεο θαηάξηηζεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, 

δελ κπνξεί λα άξεη ηε κε λνκηκφηεηα απηήο θαζφζνλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 100 παξ. 1α θαη 2α θαη 278 
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παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 3852/2010, κε ηηο νπνίεο θαζηεξψλεηαη ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ Γήκσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, δελ 

εμαξηνχλ ηελ ππαγσγή ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ ζηνλ έιεγρν, απφ ηε ζπλδξνκή ή κε επείγνπζαο αλάγθεο. 

πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 15/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α., ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε (ρσξίο Φ.Π.Α.) ησλ νπνίσλ 

ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο, ππάγνληαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο, πξηλ απφ ηε 

ζχλαςή ηνπο, απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή απφ ην αξκφδην Κιηκάθην ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, θαηά πεξίπησζε. Πεξαηηέξσ, ν αλσηέξσ έιεγρνο θαηαιακβάλεη θαη ηηο ζπκβάζεηο, ε 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ή αμία ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη, θαηά πεξίπησζε, ην ρξεκαηηθφ φξην, άλσ 

ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ππαγσγή ηνπο ζηνλ έιεγρν, πιελ φκσο, απνηεινχλ ηκήκαηα ελφο 

επξχηεξνπ εληαίνπ αληηθεηκέλνπ, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπ νπνίνπ ππεξβαίλεη ην ρξεκαηηθφ απηφ 

φξην. Γεκφζηεο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο αλ θαη ππάγνληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, δελ ππνβιήζεθαλ ζηνλ έιεγρν απηφλ, είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο θαη δελ παξάγνπλ, σο εθ 

ηνχηνπ, έλλνκεο ζπλέπεηεο (Πξαθηηθά Οινκ. ηεο 7
εο

 Γ.. ηεο 7.3.2001, απνθάζεηο VI Tκ. 3069/2011, 

πξάμεηο IV Σκ. 166/2006, 199/2004). 

Με λφκηκε ε δαπάλε πξνκήζεηαο ιηπαληηθψλ, θαζφζνλ δελ ππνβιήζεθε απφ ην δήκν γηα πξνζπκβαηηθφ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, αθνχ απνηειεί ηκήκα ηεο εληαίαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

πξνκήζεηαο ιηπαληηθψλ θαη θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο πνπ πξνθήξπμε ν Γήκνο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ γηα ην έηνο 2013, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην 

ρξεκαηηθφ φξην, άλσ ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ππαγσγή ηεο ζηνλ έιεγρν. Σνχην, άιισζηε, 

πξνθχπηεη ζαθψο ηφζν απφ ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ 

δηαθήξπμε θαη δηαθξίλεηαη ζε πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ επηκέξνπο πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ θαη ηελ πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ (θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο) φζν θαη απφ ην άξζξν ηεο ίδηαο δηαθήξπμεο γηα ηελ ππνρξέσζε 

θαηάζεζεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ εθ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, αλαιφγσο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 

γηα ην ζχλνιν ή γηα ηκήκα ηεο ηειεπηαίαο. Δπνκέλσο, ε κε ππνβνιή ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο ζε 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξφηεηά ηεο θαη, γηα ην ιφγν απηφ, είλαη κε λφκηκε θαη ε 

εληειιφκελε ζε εθηέιεζε απηήο δαπάλε.  

 

Αξηζκ. 123/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 278 ηνπ λ.3852/2010 (1.1.2011), νη ζπκβάζεηο πινπνίεζεο ησλ 

δηεηψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπλάπηνπλ νη Ο.Σ.Α., ππάγνληαη ζε 

έιεγρν λνκηκφηεηαο, πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο, απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή 

θαηά πεξίπησζε απφ ην αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Γηθαζηεξίνπ, εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε γη’ απηέο 

δαπάλε, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν αλαινγψλ θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο, είλαη κεγαιχηεξε απφ ηα 

ρξεκαηηθά φξηα πνπ ζέηνπλ νη δηαηάμεηο απηέο. Ο σο άλσ εηδηθφο πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο 

αζθείηαη θαηά ην ζηάδην πξν ηεο ππνγξαθήο θαη, θαηά κείδνλα ιφγν, πξν ηεο έλαξμεο ηεο εθηέιεζεο ησλ 
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νηθείσλ ζπκβάζεσλ, ηπρφλ δε παξάιεηςε ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξφηεηά ηνπο. 

εκεησηένλ φηη, απφ 11.4.2012 θαη εθεμήο νη κεηαμχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ θνηλσθειψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ 

ζπκβάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δηεηψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ησλ ηειεπηαίσλ δελ ππάγνληαη ζηνλ 

πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ λ. 4071/2012, ΦΔΚ Α΄ 

85/11.4.2012). 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε εληειιφκελε δαπάλε δελ είλαη λφκηκε, δηφηη κε λνκίκσο ζπλήθζεζαλ ηφζν ε απφ 

22.7.2011 (αξρηθή) ζχκβαζε, φζν θαη ε ηξνπνπνηεηηθή απηήο, ρσξίο λα ππαρζνχλ, πξηλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηνπο, ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 278 ηνπ 

λ.3852/2010, θαζφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε απηψλ (1.889.149,16 θαη 591.399,98 επξψ 

αληίζηνηρα) είλαη κεγαιχηεξε απφ ηα ηζρχνληα θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν ρξεκαηηθά φξηα γηα ηελ ππαγσγή 

ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Καη’ αθνινπζίαλ, ε 

εληειιφκελε δαπάλε, ε νπνία απνξξέεη απφ άθπξε θαηά λφκν ζχκβαζε, δελ είλαη λφκηκε θαη, επνκέλσο, 

ην ειεγρφκελν ρξεκαηηθφ έληαικα δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 57, 58, 63, 65, 84, 127, 131, 135, 156, 167, 214/2012, 126, 138, 186, 301/2013 πξάμεηο ηνπ 

Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Υξεκαηηθά εληάικαηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο Ο.Σ.Α. α´ βαζκνχ, ηα νπνία δελ απνξξένπλ απφ ζχκβαζε, 

δελ ππφθεηληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, φηαλ ην εληειιφκελν θαηά ρξεκαηηθφ 

έληαικα πνζφ δελ ππεξβαίλεη ηα 5.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (πξβι. Πξάμε 3/2012 

Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ δαπαλψλ ζην IV Σκήκα). 

Ζ εληειιφκελε δαπάλε δελ ππάγεηαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν δαπαλψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

θαζφζνλ απηή αθνξά ζε επηρνξήγεζε Ν.Π.Γ.Γ. απφ Ο.Σ.Α. α´ βαζκνχ κε ππεξβαίλνπζα ην φξην ησλ 

πέληε ρηιηάδσλ (5.000,00) επξψ αλά ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο. 

 

Αξηζκ. 116, 125/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ ηελ 1.1.2012 (εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ/ηνο 136/2011) ζηνλ πξνιεπηηθφ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγνληαη κφλν ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ην 

πνζφ ησλ 5.000,00 επξψ, αλά ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. 

Αθνχ νη εληειιφκελεο κε ηα ρξεκαηηθά απηά εληάικαηα πιεξσκήο δαπάλεο, ππνιείπνληαη ηνπ πνζνχ ησλ 

5.000,00 επξψ, αλά ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο δελ ειέγρνληαη πξνιεπηηθά απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, θαη σο εθ ηνχηνπ, ην Κιηκάθην απέρεη ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ απηψλ. 

 

 

Αξηζκ. 134/2015 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ ηηο 1.1.2012 ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγνληαη κφλνλ νη 

δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α. α΄ 

βαζκνχ, κφλνλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηνχ, εθφζνλ ν 

ζπκβαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 5.000 επξψ, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ειέγρνληαη θαη νη ηπρφλ παξαηάζεηο ησλ 

ζπκβάζεσλ απηψλ, φπνπ ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο, αζθείηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ 

ινγαξηαζκνχ πνπ ζπληάζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο θαη εμαηηίαο απηήο, ππφ ηελ έλλνηα φηη εθ 

ηεο ρνξεγεζείζαο παξαηάζεσο πξνθαιείηαη απηνηειήο, ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθψο νξηζζείζα, δαπάλε 

(βι. Πξ. Κιηκ. ζην VII Σκ. 141/2014, πξβι. Πξ. Κιηκ. ζην ΗV Σκ.132, 156/2013). ηελ πεξίπησζε πνπ 

ρνξεγείηαη ζηνλ αλάδνρν παξάηαζε γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο, ην ρξεκαηηθφ έληαικα ην νπνίν εθδίδεηαη 

γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ πνπ αθνξά εξγαζίεο εθηειεζζείζεο θαηά ην ρξφλν ηεο παξάηαζεο 

ππφθεηηαη ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρνξεγεζείζα παξάηαζε είλαη κφλν ρξνληθή, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ εξγαζίεο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηελ 

ππνγξαθείζα ζχκβαζε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ην ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ 

θαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν ηνπ ζπκβαηηθνχ αληαιιάγκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο, εθθεχγεη ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ (βι. Πξ. Κιηκ. ζην VII Σκ. 36, 

77/2015). 

 

Αξηζκ. 132/2015 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ππάγνληαη θαη νη ηπρφλ παξαηάζεηο ησλ ζπκβάζεσλ, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ 

πξψηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ζπληάζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο θαη εμαηηίαο απηήο, δηφηη ε 

ρνξήγεζή ηεο ζπλεπάγεηαη απηνηειψο ηελ θαηαβνιή δαπάλεο, πέξαλ ηεο πξνβιεθζείζαο ζηε ζχκβαζε, 

πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 5.000,00 επξψ. πλεπψο, ινγαξηαζκνί πνπ ζπληάζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο έξγνπ - εξγαζηψλ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ δαπάλε άλσ ηνπ 

πνζνχ ησλ 5.000,00, πνπ θαηαβάιιεηαη ιφγσ ηεο ρνξεγεζείζαο παξάηαζεο, εθθεχγνπλ ηνπ αζθνχκελνπ 

απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ (πξάμεηο 280, 242, 240/2014, 

57/2013 Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ ζην VII Σκήκα). 

 

Αξηζκ. 225/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Απφ ηελ 1.1.2012, ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγνληαη κφλν νη 

δαπάλεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 5.000 επξψ. Καη’ εμαίξεζε αζθείηαη, γηα ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, πξνιεπηηθφο έιεγρνο: α) επί ησλ δαπαλψλ πνπ απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θαη κφλν, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο 

απηνχ, εθφζνλ, φκσο, ν ζπκβαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

5.000 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (βι. πξάμεηο Κιηκ. Πξνι. Δι. ζην VII Σκ. 37, 65/2012), β) 

επί ησλ δαπαλψλ γηα κηζζνδνζία ηνπ πάζεο θχζεο πξνζσπηθνχ θαη κφλν φζνλ αθνξά ζην πξψην 

ρξεκαηηθφ έληαικα, θαζψο θαη επί ησλ δαπαλψλ γηα πξφζζεηεο ακνηβέο απηνχ (ππεξσξίεο θαη 

απνδεκηψζεηο γηα θάζε αηηία). ηελ έλλνηα ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ, εθηφο απφ ηηο ππεξσξίεο, εκπίπηεη 

θάζε απνδεκίσζε πνπ έρεη ηελ έλλνηα ηεο πξφζζεηεο απνιαβήο απφ νπνηαδήπνηε λφκηκε αηηία, δειαδή 

νδνηπνξηθά έμνδα, έμνδα θίλεζεο, απνδεκηψζεηο πνπ νθείινληαη γηα ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα ή επηηξνπέο 

θιπ. (βι. πξαθηηθά 11εο ζπλ./2.5.2012 ηεο Οινκέιεηαο Δι. πλ.). Πεξηιακβάλνληαη, δειαδή, νη πξφζζεηεο 
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απνιαβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα πνπ έρνπλ σο αηηία ηελ παξνρή εξγαζίαο, φζν θαη 

απφ ην ζθνπφ ηεο εμαίξεζεο απηήο, πνπ είλαη ν έιεγρνο ησλ πξφζζεησλ απνιαβψλ πνπ θαηαβάιινληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππαιιειηθήο ή εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη δελ έρνπλ ειεγρζεί, σο εθ ηεο θχζεο ηνπο, κε 

ην πξψην ρξεκαηηθφ έληαικα κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ. Πεξαηηέξσ, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε 

εμαίξεζε απφ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ γηα ηελ ακνηβή ησλ εκκίζζσλ δηθεγφξσλ ησλ Γήκσλ, 

πιελ ηεο αληηκηζζίαο ηνπ πξψηνπ κήλα απφ ηελ πξφζιεςή ηνπο θαη ησλ πξνζζέησλ ακνηβψλ ηνπο (πξβι. 

πξάμε Κι. Πξνι. Δι. ζην VII Σκ. 197/2012). Σέινο, νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 136/2011 είλαη εθαξκνζηέεο επί 

ησλ δαπαλψλ ησλ Γήκσλ πνπ εληαικαηνπνηνχληαη θαη πιεξψλνληαη ζε βάξνο πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 θαη εληεχζελ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ φκνηα ρξεκαηηθά 

εληάικαηα είραλ αξρηθά εληαικαηνπνηεζεί ζε βάξνο πηζηψζεσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη αθνινχζσο 

αθπξψζεθαλ (βι. πξάμεηο Κι. Πξνι. Δι. ζην IV Σκ. 37, 60/2012, Κι. Πξνι. Δι. ζην VΗΗ Σκ. 15, 52, 

54/2012). 

Ζ ειεγρφκελε δαπάλε πνπ αθνξά ακνηβή πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 5.000 

επξψ. Πεξαηηέξσ, ε δαπάλε: α) δελ εκπίπηεη ζηελ εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 εδ. α΄ ηνπ ίδηνπ π.δ., 

αθελφο, δηφηη δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 5.000 επξψ θαη, αθεηέξνπ, δηφηη ζηνλ θεξφκελν σο δηθαηνχρν 

αλαηέζεθε ε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ δηθεγνξηθψλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα έρεη ζπλαθζεί κε απηφλ ζχκβαζε 

παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ, νχηε λα πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή πεξηνδηθήο ακνηβήο κέζσ ππνβνιήο 

ινγαξηαζκψλ, β) δελ εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 εδ. β΄ ηνπ ίδηνπ π.δ., δηφηη ε κεηαμχ ηνπ 

δηθεγφξνπ θαη ηνπ πειάηε ηνπ ζρέζε ζπληζηά ακεηβφκελε εληνιή (άξζξα 713 επ. Αζηηθνχ Κψδηθα), ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο ν δηθεγφξνο ελεξγεί ειεχζεξα έλαληη ηνπ εληνιέα ηνπ (βι. πξάμε Η Σκ. 194/2012, Α.Π. 

1779/2011), θαη φρη ππαιιειηθή ή εξγαζηαθή ζρέζε, γ) δελ εκπίπηεη ζηελ εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 169 παξ. 2 

εδ. α΄ ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, δηφηη ν θεξφκελνο σο δηθαηνχρνο δελ έρεη πξνζιεθζεί κε ζρέζε 

έκκηζζεο εληνιήο θαη πάγηα αληηκηζζία απφ ηνλ Γήκν. Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, ην ειεγρφκελν 

ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο δελ ππφθεηηαη ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

 

Αξηζκ. 370/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγνληαη νη δαπάλεο ησλ δεκνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα εηδηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, θαηά θνξέα (Κεληξηθή Γηνίθεζε, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ) θαη ρξεκαηηθφ έληαικα, 

πνζά. Πξνθεηκέλνπ δε πεξί δαπαλψλ πνπ απνξξένπλ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ – εξγαζηψλ ησλ 

Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, αζθείηαη, θαη’ εμαίξεζε, πξνιεπηηθφο έιεγρνο κφλνλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ 

ινγαξηαζκνχ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηνχ, εθφζνλ ν ζπκβαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ελ ιφγσ 

ζπκβάζεσλ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 5.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Καηά ηνλ ίδην 

ηξφπν ειέγρνληαη θαη νη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο, φπνπ ν 

πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο, αζθείηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή ηεο απνξξένπζαο απφ απηέο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ. πλεπψο, νη δαπάλεο, νη νπνίεο αθνξνχλ 

ζε επφκελεο, ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ, πιεξσκέο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, αθφκα θη αλ ην πνζφ απηψλ 
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ππεξβαίλεη ηα 5.000,00 επξψ, δελ ειέγρνληαη πξνιεπηηθά απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην (βι. πξάμεηο ηνπ 

Κιηκαθίνπ απηνχ 72/2013, 136, 131, 114, 113, 84, 63/2012). 

 

Αξηζκ. 8/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ εμαηξνχληαη νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ 

ηνπο ΟΣΑ γηα ηελ ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο, ζηελ έλλνηα 

ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θάζε θηλνχκελν επί ηνπ εδάθνπο φρεκα, θαζψο θαη θάζε ξπκνπιθνχκελν 

φρεκα, ζπδεπγκέλν ή κε, κε ην θπξίσο φρεκα. 

 

Αξηζκ. 91/2010, 24, 54/2011, 101,133/2012 πξάμεηο Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Γελ ππάγνληαη ζηνλ αζθνχκελν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ζπκβάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ δηαξζξσηηθά ή εηδηθά ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνκήζεηεο αγαζψλ, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ, ρσξίο Φ.Π.Α., ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ 

ησλ 5.000.000 επξψ. 

 

Αξηζκ. 77/2013, 48, 52, 94/2014 πξάμεηο ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Απφ 18.4.2013 (εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4146/2013, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 

ηνπ ηδίνπ λφκνπ), νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζπκβάζεηο αλάζεζεο 

πξνκεζεηψλ ησλ δήκσλ, ππάγνληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, εθφζνλ ε 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπο, ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ (10.000.000) επξψ (αληί 

ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ πνπ ίζρπε κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία). πλεπψο, ζχκβαζε πξνκήζεηαο 

δήκνπ πνπ έρεη εληαρζεί ζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ε δε πξνυπνινγηδφκελε 

δαπάλε ηεο ππνιείπεηαη ηνπ νξίνπ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ επξψ, εθθεχγεη ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (πξβι. Δ.. Πξάμεηο VI Tκ. 12/2008, 255/2007, Σ΄ Κιηκ. 20/2013, 4, 189/2012, 

21, 24, 54, 79/2011 θ.ά.). 

 

Αξηζκ. 140/2013 πξάμε ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Απφ 18.4.2013, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4146/2013 ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 

ηνπ ηδίνπ λφκνπ, ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγνληαη, πξηλ απφ ηε ζχλαςή 

ηνπο, νη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζπλάπηεη ην Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθφζνλ ε 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπο, ρσξίο Φ.Π.Α., ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

Δπνκέλσο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ζπκβάζεηο, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ ππνιείπεηαη 

ηνπ σο άλσ πνζνχ, δελ ππάγνληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (βι. Ε΄ Κιηκ. 

85/2013, 471, 407/2012 θ.ά). 

 

Αξηζκ. 57/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Λνγαξηαζκνί πνπ ζπληάζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο έξγνπ - 

εξγαζηψλ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ δαπάλε άλσ ηνπ πνζνχ ησλ 5.000,00 επξψ, πνπ θαηαβάιιεηαη ιφγσ 

ηεο ρνξεγεζείζαο παξάηαζεο, εθθεχγνπλ ηνπ αζθνχκελνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ (πξβι. πξάμε 84/2012 Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ ζην 

VII Σκήκα). 

 

Αξηζκ. 4/2015 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ 1.1.2012, νη δαπάλεο πνπ εληέιινληαη, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δήκσλ, 

δπλάκεη ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο δεκφζησλ έξγσλ, κειεηψλ ή πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, θαη δπλάκεη αληίζηνηρσλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, ησλ νπνίσλ ε 

ζπκβαηηθή αμία είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 5.000,00 επξψ, ειέγρνληαη πξνιεπηηθά, απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, κφλν θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκήο απηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο 

ηεο ελ ιφγσ πιεξσκήο. Δπνκέλσο, νη δαπάλεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε επφκελεο, ηνπ πξψηνπ 

ινγαξηαζκνχ, πιεξσκέο ησλ σο άλσ ζπκβάζεσλ δελ ειέγρνληαη πξνιεπηηθά απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην 

(βι. πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ 136, 131, 114, 113, 84, 63/2012, πξβι. Δι. πλ., Οινκ. Πξαθη. 11εο 

Γελ. πλ./2.5.2012 - Θέκα Α´). 

 

Αξηζκ. 179/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ζην VII Σκήκα 

Αθνχ ε εληειιφκελε κε ην ρξεκαηηθφ απηφ έληαικα πιεξσκήο δαπάλε, δελ αθνξά ηνλ πξψην, αιιά ηνλ 

έθην ινγαξηαζκφ ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο έξγνπ, δελ ειέγρεηαη πξνιεπηηθά απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 

θαη σο εθ ηνχηνπ, ην Κιηκάθην απέρεη ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο δαπάλεο απηήο. 

 

Αξηζκ. 255, 393/2012 πξάμεηο Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Απφ 11.4.2012 θαη εθεμήο νη κεηαμχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλσθειψλ ηνπο Δπηρεηξήζεσλ ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δηεηψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ησλ ηειεπηαίσλ δελ ππάγνληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

Αξηζκ. 268/2012 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δεκνηηθήο επηρείξεζεο δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ππεξεζηψλ, πνπ ππφθεηληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  

 

Αξηζκ. 291/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

ε πεξίπησζε πνπ ν Δπίηξνπνο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πξνβάιιεη αληηξξήζεηο, πνπ 

αθνξνχλ ζην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο, ζεσξεί ην έληαικα θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζην αξκφδην 

Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ π.δ/ηνο 774/1980.  

Σν αξκφδην Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κεηά απφ αμηνιφγεζε ηεο πεξίπησζεο, αλαθνηλψλεη απηή 

ζηνλ Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. 
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Αξηζκ. 38/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ζην VII Σκήκα 

Ζ ζεψξεζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά ηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν δαπαλψλ δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί ή ακθηζβεηεζεί απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ή απφ 

ηε Γηνίθεζε, εθφζνλ ην ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα έρεη εμνθιεζεί. Χζηφζν, εάλ ε ζεψξεζε ηνπ 

εμνθιεζέληνο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ζηεξίρζεθε ζε δηθαηνινγεηηθά αλχπαξθηα, ςεπδή ή πιαζηά ή ζε 

απαηειή ζπκπεξηθνξά ηνπ δηνηθνπκέλνπ, κπνξεί θαηά ην ζηάδην ηνπ θαηαζηαιηηθνχ έιεγρνπ ησλ 

δαπαλψλ, λα αλαζεσξεζεί ε πξάμε ηνπ Δπηηξφπνπ, αλ ε ζεψξεζε ζηεξίρζεθε ζε δηθαηνινγεηηθά 

αλχπαξθηα, ςεπδή ή πιαζηά ή ζε απαηειή ζπκπεξηθνξά ηνπ δηνηθνπκέλνπ. κσο, εθφζνλ ην ζεσξεκέλν 

απφ ηνλ Δπίηξνπν ρξεκαηηθφ έληαικα δελ έρεη εμνθιεζεί, ν Δπίηξνπνο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ πξάμε 

ζεψξεζεο, πξνβάιινληαο ιφγνπο κε λνκηκφηεηαο ή θαλνληθφηεηαο ηεο δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 129, 190/2011 πξάμεηο Β΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, 

δελ κπνξεί θαη’ αξρήλ λα αλαθιεζεί, νχηε λα ακθηζβεηεζεί απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ή απφ ηε Γηνίθεζε, 

φηαλ έρεη ήδε εθηειεζζεί (εμνθιεζεί) ην έληαικα. Γηαθνξεηηθά, φκσο, έρεη ην δήηεκα εάλ ε ζεψξεζε ηνπ 

εμνθιεζέληνο εληάικαηνο ζηεξίρζεθε ζε αλχπαξθηα, πιαζηά ή ςεπδή δηθαηνινγεηηθά θαη, γεληθά, ζε 

απαηειή ζπκπεξηθνξά ηνπ δηνηθνπκέλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ην ζηάδην ηνπ θαηαζηαιηηθνχ 

ειέγρνπ, κπνξεί λα αλαζεσξεζεί ε πξάμε ηνπ Δπηηξφπνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ηαζζφκελεο απφ ην 

άξζξν 29 παξ. 3 ηνπ π.δ/ηνο 774/1980 πξνυπνζέζεηο, δειαδή: α) ιφγσ πιάλεο πεξί ηα πξαγκαηηθά 

γεγνλφηα ή ιφγσ ινγηζηηθνχ ιάζνπο, β) εάλ πξνζθνκηζζνχλ λέα θξίζηκα έγγξαθα, πνπ πξνυπήξραλ ηεο 

ππφ αλαζεψξεζε πξάμεο ή αλαθαιχθζεθαλ κεηά ηελ έθδνζή ηεο θαη ηα νπνία, εάλ είρε ππφςε ηεο ε 

πξάμε, ζα είρε νδεγεζεί ζε δηαθνξεηηθή θξίζε, γ) εάλ ε πξάμε ζηεξίρζεθε ζε θαηαζέζεηο καξηχξσλ, νη 

νπνίνη θαηαδηθάζηεθαλ γηα ςεπδνξθία, θαζψο θαη δ) εάλ ε πξάμε ζηεξίρζεθε ζε έγγξαθα πνπ 

θεξχρζεθαλ πιαζηά κε δηθαζηηθή απφθαζε. 

 

Πξαθηηθά ηνπ VII Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ηεο 15εο πλ./17-5-2011 

Γελ ππάγεηαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ην ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ αθνξά ζηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ 

γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ, ε αλάζεζε ησλ νπνίσλ έγηλε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 (δηνηθεηηθή αλάιεςε 

ππνρξέσζεο), θαηά ην νπνίν ν δήκνο δελ ππαγφηαλ ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

Αξηζκ. 249/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγνληαη θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ 

ζε πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. 

 

Πξαθηηθά ηνπ VII Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ηεο 19εο πλ./21-6-2011 

Οη λένη Γήκνη πνπ ζπζηάζεθαλ κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010 ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο 

άιιε δηαηχπσζε απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ πνπ 

ζπλελψζεθαλ ζε απηνχο. 
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Αξηζκ. 60/2010 πξάμε IV Σκήκαηνο 

Κξίζηκν κέγεζνο γηα ηε δηελέξγεηα πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην  

ζπληζηά ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ (ρσξίο Φ.Π.Α.) γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο (παξνρήο ή έξγνπ) θαη φρη ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή δαπάλε. 

 

Αξηζκ. 1/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο εθηέιεζεο έξγνπ θαηφπηλ δηαγσληζκνχ, θξίζηκνο ρξφλνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

ζχκβαζεο πξνο έιεγρν είλαη ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο αλαθνίλσζεο, ζηνλ αλάδνρν, ηεο 

θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, αθνχ, κε ηελ αλαθνίλσζε απηή νινθιεξψλεηαη ε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ε ζχκβαζε ζεσξείηαη απφ ηφηε ζπλαθζείζα. Χο εθ ηνχηνπ, ην - αλαθεξφκελν 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ - ρξεκαηηθφ φξην, πέξαλ ηνπ νπνίνπ είλαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο, 

ππνρξεσηηθή ε ππαγσγή ζηνλ έιεγρν, ζπλαξηάηαη κε ην ρξφλν έθδνζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. 

 

Αξηζκ. 130/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο πξνκήζεηαο θαηφπηλ δηαγσληζκνχ, θξίζηκνο ρξφλνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

ζχκβαζεο πξνο έιεγρν είλαη ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο αλαθνίλσζεο, ζηνλ αλάδνρν, ηεο 

θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, αθνχ, κε ηελ αλαθνίλσζε απηή νινθιεξψλεηαη ε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ε ζχκβαζε ζεσξείηαη απφ ηφηε ζπλαθζείζα.  

Δθφζνλ ηα πξνκεζεπζέληα είδε απνηεινχλ νκνεηδή αγαζά, ελφςεη ηνπ φηη ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα 

δαπάλε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000,00 επξψ, ζπλνκνινγήζεθαλ κε λνκίκσο. 

 

Αξηζκ. 151/2012 πξάμε ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην θνξέα λα δεηεί ηε δηελέξγεηα πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ θαη γηα επηκέξνπο 

θάζεηο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγνχληαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Ηδηαίηεξε θάζε, πνπ 

κπνξεί λα απνηειέζεη απηνηειέο αληηθείκελν ειέγρνπ, ζεσξείηαη θαη ε έγθξηζε ηεο δηαθήξπμεο, κεηά ηελ 

ηήξεζε ησλ λφκηκσλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο θαη ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη’ απηήο ή, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ 

απνθάζεσλ επ’ απηψλ. Σνχην δηφηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο πξνεγνχκελσλ 

ηεο θαηαθχξσζεο επηκέξνπο θάζεσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, νη θάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ήδε ζπληειεζηεί ή νινθιεξσζεί σο πξνο ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο πνπ ηηο απαξηίδνπλ σο δηαθξηηφ ηκήκα, 

κε ηελ έθδνζε επηκέξνπο εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηεο φιεο ζχλζεηεο δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο, πνπ λα 

πεξηέρεη ξεηή ή ηεθκαηξφκελε θξίζε επί ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηε θάζε γηα ηελ νπνία 

απηή εθδίδεηαη θαη λα απνθαζίδεη γηα ηε κεηάβαζε ζηελ επφκελε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Σφηε κφλν ε 

θάζε ζεσξείηαη νινθιεξσζείζα θαη κπνξεί λα ππνβιεζεί παξαδεθηψο γηα έιεγρν ζην Διεγθηηθφ 

πλέδξην (βι. Κιηκ. Σ΄ 77/2003, Ε΄ 46, 47/2005, 70/2004). 

 

Αξηζκ. 45/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Δθφζνλ ηα πξνκεζεπζέληα είδε απνηεινχλ νκνεηδή αγαζά, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε 

θαηεγνξία αγαζψλ (ηξφθηκα) θαη αθνξνχλ, ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

θαη ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000,00 επξψ, φιεο νη ζπκβάζεηο 

πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ, νη νπνίεο δελ είραλ ππνβιεζεί γηα έιεγρν ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

ζπλνκνινγήζεθαλ κε λφκηκα. 

 

Αξηζκ. 267/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ απεπζείαο αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο λεξνχ ζηελ ίδηα εηαηξία, κε ηαπηφζεκεο δηαδνρηθέο 

ζπκβάζεηο πνπ ππνιείπνληαη νξηαθά ηνπ πνζνχ ησλ 200.000,00 επξψ θαη απνβιέπνπλ θαη’ νπζία ζηνλ 

ίδην ζθνπφ, δειαδή ηε δηαζθάιηζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ αλαδφρνπ απφ 

ηαθηηθφ δηαγσληζκφ, θαηαδεηθλχνπλ φηη ην αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο είλαη εληαίν θαη έρεη θαηαηκεζεί εληφο 

ηνπ απηνχ έηνπο, κε ζπλέπεηα ηελ παξάιεηςε δηελέξγεηαο πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ. Σπρφλ αλεπάξθεηα ησλ 

πθηζηακέλσλ πηζηψζεσλ δελ ζπληζηά δηθαηνινγεηηθφ ιφγν γηα ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο αλάζεζεο ζε επηκέξνπο ζπκβάζεηο ρξνληθά πεξηνξηζκέλεο ηζρχνο πξνο απνθπγή 

δηελέξγεηαο πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ. 

 

Αξηζκ. 268/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ Ο.Σ.Α., ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε (ρσξίο Φ.Π.Α.) ησλ νπνίσλ 

ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο, ππάγνληαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο, πξηλ απφ ηε 

ζχλαςή ηνπο, απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή απφ ην αξκφδην Κιηκάθην ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, θαηά πεξίπησζε. Δπνκέλσο, απαγνξεχεηαη ε θαηάηκεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπκβάζεσλ 

απηψλ ζε πεξηζζφηεξεο επηκέξνπο ζπκβάζεηο πξνο απνθπγή ηεο ππαγσγήο ηνπο ζε πξνζπκβαηηθφ 

έιεγρν. Πεξαηηέξσ, ν αλσηέξσ έιεγρνο θαηαιακβάλεη θαη ηηο ζπκβάζεηο, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ή 

αμία ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη, θαηά πεξίπησζε, ην ρξεκαηηθφ φξην άλσ ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη 

ππνρξεσηηθή ε ππαγσγή ηνπο ζηνλ έιεγρν, πιελ φκσο απνηεινχλ ηκήκαηα ελφο επξχηεξνπ εληαίνπ 

αληηθεηκέλνπ, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπ νπνίνπ ππεξβαίλεη ην ρξεκαηηθφ απηφ φξην. Γεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, νη νπνίεο, αλ θαη ππάγνληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, δελ 

ππνβιήζεθαλ ζηνλ έιεγρν απηφλ, είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο θαη δελ παξάγνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο (Δ.. 

Πξαθηηθά Οινκ. ηεο 7
εο

 Γ.. ηεο 7.3.2001, απνθ. VI Tκ. 3069/2011, πξάμ. IV Σκ. 166/2006, 199/2004, 

Κιηκ. VIΗ Σκ. 72/2012). 

Οη ηαπηφζεκεο δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλήθζεζαλ ζηηο 31.12.2012, 3.4.2013 θαη 31.5.2013, θαηφπηλ 

απεπζείαο αλάζεζεο απφ ην Γήκν ζηελ ίδηα εηαηξεία ησλ ππεξεζηψλ γηα ηε κεηαθνξά λεξνχ, πνπ 

ππνιείπνληαη νξηαθά ηνπ πνζνχ ησλ 200.000,00 επξψ θαη απνβιέπνπλ θαη’ νπζία ζηνλ ίδην ζθνπφ, 

δειαδή ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο παξνρήο ησλ ίδησλ ππεξεζηψλ εληφο ηνπ απηνχ έηνπο, κε ηνπο 

ίδηνπο αθξηβψο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, κέρξη ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ απφ ηνλ νηθείν ηαθηηθφ δηαγσληζκφ, 

απνηεινχλ ηκήκαηα ελφο εληαίνπ κείδνλνο αληηθεηκέλνπ, ε νηθνλνκηθή αμία ηνπ νπνίνπ ππεξβαίλεη ην 

λφκηκν ρξεκαηηθφ φξην γηα ηελ άζθεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξνζπκβαηηθνχ 

ειέγρνπ λνκηκφηεηαο. Δπνκέλσο, ε απφ 31.5.2013 ζχκβαζε, επί ηεο νπνίαο εξείδεηαη ε εληειιφκελε 
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δαπάλε, κε ηελ νπνία αλαηέζεθε επηκέξνπο ηκήκα ηνπ ίδηνπ επξχηεξνπ εληαίνπ αληηθεηκέλνπ, νηθνλνκηθήο 

αμίαο κεγαιχηεξεο ηνπ λνκίκνπ νξίνπ γηα ηελ άζθεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ, θαη ε νπνία ζπλήθζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο άζθεζε ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, είλαη 

απηνδηθαίσο άθπξε. 

 

Αξηζκ. 17/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε ρσξίο λα ππαρζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζηνλ πξνζπκβαηηθφ 

έιεγρν, αθνχ ην πνζφ απηήο αζξνηδφκελν κε ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, ε 

νπνία λνκίκσο ιφγσ πνζνχ δελ είρε ππαρζεί ζε πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ππεξβαίλεη ην ρξεκαηηθφ φξην γηα 

ηελ ππαγσγή ηεο. 

 

Αξηζκ. 164/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ππφθεηληαη θαη νη νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο φξσλ ζχκβαζεο πνπ έρεη ππαρζεί 

ζηνλ αλσηέξσ έιεγρν, αλεμαξηήησο εάλ πξνθαινχλ αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο αληηθεηκέλνπ, ηέηνηα πνπ 

λα ππεξβαίλεη ην εθάζηνηε ζεζπηδφκελν απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηψηαην ρξεκαηηθφ φξην ππαγσγήο 

ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν. Σνχην δηφηη θαη νη ηξνπνπνηεηηθέο ζπκβάζεηο, νκνίσο κε ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο, δελ έρνπλ ην ραξαθηήξα απηνηειψλ ζπκβάζεσλ κε ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν, 

αιιά απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε, ζηελ νπνία ελζσκαηψλνληαη, κε απνηέιεζκα 

νη νπζηψδεηο πξνζζήθεο θαη κεηαβνιέο ησλ ήδε ειεγρζέλησλ φξσλ λα πξέπεη επίζεο λα ειεγρζνχλ σο 

πξνο ηε λνκηκφηεηα ηνπο (βι. VI ΣκΔιπλ 2440/2012, E΄ Κιηκ. 423/2013, 335/2013, 488/2012, 296/2012, 

contra VI Σκ. 39/2008, Δ΄ Κιηκ. 316/2012, Z΄ Kιηκ. 323/2011). Αληηζέησο, δελ πθίζηαηαη πεδίν 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ φηαλ ε ηξνπνπνίεζε φξσλ ηεο ζπκβάζεσο αλάγεηαη ζηελ δεπηεξνγελή – 

ελδνζπκβαηηθή δξάζε ηνπ Γήκνπ, σο κέζν γηα ηελ εμψδηθε - ζπκβαηηθή ηθαλνπνίεζε ήδε γεγελεκέλσλ 

αμηψζεσλ ζην ζηάδην εθηειέζεσο απηήο, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ ζε θάπνην βαζκφ ζπλδξνκή επζχλεο 

ησλ κεξψλ, πνπ ζπκβάιινληαη, κε ζθνπφ ηελ ξχζκηζε ησλ εθαηέξσζελ αμηψζεσλ, ζην πιαίζην κίαο ήδε 

εθηεινχκελεο ή θαη εθηειεζζείζεο ζπκθσλίαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, κε δεθηηθήο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ (πξβι. 

Δι. πλ. πξ. Σ΄ Κιηκ. 113/2010, Ε΄ Κιηκ.190/2013). 

Ναη κελ νη αλσηέξσ φξνη ηεο αξρηθήο ζπκβάζεσο πνπ ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ ειεγρφκελε ζχκβαζε είλαη 

νπζηψδεηο, θαζψο αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη παξάδνζεο ησλ πιηθψλ σζηφζν, - αλεμαξηήησο 

ηεο λνκηκφηεηαο ηνπο - πιελ φκσο εθθεχγνπλ ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Κιηκαθίνπ, δηφηη κε ηελ 

ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε επηιχνληαη ζπκβηβαζηηθά, θαηφπηλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη δηαθνξέο πνπ 

αλέθπςαλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη ζπλεπψο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

ππνβιεζέληνο ζρεδίνπ ζχκβαζεο, απηφ απαξαδέθησο εηζάγεηαη γηα πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ελψπηνλ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

Αξηζκ. 93/2014 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 
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Οη κεηαβνιέο πνπ επηθέξνπλ νη ειεγρφκελεο ζπκβάζεηο είλαη κελ ζχκθσλεο κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηεο λνκνζεζίαο, κε δπλάκελεο φκσο λα ραξαθηεξηζηνχλ σο νπζηψδεηο, θαζφζνλ δελ 

κεηαβάιινπλ νχηε ην θπζηθφ, αιιά νχηε θαη ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ αξρηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Δπνκέλσο, εθθεχγνπλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ παξφληνο Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα 

πεξαηηέξσ έιεγρν. 

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ηα ππνβιεζέληα πξνο έιεγρν ζρέδηα ζπκβάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ηξνπνπνίεζε – αληηθαηάζηαζε φξνπ ησλ ζπκβάζεσλ, ζπκθψλσο κε ζρεηηθφ φξν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, εθθεχγνπλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ηνπ Κιηκαθίνπ. 

 

Αξηζκ. 142/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ ηελ 1.1.2012 (εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ/ηνο 136/2011), ζηνλ πξνιεπηηθφ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγνληαη κφλν νη δαπάλεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα εηδηθψο 

αλαθεξφκελα ζην σο άλσ π.δ/γκα, θαηά θνξέα (Κεληξηθή Γηνίθεζε, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ) θαη 

ρξεκαηηθφ έληαικα, πνζά. Πξνθεηκέλνπ πεξί δαπαλψλ πνπ απνξξένπλ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ 

ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, θαζψο θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο απηψλ αζθείηαη, θαη’ εμαίξεζε, γηα ιφγνπο 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, πξνιεπηηθφο έιεγρνο επί απηψλ, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θαη 

κφλν, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηνχ, εθφζνλ, φκσο, ν ζπκβαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ελ ιφγσ 

ζπκβάζεσλ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000,00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.(βι. ζρεη. 63/2012 Πξαμ. VII Κιηκαθ.). 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε εληειιφκελε δαπάλε, ε νπνία εληαικαηνπνηήζεθε θαη βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, δελ ππάγεηαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο δαπαλψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαζφζνλ ε δαπάλε απηή λαη κελ εξείδεηαη ζε 

ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε έξγνπ, χςνπο 35.000,00 επξψ, πνπ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ πέληε ρηιηάδσλ 

(5.000,00) επξψ, πιελ φκσο, ε ειεγρφκελε δαπάλε δελ αθνξά ζηνλ 1
ν
 ινγαξηαζκφ ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ θαη κφλν ζα ήηαλ πιένλ ειεγθηέα ε ζχκβαζε απηή (βι. Πξαθηηθά Οινκ. Δι.πλ. 11
ε
 πλ./2.5.2012 

Θέκα Α΄). πλεπψο, ην ππνβιεζέλ έληαικα δελ ππφθεηηαη ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

Αξηζκ. 127/2013 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

ε πεξίπησζε ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ νπνία επηθπιάζζεηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ππφθεηηαη ε ζχκβαζε ζην ζχλνιφ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο. πλεπψο, φηαλ ζπλάπηεηαη πξφζζεηε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη 

αλαδφρνπ ιφγσ ελεξγνπνίεζεο δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο – παξάηαζεο, πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζε ήδε 

πθηζηάκελε ζχκβαζε δελ θαηαιείπεηαη πιένλ πεδίν ειέγρνπ θαη ε πξφζζεηε απηή ζπκθσλία δελ ππάγεηαη 

εθ λένπ ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο (Ε΄ Κιηκ. Δ 405, 108, 37/2011, 194, 140, 123/2010, 

302/2008). 

 

Αξηζκ. 1534/2014 απόθαζε VI Σκήκαηνο 
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Σν Διεγθηηθφ πλέδξην ειέγρεη πξνιεπηηθά ηε λνκηκφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 

ζπλάπηνπλ νη Ο.Σ.Α. θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπο, εθφζνλ ε 

πξνυπνινγηδφκελε γη’ απηέο δαπάλε, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν αλαινγψλ θφξνο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000,00) επξψ. ε πεξίπησζε δε ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ζηελ νπνία επηθπιάζζεηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο (option) ππέξ ηνπ δήκνπ, ζηνλ σο άλσ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ππφθεηηαη ε ζχκβαζε ζην ζχλνιφ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο. πλεπψο, φηαλ ζπλάπηεηαη πξφζζεηε ζπκθσλία κεηαμχ δήκνπ θαη αλαδφρνπ 

ζπλεπεία ελεξγνπνίεζεο δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο - παξάηαζεο, πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζε ήδε ειεγρζείζα 

πξνζπκβαηηθά απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζχκβαζε, δελ θαηαιείπεηαη πιένλ πεδίν ειέγρνπ θαη ε 

πξφζζεηε απηή ζπκθσλία δελ ππάγεηαη εθ λένπ ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο (βι. Δι. πλ. 

απφθ. VI Σκ. 2440/2012, Πξάμ. Ε΄ Κιηκ. 127/2013, 405, 108, 37/2011, 194, 140, 123/2010, 302/2008).  

 

Αξηζκ. 168/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγνληαη πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο, κεηαμχ άιισλ, 

νη ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ πνπ ζπλάπηνπλ νη Ο.Σ.Α., φηαλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπο, ρσξίο 

Φ.Π.Α., είλαη κεγαιχηεξε απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα πνπ ζέηνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ηνλ πξνιεπηηθφ 

έιεγρν απηφ ππάγνληαη θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο, ε αξρηθή ζχκβαζε ησλ νπνίσλ δελ ππήρζε 

ζηνλ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ιφγσ πνζνχ, εθφζνλ ην πνζφ απηψλ, αζξνηδφκελν κε ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην φξην πνπ ηίζεηαη απφ ην λφκν (άξζξα 30 

παξ. 2 ηνπ λ. 3669/2008 θαη 278 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 3852/2010). Αξκνδηφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ 

λνκηκφηεηαο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, φηαλ απηή ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν κεηά ηελ 1.1.2011, 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 278 ηνπ λ.3852/2010, έρεη ν Δπίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ 500.000,00 επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.) θαη ην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 500.000,00 επξψ, ρσξίο ΦΠΑ 

(βι. Σκήκα Μείδνλνο χλζεζεο 513/2012). 

 

Αξηζκ. 63, 81, 82, 84, 136, 139, 149, 152, 166, 175/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ 

ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γελ ππάγεηαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν δαπαλψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ρξεκαηηθφ έληαικα, κε ην 

νπνίν εληέιιεηαη δαπάλε πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε έξγνπ κε ζπκβαηηθφ ηίκεκα πνπ 

ππεξβαίλεη ην φξην ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000,00) επξψ, θαζφζνλ ε ειεγρφκελε δαπάλε δελ αθνξά ζηνλ 

1
ν
 ινγαξηαζκφ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ θαη κφλν ζα ήηαλ πιένλ ειεγθηέα ε ζχκβαζε απηή (βι. Πξαθηηθά 

Οινκ. Δι.πλ. 11
ε
 πλ./2.5.2012 Θέκα Α΄). 

 

Αξηζκ. 151/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ 1.1.2011 ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγεηαη ππνρξεσηηθά ην 

ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο 
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κηζζνδνζίαο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπο, πξνβιέθζεθε ε εμαίξεζή ηνπο απφ ηνλ πξνιεπηηθφ 

έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, εθηφο απφ ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο πξφζζεηεο ακνηβέο ησλ 

ππαιιήισλ, θαζψο θαη ηελ πξψηε κηζζνδνζία απηψλ πνπ δηνξίδνληαη ή κνληκνπνηνχληαη, νη νπνίεο ειέγρνληαη 

πξνιεπηηθά. Χο πξψηε κηζζνδνζία λνείηαη απηή πνπ αθνινπζεί ην δηνξηζκφ/πξφζιεςε ή ηε κνληκνπνίεζε ή 

νπνηαδήπνηε ππεξεζηαθή κεηαβνιή πνπ ζπλεπάγεηαη κηζζνινγηθή κεηαβνιή. πλεπψο, ππάγεηαη ζηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, αλεμαξηήησο πνζνχ, ην πξψην ρξεκαηηθφ έληαικα κηζζνδνζίαο 

πξνζσπηθνχ κεηά ηελ πξφζιεςε ή νπνηαδήπνηε, θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα έλλνηα, ππεξεζηαθή κεηαβνιή 

(πξβι. Πξαθηηθά 11
εο

 Γ../2.5.2012 Οι.Δι.πλ). ηελ έλλνηα δε ηεο ππεξεζηαθήο απηήο κεηαβνιήο, εκπίπηεη θαη 

ε ηνπνζέηεζε ππαιιήινπ ζε ζέζε αλαπιεξσηή Γηεπζπληή, θαζφζνλ απηή ε απφθαζε ζπλεπάγεηαη θαη ηε 

ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο. Ζ θαηαβνιή, δειαδή, ηνπ επηδφκαηνο απηνχ δελ ζπληζηά απηφκαηε 

κηζζνινγηθή κεηαβνιή, φπσο π.ρ. ε αιιαγή κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ, αιιά ζπλέρεηαη αλαγθαίσο κε ηελ 

παξεκβιεζείζα σο άλσ απφθαζε. Δλφςεη απηψλ, ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 169  παξ. 2 α΄ ηνπ Κψδηθα Γήκσλ, ππφθεηηαη ην πξψην, κεηά ηελ σο άλσ ππεξεζηαθή 

κεηαβνιή, ρξεκαηηθφ έληαικα, κε ην νπνίν εληέιιεηαη ε πιεξσκή επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο (πξβι. Πξαθηηθά 

19
εο

 Γ.πλ./6.11.2012 Κι. Πξνι. Δι. ζην I Σκ.). 

 

Αξηζκ. 133/2013 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Σν Κιηκάθην, επηιακβαλφκελν ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, αζθεί 

έιεγρν ησλ πξάμεσλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε δε θξίζε ηνπ είλαη νξηζηηθή, κε 

ζπλέπεηα κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ηνπ λα κελ κπνξεί λα πξνβεί εθ λένπ ζε έιεγρν ηεο ίδηαο 

ζχκβαζεο, παξά κφλν εάλ ε πξάμε απηή αλαθιεζεί κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ Σκεκάησλ ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ κεηά ηελ άζθεζε αίηεζε αλάθιεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα αίηεζε αλαζεψξεζεο θαη παξαπεκθζεί 

ζε απηφ γηα επαλέιεγρν. Με ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αίηεζεο αλάθιεζεο θαηά ηεο 

πξάμεο ηνπ Κιηκαθίνπ ή κε ηελ άζθεζε ησλ σο άλσ ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ηελ έθδνζε απνξξηπηηθψλ 

απνθάζεσλ νινθιεξψλεηαη θαη εμαληιείηαη ε άζθεζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο εθ κέξνπο 

ηνπ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα επαλέιζεη θαη λα επηιεθζεί μαλά ήδε 

ειεγρζείζαο ζχκβαζεο (Δ Δ΄ Κιηκ 394/2011, Ε΄ Κιηκ. 36/2013). 

 

Αξηζκ. 27/2011 πξάμε IV Σκήκαηνο 

Γηα ηελ ππαγσγή κηαο ζχκβαζεο καθξάο δηάξθεηαο (πέξαλ ηνπ έηνπο) ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, 

ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία πνπ πξνθχπηεη γηα φιε ηε δηάξθεηά ηεο.  

 

Αξηζκ. 30/2011 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ, 31, 215/2011 πξάμεηο Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Κξίζηκνο ρξφλνο γηα ηελ ππνβνιή ζχκβαζεο αλάζεζεο πξνκήζεηαο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ν ρξφλνο έθδνζεο ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, αθνχ 

κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ ζηνλ πξνκεζεπηή νινθιεξψλεηαη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

θαη ε ζχκβαζε ζεσξείηαη θαηαξηηζζείζα. 
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Αξηζκ. 209, 216/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηηο ζπκβάζεηο εθηέιεζεο έξγσλ πνπ ζπλάπηνπλ νη Γήκνη δηελεξγείηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο 

απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, φηαλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπο, ρσξίο Φ.Π.Α., είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ην ρξεκαηηθφ φξην πνπ ζέηνπλ νη πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο. Δηδηθφηεξα, ην ρξεκαηηθφ απηφ φξην φηαλ ην 

έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο αλεξρφηαλ κέρξη 31.12.2010 ζε 1.000.000 επξψ (ρσξίο 

Φ.Π.Α.), κεηά ηελ 1.1.2011 αλεξρφηαλ ζε 100.000 επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.) θαη ήδε κεηά ηηο 11.4.2012 

αλέξρεηαη ζε 200.000 επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε αξκνδηφηεηα δηελέξγεηαο ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο απφ 200.000 έσο 500.000 επξψ 

(ρσξίο Φ.Π.Α.) έρεη ν Δπίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ 500.000 επξψ 

ην αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο εθηέιεζεο έξγνπ θαηφπηλ δηαγσληζκνχ θξίζηκνο ρξφλνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

ζχκβαζεο πξνο έιεγρν είλαη ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ αλάδνρν ηεο θαηαθχξσζεο 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, αθνχ κε ηελ αλαθνίλσζε απηή νινθιεξψλεηαη ε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία θαη ε ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα (Δ VI Tκ. 15/2006). Ζ πξνζθφκηζε δε θαη ν έιεγρνο ησλ 

επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζπληειείηαη, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 26 παξ. 2 θαη 30 παξ. 3 ηνπ λ. 3669/2008, κεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο 

αλάζεζεο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. πλαθφινπζα, ην 

αλαθεξφκελν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ρξεκαηηθφ φξην, πέξαλ ηνπ νπνίνπ είλαη επί πνηλή 

αθπξφηεηαο ππνρξεσηηθή ε ππαγσγή ζην σο άλσ έιεγρν, ζπλαξηάηαη κε ην ρξφλν έθδνζεο ηεο 

θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ νπνίσλ ε απφθαζε 

απηή έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ 11.4.2012 αλέξρεηαη ζε 100.000 επξψ, κε ζπλππνινγηδφκελνπ ηνπ Φ.Π.Α., ελψ 

αλ έρεη εθδνζεί κεηά ηελ εκεξνκελία απηή αλέξρεηαη ζε 200.000 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. (Δ Πξαθηηθά Οινκ. 

2εο/19.1.2011, Σκ. Μεηδ. Δπηακ. χλζ. 513/2012, VI Tκ. 675, 856, 1991/2012, VII Σκ. Πξ. 228/2011, 

Κιηκ.VII Σκ. Πξ. 90/2013, 1, 8, 11, 45/2012, IV Σκ. 16/2007, Ε΄ Κιηκ. 106/2011, Δ΄ Κιηκάθην 29, 31/2011). 

 

Αξηζκ. 159/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Απφ 11.4.2012 γηα ηηο ζπκβάζεηο, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ, ρσξίο Φ.Π.Α., είλαη 

κεγαιχηεξε ησλ 200.000 επξψ θαη αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 500.000 επξψ, ν έιεγρνο απηφο 

δηελεξγείηαη απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ελψ γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ε 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 500.000 επξψ, αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ είλαη ην νηθείν Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Δπνκέλσο, απαξαδέθησο 

ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη εηδηθφηεξα ελψπηνλ ηνπ 

Κιηκαθίνπ ηνχηνπ, ζρέδηα ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ησλ νπνίσλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηζνχηαη ή 

ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ελψπηνλ ηνπ 

αξκνδίνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ ηζνχηαη ή 

ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. (βι. Πξάμεηο Σ’ Κιηκαθίνπ 

31/2013, Ε΄ Κιηκ. 93/2013, πξβι. Πξάμεηο Ε΄ Κιηκ. 127, 273/2013). 

 



Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 153 

Αξηζκ. 144/2011, 356/2012 πξάμεηο Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ ζχκβαζε αγνξάο αθηλήηνπ δελ ππφθεηηαη ζε πξνζπκβαηηθφ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, αθνχ 

δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζψλ, εθηέιεζεο δεκνζίνπ έξγνπ ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ. 

 

Αξηζκ. 81/2012 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

ηελ έλλνηα ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ δελ εκπίπηνπλ νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε 

κίζζσζε γεο, πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ ή άιισλ αθηλήησλ ή αθνξνχλ ηελ απφθηεζε ή ζχζηαζε 

δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ. πλεπψο, γηα ηε ζχλαςε απφ Ο.Σ.Α. ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε 

κίζζσζε πθηζηάκελσλ γεσηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, κε αληάιιαγκα ηελ 

θαηαβνιή κηζζψκαηνο, πξνέρσλ ραξαθηήξαο ησλ νπνίσλ είλαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θαη θάξπσζεο 

αθηλήηνπ πξάγκαηνο θαη φρη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά ή παξάδνζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο χδαηνο, δελ 

εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο θαη αλεμαξηήησο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηνπο, δελ 

ππφθεηληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

Αξηζκ. 213/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γαπάλε Γήκνπ γηα ηελ πιεξσκή κηζζψκαηνο αθηλήηνπ ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο ζχκβαζεο κίζζσζεο δελ 

εκπίπηεη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν, εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη, θαηά ρξεκαηηθφ έληαικα, ην πνζφ ησλ 

5.000,00 επξψ. 

Δπεηδή ε ζχκβαζε κίζζσζεο αθηλήηνπ δελ ππάγεηαη νχηε ζηελ έλλνηα ηνπ «δεκνζίνπ έξγνπ» νχηε ηεο 

«πξνκήζεηαο» νχηε ηεο «ππεξεζίαο», δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 

2 εδ. α΄ ηνπ π.δ. 136/2011, ε νπνία επηηξέπεη, θαη’ εμαίξεζε, ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ζε δαπάλεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο απηέο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ, εθφζνλ ν ζπκβαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ην φξην ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000,00) επξψ. 

 

Αξηζκ. 85/2012 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 278 ηνπ Ν. 3852/2010, νη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α., ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη κηζζψζεηο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θηλεηψλ πξαγκάησλ 

(κεραλεκάησλ, νρεκάησλ θ.ιπ.), ππάγνληαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο, πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο, απφ ηνλ 

αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή θαηά πεξίπησζε απφ ην αξκφδην Κιηκάθην ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, ηπρφλ δε παξάιεηςε ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξφηεηά ηνπο. 

Με απφθαζε Γεκάξρνπ, αλαηέζεθε απεπζείαο ε κίζζσζε ηξηψλ (3) απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ, γηα ηε 

ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ΥΤΣΑ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελελήληα (90) 

εκεξψλ, ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 175.500,00 επξψ, πιένλ Φ.Π.Α.  

Με λφκηκα ζπλήθζε ζχκβαζε κίζζσζεο απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ, αθνχ δελ είρε ππνβιεζεί πξηλ 

ηελ ππνγξαθή ηεο πξνο έιεγρν ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαζφζνλ ε ζπλνιηθή δηαηεζείζα 
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δαπάλε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 100.000,00 επξψ
1
 πνπ ίζρπε σο φξην γηα ηελ ππαγσγή ησλ ζπκβάζεσλ 

ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

Αξηζκ. 137/2013 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Χο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ λννχληαη νη ζπκβάζεηο απφ επαρζή αηηία πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ 

αθελφο ελφο θνξέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη αθεηέξνπ ελφο παξέρνληνο ππεξεζίεο θαη αθνξνχλ ζηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξψηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ή ηελ πξνζθνξά πξνο απηφλ 

ζπλφινπ άπισλ αγαζψλ ή δξαζηεξηνηήησλ κε ηε κνξθή νινθιεξσκέλνπ έξγνπ, νη νπνίεο εληάζζνληαη 

ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο, φπσο είλαη ε πγεία, ε εθπαίδεπζε, νη κεηαθνξέο, ν ηνπξηζκφο, νη 

ηξάπεδεο, νη επηθνηλσλίεο θιπ (βι. Δι.πλ. πξάμεηο Ε΄ Κιηκ. 98/2011, 250, 160/2009, 198/2008, 279, 

43/2006, 123, 110, 34/2005, 80/2004, 33/2002). Πεξαηηέξσ, ζχκβαζε παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ είλαη, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ αλσηέξσ π.δ. 60/2007, ε ζχκβαζε ε νπνία παξνπζηάδεη ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε κηα δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ, εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα 

ζπλίζηαηαη είηε απνθιεηζηηθά ζην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηεο ππεξεζίαο είηε ζην δηθαίσκα απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαβνιή ακνηβήο. ηελ έλλνηα ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ δελ εκπίπηνπλ νη 

ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε κίζζσζε γεο ή άιισλ αθηλήησλ ή αθνξνχλ δηθαηψκαηα επ’ 

απηψλ, νη νπνίεο άιισζηε ξεηά εμαηξνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 α ππφ ηνλ ηίηιν 

«Δηδηθέο εμαηξέζεηο», απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ  π.δ. 60/2007. Δμάιινπ, ε κίζζσζε αθηλήηνπ 

δελ ππάγεηαη νχηε ζηελ έλλνηα ηνπ «δεκνζίνπ έξγνπ» ή ηεο «πξνκήζεηαο». 

Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νξίδεηαη εηθνζηπεληαεηήο, παξαρσξείηαη ζην κηζζσηή Γήκν ε 

δηαρείξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηαρείξηζεο έθηαζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ κε ζθνπφ 

ηελ ελεξγεηαθή ζηήξημε ζέξκαλζεο ζεξκνθεπίσλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ, αληί ηνπ ζπκθσλεκέλνπ 

κηζζψκαηνο, ειάρηζηνπ θαη αλαινγηθνχ. Με ηα δεδνκέλα απηά, ε ελ ιφγσ ζχκβαζε δελ ζπληζηά ζχκβαζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ νχηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ, αθνχ ν αληηζπκβαιινκέλνο Γήκνο δελ ζα 

παξέρεη ζ’ απηήλ ή ζε ηξίηνπο θάπνηα δεκφζηα ππεξεζία, αιιά κίζζσζε πξνζνδνθφξνπ πξάγκαηνο 

(άξζξν 638 Α.Κ., βι. Οι.Α.Π. 488/1982, Δθ.Παηξ. 670/1996, ΜΠξΘεζζαι. 25772/2004 νπ.π., Ε’ Κι. 

Δι.πλ. πξάμε 98/2011). Δμάιινπ, ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ ζπκβαηηθφ φξν, ν κηζζσηήο Γήκνο 

ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάζεη ηηο αλαγθαίεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κηζζίνπ πάζεο θχζεσο 

εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο κεηά ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο 

θαη λα εγθαηαζηήζεη ηνλ απαξαίηεην γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ εμνπιηζκνχ (ηα 

θηλεηά κέξε ηνπ νπνίνπ δχλαηαη λα απνθνκίζεη κεηά ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο) δελ κεηαβάιιεη ην ραξαθηήξα 

ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο κίζζσζεο, δεδνκέλνπ φηη ηα έξγα απηά έρνπλ παξεπφκελν θαη επηθνπξηθφ 

ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ην θχξην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν πνπ είλαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηεο 

αλσηέξσ έθηαζεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ππάξρνληνο ζε απηήλ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ επ’ σθειεία ηνπ 

κηζζσηή.  

                                                

1 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4071/2012 ην αλσηέξσ πνζφ απφ 11-4-2012 αλέξρεηαη ζηηο 200.000,00 

επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.. 
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Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε ππνβιεζείζα πξνο έιεγρν ζχκβαζε, πνπ αθνξά ζηε κίζζσζε δεκφζηαο 

έθηαζεο ζηελ νπνία αληρλεχεηαη βεβαησκέλν γεσζεξκηθφ πεδίν, δελ ππφθεηηαη ζε πξνζπκβαηηθφ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο απφ Διεγθηηθφ πλέδξην βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 35 παξ. 1 ηνπ λ. 4129/2013, αθνχ 

δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζψλ, εθηέιεζεο δεκνζίνπ έξγνπ ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ, νη νπνίεο θαηαιακβάλνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ. Δπνκέλσο, 

επεηδή ην Διεγθηηθφ πλέδξην δελ έρεη ζρεηηθή αξκνδηφηεηα, απαξαδέθησο ππνβάιιεηαη πξνο έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ην ελ ιφγσ ζρέδην ζχκβαζεο. 

 

Αξηζκ. 228/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο θαη 74/2012, 3/2015 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ 

ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε ζχκβαζε ρσξίο λα ππαρζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή θαη εθηέιεζή ηεο ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν 

ηνπ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαζφζνλ ην πνζφ απηήο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 500.000,00 

επξψ.  

 

Αξηζκ. 278/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο, 123, 153/2012 θαη 28, 45, 46, 163, 218/2013 πξάμεηο ηνπ 

Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε ζχκβαζε ρσξίο λα ππαρζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή θαη εθηέιεζή ηεο ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν 

ηνπ αξκνδίνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαζφζνλ ην πνζφ απηήο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

100.000,00 επξψ (πιένλ 200.000,00). 

 

 

ΜΗΘΩΔΗ-ΑΓΟΡΔ ΑΚΗΝΖΣΩΝ 

 

Πξαθηηθά ηνπ VII Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ηεο 30εο πλ./24-8-2009 

Μπνξνχλ νη Ο.Σ.Α., κεηά απφ κεηνδνηηθή δεκνπξαζία λα κηζζψλνπλ νρήκαηα απφ ηδηψηεο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ.  

Ζ κίζζσζε θηλεηνχ πξάγκαηνο κε απεπζείαο αλάζεζε κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, επηηξέπεηαη κφλν φηαλ 

πξφθεηηαη γηα κίζζσζε δηάξθεηαο ηξηψλ (3) ην πνιχ κελψλ θαη αλεμαξηήησο πνζνχ.  

 

Αξηζκ. 396/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Οη Ο.Σ.Α. γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ κπνξνχλ λα κηζζψλνπλ νρήκαηα απφ ηδηψηεο, 

κεηά απφ ηε δηελέξγεηα κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο. 

Ζ κε απεπζείαο αλάζεζεο κίζζσζε θηλεηνχ πξάγκαηνο είλαη εμαηξεηηθή δηαδηθαζία θαη επηηξέπεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα κίζζσζε δηάξθεηαο ηξηψλ (3) ην πνιχ 

κελψλ θαη αλεμαξηήησο πνζνχ, ελψ δελ κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε ην ίδην αληηθείκελν κέζα ζην ίδην έηνο.  

 

Αξηζκ. 202/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ κίζζσζε θηλεηνχ πξάγκαηνο, πξνο ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθήο 

αλάγθεο, δηεμάγεηαη κεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ζηελ νπνία θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη απηφ ηεο 

ρακειφηεξεο ηηκήο (βι. πξάμεηο VII Σκ. 47/2007, 293/2007). Ζ, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, απεπζείαο 

αλάζεζε κίζζσζε θηλεηνχ πξάγκαηνο απνηειεί εμαηξεηηθή δηαδηθαζία θαη επηηξέπεηαη, κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα κίζζσζε δηάξθεηαο ηξηψλ (3) ην πνιχ κελψλ (βι. πξάμεηο VII Σκ. 321/2010, 

155/2008, 174/2007), αλ δε αθνξά ζην ίδην αληηθείκελν δελ κπνξεί λα επαλαιεθζεί κέζα ζην ίδην έηνο 

(βι. πξάμεηο VII Σκ. 303, 308/2011).  

ην ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο θηλεηψλ πξαγκάησλ απαηηείηαη λα 

επηζπλάπηεηαη, κεηαμχ άιισλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο - θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, πνπ 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, ε νπνία πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί φρη κε βάζε ην π.δ. 

28/1980 απφ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, αιιά ην άξζξν 28 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., πνπ πξνβιέπεη ζχζηαζε ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο απφ δεκνηηθνχο ππαιιήινπο. 

 

Αξηζκ. 334/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ κίζζσζε θηλεηνχ πξάγκαηνο, πξνο ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθήο 

αλάγθεο, δηεμάγεηαη κεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ζηελ νπνία θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη απηφ ηεο 

ρακειφηεξεο ηηκήο. Ζ, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, απεπζείαο αλάζεζε - ρσξίο, δειαδή, λα ηεξεζεί ε σο 

άλσ δηαδηθαζία- κίζζσζε θηλεηνχ πξάγκαηνο απνηειεί εμαηξεηηθή δηαδηθαζία θαη είλαη θαηά λφκν 

επηηξεπηή, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα κίζζσζε δηάξθεηαο ηξηψλ (3) ην πνιχ κελψλ (βι. 

Πξάμεηο VII Σκ. Δι.πλ. 256/2011, 321/2010, 155/2008, 174/2007, Κι. Πξνι. Δι. Γαπαλψλ ζην VII Σκ. 

Δι.πλ. 202/2012), αλ δε αθνξά ζην ίδην αληηθείκελν δελ κπνξεί απηή λα επαλαιεθζεί κέζα ζην ίδην έηνο 

(βι. Πξάμεηο VII Σκ. Δι.πλ. 303, 308, 256/2011, Κι. Πξνι. Δι. Γαπαλψλ ζην VII Σκ. Δι.πλ. 202/2012).  

Νφκηκα εγθξίζεθε κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ε κε απεπζείαο ζπκθσλία κίζζσζε δχν αλαηξεπφκελσλ 

απηνθηλήησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κεηαθνξάο κπαδψλ 

θαη αδξαλψλ πιηθψλ, αληί ζπλνιηθνχ πνζνχ 30.000 επξψ, πιένλ Φ.Π.Α.. 

Δπίζεο, λφκηκα εγθξίζεθε κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ε κε απεπζείαο ζπκθσλία κίζζσζε ελφο 

εξππζηξηνθφξνπ νρήκαηνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

δηακφξθσζεο αθηήο, αληί ζπλνιηθνχ πνζνχ 35.400,00 επξψ, πιένλ Φ.Π.Α.. 

Νφκηκα ν Γήκνο πξνέβε ζηελ, κε απεπζείαο ζπκθσλία, κίζζσζε ησλ παξαπάλσ θηλεηψλ πξαγκάησλ 

(αλαηξεπφκελσλ απηνθηλήησλ), αθνχ ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, ελψ, 

ε άιιε κίζζσζε κεραλήκαηνο αθνξά ζε κίζζσζε δηαθνξεηηθνχ κεραλήκαηνο (εξππζηξηνθφξν φρεκα) γηα 

ηελ εθηέιεζε δηαθνξεηηθψλ εξγαζηψλ (δηακφξθσζε αθηήο). 

 

Αξηζκ. 40/2015 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ κίζζσζε αγαζψλ εθ κέξνπο ησλ Ο.Σ.Α., ε νπνία θαηά ξεηή δηάηαμε λφκνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ξπζκηδφηαλ έσο ηηο 13-4-2014, απφ ηηο εηδηθέο πεξί κηζζψζεσλ δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ/ηνο 270/1981. Μεηά ηε ξεηή θαηάξγεζε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πεξί κίζζσζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ εθ 
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κέξνπο ησλ Ο.Σ.Α., νη ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηε κίζζσζε θηλεηψλ πξαγκάησλ 

ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ, ελψ πξνθεηκέλνπ πεξί κηθηήο ζχκβαζεο κίζζσζεο 

πξάγκαηνο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ε κίζζσζε, σο ηδηαίηεξε κνξθή πξνκήζεηαο, ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν 

ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ε νηθνλνκηθή ηεο αμία ππεξβαίλεη ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ. Αθνχ ινηπφλ κε ην 

άξζξν 67 ηνπ Ν. 4275/2014 θαηαξγήζεθαλ νη εηδηθέο δηαηάμεηο πεξί κίζζσζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ εθ 

κέξνπο ησλ Γήκσλ, ε ακηγήο ζχκβαζε κίζζσζεο θηλεηνχ πξάγκαηνο (π.ρ. νρήκαηνο) ζπληζηά ζχκβαζε 

πξνκήζεηαο θαη ξπζκίδεηαη απφ ηηο πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο, ελψ ε κηθηή ζχκβαζε κίζζσζεο 

πξάγκαηνο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ νδεγνχ - ρεηξηζηή ζπληζηά ζχκβαζε πξνκήζεηαο θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ, γηα ηελ νπνία ζεκαζία γηα ην λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ απηήο έρεη ην ππέξηεξν νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν απηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ζηηο ζπκβάζεηο απηέο δελ πξνζδηνξίδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε αμία 

ηεο ακνηβήο ησλ ρεηξηζηψλ ησλ νρεκάησλ θαη φηη απηή ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηεο κίζζσζεο ησλ 

νρεκάησλ, ε φιε ζχκβαζε ραξαθηεξίδεηαη σο ζχκβαζε πξνκήζεηαο, δηφηη ε κίζζσζε νρήκαηνο θπξηαξρεί 

ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

 

Αξηζκ. 39, 185/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Οη δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 5100/1600/10.4/14-6-1984 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, 

νη νπνίεο, γηα ηελ νπνηαδήπνηε κίζζσζε ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο απφ ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ηα 

λνκηθά ηνπο πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, απαηηνχλ ηελ πξνεγνχκελε εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ζησπεξψο θαηαξγεκέλεο, 

κεηά ηελ ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Σα ζέκαηα δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ξπζκίδνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 28/1980, νη νπνίεο απαηηνχλ ηε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο 

νηθείαο δηαθήξπμεο ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

νξηζζείζα εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

α) Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδξνκψλ - κεηαθνξψλ απφ ην Κ.Α.Π.Ζ. δελ πξνβιέπεηαη κελ απφ δηάηαμε 

λφκνπ, ζπληειεί, φκσο, ζηελ θαιχηεξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ πνπ επηδηψθεη. 

β) ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν πξηλ ηελ εθθίλεζε ησλ ιεσθνξείσλ θαη γηα θάζε κεηαθίλεζε, νθείιεη λα εθδψζεη 

δειηία θίλεζεο.  

γ) Ζ κε ηήξεζε απφ ην Κ.Α.Π.Ζ. ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 

5100/1600/1984 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηε κίζζσζε απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο, δελ θαζηζηά ηελ 

εληειιφκελε δαπάλε κε λφκηκε, ελφςεη ηεο ζησπεξήο θαηάξγεζεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ απφ εθείλεο ησλ 

άξζξσλ 148 θαη 149 ηνπ Γ.Κ.Κ., νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ην δήηεκα ηεο δηνηθεηηθήο 

επνπηείαο επί ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

δ) Γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ δηνξγάλσζεο εθδξνκψλ – κεηαθνξψλ έπξεπε λα δηελεξγεζεί 

πξφρεηξνο δηαγσληζκφο, θαζφζνλ ε ζπλνιηθή δαπάλε απηψλ ππεξέβαηλε ην επηηξεπηφ ρξεκαηηθφ φξην.  

 

Αξηζκ. 165, 185/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 
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Οη δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 5100/1600/10.4/14-6-1984 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, 

νη νπνίεο, γηα ηελ νπνηαδήπνηε κίζζσζε ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο απφ ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ηα 

λνκηθά ηνπο πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, απαηηνχλ ηελ πξνεγνχκελε εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ζησπεξψο θαηαξγεκέλεο, 

κεηά ηελ ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3852/2010, νη 

νπνίεο ξπζκίδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπ ην δήηεκα ηεο δηνηθεηηθήο επνπηείαο επί ησλ Ο.Σ.Α. 

 

Αξηζκ. 256/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε κίζζσζε κε απεπζείαο ζπκθσλία ελφο εξππζηξηνθφξνπ νρήκαηνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα 

εκεξψλ, έλαληη πνζνχ 35.400,00 επξψ, πιένλ Φ.Π.Α., ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

 

Αξηζκ. 19/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ ζχκβαζε γηα ηνλ εθρηνληζκφ ησλ δξφκσλ ηνπ δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ έρεη ραξαθηήξα ζχκβαζεο 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ θη φρη κίζζσζεο κεραλήκαηνο έξγνπ, δηφηη ην θχξην αληηθείκελν ηεο κε βάζε ην ζθνπφ 

ηεο είλαη ε εθηέιεζε απφ ηελ αλάδνρν ησλ εξγαζηψλ εθρηνληζκνχ, κε ηε ρξήζε ελφο ηξνρνθφξνπ 

εθζθαθέα ηχπνπ JCB θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο ηνπ δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ζηελ νπνία 

απέβιεςε ν Γήκνο κε ηε ζχλαςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θη φρη ε κίζζσζε ηνπ αλσηέξσ 

κεραλήκαηνο, ε νπνία έρεη παξεπφκελν ραξαθηήξα.  

πλεπψο, είλαη λφκηκε ε ζχλαςή ηεο, κε πξνζθπγή ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, θαζφζνλ ε δηαθνπή ηεο βαηφηεηαο ηνπ δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ εμαηηίαο ησλ 

έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ζπληζηά απξφβιεπηε πεξίζηαζε, πνπ δηθαηνινγεί ηελ πξνζθπγή ζηελ 

εμαηξεηηθή απηή δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

Αξηζκ. 1/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο απαηηείηαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε κίζζσζεο απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ, πιηθψλ θ.ιπ., φρη φκσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε κίζζσζεο απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Αξηζκ. 229/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

ε δηαγσληζκφ γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) θηλεηψλ πξαγκάησλ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πνπ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο 

θαηαζθεπαζηψλ ή πξνκεζεπηψλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή 

θαηαζθεπαζηψλ ή πξνκεζεπηψλ, πνπ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά επηθαινχκελνη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαη ρξεκαηνδνηηθέο ηθαλφηεηεο εηαηξεηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (παξάλνκνο φξνο ηεο δηαθήξπμεο 

πνπ απαγνξεχεη ηε ζπκκεηνρή θαηαζθεπαζηψλ ή πξνκεζεπηψλ). 

Με νξζψο ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηέιαβε ηελ χπαξμε ζπλεξγείνπ επηζθεπψλ ζηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ ππνςεθίσλ. 
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Νφκηκα θαηαηέζεθε ε σο άλσ πξνζθνξά ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

Παξάλνκα αλέιαβε ηε ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ε επηηξνπή ε ζεηεία ηεο νπνίαο είρε ιήμεη. 

 

Αξηζκ. 102/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δλφςεη ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο πνπ επηβάιιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ Ο.Σ.Α. κε ηελ 

θαηά ην δπλαηφλ ειάρηζηε επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, κπνξνχλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, λα κηζζψλνπλ ηδησηηθά απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο ππφ ηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε 

φηη ε ζρεηηθή ππεξεζηαθή αλάγθε δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί κε ππεξεζηαθά απηνθίλεηα (πξβι. πξάμεηο 

VII Σκ. Δι. πλ. 165/2011, 172, 396/2009, 174/2007, 216/1006).  

Νφκηκα ν Γήκνο κίζζσζε πδξνθφξα, θαζφζνλ ηα δχν ππξνζβεζηηθά νρήκαηα πνπ δηέζεηε ν Γήκνο είραλ 

παξαρσξεζεί ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηεο, γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε 

θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν, ην δε πδξνθφξν φρεκα πνπ δηέζεηε ν Γήκνο δελ επαξθνχζε, δεδνκέλεο ηεο 

κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο ηεο δεμακελήο ηνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πξφιεςεο ππξθαγηψλ θαη 

ππξφζβεζεο. Δπίζεο, ε αλαγθαηφηεηα δηαβξνρήο ησλ δξφκσλ θαη ζπλαθφινπζα ε επηινγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο αθνξά ζηε ζθνπηκφηεηα ηεο εληειιφκελεο 

δαπάλεο, ε νπνία εθθεχγεη ηνπ αζθνχκελνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ 

δαπαλψλ.  

 

Αξηζκ. 79/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Οη κηζζψζεηο αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε ππεξεζηψλ δήκσλ δηελεξγνχληαη απφ ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή κε 

θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία, κεηά απφ δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ην 

είδνο, ε ζέζε, ηα φξηα, ε έθηαζε θαη θάζε ζηνηρείν πνπ πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην πξνο κίζζσζε αθίλεην, 

εθηφο απφ ην ηίκεκα.  

Ζ δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δχν θάζεηο: 

α) νη ελδηαθεξφκελνη, εληφο 20 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο 

ηνπο, ηηο νπνίεο αμηνινγεί ε αξκφδηα Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ θαη θξίλεη απηέο σο πξνο ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ κε αηηηνινγεκέλε έθζεζε, 

β) δηεμάγεηαη ε δεκνπξαζία, ζηελ νπνία ιακβάλνπλ κέξνο κφλν εθείλα ηα αθίλεηα ηα νπνία θξίζεθαλ 

θαηάιιεια. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ αθηλήηνπ.  

ηε ζπλέρεηα, ππνγξάθεηαη ζχκβαζε κίζζσζεο δηάξθεηαο δψδεθα εηψλ.  

Ζ δε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηεο ππεξεζίαο ζην κίζζην θαη 

θαηαβάιιεηαη αλά ηξίκελν θαη ζην ηέινο θάζε ηξηκελίαο. 

 

Αξηζκ. 129/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

χκθσλα κε ηα άξζξα 1, 2, 3 παξ. 2 θαη 3, 5 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 270/1981, ε δεκνπξαζία γηα ηε κίζζσζε 

απφ δήκν αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ είλαη κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη 

δε ζε δχν θάζεηο, κεηά απφ δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ην είδνο, ε ζέζε, ηα φξηα, ε 
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έθηαζε θαη θάζε άιιε πξνδηαγξαθή, πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην πξνο κίζζσζε αθίλεην, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Καηά ηελ πξψηε θάζε, θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, εληφο 

20 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο, λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ηηο νπνίεο αμηνινγεί ε 

αξκφδηα ηξηκειήο Δπηηξνπή εθηίκεζεο αθηλήησλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ σο άλσ π.δ./ηνο, ε νπνία κεηά απφ 

επηηφπην έξεπλα, θξίλεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη γηα ην αλ απηά πιεξνχλ 

ηνπο φξνπο ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, αηηηνινγψληαο επαξθψο ηνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ θάπνηνπ αθηλήηνπ. Καηά ηε δεχηεξε θάζε, δηεμάγεηαη ε δεκνπξαζία απφ ηελ ηξηκειή 

επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ σο άλσ π.δ/ηνο, ηελ νπνία ζπγθξνηεί, ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ εηδηθέο 

δηαηάμεηο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην (βι. άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ π.δ. 270/1981), απνηεινχκελε, απφ ηνλ 

Γήκαξρν, σο Πξφεδξν θαη δχν δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. ηε θάζε απηή ιακβάλνπλ κέξνο κφλν νη 

ελδηαθεξφκελνη, ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια, ε δε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ εμεηάδεη θαη 

αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο, ην απνηέιεζκα δε ηεο δεκνπξαζίαο θαηαθπξψλεηαη, κε 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (βι. άξζξα 5 παξ. 8 , 9 παξ. 2 ηνπ π.δ. 270/1981 θαη 72 παξ. 1 

πεξ. ε΄ ηνπ λ. 3852/2010, ΦΔΚ 87 Α΄), κε ηελ επηινγή ηνπ αθηλήηνπ εθείλνπ, γηα ην νπνίν πξνζθέξζεθε ην 

ρακειφηεξν κίζζσκα (βι. πξάμεηο VII Σκ. Δι.πλ. 60/2012, 148/2011, 79/2010, Κι. VII Tκ. 100/2013). 

Δμάιινπ, ε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηνπ, απφ άιιν, πιελ ηεο σο άλσ 

αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, φξγαλν ζπληζηά παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο 

θαη θαζηζηά κε λφκηκε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηφο ηνπο θαη ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο εξγνιαβηθήο 

ζχκβαζεο (βι. 86, 129/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ, 170/2011, 253/2010 πξάμεηο VII Σκήκ. 

Δι.πλ.). 

Με λνκίκσο, ε Δπηηξνπή εθηίκεζεο πνπ έθξηλε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κνλαδηθνχ πξνζθεξφκελνπ γηα 

κίζζσζε αθηλήηνπ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο άζθεζε ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηε 

δεχηεξε θάζε απηήο, θαη ρξέε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αλσηέξσ αλαξκφδην φξγαλν ζπληζηά παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ 

πνπ έρεη ηαρζεί γηα ηε δηελέξγεηά ηνπ θαη θαζηζηά κε λφκηκε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηφο ηνπ θαη 

ηε κεηέπεηηα ζπλαθζείζα ζχκβαζε, ε νπνία εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη λφκηκν έξεηζκα 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο εληειιφκελεο κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλεο.  

Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε δελ είλαη λφκηκε 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, απηφ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 22/2015 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ κεηά ηε κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ δηακφξθσζεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

πκβνπιεπηηθνχ Κέληξνπ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 40.000,00 επξψ, δε βξίζθεη έξεηζκα νχηε ζηελ νηθεία 

δηαθήξπμε, νχηε ζηελ απφθαζε κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο νχηε ζην ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο απηνχ. 

Αληίζεηα, ζπλάγεηαη φηη ην αθίλεην πνπ κηζζψζεθε δε δηέζεηε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε 

πξνδηαγξαθέο σο εθ ηνχηνπ δελ ήηαλ θαηάιιειν γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο 

Τπνζηήξημεο, ελψ ε κεηαγελέζηεξε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηεο δηακφξθσζεο ηνπ κηζζίνπ ζε 
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ρψξν θαηάιιειν γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο, δνζέληνο φηη επηπξφζζεηα ε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη κφιηο 28 κήλεο, αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, νη νπνίεο, σο κεξηθφηεξεο εθδειψζεηο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, επηβάιινπλ 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ Γήκσλ κε ηελ κηθξφηεξε δπλαηή δαπάλε θαη ηελ, θαηά ην 

δπλαηφλ, επηφηεξε επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο (βι. Απνθάζεηο VI Σκ. Δι. πλ. 4305/2014, VII 

Tκ. 22633, 959/2014, Πξ. Κιηκ. Πξνι. Δι ζην VII Tκ. 36, 15/14 θ.α.). 

 

Αξηζκ. 170/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γελ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ ην κηζζσηή ζηνλ εθκηζζσηή αθηλήηνπ γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Μφλν, θαηά πεξίπησζε, πξνβιέπεηαη φηη θαηαηίζεηαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

δηαγσληζκνχ εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή γξακκάηην παξαθαηαζήθεο ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ είηε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα αληηθαζίζηαηαη 

απφ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ πξνζέιεπζε ηνπ αλαδφρνπ ηδηψηε πξνο 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη παξάδνζε ηνπ κίζζηνπ γηα ηε ρξήζε πνπ έρεη δεηεζεί. Σνχηα, σζηφζν, δελ 

πξνβιέπνληαη φηαλ σο κηζζσηήο ζπκβάιιεηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή νξγαληζκφο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα δε, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 715/1979 (άξζξα 29 παξ. 3 θαη 4, 33 παξ. 3, 34 

παξ. 1) ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο κίζζσζεο αθηλήησλ απφ ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

πξνβιέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξάπεδαο, κφλν γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, ε δε 

θαηαβαιιφκελε απφ ηνλ αλάδνρν δηαηεξείηαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή λ.π.δ.δ. ζην κίζζην, ν 

ζθνπφο ηεο, επνκέλσο, πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εμαζθάιηζε ππέξ ηνπ λ.π.δ.δ. φηη ν 

δηαγσληδφκελνο ζα πξνέιζεη πξνο ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ κίζζσζεο θαη ζα παξαδψζεη ην αθίλεην 

πξνο ρξήζε. Χζηφζν, κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 29 ξεηά εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε απηή ην 

Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη Ο.Σ.Α., πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία σο ππνςήθηνη 

εθκηζζσηέο. Οχηε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3130/2003, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ζηηο κηζζψζεηο 

ζηέγαζεο ή θάιπςεο ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ Ο.Σ.Α., γηα ηα δεηήκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθ 

κέξνπο ηνπ κηζζσηή Γήκνπ (Πξάμε VII Tκ. 281/2011). Ζ πξφβιεςε ζε ζχκβαζε κίζζσζεο αθηλήηνπ φξνπ 

πεξί θαηαβνιήο εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή πξνο ηνλ εθκηζζσηή εγγχεζεο, απνηειεί έθθξαζε ησλ αξρψλ ηεο 

απηνλνκίαο ηεο ηδησηηθήο βνχιεζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ (βι. Α.Π. 712/1973, ΔθΠεηξ 

351/2002) πνπ δηέπνπλ ην ηδησηηθφ δίθαην, πιελ, νη αξρέο απηέο δελ βξίζθνπλ εθαξκνγή φηαλ ν 

ζπκβαιιφκελνο σο κηζζσηήο είλαη λ.π.δ.δ. ή Ο.Σ.Α., εθφζνλ απηφ δεζκεχεηαη απφ ηελ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ (πξβι. IV Σκ. 145/2006). Δηδηθφηεξα, ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ, επηηάζζεη γηα ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη 

ησλ Ο.Σ.Α., αθελφο ηελ χπαξμε πίζησζεο ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο νηθείαο ππεξεζίαο, 

αθεηέξνπ ηε ξεηή πξφβιεςε ηεο δαπάλεο απηήο απφ δηάηαμε λφκνπ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, 

επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα δαπάλεο κε πξνβιεπφκελεο ξεηά απφ ην λφκν, εθφζνλ πξνθχπηεη φηη έρεη 

ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα γηα ηνλ Ο.Σ.Α., δειαδή ζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
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ηνπ Γήκνπ ή ζρεηίδεηαη κε δξάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνλ θχθιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

Δπνκέλσο, δελ επηηξέπεηαη ε εθ κέξνπο Ο.Σ.Α. ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο κε φξνπο πνπ 

ζπλεπάγνληαη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθή δηάηαμε λφκνπ, σο εθ ηνχηνπ, 

δελ είλαη λφκηκνο φξνο δηαθήξπμεο θαη ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεη Γήκνο γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ πξνο 

ζηέγαζε ππεξεζηψλ ή θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ ηνπ αλαγθψλ, κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή Γήκνπ 

ζηνλ ηδηψηε εθκηζζσηή. 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη δελ είλαη λφκηκνο ν φξνο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ν νπνίνο, 

κάιηζηα, δελ αλαθέξεηαη ζε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκβαζεο, αιιά ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ θαηαβαιιφκελν ζηνλ ηδηψηε εθκηζζσηή, αθνχ δελ πξνβιέπεηαη απφ θακία 

δηάηαμε λφκνπ, επνκέλσο δελ είλαη λφκηκε θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε. Αλ θαη ε δηαθήξπμε ζέηεη εηδηθφηεξα ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο δεκνπξαζίαο, σζηφζν, σο θαλνληζηηθή πξάμε, δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη φξνπο 

πνπ δελ βξίζθνπλ έξεηζκα ζην εηδηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ θξίζηκε έλλνκε ζρέζε.  

Με λφκηκε ε πιεξσκή ζηνλ εθκηζζσηή αθηλήηνπ πνζνχ 30.450,00 επξψ, πνπ αληηζηνηρεί ζε δχν κεληαία 

κηζζψκαηα, σο εγγχεζε γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ ηνπ. 

 

Αξηζκ. 100/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαξηίζζεθε ζχκβαζε κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ, δηφηη α) ε Δπηηξνπή πνπ έθξηλε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ γηα κίζζσζε αθηλήησλ 

ζπγθξνηήζεθε κε κέιε έλα δεκνηηθφ ζχκβνπιν θαη δχν δεκνηηθνχο ππαιιήινπο θαηά παξάβαζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ π.δ/ηνο 270/1981, ζχκθσλα κε ην νπνίν έπξεπε λα απνηειείηαη 

απφ δχν δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη έλα δεκνηηθφ ππάιιειν (κεραληθφ) θαη β) ε δεκνπξαζία 

δηελεξγήζεθε κε δηαθήξπμε πνπ πεξηειάκβαλε θαη φξν πνπ θαζφξηδε αλψηαην φξην κεληαίνπ κηζζψκαηνο.  

 

Αξηζκ. 107/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε κίζζσζε νηθίζθσλ πξνθεηκέλνπ αθελφο λα εθκηζζσζνχλ απφ ην Γήκν ζε ελδηαθεξφκελνπο 

δεκφηεο εκπφξνπο, θαηά ηε δηάξθεηα δηαθφξσλ εθδειψζεσλ, φπσο ρξηζηνπγελληάηηθσλ γηνξηψλ, 

εκπνξνπαλεγχξεσλ θ.ά., κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, αθεηέξνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ σο εθδνηήξηα εηζηηεξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλαπιηψλ θαη άιισλ θαιιηηερληθψλ 

δξψκελσλ, θαζψο θαη σο ρψξνη ηνπνζέηεζεο θαη πξνβνιήο αληηθεηκέλσλ θαη ελδπκάησλ ησλ δηαθφξσλ 

πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη θαιιηηερλψλ ζε εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνπλ νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηνπ 

δήκνπ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

 

Αξηζκ. 148/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε απφ ην δήκν γηα ηελ επηινγή αθηλήηνπ πξνο κίζζσζε, 

θαζφζνλ δελ απνθάλζεθε πεξί ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ ην θαηά λφκν αξκφδην 
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φξγαλν, δειαδή ε Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 270/1981, θαηά ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ σο άλσ π.δ/ηνο, αιιά ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 300/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο ζπλήθζε ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο θαη ζε εθηέιεζε απηνχ εθδφζεθε ην ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα 

κε κφλε θεξφκελε σο δηθαηνχρν ηελ……, εθφζνλ απηή είλαη κία απφ ηηο ζπληδηνθηήηξηεο ηνπ κηζζσκέλνπ 

αθηλήηνπ, δνζέληνο φηη ε δηαρείξηζε απηνχ αλήθεη θαη ζηηο δχν απφ θνηλνχ, πνπ είλαη θαη δηθαηνχρνη ηνπ 

θαηαβαιιφκελνπ απφ ην Γήκν κηζζψκαηνο, εθάζηε ζε πνζνζηφ 50%.  

Καη’ αθνινπζίαλ, ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη κε λφκηκε θαη ζπλεπψο, ην ρξεκαηηθφ έληαικα δελ πξέπεη λα 

ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 144/2012, 356/2012 πξάμεηο Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ ζχκβαζε αγνξάο αθηλήηνπ δελ ππφθεηηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο (πξνζπκβαηηθφ) απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 774/1980 θαη 278 ηνπ λ. 3852/2010, αθνχ 

δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζψλ, εθηέιεζεο δεκνζίνπ έξγνπ ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ. 

 

Αξηζκ. 213/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γαπάλε Γήκνπ γηα ηελ πιεξσκή κηζζψκαηνο αθηλήηνπ ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο ζχκβαζεο κίζζσζεο δελ 

εκπίπηεη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν, εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη, θαηά ρξεκαηηθφ έληαικα, ην πνζφ ησλ 

5.000,00 επξψ. 

Δπεηδή ε ζχκβαζε κίζζσζεο αθηλήηνπ δελ ππάγεηαη νχηε ζηελ έλλνηα ηνπ «δεκνζίνπ έξγνπ» νχηε ηεο 

«πξνκήζεηαο» νχηε ηεο «ππεξεζίαο», δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 

2 εδ. α΄ ηνπ π.δ. 136/2011, ε νπνία επηηξέπεη, θαη’ εμαίξεζε, ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ζε δαπάλεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο απηέο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ, εθφζνλ ν ζπκβαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ην φξην ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000,00) επξψ. 

 

Αξηζκ. 332/2010, 194/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Γελ είλαη λφκηκε ε δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ κε αληηθείκελν ηελ κειέηε, θαηαζθεπή ή επηδηφξζσζε 

θαη ζπληήξεζε αθηλήηνπ, ην νπνίν δελ αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζην δήκν. 

 

Αξηζκ. 88, 279, 304/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Μπνξεί, λα ζεσξεζεί ιεηηνπξγηθή ε δαπάλε πνπ ζπληειεί ζηε βειηίσζε μέλεο πεξηνπζίαο, ζπλεπάγεηαη, 

φκσο, σθέιεηα γηα ην Γήκν, ζηνλ νπνίνλ έρεη παξαρσξεζεί ε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο 

απηήο, θηλεηήο ή αθίλεηεο, γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζπληειεί άκεζα ή έκκεζα ζηελ πην 

απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ.  
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Αξηζκ. 87/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ 1.1.2011 απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ ε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ 

θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. Γηα ηνπο πθηζηάκελνπο δεκνηηθνχο παηδηθνχο θαη 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνί πνπ ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, είηε κε ηε κνξθή δεκνηηθψλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, είηε ε ιεηηνπξγία ηνπο κεηαθέξζεθε ζηνπο δήκνπο, πξνβιέπεηαη κεηαβαηηθή 

πξνζεζκία, ην αξγφηεξν κέρξη 31.12.2013, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη λα 

ζπκκνξθσζνχλ πξνο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαηαιιειφηεηαο θαζψο θαη ζηηο 

ινηπέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ε νπνία ζα εθδνζεί. Μέρξη 31.12.2013, ζέζε άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επέρεη ε ζπζηαηηθή ηνπο πξάμε, ελψ θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί θαη ε ιεηηνπξγία παηδηθνχ ή βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ απφ ππεξεζία ηνπ δήκνπ κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ νηθείνπ Ν.Π.Γ.Γ.. Απφ ην ξπζκηζηηθφ πεδίν ησλ παξαπάλσ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ 

αθνξά ζε δεκνηηθνχο παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο πνπ ήδε ιεηηνπξγνχζαλ κε νπνηαδήπνηε 

κνξθή, εμαηξνχληαη εθείλνη, νη νπνίνη νπδέπνηε είραλ ιεηηνπξγήζεη ζην παξειζφλ θαη ζπζηήζεθαλ ην 

πξψηνλ σο ππεξεζία ησλ δήκσλ. 

Με λφκηκε ε δαπάλε θαηαβνιήο ελνηθίνπ γηα ρξήζε δεκνηηθνχ παηδηθνχ ζηαζκνχ, θαζφζνλ απηφο σο 

λενζχζηαηνο, ζηεξείηαη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ελψ εθθξεκεί θαη ε έθδνζε ηεο 

ζρεηηθήο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζα ξπζκίδεηαη 

θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ.  

 

Αξηζκ. 224/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε γηα ηελ θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζε ηδηνθηήηε κηζζίνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ρψξνο παηδηθήο ραξάο, δηφηη δελ πξνβιέπεηαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ λα κηζζψλεη αθίλεηα πνπ λα 

αλήθνπλ ζε ηδηψηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζ’ απηά ρψξνπ παηδηθήο ραξάο, αληηζέησο, ρψξνο παηδηθήο 

ραξάο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κφλν ζε δεκνηηθά αθίλεηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζην νηθείν ξπκνηνκηθφ 

ζρέδην, είηε σο ρψξνη παηδηθήο ραξάο, είηε σο θνηλφρξεζηνη ρψξνη ή ζε αθίλεηα θπξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 118/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα κελ πηνζεηήζεη σο πξνο ην ηίκεκα ηεο αγνξάο, ηελ 

εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο απφ ην ψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ ηνπ πξνο αγνξά αθηλήηνπ. 

 

Αξηζκ. 373/2012 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Γηα ηελ αγνξά ηδησηηθψλ αθηλήησλ εθ κέξνπο ησλ Γήκσλ δηελεξγείηαη θαηά θαλφλα δεκνπξαζία, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Π.Γ. 270/1981, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηαζθάιηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, κε ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ θαη ζπκθεξφηεξνπ απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

αθηλήηνπ. Καη’ εμαίξεζε, σζηφζν, είλαη δπλαηή, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε απεπζείαο 

(ρσξίο δηαγσληζκφ) αγνξά αθηλήηνπ απφ Γήκν, κεηά απφ πξνεγνχκελε έθδνζε εηδηθά αηηηνινγεκέλεο 

φκνηαο απφθαζεο, πνπ πξνζδηνξίδεη ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ην αθίλεην είλαη ην κφλν θαηάιιειν 
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γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ δεκνηηθνχ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε αγνξαία 

αμία ηνπ αθηλήηνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 58.694,06 επξψ, απαηηείηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ε εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ απφ ην ψκα Οξθσηψλ 

Δθηηκεηψλ (βι. θαη Πξάμεηο VII Σκ. 122/2011, 17, 16/2010,  54/2009 θαη 247/2007).  

Με λφκηκε ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αγνξά αθηλήηνπ, δηφηη θαηά 

παξαβίαζε ηεο γεληθψο ηζρχνπζαο ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γεληθήο αξρήο ηνπ 

επηθαίξνπ ησλ ζηνηρείσλ ε Έθζεζε Δθηίκεζεο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ ζηεξίρζεθε ζε έθζεζε 

πνπ απνδίδεη ηελ αμία ηνπ επίκαρνπ αθηλήηνπ πξν ηξηεηίαο. πλεπψο, ελφςεη ηνπ φηη ε Έθζεζε Δθηίκεζεο 

ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ απνηειεί, θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νπζηψδε ηχπν ηεο δηαδηθαζίαο 

κεηαβίβαζεο θπξηφηεηαο αθηλήηνπ, πνπ έρεη ηεζεί γηα ηε κείδνλα δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ 

θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο δξακαηηθήο αλαηξνπήο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ παξνχζα 

ζπγθπξία, κε λνκίκσο εθδφζεθε ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, βάζεη ηεο σο άλσ πξν ηξηεηίαο 

ζπληαρζείζαο θαη αλεπίθαηξεο πιένλ έθζεζεο, πνπ δελ αληηθαηνπηξίδεη ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηελ ηξέρνπζα αμία ηνπ αθηλήηνπ. 

 

Αξηζκ. 187/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ εθκίζζσζε αθηλήησλ απφ ηνπο δήκνπο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 θαη θαηά ηα ινηπά 

απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί κηζζψζεσλ αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, δειαδή ηνπ Ν. 

3130/2003. 

Με λφκηκε ε δαπάλε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο, δηφηη θαηά ην θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ ππήξρε 

κηζζσηηθή ζρέζε, αθνχ δελ ηεξήζεθε ν έγγξαθνο ηχπνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο, ν νπνίνο, είλαη 

ζπζηαηηθφο ηνπ θχξνπο απηήο. πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 150/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά κηζζψκαηα γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Λαζξνκεηαλάζηεπζεο, θαζφζνλ, ηφζν ε πξφιεςε θαη ε θαηαζηνιή ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, φζν θαη ε 

ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηνπο δξφκνπο, ε πξφιεςε θαη βεβαίσζε ηξνρνλνκηθψλ 

παξαβάζεσλ θαη δηεξεχλεζε ησλ νδηθψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, απνηειεί θξαηηθή αξκνδηφηεηα, ε άζθεζε 

ηεο νπνίαο έρεη αλαηεζεί κε λφκν ζην Τπνπξγείν Γεκνζίαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ελψ δελ 

ζπληζηά ηνπηθή ππφζεζε, θαζφζνλ ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο απηήο δελ ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 25/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ιηκεληθνχ θπιαθίνπ, θαζψο θαη γηα ηε 

ζηέγαζε αγξνηηθνχ ηαηξείνπ. 
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Αξηζκ. 136/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ ππνρξέσζε ησλ Ο.Σ.Α. λα παξαρσξνχλ ηε ρξήζε αθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο άιισλ 

ππεξεζηψλ αθνξά απνθιεηζηηθά ζε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηνπο (βι. Δι.πλ. VII Σκ. πξάμ. 49, 76/2009).  

Με λφκηκε ε δαπάλε γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε Πεξηθεξεηαθνχ Ηαηξείνπ, δηφηη νη Ο.Σ.Α. αλ 

θαη έρνπλ δπλαηφηεηα λα παξαρσξνχλ δσξεάλ ηε ρξήζε αθηλήησλ, δελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ 

Γήκνπ λα παξαρσξεί δσξεάλ ηε ρξήζε αθηλήησλ ησλ νπνίσλ δελ είλαη θχξηνο.  

Ζ δαπάλε ηνπ κηζζίνπ αλάγεηαη ζηελ επζχλε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ηεο πφιεο. 

 

Αξηζκ. 233/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε ηνπ δήκνπ πνπ αθνξά θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο γηα ηε ζηέγαζε ηεο Πηλαθνζήθεο, 

θαζφζνλ ην δεκνηηθφ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ απφ ηεο ζπζηάζεψο ηνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά 

αξκφδην γηα ηε ιεηηνπξγία Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο, αθνχ νη ππεξεζίεο απηέο εληάζζνληαη επζέσο ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ, απφ θακία δε δηάηαμε λφκνπ δελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηβαξπλζεί ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ κε ππνρξεψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

ην νπνίν ν ίδηνο επέιεμε λα ζπζηήζεη γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ. 

 

Αξηζκ. 245/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε θαηαβνιήο κηζζψκαηνο αθηλήηνπ απφ 21.9.2012 έσο 31.12.2012, θαζψο έπξεπε λα 

έρεη γίλεη κείσζε επί ηνπ κηζζψκαηνο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ απφ 1.10.2012 βάζεη ηεο πξννδεπηηθήο θιίκαθαο 

ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ λ. 4081/2012, θαζψο απηφ θαηαιακβάλεη ηηο κηζζψζεηο πνπ είραλ ήδε ζπλαθζεί 

θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ, ε νπνία εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζπκπίπηεη κε ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 απηνχ, 

δειαδή απφ 27.9.2012. πλεπψο ε επίκαρε ζχκβαζε κίζζσζεο πνπ είρε ππνγξαθεί ζηηο 21.9.2012 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. Δμάιινπ ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4081/2012 δελ εμαηξεί απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ηηο κηζζψζεηο πνπ ζπλήθζεζαλ κεηά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010, αιιά δηαθξίλεη ηηο κηζζψζεηο ζε 

απηέο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4002/2011, δειαδή πξηλ ηηο 

22.8.2011, θαη ζε απηέο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαγελέζηεξα, νχησο ψζηε λα νξίζεη επί πνίνπ κηζζψκαηνο 

ζα εθαξκνζζεί ε πξννδεπηηθή θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4081/2012.  

 

 

ΠΗΣΩΔΗ 

 

Αξηζκ. 325/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ε πεξίπησζε επηρνξήγεζεο Ο.Σ.Α. απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηε δηεθπεξαίσζε δξάζεσλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ν Ο.Σ.Α., ππνρξενχηαη ζηε ζχλλνκε δηάζεζε απηήο, κε ηελ έλλνηα, αθελφο ηεο 

πιεξσκήο δαπαλψλ νη νπνίεο εκπίπηνπλ απνθιεηζηηθά ζηνλ εηδηθφηεξν ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δφζεθε ε 
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επηρνξήγεζε (δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη απφ ηελ νηθεία απφθαζε 

θαηαλνκήο πηζηψζεσλ) θαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο δηάζεζεο ηεο πίζησζεο, αθεηέξνπ ηεο 

δηαρείξηζήο ηεο ζχκθσλα κε ην ινγηζηηθφ ησλ Ο.Σ.Α.. Γειαδή, απαηηείηαη απφθαζε απνδνρήο ησλ 

πηζηψζεσλ θαη αληίζηνηρεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα εγγξαθνχλ ηα 

έθηαθηα έζνδα (πηζηψζεηο έθηαθησλ επηρνξεγήζεσλ), ηα νπνία δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Ζ πξναλαθεξζείζα αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηελεξγείηαη κε  απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο ινγηζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ (βι. άξζξα 8 παξ. 3, 83 

θαη 86 β.δ. 17/1959). 

 

Αξηζκ. 23/2012, 23, 613, 1537/2014 απνθάζεηο VI Σκήκαηνο 

ηελ απφθαζε (ή πξφηαζε) αλάιεςεο ππνρξέσζεο αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ κε ην νπνίν 

επηβαξχλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο. ηαλ, φκσο, ε επηβάξπλζε απηή εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

νηθνλνκηθά έηε, ε αλαγξαθφκελε ζηελ απφθαζε (ή πξφηαζε) αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζπλνιηθή δαπάλε, 

πξέπεη επηπιένλ λα θαηαλέκεηαη θαη’ έηνο θαη λα αλαθέξνληαη ηα επηκέξνπο πνζά πνπ ζα βαξχλνπλ ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δε θάζε έηνπο 

απνηππψλεηαη κφλν ην πνζφ ηεο επηβάξπλζεο πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν έηνο, κε εγγξαθή ηζφπνζεο 

πίζησζεο ζηνλ νηθείν θσδηθφ αξηζκφ εμφδνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Αξηζκ. 67, 93, 294, 376/2012 πξάμεηο Ε΄ Κιηκαθίνπ θαη 2786/2012 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2362/1995, φπσο ηζρχεη, πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα 

πνπ ζπλεπάγεηαη δαπάλε ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, δειαδή θαη ησλ Γήκσλ, κεγαιχηεξε ησλ 

50.000,00 επξψ εηεζίσο, πνπ ζα βαξχλεη είηε ηκεκαηηθά είηε εμ νινθιήξνπ ηα επφκελα έηε ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (2012-2015) θαη ησλ κηζζψζεσλ αθηλήησλ θαη 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ, πξέπεη λα εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ κε ην 

νπνίν επηβαξχλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δήκνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο, θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ αλά 

νηθνλνκηθφ έηνο ησλ αληίζηνηρσλ επηκέξνπο πνζψλ ηεο
2
. 

 

Αξηζκ. 19664/30/20-4-2011 εγθύθιηνο ηωλ Τπνπξγείωλ Δζωηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2362/1995, φπσο ηζρχεη, θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

π.δ. 113/2010, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ έγθξηζε ησλ πξάμεσλ αλάιεςεο πνιπεηψλ ππνρξεψζεσλ απφ 

ηνλ επνπηεχνληα Τπνπξγφ, δελ εθαξκφδνληαη ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, νη πξάμεηο ησλ νπνίσλ 

                                                

2 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ Ν. 4089/2012 «Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απαηηείηαη 

έγθξηζε ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ εθφζνλ ε αλαιακβαλφκελε ππνρξέσζε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000 €) 

επξψ. Δηδηθά γηα ηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο θνξείο 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε έγθξηζε παξέρεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Τπνρξεψζεηο 

Ο.Σ.Α. πνπ έρνπλ αλαιεθζεί, ρσξίο ηελ απαηηνχκελε πξνέγθξηζε δαπάλεο ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο, ζεσξνχληαη λφκηκεο». 
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ππφθεηληαη θαηά ην χληαγκα θαη ην λφκν κφλν ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο, πνπ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

εηδηθέο γηα απηνχο δηαηάμεηο. 

Καηά ηα ινηπά, γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δήκνπο, ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηζχξεη ε κε ηήξεζε 

ηεο λφκηκεο δηαδηθαζίαο θαη ηηο επζχλεο ησλ αηξεηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 

113/2010, φπσο εξκελεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2/91118/0026/2010. 

 

Αξηζκ. 2/91118/0026/29-12-2010 εγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

ε πεξίπησζε ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ή ηκεκαηηθά ηα επφκελα 

νηθνλνκηθά έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηζζψζεσλ αθηλήησλ, ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

εθδίδεηαη κεηά απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (άξζ.1Β παξ.4 λ.2362/1995) θαη ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ, γηα ηνπο ινηπνχο 

θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζ. 21 § 3 ηνπ λ.2362/1995, φπσο 

ηζρχεη. 

 

Αξηζκ. 3170/2012 θαη 23/2013 απνθάζεηο ηνπ VI Σκήκαηνο 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 ηνπ λ. 2362/1995, θαηά ην κέξνο πνπ απαηηνχλ πξνεγνχκελε έγθξηζε 

ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ γηα ηηο άλσ ησλ 50.000,00 επξψ πνιπεηείο ππνρξεψζεηο ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δελ επηδέρνληαη θακίαο ελαξκνληζκέλεο κε ην χληαγκα εξκελείαο θαη, σο 

αληίζεηεο πξνο ηηο αλσηέξσ ζπληαγκαηηθήο ηζρχνο δηαηάμεηο, είλαη αλίζρπξεο θαη κε εθαξκνζηέεο. 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 8
εο

 ΓΔΝ. ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΣΖ 17-4-2013 

Ζ απαίηεζε έγθξηζεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα θάζε δηελέξγεηα δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α. άλσ ησλ 50.000 

επξψ εηεζίσο πνπ βαξχλεη πεξηζζφηεξα έηε, παξεκπνδίδεη πξνδήισο, ελφςεη ηνπ αλσηέξσ ρξεκαηηθνχ 

νξίνπ, ηελ πξσηνβνπιία, ηελ ειεχζεξε δξάζε θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ζπλεπψο 

θαη εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ, ν κε ηελ αλσηέξσ ξχζκηζε ζεζπηδφκελνο έιεγρνο πξνζθξνχεη ζην άξζξν 102 

παξ. 4 ηνπ πληάγκαηνο. Καη’ αθνινπζίαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ.3 ηνπ λ.2362/1995, θαηά ην 

κέξνο πνπ απαηηνχλ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηηο 

άλσ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ 50.000 επξψ πνιπεηείο ππνρξεψζεηο ησλ Ο.Σ.Α., είλαη αλίζρπξεο θαη κε 

εθαξκνζηέεο. 

 

Άξζξν 37 ηνπ Ν. 4257/2014 

1. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2362/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Δηδηθά, γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ηα λνκηθά 

πξφζσπα απηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε έγθξηζε παξέρεηαη κε 

ηελ απφθαζε ηνπ απφ ην λφκν νξηδφκελνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπο, κε ηελ νπνία αλαιακβάλεηαη έθαζηε 

ππνρξέσζε ηέηνηνπ είδνπο. Ζ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Απηνηειή 

Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά ε ζρεηηθή δαπάλε.» 
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Αξηζκ. 212/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο, λα πιεξψζνπλ θαη’ εμαίξεζε ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο έηνπο 2013, ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη 

31.12.2011 ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ θαηά ηα ινηπά 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο απηψλ (αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4093/2012). 

Ζ δαπάλε, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο νπνίαο δελ πξνεγήζεθε ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

απφ ην Γήκαξρν, έρνπλ φκσο ηεξεζεί νη ινηπνί φξνη λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηάο ηεο θαη γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο έρεη ςεθηζηεί ηζφπνζε πίζησζε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 ηνπ 

Γήκνπ, κπνξεί θαη’ εμαίξεζε λα πιεξσζεί, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 1 εδ. α΄ ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Γ2 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012.  

 

Αξηζκ. 78/2012, 14/2014 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο ε έγθξηζε δηάζεζεο ηεο 

ζρεηηθήο πίζησζεο. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλάιεςεο ηεο δαπάλεο, ν αξκφδηνο 

δηαηάθηεο δίλεη ηελ έγθξηζή ηνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δέζκεπζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ νηθείνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Σν ζηάδην δε απηφ πξνεγείηαη θαη δηαθξίλεηαη απφ εθείλν ηεο δηνηθεηηθήο αλάιεςεο ηεο 

ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε 

ην είδνο ηεο δαπάλεο, αξκνδίνπ νξγάλνπ, πνπ ζπληζηά ηε γελεζηνπξγφ αηηία ηεο δαπάλεο θαη δεκηνπξγεί 

ππνρξέσζε πξνο πιεξσκή ηεο. Δπνκέλσο, γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απφ ηνπο Ο.Σ.Α. 

απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί αθελφο ε δεκνζηνλνκηθή αλάιεςε ηεο δαπάλεο, αθεηέξνπ ε δηνηθεηηθή 

αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, κε ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ην εθάζηνηε αξκφδην φξγαλν, ε κε 

ηήξεζε δε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο θαζηζηά ηε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο κε λφκηκε, αθνχ δελ πθίζηαηαη 

λφκηκα γελλεκέλε ππνρξέσζε.  

Με λφκηκε ε εληειιφκελε δαπάλε, θαζφζνλ ηφζν ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

αλάιεςε ηεο δαπάλεο θαη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

ελεξγήζεθαλ ζε ρξφλν πνιχ κεηαγελέζηεξν ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ (πέξαλ ησλ ηξηψλ 

κελψλ). 

 

Αξηζκ. 95/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ή δαπάλεο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη κία δαπάλε θαη δηαηίζεηαη ε 

αλαγθαία πίζησζε γηα ηελ πιεξσκή ηεο, πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά φισλ ησλ άιισλ δηαδηθαζηψλ 

πξαγκαηνπνίεζεο νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α.. Πεξαηηέξσ, ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ 

ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ εκθαλίδεη ηελ αθφινπζε ηδηαηηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ 

ηζρχεη γηα ηηο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ: Ζ αξκνδηφηεηα δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ θαη έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ 

αλήθεη θαηά θαλφλα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη θαη’ εμαίξεζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζην δήκαξρν, ελψ 

ε αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ (αλάιεςε δαπαλψλ θαηά ηελ νξνινγία ηνπ Λνγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α.) απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ. πλεπψο ζηνπο δήκνπο, δηαηάθηεο είλαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή, ην δεκνηηθφ 
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ζπκβνχιην, θαη ν δήκαξρνο, θαηά πεξίπησζε, ην έγγξαθν φκσο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ππνγξάθεηαη 

πάληα απφ ην δήκαξρν ή απφ ηνλ αληηδήκαξρν ζηνλ νπνίν απηφο έρεη κεηαβηβάζεη ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα. 

Γειαδή, ζε αληίζεζε κε ηα ηζρχνληα ζην δεκφζην, φπνπ ην ίδην φξγαλν (ν δηαηάθηεο) αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε θαη δηαζέηεη (δεζκεχεη) ηελ πίζησζε, ζηνπο δήκνπο ην φξγαλν πνπ δηαζέηεη (δεζκεχεη) ηελ 

πίζησζε δηαθνξνπνηείηαη θαηά θαλφλα απφ ην φξγαλν πνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε (Κιηκ. Πξνι. Δι. VII 

Σκ. 48/2012). Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δηαηάθηεο είλαη ν δήκαξρνο, απηφο ππνγξάθεη θαη ηελ 

ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαηάθηεο είλαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ή 

ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ν δήκαξρνο (ή ην λνκίκσο εμνπζηνδνηεζέλ απφ απηφλ φξγαλν) ππνγξάθεη πξφηαζε (ή 

έθζεζε) αλάιεςεο ππνρξέσζεο πξνο ηνλ αξκφδην δηαηάθηε (νηθνλνκηθή επηηξνπή ή δεκνηηθφ ζπκβνχιην). ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε, ην έγγξαθν ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο δελ έρεη ηελ κνξθή ηεο απφθαζεο, αιιά ηεο 

πξφηαζεο (ή έθζεζεο) ζηνλ δηαηάθηε, δεδνκέλνπ φηη ππνγξάθεηαη κελ απφ ην δήκαξρν, ε αξκνδηφηεηα φκσο 

έγθξηζεο ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο ηεο πίζησζεο αλήθεη ζε άιιν φξγαλν. Απφ φια ηα παξαπάλσ παξέπεηαη 

φηη ε εθ ησλ πζηέξσλ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ε δηάζεζε ηεο πίζησζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν, κε ηελ νπνία 

θαη ηειεηνχηαη ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, ζε ρξφλν, δειαδή, 

κεηαγελέζηεξν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο, δελ κπνξεί λα λνκηκνπνηήζεη απηή αλαδξνκηθά (βι. 

πξάμεηο VII Σκ Δι.πλ. 209, 114/2010, 205/2011, IV Σκ. 14,16,31,76/2011, πξβι. πξάμε Κιηκ. Πξνι. Δι. VII 

Σκ. 124/2012 θ.ά.) 

 

Αξηζκ. 49/2013, 185/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηνπο δήκνπο, δηαηάθηεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2362/1995 είλαη ε νηθνλνκηθή 

επηηξνπή, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, θαη ν δήκαξρνο, θαηά πεξίπησζε, ην έγγξαθν φκσο αλάιεςεο ηεο 

ππνρξέσζεο ππνγξάθεηαη πάληα απφ ην δήκαξρν (άξζξν 11 θαη 13 παξ. 3 β.δ. 17/5-15/6/1959) ή απφ 

ηνλ αληηδήκαξρν ζηνλ νπνίν απηφο έρεη κεηαβηβάζεη ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα (άξζξν 59 παξ. 1 λ. 

3852/2010). Γειαδή, ζε αληίζεζε κε ηα ηζρχνληα ζην δεκφζην, φπνπ ην ίδην φξγαλν (ν δηαηάθηεο) 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη δηαζέηεη (δεζκεχεη) ηελ πίζησζε, ζηνπο δήκνπο ην φξγαλν πνπ δηαζέηεη 

(δεζκεχεη) ηελ πίζησζε δηαθνξνπνηείηαη θαηά θαλφλα απφ ην φξγαλν πνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε 

(Κιηκ. Πξνι. Δι. VII Σκ. 48/2012). Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δηαηάθηεο είλαη ν δήκαξρνο, 

απηφο ππνγξάθεη θαη ηε ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, (άξζξν 158 παξ. 4 Κψδηθα Γήκσλ), 

ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαηάθηεο είλαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ν δήκαξρνο (ή 

ην λνκίκσο εμνπζηνδνηεζέλ απφ απηφλ φξγαλν) ππνγξάθεη πξφηαζε (ή έθζεζε) αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

πξνο ηνλ αξκφδην δηαηάθηε (νηθνλνκηθή επηηξνπή ή δεκνηηθφ ζπκβνχιην). ηε δεχηεξε σο άλσ 

πεξίπησζε, ην έγγξαθν ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ην νπνίν πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

π.δ/ηνο 113/2010, δελ έρεη ηελ κνξθή ηεο απφθαζεο, αιιά ηεο πξφηαζεο (ή έθζεζεο) ζην δηαηάθηε, 

δεδνκέλνπ φηη ππνγξάθεηαη κελ απφ ην δήκαξρν, ε αξκνδηφηεηα φκσο έγθξηζεο ηεο δαπάλεο θαη 

δηάζεζεο ηεο πίζησζεο αλήθεη ζε άιιν φξγαλν. Απφ φια ηα παξαπάλσ παξέπεηαη φηη ε εθ ησλ πζηέξσλ 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ε δηάζεζε ηεο πίζησζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν, κε ηελ νπνία θαη ηειεηνχηαη ε 

δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, ζε ρξφλν, δειαδή, κεηαγελέζηεξν ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο, δελ κπνξεί λα λνκηκνπνηήζεη απηή αλαδξνκηθά (βι. πξάμεηο VII Σκ 
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Δι.πλ. 209, 114/2010, 205/2011, IV Σκ. 14, 16, 31, 76/2011, πξβι. πξάμε Κιηκ. Πξνι. Δι. VII Σκ. 

124/2012 θ.ά.). 

 

Αξηζκ. 128, 183, 262/2013, 10, 264/2014 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην 

VII Σκήκα 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α. απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο ε έγθξηζε 

δηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλάιεςεο ηεο δαπάλεο, ν 

αξκφδηνο δηαηάθηεο δίλεη ηελ έγθξηζή ηνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δέζκεπζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Σν ζηάδην απηφ πξνεγείηαη θαη δηαθξίλεηαη απφ εθείλν ηεο δηνηθεηηθήο αλάιεςεο ηεο 

ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε 

ην είδνο ηεο δαπάλεο, αξκνδίνπ νξγάλνπ, πνπ ζπληζηά ηελ γελεζηνπξγφ αηηία ηεο δαπάλεο θαη δεκηνπξγεί 

ππνρξέσζε πξνο πιεξσκή ηεο. Δπνκέλσο, γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απφ ηνπο Ο.Σ.Α. 

απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε δεκνζηνλνκηθή αλάιεςε ηεο δαπάλεο θαη ε δηνηθεηηθή αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο 

ππνρξέσζεο, κε ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ην εθάζηνηε αξκφδην φξγαλν, ε κε ηήξεζε δε ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο, θαζηζηά ηε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο κε λφκηκε, αθνχ δελ πθίζηαηαη λφκηκα γελλεκέλε 

ππνρξέσζε (βι. Πξ. VII Σκεκ. 53/2012). 

Πεξαηηέξσ, ζηελ πεξίπησζε κε εθηέιεζεο, είηε ελ φισ, είηε ελ κέξεη, ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζην 

νηθνλνκηθφ έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη, εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά αλαθιεηηθή απφθαζε ηνπ δηαηάθηε θαη 

δηαγξάθεηαη νιηθά ή κεξηθά ην πνζφ πνπ δεζκεχηεθε. Με ηελ έλαξμε ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

δεζκεχεηαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, πίζησζε, κε λέα απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ηζφπνζε κε ην 

αλεμφθιεην κέξνο ησλ αλαιήςεσλ πνπ αλαηξάπεθαλ ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ λέεο αλαιήςεηο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν ζε βάξνο ηνπ ελαπνκείλαληνο ππνινίπνπ (βι. πξάμε VII Σκήκ. 192/2011). 

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε απηή, ε δεκνζηνλνκηθή αλάιεςε πνπ έιαβε ρψξα ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ 

έηνο αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά κε απφθαζε ηνπ δηαηάθηε, ελψ ε πίζησζε πνπ δεζκεχηεθε γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δαπάλε δηαγξάθεηαη απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία. Αθνινχζσο, ε απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο 

αλάιεςεο ηεο δαπάλεο, ε νπνία αλαθιήζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο παχεη λα πθίζηαηαη ιφγσ κε 

εθηέιεζήο ηεο θαη δελ παξάγεη πιένλ έλλνκα απνηειέζκαηα. (βι. Πξ. 249/2011 VII Tκεκ. Δι.πλ.). 

 

Αξηζκ. 158/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο δαπάλεο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη κηα δαπάλε θαη δηαηίζεηαη ε αλαγθαία 

πίζησζε γηα ηελ πιεξσκή ηεο, πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά φισλ ησλ άιισλ δηαδηθαζηψλ πξαγκαηνπνίεζεο 

νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α. Πεξαηηέξσ, κεηά ηελ αλάιεςε ηεο δαπάλεο απφ ην δήκαξρν θαη ηελ 

θαηαρψξεζε ηεο έθζεζεο αλάιεςεο ηεο δαπάλεο ζην βηβιίν αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ, ν 

δήκαξρνο εληέιιεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, εθφζνλ απηή αλάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα απηνχ 

ή εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε απηήο απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, θαη' εθαξκνγή ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θψδηθα. Καηά ην ζηάδην δειαδή απηφ ηεο δηάζεζεο ηεο πίζησζεο, ν 

αξκφδηνο δηαηάθηεο δίλεη ηελ έγθξηζή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δαπάλεο θαη δεκηνπξγεί, κε ηνλ ηξφπν 

απηφ, ππνρξέσζε πξνο πιεξσκή ηεο. Δμάιινπ, πξηλ ηελ εθηέιεζε νηαζδήπνηε δαπάλεο απφ ηνπο Ο.Σ.Α. 
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απαηηείηαη επίζεο ε πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηε δηελέξγεηά ηεο, ε νπνία 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηεο αλαιήςεσο ηεο δαπάλεο θαη ε νπνία πξέπεη λα πξνεγείηαη ησλ 

γεγνλφησλ θαη ελεξγεηψλ εθείλσλ πνπ γελλνχλ γηα ηνλ Ο.Σ.Α. ηελ ππνρξέσζε αλάιεςεο ηεο δαπάλεο, 

δεδνκέλνπ φηη σο δηνηθεηηθή πξάμε ξπζκίδεη ελεζηψζεο ή κειινληηθέο ελέξγεηεο θαη φρη παξειζνχζεο. 

Σέινο, ε κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, δειαδή ε κε έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

πεξί δηελέξγεηαο ηεο δαπάλεο, ε κε αλάιεςε ηεο δαπάλεο θαη ε κε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, πξηλ 

απφ ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ ζηηο νπνίεο απηή ζηεξίδεηαη, κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ δηαηάθηε, θαζηζηά ηε δαπάλε κε λφκηκε, δηφηη ζπλεπάγεηαη ηε δέζκεπζε ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο λα ππάξρεη λφκηκα γελλεκέλε ππνρξέσζε. (βι. 

πξάμεηο VII Σκ Δι.πλ. 209, 114/2010, 205/2011, 79, 80/2012, πξβι. πξάμεηο Κιηκ. Πξνι. Δι. ζην VII Σκ. 95, 

112/2013, 124/2012 θ.ά.). 

 

Αξηζκ. 262/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απφ ηνπο δήκνπο απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε δεκνζηνλνκηθή 

αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο απφ ηνλ αξκφδην δηαηάθηε, κε ηελ νπνία δεζκεχεηαη ε αλαγθαία 

πίζησζε, θαη, ελ ζπλερεία, ε δηνηθεηηθή αλάιεςε απηήο, κε ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ην εθάζηνηε 

αξκφδην φξγαλν, κε ηελ νπνία γελλάηαη ή βεβαηψλεηαη ε ζρεηηθή ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ έλαληη ηξίησλ, ε 

κε ηήξεζε δε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, θαζηζηά ηε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο κε θαλνληθή, αθνχ δελ 

πθίζηαηαη λφκηκα γελλεκέλε ππνρξέσζε (βι. 116, 53, 3/2012 VII Σκ. Δι.πλ., 185, 158, 97, 96, 95, 46, 

45, 42/2013, 226, 180, 173, 125, 124, 120, 78, 48/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ). 

ηελ πεξίπησζε κε εθηέιεζεο, είηε ελ φισ, είηε ελ κέξεη, ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζην νηθνλνκηθφ έηνο 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη, εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά αλαθιεηηθή απφθαζε ηνπ δηαηάθηε θαη δηαγξάθεηαη νιηθά ή 

κεξηθά ην πνζφ πνπ δεζκεχηεθε. Με ηελ έλαξμε δε ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ έηνπο δεζκεχεηαη, θαηά 

πξνηεξαηφηεηα, πίζησζε, κε λέα απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ηζφπνζε κε ην αλεμφθιεην κέξνο ησλ 

αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Με ην π.δ/κα 113/2010 ζεζπίδεηαη κηα 

λέα δηαδηθαζία αλάιεςεο δαπαλψλ πνπ δελ εθηειέζηεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ή ελ κέξεη θαηά ηα 

παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε, νη νπνίεο πξέπεη λα εγγξάθνληαη ζηνπο ίδηνπο ή ζε αληίζηνηρνπο θσδηθνχο 

αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη λα δεζκεχνληαη εθ λένπ κε ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο, 

έηζη ψζηε λέεο ππνρξεψζεηο λα αλαιακβάλνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνκέλεη ππφινηπν ηεο 

ζπλνιηθήο πίζησζεο πνπ έρεη εγγξαθή ζηνλ νηθείν θσδηθφ αξηζκφ (βι. Δι.πλ., Κι.Πξ.Δι.Γαπαλψλ ζην 

IV Σκ. πξάμε 10/2012). κσο, εηδηθά γηα ηνπο δήκνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη αθφκε αιιάμεη ν ηξφπνο 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, νη πηζηψζεηο γηα ηελ πιεξσκή νθεηιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε εμαθνινπζνχλ λα εγγξάθνληαη ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 81 ηεο θαηεγνξίαο 

εμφδσλ «Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ (Π.Ο.Δ.)» (βι. 116/2012, 249, 205, 193, 192/2011 VII Σκ. Δι.πλ., 

183, 158/2013, 120, 93/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ). 

Με θαλνληθή ε δαπάλε πνπ αθνξά θαηαβνιή απφ ην δήκν απνδεκίσζεο ζηνπο ηδηνθηήηεο 

απαιινηξηνχκελνπ αθηλήηνπ, θαζφζνλ δελ πθίζηαηαη λφκηκα γελλεκέλε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ, δηφηη ηεο 

έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (λνκηθή δέζκεπζε), κε ηελ νπνία θεξχρζεθε 
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ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ηνπ αθηλήηνπ, δελ είρε πξνεγεζεί, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ 

Γεκάξρνπ πεξί αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ε δέζκεπζε, απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ηεο 

αλαγθαίαο πίζησζεο, απφ ηηο εγγεγξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο απηνχ, 

(δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε). Δλ ζπλερεία, αθνχ ε σο άλσ δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε δελ εθηειέζηεθε εληφο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζα έπξεπε ζε θάζε επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο απηή λα αλαηξαπεί κε ζρεηηθή 

αλαθιεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη κε ηελ έλαξμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο λα εθδνζεί 

λέα απφθαζε δέζκεπζεο ηζφπνζεο, εγγεγξακκέλεο ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ, πίζησζεο.  

Πεξαηηέξσ, ε δαπάλε είλαη κε λφκηκε δηφηη, σο νθεηιή παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, έπξεπε λα 

βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Κσδηθνχ Αξηζκνχ 81 ηεο θαηεγνξίαο εμφδσλ «Πιεξσκέο Τπνρξεψζεσλ 

(Π.Ο.Δ.)» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θη φρη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Κσδηθνχ Αξηζκνχ 7111 

«Απαιινηξηψζεηο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ».  

 

Αξηζκ. 119/2015 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ησλ δήκσλ απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο ε έθδνζε 

απφθαζεο αλάιεςεο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο απφ ηνλ αξκφδην δηαηάθηε (δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε). 

Καηά ην αλσηέξσ ζηάδην ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο, ν αξκφδηνο δηαηάθηεο δίλεη ηελ 

έγθξηζή ηνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δέζκεπζε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθείνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηε, δηαθξηηή ηεο δεκνζηνλνκηθήο, δηνηθεηηθή 

αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο (λνκηθή δέζκεπζε), πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ έθδνζε απφθαζεο ηνπ θαηά 

πεξίπησζε αξκνδίνπ νξγάλνπ, κε ηελ νπνία γελλάηαη ή βεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε έλαληη ηξίησλ (πξβι. 

Δι. πλ., Οι. πξαθη. 5εο Γελ.πλ./8.2.2006, ζέκα Γ΄). ε θάζε πεξίπησζε, ε εγγεγξακκέλε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πίζησζε δελ πξέπεη λα δεζκεχεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζην ζχλνιφ ηεο, αιιά κφλν γηα 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην χςνο ηεο πξαγκαηηθήο δαπάλεο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε θνξά ε εθάζηνηε 

δηνηθεηηθή αλάιεςε ππνρξέσζεο. Σνχην ζπλάγεηαη εμ αληηδηαζηνιήο απφ ην άξζξν 9 παξ. 3 ηνπ π.δ/ηνο 

113/2010, ην νπνίν πεξηνξηζηηθψο αλαθέξεη σο κνλαδηθή πεξίπησζε επηηξεπηήο ζπλνιηθήο 

δεκνζηνλνκηθήο δέζκεπζεο ηεο πίζησζεο απφ ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κφλν ηηο δαπάλεο 

πιεξσκήο ησλ κηζζσκάησλ γηα ηε ρξήζε αθηλήησλ απφ ην Γεκφζην. πλεπψο, ππφ ην ηζρχνλ ζχζηεκα 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ε απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δέζκεπζεο ησλ νηθείσλ πηζηψζεσλ δελ 

επηηξέπεηαη, επί πνηλή κε θαλνληθφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο δαπάλεο, λα απνζπλδέεηαη απφ ηε δηνηθεηηθή 

αλάιεςε ππνρξέσζεο, πνπ απνηειεί άιισζηε θαη ηε λφκηκε αηηία πξαγκαηνπνίεζήο ηεο (δαπάλεο), είηε 

απηή είλαη ζχκβαζε είηε κνλνκεξήο δηνηθεηηθή πξάμε, αιιά λα ηειεί ζε άκεζε ελφηεηα θαη αληηζηνηρία πξνο 

απηήλ, εθδηδφκελε θάζε θνξά πνπ απηφ παξίζηαηαη αλαγθαίν, δειαδή θάζε θνξά πνπ γελλάηαη λνκηθή 

ππνρξέσζε ζπλεπαγφκελε δεκφζηα δαπάλε (βι. Πξ. Κιηκ. ζην VII Σκ. 203/2014). 

Ζ ειεγρφκελε δαπάλε παξίζηαηαη κε θαλνληθή, θαζφζνλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο δεζκεχηεθε κε 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ζχλνιν ηεο εγγεγξακκέλεο ζηνλ Κ.Α.Δ. πίζησζεο, ε νπνία, 

παξέκεηλε δεζκεπκέλε γηα νιφθιεξν ην εγγεγξακκέλν πνζφ, έσο ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. κσο, ε 

απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δέζκεπζεο, κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη έλαληη ησλ ηξίησλ ππνρξέσζε γηα 

πιεξσκή, πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρε, σο πξνο ην χςνο ηεο δαπάλεο, κε ηελ εθάζηνηε απφθαζε 
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δηνηθεηηθήο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ελψ δελ επηηξέπεηαη θαηαξρήλ λα αλαιακβάλεηαη, εθ ησλ πξνηέξσλ, 

ην εγγεγξακκέλν ζ’ απηήλ πνζφ ζην ζχλνιφ ηνπ, παξά κφλν γηα ηηο ξεηψο πξνβιεπφκελεο θαη 

πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο ζην λφκν πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο δελ εκπίπηεη ε ειεγρφκελε δαπάλε. 

 

Αξηζκ. 139/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Αλαθνξηθά κε ην γεγνλφο φηη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο δελ επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή 

πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο νχηε ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ςήθηζε 

ηεο δαπάλεο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ην Κιηκάθην θξίλεη φηη ε απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ εκπεξηέρεη ηελ ςήθηζε (δηάζεζε) ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηελ 

επίκαρε δαπάλε, ελψ ε παξάιεηςε ηεο πξνζθφκηζεο ηεο αληίζηνηρεο πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

δελ αίξεη, θαηά ην κέξνο απηφ, ηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 336/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Αλαθνξηθά κε ην γεγνλφο φηη ε κε αξηζ. 594/31.12.2012 έθζεζε αλάιεςεο ηεο δαπάλεο έπεηαη ηφζν ηεο 

απφ 8.10.2012 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, φζν θαη ηεο 

απφ 18.12.2012 ζρεηηθήο ζχκβαζεο δελ αίξεη, θαηά ην κέξνο απηφ, ηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο (βι. πξάμε 

Κιηκ. Πξνι. Δι. Γαπ. ζην VII Σκ. 139/2013). 

Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε είλαη λφκηκε θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 97/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο ππάγνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 275 ηνπ λ. 

3852/2010, ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη 

αλ ηεξήζεθε ε πξνβιεπφκελε λφκηκε δηαδηθαζία ηνπ ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ σο πξνο ηελ αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη κία δαπάλε θαη δηαηίζεηαη ε αλαγθαία 

πίζησζε γηα ηελ πιεξσκή ηεο, πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά φισλ ησλ άιισλ δηαδηθαζηψλ πξαγκαηνπνίεζεο 

νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ησλ δεκνηηθψλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ. Πεξαηηέξσ, ζηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο 

ησλ δήκσλ ε αξκνδηφηεηα δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ θαη έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ αλήθεη θαηά θαλφλα ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ε αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (άξζξν 11 β.δ. 17/5-15/6/1959 αλαινγηθά εθαξκνδφκελν). πλεπψο 

ζηηο δεκνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο δηαηάθηεο είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηά πεξίπησζε, ην έγγξαθν φκσο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ππνγξάθεηαη  απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ εθ ησλ πζηέξσλ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ε δηάζεζε ηεο πίζησζεο 

απφ ην αξκφδην φξγαλν, κε ηελ νπνία θαη νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ζηηο 

δεκνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθφ θαλνληζκφ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, 

ζε ρξφλν, δειαδή, κεηαγελέζηεξν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο, δελ κπνξεί λα λνκηκνπνηήζεη απηή 

αλαδξνκηθά. 
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Ζ επίκαρε δαπάλε δελ αλαιήθζεθε λνκίκσο, δηφηη, ηφζν ε αλάζεζε φζν θαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 

έγηλαλ, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ, πεξί αλάιεςεο ηεο δαπάλεο, δειαδή ζε ρξφλν πξφηεξν ηεο 

ιήςεο ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο (δηαηάθηε ελ πξνθεηκέλσ) πεξί 

έγθξηζεο ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, ε εθ ησλ πζηέξσλ έθδνζε ηεο νπνίαο, δελ 

κπνξεί, λα λνκηκνπνηήζεη ηε ζρεηηθή δαπάλε αλαδξνκηθά. 

 

Αξηζκ. 146/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γελ θαζίζηαηαη παξάλνκε ε δηελέξγεηα δαπάλεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο απφ λνκηθφ πξφζσπν, πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην κεηξψν θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, θαζφζνλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 113/2010 εκπίπηνπλ κφλν 

νη θνξείο πνπ ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ εληφο 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

πσο πξνθχπηεη απφ ην Μεηξψν Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή, νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) απνηεινχλ λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνηλσθειή ραξαθηήξα θαη εηδηθφηεξα δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ 

ζθνπνχ, νη νπνίεο δηέπνληαη θαηαξρήλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εθηφο εάλ απφ δηάηαμε 

λφκνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά (απνθ. VI Tκ. Δι. πλ. 2657/2012, 754/2013), δελ πεξηιακβάλνληαλ θαηά ηνλ 

θξίζηκν ρξφλν ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε κε ηήξεζε ελ πξνθεηκέλσ ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζηνλνκηθήο αλάιεςεο ηεο 

δαπάλεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, θαζψο θαη ηεο αλαηξνπήο ηεο δελ θαζηζηά ηελ εληειιφκελε 

δαπάλε παξάλνκε, θαζφζνλ ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα ηελ Γ.Δ.Τ.Α., 

αθνχ θαηά ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο δελ πεξηιακβαλφηαλ ζην Μεηξψν θνξέσλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 

 

Αξηζκ. 122/2013 πξάμε ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ θαη 175/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ 

Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο απνηεινχλ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ, 

πνπ ε ζχζηαζή ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1069/1980, δηέπνληαη δε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ελ ιφγσ λφκνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Γεκνηηθνχ 

Κψδηθα. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο 

θαλνληζκνχ πνπ ηε ξπζκίδεη, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ β.δ. ηεο 17 Μαΐνπ/15 Ηνπλίνπ 1959 (Α΄ 114), νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη ην ινγηζηηθφ ησλ δήκσλ (Κιηκ. Πξνι. VII Σκ. 131/2012). 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο ε έγθξηζε δηαζέζεσο ηεο 

ζρεηηθήο πηζηψζεσο. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλάιεςεο ηεο δαπάλεο, ν αξκφδηνο 

δηαηάθηεο, δίλεη ηελ έγθξηζή ηνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δέζκεπζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ζπληάζζεηαη έθζεζε αλάιεςεο ηεο δαπάλεο. Σν ζηάδην δε απηφ πξνεγείηαη θαη δηαθξίλεηαη απφ εθείλν ηεο 

δηνηθεηηθήο αλάιεςεο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ 

θαηά πεξίπησζε (π.ρ. θαηαθπξσηηθή απφθαζε ζηελ πεξίπησζε δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ), αλάινγα κε ην 
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είδνο ηεο δαπάλεο, αξκνδίνπ νξγάλνπ, πνπ ζπληζηά ηελ γελεζηνπξγφ αηηία ηεο δαπάλεο θαη δεκηνπξγεί 

ππνρξέσζε πξνο πιεξσκή ηεο. Δπνκέλσο, γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απφ ηηο Γ.Δ.Τ.Α. 

απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε, αθελφο δεκνζηνλνκηθή αλάιεςε ηεο δαπάλεο απφ ην δηαηάθηε, αθεηέξνπ 

δηνηθεηηθή αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, κε ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ην εθάζηνηε αξκφδην 

φξγαλν, ε κε ηήξεζε δε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, δειαδή ε ζχληαμε ηεο έθζεζεο αλάιεςεο ηεο 

δαπάλεο, θαζηζηά ηε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο κε λφκηκε, θαζψο ζπλεπάγεηαη ηε δέζκεπζε ησλ πηζηψζεσλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο λα ππάξρεη λφκηκα γελλεκέλε ππνρξέσζε. (πξβι. πξάμεηο 

VII Σκ. 270/2008, 53, 79, 80/2012, πξάμε Κι. Πξνι. Δι. VII Σκ. 294/2013). 

 

 

Αξηζκ. 34/2014 Πξάμε VII Σκήκαηνο, 312/2014, 10, 94, 123/2015 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ 

Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, απνηεινχλ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ 

ζθνπνχ, αθνχ ε ζχζηαζή ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1069/1980 θαη δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο 

Γεκνηηθνχ Κψδηθα. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο (πνπ εκπεξηέρεη θαη ηελ 

νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε), ζε πεξίπησζε πνπ ν ππάξρσλ θαλνληζκφο δελ πεξηέρεη εηδηθή 

ξχζκηζε, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ β.δ. ηεο 17 Μαΐνπ/15 Ηνπλίνπ 1959, νη νπνίεο αθνξνχλ 

ζηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη ην ινγηζηηθφ ησλ δήκσλ (βι. VII Σκήκα Πξάμε 138/2008, 280/2011, 31/2012 

θ.ά.). 

χκθσλα κε ην β.δ. 17.5/15.6.1959, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα ηα λνκηθά 

πξφζσπα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, γηα ηνπο νπνίνπο (θνξείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο) εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 113/2010, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο ε έγθξηζε δηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο πηζηψζεσο. Καηά ην 

ζηάδην απηφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλάιεςεο ηεο δαπάλεο, ν αξκφδηνο δηαηάθηεο, δειαδή ν Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο (άξζξν 17 ηνπ λ. 1069/1980), δίλεη ηελ έγθξηζή ηνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε 

δέζκεπζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε αλάιεςεο ηεο δαπάλεο, 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά, κεηαμχ άιισλ, ε αηηία ηεο δαπάλεο, ελψ πξέπεη λα κλεκνλεχνληαη 

θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ή απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο επηρείξεζεο, ζηηο νπνίεο απηή 

ζηεξίδεηαη, έηζη ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε γέλλεζε θαη ε χπαξμε ηνπ ρξένπο. Σν ζηάδην δε απηφ πξνεγείηαη 

θαη δηαθξίλεηαη απφ εθείλν ηεο δηνηθεηηθήο αλάιεςεο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ θαηά πεξίπησζε (π.ρ. θαηαθπξσηηθή απφθαζε ζηελ πεξίπησζε 

δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ), αλάινγα κε ην είδνο ηεο δαπάλεο, αξκνδίνπ νξγάλνπ, πνπ ζπληζηά ηελ 

γελεζηνπξγφ αηηία ηεο δαπάλεο θαη δεκηνπξγεί ππνρξέσζε πξνο πιεξσκή ηεο. Δμάιινπ, ζε πεξίπησζε 

κε εθηέιεζεο (ελ φισ ή ελ κέξεη) ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη, ηφηε απηή αλαηξέπεηαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δηαηάθηε θαη δηαγξάθεηαη ην αληίζηνηρν 

πνζφ πνπ δεζκεχηεθε, ελψ κε ην λέν νηθνλνκηθφ έηνο δεζκεχεηαη κε λέα απφθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο ην αλεμφθιεην κέξνο ηεο πίζησζεο.  
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Δπνκέλσο, γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απφ ηηο Γ.Δ.Τ.Α. απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

δεκνζηνλνκηθή αλάιεςε ηεο δαπάλεο απφ ηνλ νηθείν δηαηάθηε θαζψο θαη δηνηθεηηθή αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο 

ππνρξέσζεο, κε ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ην εθάζηνηε αξκφδην φξγαλν, ελψ ζηελ πεξίπησζε 

αλεμφθιεηεο πίζησζεο εληφο ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απαηηείηαη ε αλαηξνπή ηεο αλαιεθζείζαο 

ππνρξέσζεο. Ζ κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, δειαδή ε ζχληαμε ηεο έθζεζεο αλάιεςεο ηεο 

δαπάλεο, θαζηζηά ηε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο κε λφκηκε, θαζψο ζπλεπάγεηαη ηε δέζκεπζε ησλ πηζηψζεσλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο λα ππάξρεη λφκηκα γελλεκέλε ππνρξέσζε (πξάμε VII Σκ. 

34/2014). 

 

Αξηζκ. 83/2015 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα δαπάλε πξνκήζεηαο απφ δεκνηηθή επηρείξεζε, σο ζπλνιηθφ πνζφ εμφδνπ, λνείηαη ην πνζφ ακνηβήο 

ηνπ πξνκεζεπηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (ηνλ νπνίν ν πξνκεζεπηήο σο ππνθείκελνο θαη 

ππφρξενο ζηνλ Φ.Π.Α. επηξξίπηεη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ιήπηε ησλ αγαζψλ, ελ πξνθεηκέλσ ζηε 

Γ..Δ.Τ.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 3 θαη 35 ηνπ 2859/2000, Φ.Δ.Κ. Α΄, 248). Ο κε 

ζπλππνινγηζκφο ηνπ Φ.Π.Α., ζπλεπάγεηαη έιιεηςε πίζησζεο, ε νπνία ειέγρεηαη απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην θαη θσιχεη ηε ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο. 

Με λφκηκε ε εληειιφκελε δαπάλε, θαζφζνλ ε πίζησζε πνπ έρεη εγγξαθεί ζε Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ, ηνλ νπνίν ζα βαξχλεη ε επίκαρε δαπάλε, αληηζηνηρεί ζην θαζαξφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 

έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε απηφ ν αλαινγνχλ Φ.Π.Α., κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ πνζφ εμφδνπ, δειαδή ην 

πνζφ πνπ ζα εθηακηεπζεί απφ ην ηακείν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. λα ππνιείπεηαη ηεο εγγεγξακκέλεο πίζησζεο.  

 

Αξηζκ. 81/2013 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ πιεξσκή θάζε δαπάλεο πξέπεη λα γίλεηαη ζε βάξνο εηδηθά πξνβιεθζείζαο γηα ην ζθνπφ απηφ 

πίζησζεο θαη επνκέλσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζίαο 

πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί θαη λα ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

αλαζέηνληνο Γήκνπ γηα ην ηκήκα ηνπιάρηζηνλ ηεο ππεξεζίαο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί κέρξη ην ηέινο 

ηνπο έηνπο. Ζ ελ ιφγσ πίζησζε κέζα ζηα φξηα ηεο νπνίαο ν δηαηάθηεο ζα θηλεζεί θαη ζα αλαιάβεη 

ππνρξεψζεηο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζα πξέπεη λα είλαη 

επαξθήο θαη λα παξέρεη αλά πάζα ζηηγκή δπλαηφηεηα εθηακίεπζεο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ (πξβι. Πξαθη. 

Οι. Διπλ. 5
εο

 Γ../9.2.2011, Πξάμεηο VII Σκ. Δι. πλ. 70, 132/2010, Απφθ. VI Tκ. 1992, 2785/2012, Σκ. 

Μείδνλνο–Δπηακεινχο χλζεζεο 2162/2011). 

 

Αξηζκ. 347/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με ηε δηάηαμε απηή (βι. θαη άξζξα 5 θαη 15 ηνπ λ. 2362/1995 θαη 3 θαη 9 ηνπ λ.δ/ηνο 496/1994) 

θαζηεξψλεηαη ε δεκνζηνλνκηθή αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πίζησζε 

πνπ εγγξάθεηαη ζε θάζε θσδηθφ αξηζκφ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ εθείλσλ πνπ θαηνλνκάδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ θσδηθφ απηφ 

αξηζκφ. ηαλ κεηαμχ ηνπ ζθνπνχ ηεο πίζησζεο πνπ θαζνξίδεηαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, φπσο ν ζθνπφο 
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απηφο εμεηδηθεχεηαη κε ηελ πεξηγξαθηθή δηαηχπσζε (θαηνλνκαζία) ηνπ ηίηινπ ηνπ νηθείνπ θσδηθαξίζκνπ θαη 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δαπάλεο, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί, δελ ππάξρεη ελλνηνινγηθή 

αληηζηνηρία, ηφηε ε δαπάλε απηή δελ κπνξεί λα βαξχλεη ηε ζπγθεθξηκέλε πίζησζε, ελψ ηπρφλ ππαγσγή 

ηεο ζε απηή, παξά ηελ έιιεηςε ηεο σο άλσ αληηζηνηρίαο, ηζνδπλακεί κε έιιεηςε πίζησζεο θαη απνηειεί 

ιφγν δηαθσιπηηθφ ηεο πιεξσκήο ηεο δαπάλεο. Ζ έιιεηςε πίζησζεο, κε ηελ νπνία εμνκνηψλεηαη θαη ε κε 

νξζή ππαγσγή ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ζηνλ πξνζήθνληα κε βάζε ηελ θαηνλνκαζία ηνπ θσδηθφ αξηζκφ, 

ειέγρεηαη θαηά ηελ άζθεζε πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηνπ νηθείνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην (άξζξα 17 παξ. 1 β θαη 21 παξ. 1 ηνπ π.δ. 774/1980, βι. Πξ. VII Σκ. 63/2012, 139/2011, 

152/2009, 297/2006). 

Καηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ, ε εληειιφκελε κε ην ππφ έιεγρν ρξεκαηηθφ 

έληαικα δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 6452 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, πνπ αθνξά ζπλδξνκέο ίληεξλεη, 

αληί απηνχ πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, κε ζπλέπεηα ε ειεγρφκελε δαπάλε λα κελ είλαη λφκηκε, 

γηα ην ιφγν απηφ. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ην ρξεκαηηθφ έληαικα δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 129/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη ηπρφλ εηδηθνί φξνη ηεο δηαθήξπμεο εξγαζίαο-ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηηο πηζηψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί ε ππφ αλάζεζε εξγαζία-ππεξεζία απνζθνπνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ ελεκέξσζε 

(πιεξνθφξεζε) ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ νχηε ηεο ζε ζπλέρεηα απηνχ ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. Δπνκέλσο, είλαη επηηξεπηή ε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο αλαηεζείζαο απφ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ ππεξεζίαο, αιιαγή ηεο πεγήο 

ρξεκαηνδφηεζεο απηήο, εθφζνλ βέβαηα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε λφκηκε δηαδηθαζία (πξβι. θαη πξάμεηο 

VΗΗ Σκ. 144/2007, 145/2006, Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ ζην VII Σκ. 192/2012). 

 

Αξηζκ. 45/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα δηελεξγήζεθαλ δχν αλνηθηνί δηαγσληζκνί γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο νδψλ, νη 

νπνίεο απνηεινχλ, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, νκνεηδείο 

ππεξεζίεο, δηφηη εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο δεκνηηθψλ νδψλ θαη 

πξννξίδνληαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηε ζπληήξεζε νδψλ ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή ελφηεηα θαη θαηά ηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν, ε δε ζπλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε γηα ηελ αλάζεζή ηνπο ππεξβαίλεη ην θαηψηαην 

φξην εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε αλσηέξσ παξνρή ππεξεζηψλ κε λνκίκσο κε 

βάζε ην χςνο ηεο δαπάλεο ηεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θαηάηκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νκνεηδψλ 

ππεξεζηψλ, δηελεξγήζεθε ρσξίο λα ηεξεζνχλ νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην π.δ. 

60/2007, κε ηελ απνζηνιή πεξηιήςεσο δηαθεξχμεσο ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

Δπηπξφζζεηα, νη εληειιφκελεο δαπάλεο δελ είλαη λφκηκεο θαη εθ ηνπ ιφγνπ φηη ε δεκνζηνλνκηθή αλάιεςε 

ησλ νηθείσλ δαπαλψλ έπεηαη ηεο δηνηθεηηθήο αλάιεςεο ησλ νηθείσλ ππνρξεψζεσλ θαη επίζεο νη 

ππνγξαθείζεο ζπκβάζεηο έπξεπε λα ππνβιεζνχλ ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ.  
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Αξηζκ. 120, 124, 125, 226/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII 

Σκήκα 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο ε δέζκεπζε ηεο αλαγθαίαο 

πηζηψζεσο. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλάιεςεο ηεο δαπάλεο, ν αξκφδηνο δηαηάθηεο, δίλεη 

ηελ έγθξηζή ηνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δέζκεπζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπληάζζεηαη 

πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά, κεηαμχ άιισλ, ε αηηία ηεο 

δαπάλεο, ελψ πξέπεη λα κλεκνλεχνληαη θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ή απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ 

Γήκνπ, ζηηο νπνίεο απηή ζηεξίδεηαη, έηζη ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε γέλλεζε θαη ε χπαξμε ηνπ ρξένπο. Σν 

ζηάδην απηφ πξνεγείηαη θαη δηαθξίλεηαη απφ εθείλν ηεο δηνηθεηηθήο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο, πνπ 

ζπλίζηαηαη ζηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ηεο δαπάλεο, 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, πνπ ζπληζηά ηελ γελεζηνπξγφ αηηία ηεο δαπάλεο θαη δεκηνπξγεί ππνρξέσζε πξνο 

πιεξσκή ηεο. Δπνκέλσο, γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε, 

δεκνζηνλνκηθή αλάιεςε ηεο δαπάλεο απφ ηνλ νηθείν δηαηάθηε θαη ε δηνηθεηηθή αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο 

ππνρξέσζεο, κε ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν. ε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο (ζπλνιηθά ή 

κεξηθά) ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη, ηφηε απηή 

αλαηξέπεηαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δηαηάθηε θαη δηαγξάθεηαη ην αληίζηνηρν πνζφ πνπ 

δεζκεχηεθε, ελψ κε ην λέν νηθνλνκηθφ έηνο δεζκεχεηαη κε λέα απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ην 

αλεμφθιεην κέξνο ηεο πίζησζεο. Ζ κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, δειαδή ε ζχληαμε ηεο 

πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ε αλαηξνπή απηήο, ζηελ πεξίπησζε αλεμφθιεηεο πίζησζεο εληφο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαζψο θαη ε ζχληαμε λέαο πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο, θαζηζηά ηε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο κε λφκηκε, δηφηη ζπλεπάγεηαη ηε δέζκεπζε ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο λα ππάξρεη λφκηκα γελλεκέλε ππνρξέσζε (πξβι. πξάμεηο VII Σκ. 

270/2008, 53, 79, 80/2012, βι. πξάμε Κιηκαθίνπ ειέγρνπ VII Σκήκαηνο 124/2012).  

 

Αξηζκ. 42, 45, 46/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο ε έγθξηζε δηάζεζεο ηεο 

ζρεηηθήο πίζησζεο. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλάιεςεο ηεο δαπάλεο, ν αξκφδηνο  

δηαηάθηεο, πνπ αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, είλαη ν Γήκαξρνο (άξζξν 13 ηνπ β.δ/ηνο 17.5/15.6.1959), δίλεη 

ηελ έγθξηζή ηνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δέζκεπζε ηεο νηθείαο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ζπληάζζεηαη έθζεζε αλάιεςεο ηεο δαπάλεο. Σν ζηάδην απηφ πξνεγείηαη θαη δηαθξίλεηαη απφ εθείλν ηεο 

δηνηθεηηθήο αλάιεςεο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ 

θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ηεο δαπάλεο, αξκνδίνπ νξγάλνπ, πνπ ζπληζηά ηελ γελεζηνπξγφ 

αηηία ηεο δαπάλεο θαη δεκηνπξγεί ππνρξέσζε πξνο πιεξσκή ηεο. Δπνκέλσο, γηα ηελ εθηέιεζε 

νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απφ ηνπο Ο.Σ.Α. απαηηείηαη αθελφο κελ ε πξνεγνχκελε δεκνζηνλνκηθή αλάιεςε 

ηεο δαπάλεο απφ ηνλ νηθείν δηαηάθηε θαη αθεηέξνπ ε δηνηθεηηθή αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, κε 

ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ην εθάζηνηε αξκφδην φξγαλν, ε κε ηήξεζε δε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο 
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θαζηζηά ηε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο κε λφκηκε, αθνχ δελ πθίζηαηαη λφκηκα γελλεκέλε ππνρξέσζε (βι. 

πξάμεηο VII Σκ. 53, 79, 80, 116/2012, 249/2011, Κι. ζην VII Tκ. 124, 180/2012). 

 

Αξηζκ. 217/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ εληειιφκελε δαπάλε δελ είλαη λφκηκε, δηφηη, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο δελ πξνεγήζεθε ε 

δηαδηθαζία αλάιεςήο ηεο απφ ην Γήκαξρν, ε ηήξεζε ηεο νπνίαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε δέζκεπζε ηεο 

πίζησζεο, ζε βάξνο ηεο νπνίαο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δαπάλε, ε δε ηειηθψο ζπληαρζείζα 

πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, έπεηαη ηφζν ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

ηεο πξνκήζεηαο, φζν θαη ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηεο δαπάλεο θαη 

δηάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πίζησζεο, αιιά θαη ησλ εθδνζέλησλ ηηκνινγίσλ. 

 

Αξηζκ. 226/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε πξνκήζεηαο, θαζφζνλ ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο έπεηαη ηεο απφθαζεο 

αλάζεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, ησλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο, θαζψο θαη ησλ ηηκνινγίσλ θαη απνδείμεσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

Αξηζκ. 209/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ έθδνζε ηεο πξάμεο αλάιεςεο δαπάλεο, πνπ αθνξά ζε εθηέιεζε εξγαζηψλ, πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, ελψ ηπρφλ έθδνζή ηεο κεηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δελ κπνξεί λα λνκηκνπνηήζεη ηε δαπάλε. 

 

Αξηζκ. 47/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

χκθσλα κε ηε δεκνζηνλνκηθή αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ, ε πίζησζε πνπ εγγξάθεηαη ζε θάζε 

θσδηθφ αξηζκφ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δαπαλψλ εθείλσλ πνπ θαηνλνκάδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ θσδηθφ απηφ αξηζκφ. ηαλ κεηαμχ ηνπ 

ζθνπνχ ηεο πίζησζεο πνπ θαζνξίδεηαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, φπσο ν ζθνπφο απηφο εμεηδηθεχεηαη κε ηελ 

πεξηγξαθηθή δηαηχπσζε (θαηνλνκαζία) ηνπ ηίηινπ ηνπ νηθείνπ θσδηθαξίζκνπ, θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

δαπάλεο, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί, δελ ππάξρεη ελλνηνινγηθή αληηζηνηρία, ηφηε ε δαπάλε απηή 

δελ κπνξεί λα βαξχλεη ηε ζπγθεθξηκέλε πίζησζε, ελψ ηπρφλ ππαγσγή ηεο ζε απηή, παξά ηελ έιιεηςε ηεο 

σο άλσ αληηζηνηρίαο, ηζνδπλακεί κε έιιεηςε πίζησζεο θαη απνηειεί ιφγν πνπ θσιχεη ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 192, 193/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Νφκηκα ε πιεξσκή δαπάλεο πνπ αλαιήθζεθε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη δελ εμνθιήζεθε κέρξη ηελ ιήμε 

ηνπ, βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 811 – ΠΟΔ, δηφηη απφ ηελ 1-1-2011 θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, δελ έρεη αιιάμεη ν 

ηξφπνο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ αλεμφθιεησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ εμαθνινπζεί λα γίλεηαη ζηνπο θσδηθνχο ηεο θαηεγνξίαο 81 (ΠΟΔ).  
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Αξηζκ. 193/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ο πξντζηάκελνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, κε ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο, νθείιεη λα κελ θαηαρσξεί λέεο 

αλαιήςεηο ππνρξέσζεο, εάλ δελ έρεη δεζκεπζεί, κε λέεο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, πίζησζε 

ηζφπνζε κε ην αλεμφθιεην κέξνο ησλ αλαιήςεσλ, πνπ έρνπλ αλαηξαπεί ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο, σο κε εθηειεζζείζεο. Ζ αξκνδηφηεηα δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ θαη έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ αλήθεη 

θπξίσο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Σν έγγξαθν αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο (Π.Α.Τ.) ππνγξάθεηαη απφ ην 

Γήκαξρν.  

ηαλ δηαηάθηεο είλαη ν Γήκαξρνο, απηφο ππνγξάθεη θαη ηε ζρεηηθή Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, 

ελψ φηαλ δηαηάθηεο είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ν Γήκαξρνο (ή ην 

εμνπζηνδνηεζέλ απφ απηφλ φξγαλν) ππνγξάθεη Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πξνο ηνλ αξκφδην 

δηαηάθηε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην έγγξαθν ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, δελ έρεη ηε κνξθή ηεο 

απφθαζεο, αιιά ηεο πξφηαζεο ζην δηαηάθηε, δεδνκέλνπ φηη ππνγξάθεηαη απφ ην Γήκαξρν, ε 

αξκνδηφηεηα φκσο έγθξηζεο ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο ηεο πίζησζεο αλήθεη ζε άιιν φξγαλν.  

 

Αξηζκ. 3/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Οη δαπάλεο, πνπ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ηε .Α.Σ.Α., αθνξνχλ ζε πξνκήζεηεο κνλίκσλ 

εμνπιηζηηθψλ κέζσλ ή κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηερληθνχ ή αλαδηνξγάλσζεο ππεξεζηψλ, ή ζε πξνκήζεηεο 

θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ, πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα θαηαζθεπέο κνλίκσλ ή εκηκνλίκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή έξγσλ. Κάζε άιιε δαπάλε, πνπ βαξχλεη πίζησζε απφ ηε .Α.Σ.Α., είλαη κε λφκηκε. 

Νφκηκα νη παξαθάησ πξνκήζεηεο βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηεο .Α.Σ.Α.: 

- πξνκήζεηα Ζ/Τ, ειεθηξνληθψλ θαη ινγηζκηθψλ θιπ. ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο 

κεραλνξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ, 

- πξνκήζεηα δηαθφξσλ κεραλεκάησλ (αληιία ςεθαζηηθνχ ηχπνπ Σ.F., παικηθφ ηξηβείν, γελλήηξηα 1.000 

W), 

- πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ (νηθνδνκηθφ θαξφηζη, ριννθνπηηθφ κεράλεκα). 

- Οη πξνκήζεηεο δηαθφξσλ εηδψλ εμνπιηζκνχ θήπνπ (ιάζηηρα πνηίζκαηνο, βάλεο, ζηαι, ζσιήλεο, ηαθ, 

ξαθφξ, βξχζεο, θάλνπιεο, ζηιηθφλεο θιπ.) θαη 

-ε πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ εμνπιηζκνχ (θηάιε νμπγφλνπ, θηάιε αζεηηιίλεο, κεδνχξεο ησλ 7 κέηξσλ), 

δελ κπνξεί λα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηεο .Α.Σ.Α., θαζφζνλ αθνξνχλ ζε αλαιψζηκα είδε. 

 

Αξηζκ. 48/2011 πξάμε Β΄ Κιηκαθίνπ 

Οη πξνκήζεηεο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη νη εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ (εθζθαθέα θαη θνξηεγνχ 

εθθέλσζεο βφζξσλ) δελ κπνξνχλ λα βαξχλνπλ πηζηψζεηο ηεο ΑΣΑ. 

 

Αξηζκ. 79/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 
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Ζ δαπάλε γηα ηε δηνξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή πνιηηηζηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ, δελ κπνξεί 

λα βαξχλεη ηνπο θεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ, αιιά ηα ηαθηηθά έζνδά 

ηνπο. 

 

Αξηζκ. 12/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Χο δαπάλεο, πνπ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΣΑ), 

λννχληαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζε πξνκήζεηεο κνλίκσλ εμνπιηζηηθψλ κέζσλ ή κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

ηερληθνχ ή αλαδηνξγαλψζεσο ππεξεζηψλ, ή ζε πξνκήζεηεο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ, πξννξηδνκέλσλ 

απνθιεηζηηθά γηα θαηαζθεπέο κνλίκσλ ή εκηκνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ ή έξγσλ. Κάζε άιιε δαπάλε, ζηα 

πιαίζηα ησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Ο.Σ.Α., πνπ αληιεί ζρεηηθή πίζησζε απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, είλαη κε λφκηκε (βι. πξάμε VII Σκ. 3/2010). 

Με απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ αλαηέζεθε απεπζείαο ε πξνκήζεηα πιηθψλ (γηξιάληεο είηε απφ απιφ 

θσηνζσιήλα είηε θσηνζσιήλα led, επίζηπια απφ θσηνζσιήλα led θαη γηξιάληεο κε ιάκπεο) γηα ηηο 

αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη επέθηαζεο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ενξηαζηηθνχ δηάθνζκνπ ηνπ 

Γήκνπ, ελψ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε πιεξσκή απηήο λα γίλεη απφ δηαζέζηκν 

ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ (.Α.Σ.Α.). 

Ζ εληειιφκελε δαπάλε, πνπ αθνξά ζε πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ εηδψλ θαη ιακπηήξσλ, είλαη κε λφκηκε, 

θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ εηδψλ, πνπ ζαθψο δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηνξηζηηθά 

αλαθεξφκελεο δαπάλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη λνκίκσο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ 

(.Α.Σ.Α.). 

 

Αξηζκ. 84/2007 πξάμε Β΄ Κιηκαθίνπ 

Με λφκηκε ε ρξεκαηνδφηεζε απφ .Α.Σ.Α. ησλ εμήο δαπαλψλ: 

- νξγάλσζε ζπλαπιίαο,  

- πιεξσκήο εξγαζίαο γηα ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα,  

- πξνκήζεηα επίπισλ θαη  

- έμνδα παξάζηαζεο, 

δηφηη δελ ζεσξνχληαη επελδπηηθέο δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 192/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δίλαη επηηξεπηή ε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ δήκνπ, ε αιιαγή ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ (βι. Δι.πλ., VII Σκ. 

πξάμ. 144/2007). Ζ αιιαγή ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπ, 

πξνυπνζέηεη, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αληίζηνηρε αλακφξθσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 

Γελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο ε αιιαγή, θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ηεο πεγήο 

ρξεκαηνδφηεζεο απηνχ. Ζ αιιαγή απηή δηελεξγείηαη θαηά ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία αλακφξθσζεο 
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ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη αλάιεςεο ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ, ρσξίο λα 

απαηηείηαη, πεξαηηέξσ, θαη αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζφζνλ, φπσο 

αξκνδίσο βεβαηψλεηαη, κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλσηέξσ 1νπ ινγαξηαζκνχ, νη εξγαζίεο ηνπ 

έξγνπ δηεθφπεζαλ. Δλφςεη ηνχησλ, αθνχ ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ, λνκίκσο 

ηα Γ.Δ. & Ο.Δ. έρνπλ ππνινγηζζεί ζε πνζφ 28% επί ησλ ηηκψλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ, κε ηνλ αλσηέξσ 1ν 

ινγαξηαζκφ, εξγαζηψλ, νη δε θξαηήζεηο πνπ νθείινληαη απφ ηελ αλάδνρν ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

επηβαιιφκελεο ζηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηηο ελ ιφγσ πηζηψζεηο έξγα. 

Σν ρξεκαηηθφ έληαικα πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

 

ΚΑΣΑΣΜΖΖ 

 

Αξηζκ. 268, 278, 292, 297, 303 θαη 326/2009 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Ζ θαηάηκεζε έξγνπ αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα ηζρχεη γηα δεκφζηα ηερληθά έξγα θαη δελ αθνξά ζε εξγαζίεο, 

πξνκήζεηεο θαη κειέηεο. 

 

Αξηζκ. 104/2012, 218/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ δπλαηφηεηα ηεο θαη’ εμαίξεζε αλαγξαθήο ζην δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαηαηκεκέλσλ πηζηψζεσλ, 

αθνξά, θαηά ηε ξεηή δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ λ.2539/1997, φπσο ηζρχεη, κφλν ζηα έξγα θαη 

ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ εθπνλνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ζε δηαθνξεηηθά δεκνηηθά ή ηνπηθά 

δηακεξίζκαηα. 

 

Αξηζκ. 218/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε εληαίν έξγν ζε δπν δηαθνξεηηθά έξγα, ρσξίο λα πξνθχπηεη εθηέιεζε απηψλ ζε 

δηαθνξεηηθά δεκνηηθά ή ηνπηθά δηακεξίζκαηα. Ζ αλάζεζε ησλ έξγσλ απηψλ θαηφπηλ δηελέξγεηαο δχν 

επηκέξνπο αλνηθηψλ δηαγσληζκψλ δελ δεκηνπξγεί πξφβιεκα λνκηκφηεηαο ησλ εληειιφκελσλ κε ηα 

ειεγρφκελα ρξεκαηηθά εληάικαηα δαπαλψλ, θαζφζνλ δελ θαηαζηξαηεγήζεθαλ νη δηαηάμεηο πεξί 

δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 73/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δίλαη λφκηκε ε θαηάηκεζε ησλ δεκνηηθψλ έξγσλ, κε αλαγξαθή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ δήκνπ 

θαηαηκεκέλσλ πηζηψζεσλ, γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα έξγα απηά εθηεινχληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηεο ίδηαο δεκνηηθήο ελφηεηαο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ θάζε έξγνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10.271,46 επξψ, πνπ ηίζεηαη σο φξην γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε απφ ηνπο 

δήκνπο ηεο θαηαζθεπήο κηθξψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

 

Αξηζκ. 392, 393, 394/2009, 404, 444/2010, 152, 163/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 
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Σα ζπλερηδφκελα, απφ πξνεγνχκελα έηε, έξγα δηαηεξνχλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο (απφ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή 

άπνςε) θαη δελ απνηεινχλ εληαίν έξγν, κε ηα λέα έξγα πνπ πξνβιέθζεθαλ ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

Αξηζκ. 130/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί εάλ ζπληξέρεη κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ έξγσλ πεξίπησζε κε λφκηκεο 

θαηάηκεζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ηα έξγα λα έρνπλ εληαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ίδηνπ 

έηνπο θαη λα βαξχλνπλ δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο. Χο εθ ηνχηνπ, δε ζπληξέρεη θαηάηκεζε εληαίνπ έξγνπ, 

φηαλ ην έξγν αξρηθψο βάξπλε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012 θαη κεηαθέξζεθε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2013, ιφγσ κε έγθαηξεο απνπεξάησζήο ηνπ, ελψ παξφκνην έξγν πξνβιέθζεθε θαη εγγξάθεθε ην πξψηνλ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013. Πεξαηηέξσ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ηα δχν δεκνπξαηεζέληα έξγα απνηεινχλ 

ηκήκαηα ελφο εληαίνπ έξγνπ, ην δήηεκα ηεο χπαξμεο ή κε απαγνξεπφκελεο θαηά ην λφκν θαηάηκεζεο 

αλαθχπηεη ην πξψηνλ ζην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο δαπάλεο πνπ εληέιιεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 

δεχηεξεο θαηά ρξνληθή ζεηξά ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Αξηζκ. 153/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Αβαζίκσο πξνβάιιεηαη θαηάηκεζε εληαίαο πξνκήζεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία γηα ηε δηελέξγεηα 

πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ρεκηθψλ θαη θξνθθηδσηηθψλ πιηθψλ πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 40.350 επξψ, ρσξίο ΦΠΑ ζπληειέζηεθε εληφο ηνπ έηνπο 2011 θαη επνκέλσο πξφθεηηαη γηα 

πξνκήζεηα πνπ θάιππηε ηηο αλάγθεο ηνπ έηνπο απηνχ. Οκνίσο, ε δαπάλε πνπ εληέιιεηαη κε ην ειεγρφκελν 

ρξεκαηηθφ έληαικα δελ κπνξεί λα ζπλαζξνηζζεί κε απηέο πνπ εληάιζεθαλ κε ηα ζεσξεκέλα απφ ηνλ 

Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ινηπά ρξεκαηηθά εληάικαηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012, θαζφζνλ απφ 

ηα ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ην ειεγρφκελν ρξεκαηηθφ έληαικα δελ πξνθχπηεη φηη δηελεξγείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ κφλν νη εηήζηεο αλάγθεο ηνπ έηνπο 2012 ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα φπσο ξεηά 

αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ζηελ εθπνλεζείζα 

κειέηε ε ηειεπηαία πξνκήζεηα ρεκηθψλ πιηθψλ δηελεξγήζεθε θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

επηρείξεζεο έηνπο 2013. Δλφςεη ηνπ φηη, ε ειεγρφκελε δαπάλε αθνξά ζηελ θάιπςε αλαγθψλ πνπ 

πξνέθπςαλ, φρη κφλν ζην έηνο 2012 αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθφ έηνο (2013) απφ απηφ, ζην νπνίν αθνξνχλ νη 

πξνκήζεηεο κε ηηο νπνίεο θέξεηαη νκνεηδήο θαηά ην αληηθείκελν, ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε θαη ην 

ρξεκαηηθφ έληαικα πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 12/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ αλαηέζεθε απεπζείαο ε πξνκήζεηα πιηθψλ (γηξιάληεο είηε απφ απιφ 

θσηνζσιήλα είηε θσηνζσιήλα led, επίζηπια απφ θσηνζσιήλα led θαη γηξιάληεο κε ιάκπεο) γηα ηηο 

αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη επέθηαζεο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ενξηαζηηθνχ δηάθνζκνπ ηνπ 

Γήκνπ, έλαληη πνζνχ 14.625,93 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ζε βάξνο πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012. Δμάιινπ, ν ίδηνο Γήκνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 
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έηνπο 2013 πξαγκαηνπνίεζε πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ενξηαζηηθνχ 

δηάθνζκνπ ζην Γήκν. 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη αβαζίκσο πξνβάιιεηαη απφ ηελ Δπίηξνπν θαηάηκεζε εληαίαο πξνκήζεηαο, 

δεδνκέλνπ φηη, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν εθηειέζηεθε ε πξψηε ζχκβαζε, νη απνθάζεηο θαη 

νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηφζν ηεο ειεγρφκελεο φζν θαη ηεο επφκελεο απηήο πξνκήζεηαο 

είραλ ζπληειεζηεί ζε δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά έηε, δειαδή ε πξψηε εληφο ηνπ 2012 θαη ε δεχηεξε εληφο ηνπ 

2013, σο εθ ηνχηνπ επξφθεηην γηα πξνκήζεηεο πνπ θάιππηαλ αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ εηψλ. Δπνκέλσο, ε 

ειεγρφκελε πξνκήζεηα αθνξά ζηελ θάιπςε αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ ζε δηαθνξεηηθφ έηνο απφ απηφ ζην 

νπνίν αθνξά ε πξνκήζεηα κε ηελ νπνία θέξεηαη νκνεηδήο θαηά ην αληηθείκελν. 

 

Αξηζκ. 38/2014 Πξάμε VII Σκήκαηνο, 198, 244/2012, 195, 308/2014 Πξάμεηο Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ 

Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 6 παξ.14 ηνπ λ.4071/2012, είλαη επηηξεπηφο ν 

επηκεξηζκφο ηεο θαηαζθεπήο ελφο εληαίνπ δεκνηηθνχ έξγνπ, ε εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα εληφο 

ηνπ γεσγξαθηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Γήκνπ, ζε πεξηζζφηεξα νκνεηδή έξγα, γηα ηα νπνία έρνπλ αλαγξαθεί 

ηδηαίηεξεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ θαζέλα απφ απηά αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δεκνηηθή 

ελφηεηα. Ζ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ θάζε έξγνπ δηελεξγείηαη, εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

10.271,46 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη φρη ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε δεκνηηθνχ έξγνπ αλά δεκνηηθή ελφηεηα, φπσο ε δηαγξάκκηζε 

δεκνηηθψλ νδψλ δελ ηίζεηαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 14 ηνπ λ.4071/2012 ε επηπξφζζεηε 

πξνυπφζεζε ηεο ηκεκαηηθήο (αλά δεκνηηθή ελφηεηα) αλάζεζεο απηνχ. 

 

Αξηζκ. 167/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε δεκνηηθψλ έξγσλ θαη ε ζχληαμε ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ, θαζψο 

θαη ε αλαγξαθή ζην δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαηαηκεκέλσλ πηζηψζεσλ, εθφζνλ ηα έξγα απηά εθηεινχληαη 

ζε δηαθνξεηηθέο δεκνηηθέο ελφηεηεο (βι. ζρεη. Πξάμεηο VII Σκήκα Δι.πλ. 4, 49, 70/2005, 74, 83, 259/2006, 

139, 210/2007, 47, 79/2008, 103/2010, Κιηκάθην Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ ζην VII Σκήκα 195/2012). 

Σα έξγα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ εθηεινχληαη νη ίδηεο εξγαζίεο, ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν (ίδηα 

ηνπηθή θνηλφηεηα), θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαη επηπιένλ αλαηέζεθαλ ζηνλ ίδην εξγνιάβν, δελ είλαη 

απηνηειή κεηαμχ ηνπο αιιά απνηεινχλ εληαίν έξγν θαη, σο εθ ηνχηνπ, κε λνκίκσο αλαηέζεθαλ απεπζείαο, 

κεηά απφ θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο θαη ην ραξαθηεξηζκφ απηψλ σο απηνηειψλ «κηθξψλ έξγσλ», 

κε ζθνπφ ηελ απνθπγή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο ηνπο 

δαπάλεο ππεξβαίλεη ην φξην γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε έξγνπ (10.271,46 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α.). Σνχην δε 

αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ην έλα έξγν εληάρζεθε αξρηθψο ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ έηνπο 2011 

θαη αθνινχζσο ζε εθείλν ηνπ έηνπο 2012 σο ζπλερηδφκελν, θαζφζνλ, ηειηθά, ε εθηέιεζή ηνπ αλαηέζεθε ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2012, ε ζρεηηθή δε πίζησζε ςεθίζηεθε - εγθξίζεθε ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο απηνχ. 
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Αξηζκ. 108/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Σν ζχλνιν εξγαζηψλ πνπ αθνξά ζηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζε ηνπηθά δηακεξίζκαηα (θαη ήδε 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο) θαη αλαηέζεθε ζε εηαηξεία, ζπληζηά κηθξά ηερληθά έξγα, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ. Καζψο ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ έξγσλ αθνξά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηνπηθά 

δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ.1 ηνπ π.δ/ηνο 171/1987, είλαη 

επηηξεπηή ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ μερσξηζηά θαη ε εγγξαθή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

θαηαηκεκέλσλ πηζηψζεσλ, θαζψο θαη ε θαηαθπγή ζηελ απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ, 

δεδνκέλνπ φηη ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ θάζε έξγνπ δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο εθηέιεζεο δεκνηηθψλ έξγσλ. 

 

Αξηζκ. 32/2015 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη εξγαζίεο «ζξαχζεο - ζπαζίκαηνο ραιηθηψλ ησλ παξαιηψλ ηνπ Γήκνπ κε εηδηθφ κεράλεκα ζπαζηήξα» 

δελ είλαη φκνηεο νχηε νκνεηδείο, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπλαιιαγψλ, 

κε ηηο εξγαζίεο «δηακφξθσζεο παξαιηψλ κε βαξηά κεραληθά κέζα», πνπ αλαηέζεθαλ κε απφθαζε ηνπ 

ηδίνπ σο άλσ Γεκάξρνπ, δηφηη νη πξψηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο αθνξνχζαλ ζε ζξαχζε νγθσδψλ ιίζσλ 

πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηηο παξαιίεο ιφγσ έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, γηα ην ζπάζηκν θαη ηελ ιηζνηξηςία 

ησλ νπνίσλ απαηηήζεθε ε ρξήζε εηδηθνχ ειθπζηήξα κε ζπαζηήξα - ηξηβείν κε ζθπξηά, κε ζθνπφ ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο ησλ πιεγεηζψλ πεξηνρψλ, ελψ αληίζεηα νη δεχηεξεο αθνξνχζαλ ζηελ 

απνκάθξπλζε ζθνππηδηψλ θαη ζάπησλ θπθηψλ απφ ηηο παξαιίεο θαη ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο άκκνπ, εξγαζία 

ζπλήζεο ζηελ νπνία πξνβαίλεη ε αξκφδηα δεκνηηθή αξρή πξηλ ηελ έλαξμε θάζε παξαζεξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

πλεπψο, εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα φκνηεο ή νκνεηδείο εξγαζίεο, λνκίκσο απηέο αλαηέζεθαλ απηνηειψο 

θαη δελ ζηνηρεηνζεηείηαη, ελ πξνθεηκέλσ, αλεπίηξεπηνο επηκεξηζκφο ηνπο. 

 

Αξηζκ. 286/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθαλ θαη αλαηέζεθαλ ρσξηζηά νη εξγαζίεο «απνθξάμεσλ θξεαηίσλ θαη πδξαπιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ιπκάησλ» θαη «θαζαξηζκνχ θξεαηίσλ νκβξίσλ πδάησλ», δηφηη δελ είλαη αλεμάξηεηεο θαη 

απηνηειείο, αιιά ζπληζηνχλ έλα εληαίν ζχλνιν νκνεηδψλ εξγαζηψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ θαζαξηζκφ θαη 

ηηο απνθξάμεηο θξεαηίσλ νκβξίσλ πδάησλ θαη θξεαηίσλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ιπκάησλ ηεο 

πεξηνρήο, νη νπνίεο εθηεινχληαη ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν, θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ελψ 

αλαηέζεθαλ ακθφηεξεο ζηνλ ίδην εξγνιάβν. Καηά ζπλέπεηα, ζηνηρεηνζεηείηαη ελ πξνθεηκέλσ, ε θαηάηκεζε 

νκνεηδψλ εξγαζηψλ ζε εθηέιεζε δχν επηκέξνπο μερσξηζηψλ ζπκβάζεσλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζπλέπεηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε απηψλ δνζέληνο φηη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ρσξίο Φ.Π.Α. (32.195,10 επξψ), ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

20.000,00 επξψ κέρξη ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε απεπζείαο αλάζεζε. Σέινο, ν ηζρπξηζκφο ηνπ Γήκνπ φηη 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θξεαηίσλ νκβξίσλ απαηηείηαη ρεηξνλαθηηθή εξγαζία, φπνπ εξγάηεο κε δηάθνξα 

εξγαιεία απνκαθξχλνπλ – θαζαξίδνπλ ηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο απφ θεξηέο χιεο (ρψκαηα, κπάδα, 
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δηάθνξα ζθνππίδηα θ.ι.π.), ελψ γηα ηηο απνθξάμεηο θξεαηίσλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ιπκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απηνθηλνχκελα πηεζηηθά νρήκαηα θαη εηδηθά ειεθηξνθίλεηα θνπηηθά 

κεραλήκαηα, δελ δηθαηνινγεί ηελ αλάγθε αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο απηνηειψο ησλ σο άλσ εξγαζηψλ, 

δνζέληνο φηη ε θχζε απηψλ, σο νκνεηδψλ, εμαξηάηαη απφ ην ηερληθφ ηνπο αληηθείκελν θαη φρη απφ ηνλ 

ηξφπν εθηέιεζήο ηνπο, ελψ απφ ηηο δχν ηερληθέο πεξηγξαθέο δελ πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ νθεηιφκελε ζηελ πξνβαιιφκελε δηαθνξά. 

 

Αξηζκ. 195/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4071/2012 παξέρεηαη, απφ 11.4.2012, ε δπλαηφηεηα 

θαηάηκεζεο δαπαλψλ θαη αλαγξαθήο ησλ πηζηψζεσλ φκνησλ ή νκνεηδψλ ππεξεζηψλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ δήκνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, σζηφζν, φηη 

νη ελ ιφγσ δαπάλεο αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεκνηηθέο ελφηεηεο. Δμάιινπ, πξνυπφζεζε θαηάηκεζεο 

φκνησλ ή νκνεηδψλ ππεξεζηψλ ν.η.α. α΄ βαζκνχ αλά δεκνηηθή ελφηεηα θαη απεπζείαο, ελ ζπλερεία, 

αλάζεζεο απηψλ απνηειεί ε εγγξαθή φκνησλ ή νκνεηδψλ πηζηψζεσλ ζε δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο 

αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ θάζε εγγξαθή αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθή δεκνηηθή 

ελφηεηα. Δλφςεη, δε, ηνπ εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πξνξξεζείζαο δηάηαμεο, κε ηελ νπνία εηζάγεηαη εηδηθή 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο γεληθήο δεκνζηνλνκηθήο αξρήο ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ, ππφ ηελ έλλνηα 

ηεο ππνρξέσζεο εγγξαθήο μερσξηζηψλ πηζηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθή δεκνηηθή ελφηεηα, 

ηπρφλ θαηάηκεζε δεκνηηθψλ πξνκεζεηψλ αλά δεκνηηθή ελφηεηα νη νπνίεο βαξχλνπλ ηελ απηή πίζησζε 

παξίζηαηαη κε λφκηκε (βι. πξάμε Κιηκ. Πξνι. Δι. VII Σκ. 119/2014). 

Με απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε 

ηίηιν «Καζαξηζκφο ξεκάησλ Γ.Δ. ηνπ δήκνπ» ζε ηδηψηε έλαληη πνζνχ 17.515,54 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. θαη 

δηαηέζεθε ζρεηηθή πίζησζε. χκθσλα κε ηελ Σερληθή Έθζεζε, νη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζπλίζηαλην ζηελ 

απνκάθξπλζε θεξηψλ πιψλ απφ ηηο θνίηεο ησλ ξεκάησλ ηεο Γ.Δ. ηνπ δήκνπ, ζηελ απνςίισζε ησλ 

πξαλψλ θαη ηελ απνκάθξπλζε θιαξηψλ, θνξκψλ δέληξσλ θαη ζθνππηδηψλ γηα ηα νπνία απαηηείην ε ρξήζε 

αλαηξεπφκελνπ απηνθηλήηνπ 12 ηφλσλ, κεραληθνχ εθζθαθέα ¾ Κ.Τ. θαη εθζθαθέα ηχπνπ JCB. 

Παξάιιεια, κε άιιε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, αλαηέζεθε ε 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν «Καζαξηζκφο Σάθξσλ Αγξνηηθψλ Οδψλ Γήκνπ» ζηνλ ίδην αλάδνρν έλαληη 

πνζνχ 12.740 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. θαη δηαηέζεθε ζρεηηθή πίζησζε. χκθσλα κε ηελ Σερληθή Έθζεζε ην 

αληηθείκελν ηνλ σο άλσ εξγαζηψλ αθνξνχζε ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ηάθξσλ ησλ αγξνηηθψλ δξφκσλ ηνπ 

Γήκνπ, ηελ απνκάθξπλζε ησλ θεξηψλ πιψλ, θαζψο θαη ηελ απνςίισζε θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ 

θαζαξηζκνχ κε ηε ρξήζε αλαηξεπφκελνπ απηνθηλήηνπ 12 ηφλσλ, κεραληθνχ εθζθαθέα ¾ Κ.Τ. θαη 

εθζθαθέα ηχπνπ JCB. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ζπλίζηαληαη ζηελ απνκάθξπλζε θεξηψλ πιψλ απφ ηα ξέκαηα θαη ηηο ηάθξνπο 

ησλ αγξνηηθψλ νδψλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ, κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

απηψλ θαη φρη ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, κε ζπλέπεηα νη ζπγθεθξηκέλεο 
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δαπάλεο αθελφο λα κελ εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3979/2011, αθεηέξνπ λα 

κελ αλάγνληαη ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ.  

Πεξαηηέξσ φκσο, ην Κιηκάθην θξίλεη, φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο αθνξνχλ ζηελ απεπζείαο αλάζεζε 

φκνησλ ππεξεζηψλ (εθηέιεζε απιψλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ξεκάησλ θαη ηάθξσλ θαη 

απνκάθξπλζεο ησλ θεξηψλ πιψλ), νη νπνίεο κε λνκίκσο επηκεξίζζεθαλ θαη αλαηέζεθαλ απεπζείαο, κε 

βάζε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ελ ιφγσ θαηάηκεζε, ρσξίο λα δηελεξγεζεί πξφρεηξνο 

δηαγσληζκφο, αθνχ ε ζπλνιηθή ηνπο δαπάλε ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 20.000 επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), κέρξη ην 

νπνίν είλαη θαηά λφκν επηηξεπηή ε απεπζείαο αλάζεζε. Οη δαπάλεο δε απηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

επηκεξηζζνχλ αλά δεκνηηθή ελφηεηα, πιελ, φκσο, δελ αθνινπζήζεθε εμαξρήο ε δηαδηθαζία ηεο αλαγξαθήο 

μερσξηζηψλ, αλά δεκνηηθή ελφηεηα, πηζηψζεσλ ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2014 ηνπ Γήκνπ 

Κνξηλζίσλ, θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 14 ηνπ λ. 4071/2012. Δμάιινπ, δνζέληνο φηη 

νη πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο απνηεινχλ νπζηψδεο ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ ελ γέλεη θαη ηζρχνπλ απφ καθξνχ, δελ δηθαηνινγείηαη ζπγγλσζηή πιάλε ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

 

Αξηζκ. 288/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ αθελφο ζηνλ θαζαξηζκφ πξαλψλ θαη εξεηζκάησλ δεκνηηθψλ νδψλ 

θαη αθεηέξνπ ζηνλ θαζαξηζκνχ ησλ παξαιηψλ ηνπ Γήκνπ απφ απηνθπή βιάζηεζε, θαζφζνλ δελ 

πξνεγήζεθε ηεο αλάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ λ. 3979/2011, κε ηελ νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη ε αδπλακία 

εθηέιεζεο ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ κε ίδηα κέζα ηνπ Γήκνπ θαη λα θαζνξίδνληαη νη φξνη παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ. Ο ηζρπξηζκφο δε ηνπ Γήκνπ Ακθηινρίαο, φηη νη αλαηεζείζεο εξγαζίεο δελ εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο, είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο, θαζφζνλ ε δηάηαμε απηή 

αθνξά γεληθά ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη φρη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο 

θαζαξηφηεηαο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ νηθηαθά ή αζηηθά απνξξίκκαηα (βι. πξάμεηο VII Tκ. 87, 92, 

93/2011, 142/2012, Κιηκ. ζην VII Σκ. 43/2012). 

 

Αξηζκ. 198/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 14 ηνπ Ν. 4071/2012, είλαη επηηξεπηφο ν 

επηκεξηζκφο ηεο εθηέιεζεο φκνησλ ή νκνεηδψλ ππεξεζηψλ, ε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ρψξα εληφο 

ηνπ γεσγξαθηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Γήκνπ, ζε πεξηζζφηεξεο νκνεηδείο εξγαζίεο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 

αλαγξαθεί ηδηαίηεξεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ θάζε νκάδα εξγαζηψλ αθνξά ζε 

ζπγθεθξηκέλε δεκνηηθή ελφηεηα. Ζ απεπζείαο αλάζεζε ηεο θάζε επηκεξηζκέλεο αλά δεκνηηθή ελφηεηα 

εξγαζίαο δηελεξγείηαη, εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., κε απφθαζε 

ηνπ Γεκάξρνπ θαη φρη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Νφκηκα αλαηέζεθε κε απφθαζε Γεκάξρνπ ε παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ πάξθσλ ζε δηάθνξεο 

δεκνηηθέο ελφηεηεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 130.000,00 επξψ, ζε βάξνο επηά (7) δηαθνξεηηθψλ Κ.Α.Δ. ηνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ, αθνχ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ-ππεξεζηψλ αλά δεκνηηθή ελφηεηα, δελ 

ηίζεηαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 14 ηνπ λ.4071/2012 ε επηπξφζζεηε πξνυπφζεζε ηεο 

ηκεκαηηθήο (αλά δεκνηηθή ελφηεηα) αλάζεζεο απηψλ. 

 

Αξηζκ. 101/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Γελ είλαη λφκηκνο ν επηκεξηζκφο ησλ κειεηψλ ηεο απηήο θαηεγνξίαο ζε πεξηζζφηεξεο κηθξφηεξεο νκάδεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ε κε απεπζείαο αλάζεζε εθπφλεζή ηνπο κε βάζε ην χςνο ηεο εθηηκψκελεο δαπάλεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπο αμίαο, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη ε κε ηήξεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ (βι. Δι.πλ. VII Σκ. 238/2011, 291, 328, 430, 437/2010).  

Με λνκίκσο αλαηέζεθε απεπζείαο ζε ηδηψηε κειεηεηή ε εθπφλεζε κειεηψλ αξρηηεθηνληθήο απνηχπσζεο-

απνθαηάζηαζεο ζε θηίξην, κε επηκεξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, δνζέληνο φηη νη απνθάζεηο αλάζεζήο ηνπο 

ζηνλ ίδην κειεηεηή, ειήθζεζαλ ηαπηφρξνλα θαη νη εθπνλεζείζεο αξρηηεθηνληθέο κειέηεο αθνξνχλ φρη κφλν 

ζην ίδην δεκνηηθφ δηακέξηζκα, άιια ζην ίδην θηίξην, ελψ πθίζηαηαη θαη ηαπηφηεηα ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν 

αλαηέζεθαλ.  

 

Αξηζκ. 8/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Διιείςεη ζρεηηθήο ξχζκηζεο, ζην πνζφ ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο κηαο κειέηεο - θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί εάλ ην πνζφ απηφ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ ηίζεηαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 209 παξ.3 ηνπ 

Ν. 3463/2006 - δελ πεξηιακβάλεηαη ν αλαινγψλ θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.), δεδνκέλνπ φηη ν 

θφξνο απηφο δελ απνηειεί ηκήκα ηεο ακνηβήο, αιιά απνδίδεηαη. Πεξαηηέξσ, ζηελ πεξίπησζε 

πεξηζζφηεξσλ κειεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία, δειαδή έρνπλ νκνεηδέο γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

θαη απνηεινχλ ηα ηκήκαηα ζηα νπνία έρεη θαηαηκεζεί κία κειέηε, ηα αλσηέξσ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Δπνκέλσο, ε εθαξκνζηέα δηαδηθαζία αλάζεζεο εμεπξίζθεηαη κε ηε ζπλάζξνηζε ηεο δαπάλεο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπλνιηθήο κειέηεο, δειαδή γηα ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο κειεηψλ θαη φρη 

κε βάζε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ πξνθχπηεη γηα θάζε ηκήκα. 

 

Αξηζκ.47, 129/2010, 83/2011, 6/2012 πξάμεηο IV Σκήκαηνο 

Ζ θαηάηαμε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζε δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνκεζεηψλ (CPV) απνηειεί ζπλεθηηκψκελν, αιιά φρη δεζκεπηηθφ ζηνηρείν θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ 

λνκηκφηεηαο κηαο δαπάλεο.  

 

Αξηζκ. 167/2007 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ παξνρή εδεζκάησλ, γεπκάησλ, θεξαζκάησλ πνπ παξέρνληαη ζε πξνζθεθιεκέλνπο θαη αληηπξνζσπείεο 

ζην πιαίζην εθδειψζεσλ, ζπληζηνχλ νκνεηδείο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο εζηίαζεο). 

Δθφζνλ ζε εηήζηα βάζε ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 20.000,00 επξψ, πξέπεη λα δηελεξγείηαη δηαγσληζκφο. 

 

Αξηζκ. 33/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ελφο Γήκνπ, εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ απαηηείηαη ε 

δηελέξγεηα δεκφζηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή, κε ηελ πξνζέιεπζε 

κεγάινπ ή έζησ ηθαλνχ αξηζκνχ κεηνδνηψλ, ε αλάπηπμε επαξθνχο αληαγσληζκνχ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ λνκηθψλ απηψλ πξνζψπσλ, κε ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 

πξνζθνξάο. Καη’ εμαίξεζε, είλαη δπλαηή, κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε 

απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή ε δηεμαγσγή πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ ε ζπλνιηθή 

δαπάλε ησλ ππεξεζηψλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 ή 60.000,00 επξψ, αληίζηνηρα, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (βι. Πξάμε VII Σκ. 39/2011). Πεξαηηέξσ, ηα ζέκαηα δηελέξγεηαο ηνπ 

πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

π.δ/ηνο 28/1980, ξπζκίδνληαη απφ ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 5 ηνπ ελ ιφγσ π.δ., νη 

νπνίεο απαηηνχλ ηε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία 

εθεκεξίδα πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ν.Π.Γ.Γ. εγθξίζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε 

ηεηξαήκεξεο νδηθήο εθδξνκήο θαζψο θαη ε ζρεηηθή πίζησζε, πνζνχ 11.300 επξψ. 

Δμάιινπ, κε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ σο άλσ Γεκνηηθνχ Ν.Π.Γ.Γ. αλαηέζεθαλ 

απεπζείαο ζηελ ίδηα εηαηξεία ε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηνπ ΚΑΠΖ κε πνζφ ακνηβήο 6.102,00 επξψ κε 

Φ.Π.Α., θαζψο θαη ε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηνπ ΚΑΠΖ ζην εμσηεξηθφ κε πνζφ ακνηβήο 14.970 επξψ κε 

Φ.Π.Α. 

Γηα ηελ αλάζεζε ησλ επίκαρσλ ππεξεζηψλ δηνξγάλσζεο εθδξνκψλ – κεηαθνξψλ έπξεπε λα δηελεξγεζεί 

πξφρεηξνο δηαγσληζκφο, αθνχ ε ζπλνιηθή δαπάλε απηψλ αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 32.372 επξψ, κε 

Φ.Π.Α., δειαδή ππεξέβαηλε ην φξην ησλ 20.000,00 επξψ, πέξαλ ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο 

αλάζεζε ππεξεζηψλ. πλεπψο, κε λνκίκσο αλαηέζεθαλ απεπζείαο νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο. πγγλσζηή 

πιάλε. 

 

Αξηζκ. 165/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

ηνπ Γήκνπ θαη αλαηέζεθε κε απεπζείαο αλάζεζε, αληί λα δηελεξγεζεί εληαίνο δηαγσληζκφο, δηφηη ε ζπλνιηθή 

γηα ηα νκνεηδή απηά είδε δαπάλε ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 15.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 

 

Αξηζκ. 85/2014, 10/2015 πξάμεηο Β΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ, κε λνκίκσο θαηαηκήζεθε, δηφηη ζπληζηνχλ 

νκνεηδή αγαζά, σο παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ (βι. Δ VII Σκ. Απφθ. 1834/2010, Πξ. 221/2007, 

399/2006). 

 

Αξηζκ. 173, 391/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 
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Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα ηξνθίκσλ (είδε παληνπσιείνπ, θξενπσιείνπ, νπσξνπσιείνπ, 

θαηεςπγκέλα), θαζφζνλ απνηεινχλ νκνεηδή αγαζά, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία 

αγαζψλ «ηξφθηκα» θαη αθνξνχλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζηηο αλάγθεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

 

Αξηζκ. 243/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Σν θξέαο θαη ηα ινηπά είδε δηαηξνθήο πνπ πξνκεζεχηεθε ν δήκνο πξνο ελίζρπζε ησλ απφξσλ δεκνηψλ 

θαηά ηηο ενξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ απνηεινχλ νκνεηδή είδε αγαζψλ, πνπ εληάζζνληαη ζην επξχηεξν 

γέλνο ησλ «ηξνθίκσλ». 

 

Αξηζκ. 34, 45/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο επηκεξίζζεθαλ νη πξνκήζεηεο εηδψλ νπσξνπσιείνπ, παληνπσιείνπ, θξενπσιείνπ, 

ηρζπνπσιείνπ, αξηνπνηείνπ θαη δαραξνπιαζηείνπ, ζε ρσξηζηέο πηζηψζεηο, κε αληίζηνηρνπο ππνθσδηθνχο 

θαη αλαηέζεθαλ είηε κέζσ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, είηε απεπζείαο, κε βάζε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ θαηάηκεζε, ρσξίο λα δηελεξγεζεί δεκφζηνο ηαθηηθφο δηαγσληζκφο γηα ην ζχλνιν ησλ 

αλσηέξσ πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ, αθνχ ηα είδε απηά απνηεινχλ, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη 

ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, νκνεηδή αγαζά, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία αγαζψλ 

(θαηεγνξία γέλνπο) «ηξφθηκα» θαη αθνξνχλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζηηο αλάγθεο ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ 

ηαζκψλ.  

Δπηπιένλ, σο απφξξνηα ηεο σο άλσ πιεκκέιεηαο, νη αλσηέξσ ζπκβάζεηο κε λνκίκσο ζπλήθζεζαλ, ρσξίο 

λα ειεγρζνχλ πξνζπκβαηηθά, θαζφζνλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζφ 

ησλ 100.000 (ήδε 200.000) επξψ, πνπ ηζρχεη σο φξην γηα ηελ ππαγσγή ησλ ζπκβάζεσλ ζηνλ 

πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 16/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα εηδψλ αξηνπνηείνπ θαη παληνπσιείνπ, θαζφζνλ απνηεινχλ νκνεηδή 

αγαζά, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία αγαζψλ (θαηεγνξία γέλνπο) «ηξφθηκα» θαη 

αθνξνχλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηά 

ηνπο, ζπλππνινγηδνκέλσλ θαη ησλ ινηπψλ αλαηεζεηζψλ πξνκεζεηψλ ησλ νκνεηδψλ θαηεγνξηψλ ηξνθίκσλ 

εηδψλ θξενπσιείνπ θαη νπσξνιαραληθψλ, ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 15.000,00 επξψ, κέρξη ην νπνίν 

επηηξέπεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε. πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 28/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα αθελφο εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο (πξνκήζεηα θαζαξηζηηθψλ 

πγξψλ, ζθφλεο γηα πιχζηκν ζην ρέξη θαη θαζαξηζκφ εηδψλ πγηεηλήο, ραξηηνχ θνπδίλαο θαη πγείαο, ζχλεξγα 

θαζαξηφηεηαο, δειαδή ζθνπγγαξίζηξεο, θαξάζηα, ζθνχπεο, μεζθνλφπαλα θιπ., θαζψο θαη ζαθνχιεο 

απνξξηκκάησλ), γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ, ε νπνία αλαηέζεθε 

κεηά ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ ε πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ (ζάθνη απνξξηκκάησλ, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ κε θνξδφλη, ζθνχπεο θαη θαξάζηα), γηα ηνλ 



Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 192 

θαζαξηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ε νπνία αλαηέζεθε κεηά ηε δηελέξγεηα αλνηθηνχ 

δηαγσληζκνχ. 

Με λνκίκσο θαηαηκήζεθε ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ πιηθψλ, θαζφζνλ θξίζηκν θξηηήξην δελ είλαη ην πνχ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά, αιιά ην είδνο απηψλ. 

πγγλσζηή πιάλε, ιφγσ ζεψξεζεο πξνεγνχκελσλ εληαικάησλ απφ ηελ ππεξεζία επηηξφπνπ θαη 

ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ δεκνζίεπζεο. 

 

Αξηζκ. 161/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθαλ νη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο-ζπληήξεζεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζε δηάθνξα 

δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, θαζφζνλ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε φκνησλ εξγαζηψλ. 

 

Αξηζκ. 92, 93/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε εθηέιεζε εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ξεκάησλ ζε δηάθνξα δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα, πνπ αλαηέζεθαλ απεπζείαο θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εθηειέζηεθαλ θαηά ηνλ ίδην 

ρξφλν απφ εκπεηξνηέρλεο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, δηφηη πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε νκνεηδψλ, 

ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ. Δπνκέλσο, κε λφκηκα νη εξγαζίεο θαηαηκήζεθαλ θαη αλαηέζεθαλ απεπζείαο 

αληί ηεο δηελέξγεηαο εληαίνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 195/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λνκίκσο επηκεξίζηεθαλ νη εξγαζίεο δηάλνημεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο δηαθφξσλ δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ ηνπ δήκνπ, κε ηελ αλαγξαθή ηδηαίηεξσλ γηα ηελ θαζεκηά πηζηψζεσλ θαη αλαηέζεθαλ 

απεπζείαο, κε βάζε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ελ ιφγσ θαηάηκεζε, αληί ηεο 

δηελέξγεηαο εληαίνπ δηαγσληζκνχ, αθνχ πξφθεηηαη γηα νκνεηδείο εξγαζίεο ζπληήξεζεο (ραιηθνζηξψζεσλ) 

ήδε πθηζηάκελσλ αγξνηηθψλ δξφκσλ. 

 

Αξηζκ. 32/2015 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη εξγαζίεο «ζξαχζεο - ζπαζίκαηνο ραιηθηψλ ησλ παξαιηψλ ηνπ Γήκνπ κε εηδηθφ κεράλεκα ζπαζηήξα», 

δελ είλαη φκνηεο νχηε νκνεηδείο, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπλαιιαγψλ, 

κε ηηο εξγαζίεο «δηακφξθσζεο παξαιηψλ κε βαξηά κεραληθά κέζα», δηφηη, νη πξψηεο σο άλσ 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο αθνξνχζαλ ζε ζξαχζε νγθσδψλ ιίζσλ πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηηο παξαιίεο ιφγσ 

έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, γηα ην ζπάζηκν θαη ηελ ιηζνηξηςία ησλ νπνίσλ απαηηήζεθε ε ρξήζε εηδηθνχ 

ειθπζηήξα κε ζπαζηήξα - ηξηβείν κε ζθπξηά, κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο ησλ πιεγεηζψλ 

πεξηνρψλ, ελψ αληηζέησο νη δεχηεξεο εξγαζίεο αθνξνχζαλ ζηελ απνκάθξπλζε ζθνππηδηψλ θαη ζάπησλ 

θπθηψλ απφ ηηο παξαιίεο θαη ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο άκκνπ, εξγαζία ζπλήζεο ζηελ νπνία πξνβαίλεη ε 

αξκφδηα δεκνηηθή αξρή πξηλ ηελ έλαξμε θάζε παξαζεξηζηηθήο πεξηφδνπ.  

πλεπψο, εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα φκνηεο ή νκνεηδείο εξγαζίεο, λνκίκσο απηέο αλαηέζεθαλ απηνηειψο. 
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Αξηζκ. 35/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα εθηειέζηεθαλ έξγα πνπ δελ είλαη ρσξηζηά θαη απηνηειή έξγα, αιιά απνηεινχλ έλα εληαίν 

δεκνηηθφ έξγν, δηφηη πεξηιακβάλνπλ ηηο ίδηεο ή παξεκθεξείο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο (εξγαζίεο 

αζθαιηφζηξσζεο), νη νπνίεο εθηεινχληαη ζηνλ ίδην δεκνηηθφ δηακέξηζκα ρψξν, θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν (εληφο 4 κελψλ) θαη επηπιένλ αλαηέζεθαλ ηελ ίδηα εκεξνκελία ζηνλ ίδην εξγνιάβν. 

 

Αξηζκ. 89/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Γελ είλαη νκνεηδείο ε πξνκήζεηα αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ, (πάγθνη αζιεηψλ, εζηίεο πνδνζθαίξνπ, 

κεραλήκαηα δηαγξάκκηζεο θαη μχιηλεο θακπίλεο), ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πφιεο (νθηάγσλν θηφζθη, 

παγθάθηα καληεκέληα θαη αινπκηλίνπ) θαη ε πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο (ζχλζεηα φξγαλα ηχπνπ Α 

θαη Β, γθνιπφζη 5Υ5, μχιηλεο θνχληεο ηξακπάιεο), θαζφζνλ ηα αλσηέξσ είδε, είλαη δηαθνξεηηθήο 

θαηαζθεπήο, κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνδηαγξαθέο θαη δελ κπνξνχλ θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο 

θνηλήο πείξαο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο λα ραξαθηεξηζηνχλ σο νκνεηδή ππαγφκελα ζηελ ίδηα 

έλλνηα γέλνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ ζπληξέρεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαηάηκεζε ηεο δαπάλεο κε 

ζθνπφ ηελ απνθπγή δηελέξγεηαο ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 175/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε εληαία πξνκήζεηα δηαθφξσλ «εηδψλ θαζαξηφηεηαο» γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ζπλεξγείσλ θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ (γάληηα εξγαζίαο, θφθηεο, ιάκεο, κεηξνηαηλίεο, ζθαιηζηήξηα, ζθνχπεο 

ρφξηνπ, ζρνηληά, ζσιήλεο, ηζνπγθξάλεο, θαξάζηα, θ.ιπ.) θαη εξγαιείσλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγείσλ πνπ θξνληίδνπλ γηα ηνλ εππξεπηζκφ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, (θαηζαβίδηα, θιεηδηά, θνξδέιεο κεηξήκαηνο, ιάκεο, ηξππάληα, ηζνπγθξάλεο, 

θηπάξηα, ρεηξνπξίνλα, ςαιίδηα, θ.ιπ.). Σα αλσηέξσ είδε απνηεινχλ, νκνεηδή αγαζά, ηα νπνία εληάζζνληαη 

ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία αγαζψλ ησλ «εξγαιείσλ» θαη πξννξίδνληαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ. 

 

Αξηζκ. 102/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηα θάγθεια ζηδήξνπ, νη κπάξεο δαθηπιίνπ, ηα θνισλάθηα πεδνδξνκίνπ, ηα 

παγθάθηα, νη ζράξεο κεηαιιηθέο, ηα κεηαιιηθά ξάθηα θαη νη αεξαγσγνί θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο 

θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο δελ ζεσξνχληαη νκνεηδή αγαζά θαη δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά θαηά ηε θχζε 

θαη ηε ρξήζε ηνπο, κε δπλάκελα σο εθ ηνχηνπ λα εληαρζνχλ ζηελ απηή ή νκνεηδή θαηεγνξία αγαζψλ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ζπληξέρεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαηάηκεζε ηεο δαπάλεο κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 338/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

../../president/Desktop/�����%207%20-%202009/0329.doc
../../president/Desktop/�����%207%20-%202009/0329.doc
../../president/Desktop/�����%207%20-%202009/0329.doc
../../president/Desktop/�����%207%20-%202009/0329.doc


Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 194 

Απνηεινχλ νκνεηδείο εξγαζίεο «ε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ θαη ινηπψλ ζηδεξψλ 

θαηαζθεπψλ» θαη ε «εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο – απνθαηάζηαζεο ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο».  

Οη αλσηέξσ εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, παξά ηελ νλνκαζία ησλ κελ, σο 

«θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ θαη ινηπψλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ», ησλ δε, σο «επηζθεπή – 

απνθαηάζηαζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ» δελ είλαη αλεμάξηεηεο θαη απηνηειείο, αιιά ζπληζηνχλ έλα εληαίν 

ζχλνιν φκνησλ εξγαζηψλ, ησλ νπνίσλ ε κειέηε εγθξίζεθε κε ρξνληθή απφθιηζε ηεζζάξσλ κελψλ θαη νη 

νπνίεο εθηεινχληαη ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν, ελψ αλαηέζεθαλ ζηνλ ίδην αλάδνρν. Καηά ζπλέπεηα, 

ζηνηρεηνζεηείηαη ελ πξνθεηκέλσ, ε θαηάηκεζε νκνεηδψλ εξγαζηψλ ζε εθηέιεζε δχν επηκέξνπο μερσξηζηψλ 

ζπκβάζεσλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζπλέπεηα ηελ απεπζείαο 

αλάζεζε απηψλ δνζέληνο φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ρσξίο Φ.Π.Α., αλεξρφκελνο 

ζην πνζφ ησλ 39.914,79 (19.954,20 + 19.960,59) επξψ, ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 20.000,00 επξψ κέρξη ηνπ 

νπνίνπ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε.  

Ο ηζρπξηζκφο πεξί ζπγγλσζηήο πιάλεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ιφγσ ηεο έληαμεο ησλ εξγαζηψλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο αξηζκνχο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο (θαηά 

ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, νη κελ αθνξνχλ ζε επηζθεπέο απνθαηαζηάζεηο ζε πθηζηάκελα θηγθιηδψκαηα, νη δε 

ζε λέεο θαηαζθεπέο), δελ απνδεηθλχεηαη θαη ηνχην δηφηη, παξά ηε δηαθνξεηηθή νλνκαζία ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ έληαμε απηψλ ζε δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο αξηζκνχο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, απφ ηελ 

αληηπαξαβνιή ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ζηηο δχν κειέηεο, δελ θαηαιείπεηαη ακθηβνιία φηη, θαη νη δχν 

αλαζέζεηο αθνξνχλ φκνηεο εξγαζίεο. 

 

Αξηζκ. 18/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο αλαηέζεθαλ ρσξηζηά κε θαηάηκεζε ηεο εληαίαο δαπάλεο ε πξνκήζεηα εηδψλ (κνλσηηθψλ 

πιηθψλ ζε πγξή κνξθή θαη εηδψλ ρξσκαηνπσιείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: ρξψκαηα, αζηάξη, δηαιπηηθφ λίηξνπ, 

λέθηη, ξνιά, πηλέια θαη θφιια πιαθηδίσλ), κε απεπζείαο αλάζεζε, ζε εηαηξεία αμίαο 14.957,66 θαη 

10.411,19 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), θαζφζνλ αθνξνχλ ζε πξνκήζεηα νκνεηδψλ πιηθψλ, 

ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο εγθξίζεθε θαη αλαηέζεθε κε δχν επηκέξνπο απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ πνπ 

ειήθζεζαλ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαη εθηειέζηεθαλ απφ ηελ ίδηα αλάδνρν εηαηξία επί ηε βάζεη 

νκνίσλ κειεηψλ.  

πλεπψο, νη επίκαρεο δαπάλεο απνξξένπλ κελ απφ δηαθνξεηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλήςε ν Γήκνο πνπ 

έρνπλ σο κε αληηθείκελν, ηελ πξνκήζεηα εηδψλ, ηα νπνία, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηηο 

ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, είλαη νκνεηδή, αθνχ εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία αγαζψλ (θαηεγνξία 

γέλνπο) «εηδψλ ρξσκαηνπσιείνπ» θαη πξννξίδνληαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζρεηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2013. Πεξαηηέξσ, ε ζπλνιηθή αμία ησλ επίκαρσλ 

ζπκβάζεσλ, αλεξρφκελε ζην πνζφ ησλ 25.368,86 επξψ (κε Φ.Π.Α.), ππεξβαίλεη ην ηηζέκελν κε ηελ σο 

άλσ Κ.Τ.Α. 27319/2002 φξην ησλ 15.000,00 επξψ, κε Φ.Π.Α., κέρξη ην νπνίν επηηξέπεηαη ε απεπζείαο 

αλάζεζε πξνκήζεηαο ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, κε λνκίκσο επηκεξίζζεθαλ νη σο άλσ 
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πξνκήζεηεο ζε ρσξηζηέο πηζηψζεηο θαη αλαηέζεθαλ απεπζείαο κε βάζε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ ελ ιφγσ θαηάηκεζε, ρσξίο λα δηελεξγεζεί πξφρεηξνο δηαγσληζκφο γηα ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ ζηα νπνία αθνξνχλ. 

 

Αξηζκ. 201/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη νκνεηδείο νη εξγαζίεο αλάιπζεο: 

- ζαιάζζησλ πδάησλ,  

- βαξέσλ κεηάιισλ θαη  

- πφζηκνπ λεξνχ,  

δηφηη εμππεξεηνχλ ηελ ίδηα ππεξεζηαθή αλάγθε, αλαηέζεθαλ ηελ ίδηα εκέξα ζηνλ ίδην αλάδνρν θαη 

πινπνηνχληαη ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ.  

 

Αξηζκ. 329/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη νκνεηδή ε πξνκήζεηα: 

- ειεθηξηθψλ εηδψλ θαη εμαξηεκάησλ,  

- θσηηζηηθψλ θαη ιακπηήξσλ  

 

Αξηζκ. 8/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα: 

- ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ,  

- ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ,  

- πξνβνιέσλ θαη εμαξηεκάησλ απηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ,  

θαζφζνλ ηα πξνκεζεπζέληα είδε απνηεινχλ νκνεηδή αγαζά, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε 

θαηεγνξία αγαζψλ (ειεθηξνινγηθφ πιηθφ θσηηζκνχ). 

 

Αξηζκ. 407/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ θαηάηαμε ησλ εηδψλ ζε δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο βάζεη ηνπ λένπ Κσδηθνινγίνπ CPV 2008 ζπλεθηηκάηαη απφ 

ην Διεγθηηθφ πλέδξην, αιιά δελ ζπληζηά επαξθέο ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

θαηάηκεζε. 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα δηαθφξσλ ηχπσλ ιακπηήξσλ, πνπ αλ θαη θέξνπλ δηαθνξεηηθφ θσδηθφ, 

εληνχηνηο αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα «315» ηνπ αλσηέξσ Κσδηθνινγίνπ, ε νπνία θέξεη ηνλ ηίηιν «Φσηηζηηθφο 

εμνπιηζκφο θαη ειεθηξηθνί ιακπηήξεο». 

 

Αξηζκ. 14/2015 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα αθελφο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη βξαρηφλσλ θαη αθεηέξνπ ειεθηξηθψλ 

ιακπηήξσλ, δηφηη ηα πξνκεζεπζέληα είδε δελ απνηεινχλ θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηηο 

ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο φκνηα ή νκνεηδή αγαζά, θαζφζνλ, ζπληείλνπλ κελ ζηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ 
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ζθνπνχ, δειαδή ζην θσηηζκφ ηεο πφιεο, πιελ φκσο, δελ εληάζζνληαη ζε κηα επξχηεξε θνηλή θαηεγνξία 

(γέλνπο) εηδψλ, νχηε πνιχ πεξηζζφηεξν ηαπηίδνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, ψζηε ν δηαρσξηζκφο 

απηψλ θαη ε αλάζεζή ηνπο κε μερσξηζηνχο δηαγσληζκνχο λα ζπληζηά αλεπίηξεπηε θαηάηκεζε. Άιισζηε, 

θαη ζηνπο δηελεξγεζέληεο δηαγσληζκνχο κφλν δχν ππνςήθηνη εκθαλίζηεθαλ θαη ππέβαιαλ πξνζθνξά θαη 

γηα ηα δχν είδε, ελψ ηειηθά νη ζπκβάζεηο ζπλήθζεζαλ κε δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο. ε θάζε πεξίπησζε 

ν πξνκεζεπηήο ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ ζχκθσλα κε ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, 

φηη πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα εκπνξεχεηαη θαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδνπλ νη 

ιακπηήξεο απηνί.  

Ννκίκσο, αλαηέζεθαλ κε δχν μερσξηζηνχο πξφρεηξνπο δηαγσληζκνχο αλάινγα κε ην χςνο ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηεο θάζε πξνκήζεηαο. 

 

Αξηζκ. 33/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα αλαηέζεθε απεπζείαο ε πξνκήζεηα επηζηχιησλ θσηηζηηθψλ γηα δηάθνξα ηνπηθά δηακεξίζκαηα 

ηνπ δήκνπ, δηφηη ηα πξνκεζεπζέληα είδε απνηεινχλ νκνεηδή αγαζά, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε 

θαηεγνξία αγαζψλ «ειεθηξνινγηθφ πιηθφ» θαη επνκέλσο έπξεπε λα δηελεξγεζεί δηαγσληζκφο, αθνχ ην 

πνζφ ππεξβαίλεη ην ρξεκαηηθφ φξην κέρξη ην νπνίν επηηξέπεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε. 

 

Αξηζκ. 147/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ (θαιψδηα δηαθφξσλ ηχπσλ θαη δηαηνκψλ, 

θσηηζηηθά ζψκαηα θνξπθήο, πξνβνιείο, ιακπηήξεο κεηαιιηθψλ αηκψλ θαη πδξαξγχξνπ, αζθάιεηεο ξάγαο, 

ξειιέ θνξηίνπ ξάγαο, θαζφζνλ απνηεινχλ νκνεηδή αγαζά, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε 

θαηεγνξία αγαζψλ (θαηεγνξία γέλνπο) «ειεθηξνινγηθφ πιηθφ» θαη αθνξνχλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Σν γεγνλφο φηη βαξχλνπλ δηαθνξεηηθνχο ππνθσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, δελ 

πξνζδίδεη λνκηκφηεηα ζηελ αλσηέξσ θαηάηκεζε. 

 

Αξηζκ. 137/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ππεξφδησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη νη εξγαζίεο 

αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ δήκνπ, θαζφζνλ θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο 

θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, έρνπλ νκνεηδέο αληηθείκελν θαη ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε 

γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, αλεξρφκελε ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 40.000,00 επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ππεξβαίλεη ην 

φξην ησλ 20.000,00 επξψ, κέρξη ην νπνίν επηηξέπεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε απηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, κε 

λνκίκσο αλαηέζεθαλ απεπζείαο, θαηφπηλ θαηάηκεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 152/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηελ επηζθεπή 

θαη ζπληήξεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ δήκνπ, δηφηη απνηεινχλ νκνεηδή αγαζά, ηα 

νπνία εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία αγαζψλ (αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ).  
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Αξηζκ. 201/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δλφςεη ηνπ φηη πξνέρσλ ραξαθηήξαο ζηηο ζρεηηθέο κηθηέο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ 

νρεκάησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ είλαη 

βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, απηφο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, νη ηειεπηαίεο κε λνκίκσο αλαηέζεθαλ 

ρσξηζηά, κεηά απφ θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο χςνπο 27.743,30 επξψ, ρσξίο λα ηεξεζεί ε 

δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, θαζφζνλ ε αμία ηεο πξνκήζεηαο ησλ φκνησλ ή νκνεηδψλ αγαζψλ 

ππεξέβαηλε ην κέγηζην επηηξεπφκελν γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο πνζφ ησλ 

15.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α.. Καηφπηλ ηνχησλ, νη εληειιφκελεο κε ηα επίκαρα ρξεκαηηθά εληάικαηα είλαη κε 

λφκηκεο θαη απηά δελ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ. 

 

Αξηζκ. 64/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη νκνεηδή ε πξνκήζεηα: 

- Ρείζξσλ θαη  

- δηαθφξσλ δνκηθψλ πιηθψλ, (εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ). 

 

Αξηζκ. 74/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα πνπ αθνξνχζε ζε πιάθεο, βνηζαιφπιαθεο, ηζηκέλην, άκκν, ραιίθη, 

νπιηζκφ θαη πιέγκαηα, πνπ πξννξίδνληαλ γηα απνθαηάζηαζε ηνκψλ πεδνδξνκίσλ απφ εξγαζίεο ηεο 

ππεξεζίαο χδξεπζεο (επηζθεπή βιαβψλ – θαηαζθεπή λέσλ παξνρψλ χδξεπζεο), θαζψο θαη γηα έθηαθηεο 

παξεκβάζεηο ζηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ε πξνκήζεηα ρξσκάησλ θαη πιηθψλ επίρξηζεο γηα 

ηελ ζπληήξεζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ, πνπ αθνξνχζε ζε ρξψκαηα πιαζηηθά θαη αθξπιηθά, 

πδξνρξψκαηα, κνλσηηθά πιηθά, αζηάξη, βεξλίθηα, δηαιπηηθά, ζηφθν, ξνιά, πηλέια θ.ά. 

 

Αξηζκ. 235/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θαζφζνλ ηα πξνκεζεπζέληα είδε (πξνκήζεηα 

ραιηθηνχ 3Α δηαινγήο, ςεθίδαο θαη άκκνπ πνηακίζηαο θαη πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο C12/15, C16/20, 

C20/25, C30/37) απνηεινχλ, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, 

νκνεηδή αγαζά, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία (θαηεγνξία γέλνπο) ησλ «νηθνδνκηθψλ 

πιηθψλ», ε δε ζπλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο ππεξβαίλεη ην ηηζέκελν κε ηελ 

σο άλσ ππνπξγηθή απφθαζε φξην ησλ 60.000,00 επξψ, κέρξη ην νπνίν επηηξέπεηαη ε αλάζεζε 

πξνκεζεηψλ θαηφπηλ δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. Δπνκέλσο, παξαλφκσο επηκεξίζηεθαλ ηα είδε 

απηά ζε πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο θαη θαηαηκήζεθε ε ζπλνιηθά απαηηνχκελε γη’ απηά δαπάλε, κε ζπλέπεηα 

λα δηελεξγεζεί ε πξνκήζεηά ηνπο ρσξηζηά κε δχν πξφρεηξνπο δηαγσληζκνχο, αληί λα δηελεξγεζεί έλαο 

εληαίνο ηαθηηθφο δηαγσληζκφο. Δμάιινπ, ν ηζρπξηζκφο ηνπ Γήκνπ φηη φκνηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πνπ 

αθνξνχζαλ πξνκήζεηα ίδησλ πιηθψλ έρνπλ ζεσξεζεί θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο απφ ηελ 

Τπεξεζία Δπηηξφπνπ, πέξαλ ηνπ φηη πξνβάιιεηαη ανξίζησο, δελ κπνξεί λα θαηαζηήζεη λφκηκε ηελ 
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εληειιφκελε κε ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε, εθφζνλ απηή δηελεξγήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε θάζε δαπάλε θξίλεηαη απηνηειψο απφ ην Κιηκάθην 

(βι. πξάμεηο Δι. πλ. VII Σκ. 215/2008, Κιηκάθην Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ ζην VII Σκ. 202/2012). 

 

Αξηζκ. 91/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη νκνεηδή ε πξνκήζεηα: 

- Δληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ θαη  

- κεραλνγξαθηθνχ - ρεκηθνχ θαη θσηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ,  

(εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ αγαζψλ αλαιψζηκα (ραξηηθή χιε) εθηππσηηθψλ/θσηνηππηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ). 

 

Αξηζκ. 96/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα θσηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ (γηα ηνπο εθηππσηέο, ηα θσηνηππηθά θαη 

ηηο ζπζθεπέο ηειενκνηνηππίαο) θαη ε πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο (βηβιίσλ, θαθέισλ, ζπξξαπηηθψλ, 

ζπλδεηήξσλ, δηαθνξεπηψλ εγγξάθσλ, δηνξζσηηθψλ ηαηληψλ, καξθαδφξσλ, ζηπιφ θαη ινηπψλ εηδψλ 

γξαθείνπ, θαζφζνλ ηα πξνκεζεπζέληα είδε απνηεινχλ νκνεηδή αγαζά, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ 

επξχηεξε θαηεγνξία αγαζψλ (θαηεγνξία γέλνπο) γξαθηθή χιε θαη είδε γξαθείνπ (πξβι. Πξάμε VII Σκ. 

Δι.πλ. 403/2009). 

Πεξαηηέξσ, θάπνηα απφ ηα αλσηέξσ είδε θέξνπλ δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο αξηζκνχο CPV (22612000-3 

ηληθή κειάλε, 22813000-2 Λνγηζηηθά βηβιία, 22853000-4 Θήθεο εγγξάθσλ, 22993000-7 Φσηνεπαίζζεην, 

ζεξκνεπαίζζεην ή ζεξκνγξαθηθφ ραξηί θαη ραξηφλη), αλήθνπλ, φκσο ζην ίδην «ηκήκα» ηνπ ίδηνπ 

Παξαξηήκαηνο, ππφ ηνλ θσδηθφ 22000000-0 θαη ηίηιν «έληππν πιηθφ θαη ζπλαθή πξντφληα», θαζ’ φηη είλαη 

θνηλά ηα δχν πξψηα ςεθία ηνπ θσδηθνχ θαζελφο απφ απηά, ελψ θαη ηα ινηπά είδε (καξθαδφξνη, ζηπιφ, 

δηνξζσηηθά κέζα θ.ιπ.), ηα νπνία εληάζζνληαη ζην ηκήκα ππφ ηνλ θσδηθφ 30000000-9, κε ηίηιν 

«Μεραλήκαηα γξαθείνπ θαη ππνινγηζηέο, εμνπιηζκφο θαη πξνκήζεηεο εθηφο απφ έπηπια θαη παθέηα 

ινγηζκηθψλ» είλαη νκνεηδή κε ηα ππφινηπα πξνκεζεπφκελα είδε, ζχκθσλα κε ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο 

πείξαο θαη ηνπ CPV, θαηά ην νπνίν εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία γέλνπο εηδψλ γξαθείνπ. 

 

Αξηζκ. 254/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη θσηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ, δηφηη, θαηά ηα 

δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, είλαη νκνεηδή, αθνχ εληάζζνληαη ζηελ 

επξχηεξε θαηεγνξία αγαζψλ (θαηεγνξία γέλνπο) «γξαθηθή χιε» θαη πξννξίδνληαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ (βι. Δι.πλ. VII Tκ. Πξ. 

403/2009, Κιηκ. Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ ζην VII Σκ. 96/2012). Χο εθ ηνχηνπ, κε λνκίκσο 

επηκεξίζζεθαλ νη σο άλσ πξνκήζεηεο ζε ρσξηζηέο πηζηψζεηο, κε αληίζηνηρνπο ππνθσδηθνχο θαη 

αλαηέζεθαλ απεπζείαο κε βάζε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ελ ιφγσ θαηάηκεζε, ρσξίο 

λα δηελεξγεζεί πξφρεηξνο δηαγσληζκφο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ζηα νπνία αθνξνχλ. Δμάιινπ, ην γεγνλφο 
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φηη ηα ελ ιφγσ πξντφληα αλαγξάθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ, 

έρνπλ δε επηιεγεί θαη δηαθνξεηηθνί πξνκεζεπηέο γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο, δελ αξθεί γηα λα δεκηνπξγήζεη 

ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ ηε δηθαηνινγεκέλε πεπνίζεζε φηη πξφθεηηαη γηα κε νκνεηδή αγαζά (πξβι. 

Δι.πλ. VII Tκ. Πξ. 407, 129, 47/2010, Κιηκ. Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ ζην VII Σκ. 111/2012).  

 

Αξηζκ. 129/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

ηνηρείν πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα νκνεηδή αγαζά απνηειεί ην γεγνλφο αλ απηά αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα 

ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) ηεο Δ.Δ.  

Δθφζνλ είλαη θνηλά ηα ηξία πξψηα ςεθία ηνπ θάζε θσδηθνχ απηψλ (π.ρ. 34133100-2 γηα ηα βπηηνθφξα θαη 

34144512-0 γηα ηα απνξξηκκαηνθφξα), ζεσξνχληαη νκνεηδή.  

Αλ ζπληειείηαη θαηάηκεζε ή φρη εμεηάδεηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο 

αληηιήςεηο θαη φρη αλ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο ηνπ Δ.Π.Π., ζηνηρείν 

πνπ ζπλεθηηκάηαη αιιά δελ δεζκεχεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

 

Αξηζκ. 328/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη νκνεηδή: 

- ε πξνκήζεηα βπηηνθφξσλ θαη  

- απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ. 

 

Αξηζκ. 233/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη νκνεηδή ε πξνκήζεηα: 

- θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο, 

- απνξξηκκαηνθφξνπ θαη 

- αλαηξεπφκελνπ θνξηεγνχ,  

δηφηη εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ βαξέσλ νρεκάησλ δεκνζίαο ρξήζεο θαη αθνξνχλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ. 

 

Αξηζκ. 312/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη νκνεηδή ηα πιηθά ζπληήξεζεο χδξεπζεο – απνρέηεπζεο (ξαθφξ, ζηδεξνζσιήλεο, ινπθέηα, 

παμηκάδηα, γάληηα, ζθνχπεο, θιπ). 

 

Αξηζκ. 115/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο αλά δεκνηηθέο ελφηεηεο (ζχλδεζκνη ξαθφξ, βάλεο, 

θνιάξα, θξεάηηα, ζθηγθηήξεο, καλζφλ, πηιφηνη ειέγρνπ ζηάζκεο, ηάπεο, πδξφκεηξα, ζσιήλεο χδξεπζεο, 

ζσιήλεο PVC, καζηνί γαιβαληδέ, ξαθφξ, ζχλδεζκνη ζπζη/θνη maxister 200, θακπχιεο Φ200/16 θαη 

Φ160/16, ζσιήλεο, βάλεο, ξαθφξ, ζχλδεζκνη ξαθφξ, ειεθηξνκνχθεο, θ.ά., αθνχ απνηεινχλ, θαηά ηα 

δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, νκνεηδή αγαζά, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ 
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επξχηεξε θαηεγνξία αγαζψλ (θαηεγνξία γέλνπο) «πιηθά χδξεπζεο» θαη πξννξίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο γηα 

ηελ επηζθεπή ησλ δεκνηηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο. 

 

Αξηζκ. 237/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο (βάλεο, 

ζέιιεο, γσλίεο, ηαθ, βίδεο, ειεθηξνκνχθεο, δηαθφπηεο, ξαθφξ, θαζψο θαη ζσιήλεο, ζπηξάι, θιάληδεο, 

ζπλδεηήξεο, ζπζηνιέο, θνιάξα, καλζφλ, δηκπφ, ιάζηηρα, κνχθεο, φια κεγάιεο αληνρήο θαη θαηάιιεια γηα 

δηέιεπζε πφζηκνπ λεξνχ θαη πξνκήζεηα πδξνκεηξεηψλ θαη ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ), θαζψο εληάζζνληαη 

ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία αγαζψλ (θαηεγνξία γέλνπο) «πιηθά χδξεπζεο, άξδεπζεο» θαη επηηεινχλ ηελ ίδηα 

ιεηηνπξγία θαη ζα έπξεπε επνκέλσο, λα απνηειέζνπλ φια, εληαίν αληηθείκελν πξνκήζεηαο. 

Αληίζεηα, ε πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε – εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο – θαινξηθέξ, ε νπνία 

ζπλίζηαην ζε ζψκαηα ηχπνπ πάλει – θαινξηθέξ, θαπζηήξα, ιέβεηα πεηξειαίνπ, δνρεία δηαζηνιψλ 50 θαη 

400 ιίηξσλ θαη θπθινθνξεηέο δηαθφξσλ ηχπσλ, δηαθέξνπλ ηφζν θαηά ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά 

ηνπο φζν θαη θαηά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο απφ ηα πιηθά χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο, πνπ 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο πξνεγνχκελεο πξνκήζεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απνηεινχλ θαηά ηα 

δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαιιαγψλ φκνηα ή νκνεηδή είδε, γηα ηα νπνία 

απαηηείην ε δηελέξγεηα εληαίνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Αξηζκ. 7/2015 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα αθελφο πδξνκέηξσλ θαη αθεηέξνπ δηαθφξσλ πιηθψλ χδξεπζεο, 

φπσο εμαξηήκαηα πνιπαηζπιελίνπ-χδξεπζεο απνρέηεπζεο, ειαθξηά πιηθά χδξεπζεο, εηδηθά ηεκάρηα 

χδξεπζεο απφ ρπηνζίδεξν θαη ζσιήλεο χδξεπζεο απνρέηεπζεο θαη πνιπαηζπιελίνπ θαη δηελεξγήζεθαλ 

έλαο πξφρεηξνο θαη έλαο αλνηθηφο δηαγσληζκφο, αληίζηνηρα, δηφηη απνηεινχζε ε πξνκήζεηα εηδψλ, πνπ, 

θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, είλαη νκνεηδή, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ «πιηθψλ χδξεπζεο» θαη πξννξίδνληαη, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

ίδηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζθνπνχ, δειαδή γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ. Χο εθ 

ηνχηνπ, νη πξνκήζεηεο απνηεινχλ ηκήκαηα ελφο εληαίνπ αληηθεηκέλνπ, ε νηθνλνκηθή αμία ηνπ νπνίνπ 

(200.300 επξψ) ππεξβαίλεη ην ρξεκαηηθφ φξην ππαγσγήο ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Δπνκέλσο, αθνχ ε ζχκβαζε ζπλήθζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο 

άζθεζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, είλαη 

απηνδηθαίσο άθπξε. 

 

Αξηζκ. 20/2015 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθε ε πξνκήζεηα αθελφο αληνληθνχ πνιπειεθηξνιχηε (αλφξγαλν θξνθηδσηηθφ πγξφ), 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ απνρισξίσζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη αθεηέξνπ ελψ ρεκηθνχ πιηθνχ 

(ρισξίνπ) ζε κνξθή αλφξγαλνπ ρισξίνπ (ππνρισξηψδεο λάηξην), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ απνιχκαλζε 

ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, θαζφζνλ απνηεινχλ, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο 
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πείξαο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, νκνεηδή αγαζά, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία 

αγαζψλ (θαηεγνξία γέλνπο) «ρεκηθά πξντφληα». 

 

Αξηζκ. 64/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη νκνεηδή ε πξνκήζεηα: 

- θξεαηίσλ,  

- πιαζηηθψλ ζσιήλσλ χδξεπζεο,  

- πιηθψλ ζχλδεζεο παξνρψλ,   

εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία αγαζψλ (πιηθά χδξεπζεο) θαη αθνξνχλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζηηο 

αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 284/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη νκνεηδή ε πξνκήζεηα: 

- θσηνηππηψλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο (ηνπνγξαθηθά ζρέδηα, πίλαθεο, θιπ) θαη 

- ινηπψλ θσηνηππηψλ. Δληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία αλαιψζηκα (ραξηηθή χιε – θσηνηππίεο). 

 

Αξηζκ. 403/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη νκνεηδή ε πξνκήζεηα:  

- γξαθηθήο χιεο θαη κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ θαη 

- γξαθηθήο χιεο θαη ινηπψλ πιηθψλ γξαθείνπ (πιηθά αξρεηνζέηεζεο, θιαζέξ, πιηθά ζπζθεπαζίαο, ζηπιφ, 

ληνζηέ θ.ιπ.). 

Δληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ αγαζψλ γξαθηθή χιε θαη είδε γξαθείνπ. 

 

Αξηζκ. 177/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζκηθφ απηψλ απνηεινχλ αιιειέλδεηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ 

πιήξσλ θαη εληαίσλ ζπζηεκάησλ Ζ/Τ, πξνθεηκέλνπ απηά λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά θαη, σο εθ ηνχηνπ, απνηεινχλ, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο 

αληηιήςεηο, νκνεηδή αγαζά. Δπνκέλσο, κε λνκίκσο επηκεξίζζεθε ε δαπάλε πξνκήζεηαο ηνπο ζε 

ρσξηζηνχο ππνθσδηθνχο θαη αλαηέζεθαλ απεπζείαο, κε βάζε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ πξνέθπςε απφ 

ηνλ ελ ιφγσ επηκεξηζκφ, ρσξίο ηε δηελέξγεηα εληαίνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεπζέλησλ 

εηδψλ. 

 

Αξηζκ. 246/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθαλ νη ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε εθηέιεζε νκνεηδψλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο 

αλαηέζεθαλ κε δηαδνρηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ θαη εθηειέζηεθαλ θαηά ηνλ ίδην ρξφλν απφ ηελ ίδηα 

αλάδνρν εηαηξία, απνζθνπνχλ δε ζην ίδην απνηέιεζκα, δειαδή ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ησλ 

γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο ηερληθνχο ηνπ Γήκνπ θαη ηε ζσζηή 
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δηαρείξηζή ηνπο (ζεκεηαθή απνηχπσζε ησλ ζέζεσλ, ςεθηνπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ, θιπ). 

Δπνκέλσο, κε λφκηκα νη επίκαρεο εξγαζίεο θαηαηκήζεθαλ θαη αλαηέζεθαλ θαηφπηλ απεπζείαο αλάζεζεο 

αληί ηεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ε ζπλνιηθή ηνπο δαπάλε, αζξνηδφκελε 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 44.600,00 επξψ, θαη επνκέλσο πεξηιακβάλεηαη ζηελ θιίκαθα ησλ πνζψλ 

20.000,00 επξψ - 60.000,00 επξψ πνζά ,γηα ηα νπνία είλαη επηηξεπηή ε λφκηκε αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ 

απηψλ θαηφπηλ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 200/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με απφθαζε ηνπ Γεµάξρνπ αλαηέζεθε ζε εηαηξεία έλαληη ηηκήκαηνο 15.000,00 επξψ (κε Φ.Π.Α.), ε 

παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο ηνπ Γήµνπ γηα ηελ «Πξνεηνηκαζία θαη Τπνζηήξημε ηεο 

Τπνβνιήο ηνπ Φαθέινπ - Αίηεζεο ηνπ Γήµνπ ζην Πξφγξαµµα Δμνηθνλνµψ (Οινθιεξσµέλν ρέδην 

δξάζεο θαη ρέδην Τινπνίεζεο)». 

Δπίζεο, κε άιιε απφθαζε ηνπ Γεµάξρνπ αλαηέζεθε ζηελ ίδηα εηαηξεία έλαληη ακνηβήο χςνπο 15.000,00 

επξψ (κε Φ.Π.Α.), ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο ηνπ Γήµνπ γηα ηελ «Δπηζηεκνληθή 

Τπνζηήξημε ζηελ Δθηίµεζε ησλ απαηηνχµελσλ Δλεξγεηαθψλ Γεδνµέλσλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε 

πµπιήξσζε ησλ Αληίζηνηρσλ Πεδίσλ θαη Δληχπσλ ησλ ΟΓ θαη ΥΤ ηνπ Γήµνπ ζην Πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάµµαηνο “ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ”». 

Οη εληειιφκελεο δαπάλεο αθνξνχλ ζηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ ζε ππεξεζίεο, νη νπνίεο, σο εθ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο εληάζζνληαη, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, ζε παξεκθεξείο θαηεγνξίεο 

ππεξεζηψλ, ζηνρεχνπζεο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ηνπ θαθέινπ – αίηεζεο ηνπ Γήκνπ γηα έληαμε 

έξγσλ ζην Πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ», θαζψο θαη θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνµέλσλ µε ηελ 

ζπµπιήξσζε ησλ εληχπσλ γηα ην ελ ιφγσ Πξφγξαµµα. Χο εθ ηνχηνπ, κε λνκίκσο επηκεξίζζεθαλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο Κ.Α.Δ. νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο θαη αλαηέζεθαλ ρσξηζηά, κεηά απφ θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο 

δαπάλεο, ρσξίο λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 246/2009, 167/2010, 34/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο θαη 133/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ 

πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δίλαη νκνεηδή ε πξνκήζεηα: 

- θάδσλ 1.100 ιίηξσλ θαη 

- Δπηζηχιησλ θάδσλ 

 

Αξηζκ. 302/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Γελ απνηειεί θαηάηκεζε:  

- ε πξνκήζεηα δηαθνζκεηηθνχ θσηηζκνχ θαη  

- νη εξγαζίεο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ θσηηζηηθψλ. 

 

Αξηζκ. 260/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 
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Γελ είλαη νκνεηδείο νη εξγαζίεο: 

- δηεπζέηεζεο ξεκάησλ,  

- ηαθήο απνξξηκκάησλ, 

- απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, 

- απνθνκηδήο κπαδψλ,  

- θαζαξηζκνχ παξαιηψλ,  

- θαζαξηζκνχ θεξηψλ πιηθψλ,  

- θαζαξηζκνχ αγξνηηθψλ νδψλ, θιπ  

 

Αξηζκ. 115/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Γελ είλαη νκνεηδή: 

 Ζ πξνκήζεηα ειεθηξηθνχ πίλαθα. 

 Ζ πξνκήζεηα πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηνπαιεηψλ. 

 Ζ θαηαζθεπή παξαπεγκάησλ. 

 Ζ εξγαζία ειεθηξνδφηεζεο ησλ παξαπεγκάησλ.  

Σν φηη εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην ζθνπφ (εηήζηα εκπνξνπαλήγπξε), δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη γηα φκνηα ή 

νκνεηδή πιηθά ή εξγαζίεο, δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα, δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε θαηάηκεζεο δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 76/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ δηελέξγεηα, κεηά απφ θαηάηκεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, δχν δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα νκνεηδψλ 

νρεκάησλ (ζαξψζξσλ), είλαη ζχλλνκε, φηαλ γηα ηελ αλάζεζή ηνπο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ 

δηαγσληζκνχ θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην εθαξκνγήο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

Αξηζκ. 45/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα αλαηέζεθε απεπζείαο ζε αλψλπκε εηαηξεία ηνπ Γήκνπ (Κ.Δ.Κ.) ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο εμήληα (60) ζπλνιηθά ζρνιηθψλ θπιάθσλ, ζε ηξία (3) ηκήκαηα 

(ησλ 20 ππαιιήισλ έθαζην), ζπλνιηθήο δαπάλεο 118.800,00 επξψ, ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ 

εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΛΑΔΚ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.. Γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ ππνγξάθεθαλ, ηξεηο 

ζπκβάζεηο πνζνχ 39.600,00 επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ε θαζεκηά, ην αληηθείκελν ησλ νπνίσλ, δειαδή ε 

εθπαίδεπζε ζπλνιηθά 60 ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο-επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε, 

είλαη ηαπηφζεκν. 

Με λφκηκα θαηαηκήζεθαλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη επηκεξίζηεθαλ ζε ηξεηο (3), ηαπηφζεκεο θαηά ην 

πεξηερφκελν ζπκβάζεηο θαη αλαηέζεθαλ απεπζείαο ζε αλψλπκε εηαηξεία ηνπ Γήκνπ (Κ.Δ.Κ.) κε βάζε ην 

χςνο ηεο δαπάλεο, πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θαηάηκεζε, ρσξίο λα δηελεξγεζεί δεκφζηνο δηαγσληζκφο, 

θαζφζνλ ε ζπλνιηθή ηνπο δαπάλε αλέξρεηαη ζε 118.800,00 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ππεξβαίλεη φρη κφλν 

ην φξην ησλ 15.000,00 επξψ, αιιά θαη απηφ ησλ 45.000,00 επξψ, πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Γ.Κ. 

σο φξηα γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ππεξεζηψλ. 
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ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ 

 

 

Αξηζκ. 162/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη θνξείο πνπ επηρνξεγνχληαη ή ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, δειαδή, 

κεηαμχ άιισλ, απφ ηνπο ΟΣΑ, ππνβάινπλ ζηνπο θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο επνπηεχνληαη, ζηνπο θνξείο 

επηρνξήγεζεο ή θαη ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο θαη, ηέινο, ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, απνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο 

νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη μερσξηζηφ απνινγηζκφ ηεο επηρνξήγεζεο ή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

έιαβαλ, εθφζνλ είλαη κηθξφηεξε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ δηαρεηξίζζεθαλ, θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπο γηα ην επφκελν έηνο. Υσξίο ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ επηηξέπεηαη ε εθ λένπ 

επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηνπο σο άλσ θνξείο, θάζε δε επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδφηεζε 

πνπ θαηαβάιιεηαη είλαη κε λφκηκε θαη θαηαινγίδεηαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Καη’ εμαίξεζε, κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4257/2014, ζηηο 14.4.2014, κε ην άξζξν 53 ηνπ νπνίνπ πξνζηέζεθε εδάθην ζην 

ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4129/2013, νη επηρνξεγνχκελεο απφ ηνπο ΟΣΑ δεκνηηθέο 

επηρεηξήζεηο δελ απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ ηα σο άλσ απνινγηζηηθά ζηνηρεία θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο 

γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, ζην θνξέα επνπηείαο ηνπο, δειαδή ζηνλ νηθείν ΟΣΑ, θαη ζην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, αιιά αξθεί ε ελζσκάησζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ λ. 3852/2010 θαη εθείλεο ησλ 

74712/29.12.2010 (Β΄ 2043) απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, θαη, σο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ θαηαβνιή 

ηεο επηρνξήγεζήο ηνπο απφ ηνλ νηθείν ΟΣΑ δελ απαηηείηαη πιένλ ε ηήξεζε ηεο σο άλσ πξνυπφζεζεο. 

Με απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη ε δηάζεζε πίζησζεο, πνζνχ 80.000,00 

επξψ, γηα ηελ επηρνξήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ραδηνηειεφξαζεο.  

Γηα ηελ θαηαβνιή, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4257/2014, ζηηο 14.4.2014, απφ ηνπο ΟΣΑ πνζψλ 

επηρνξεγήζεσλ ζηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπο δελ απαηηείηαη πιένλ ε ππνβνιή απνινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχκελεο ηπρφλ επηρνξήγεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο γηα ην 

επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, ζηνλ θνξέα επνπηείαο ηνπο θαη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, αιιά αξθεί, ε 

ελζσκάησζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

πλεπψο, ε εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο δαπάλε επηρνξήγεζεο, πνπ 

θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4257/2014, είλαη λφκηκε θαη πξέπεη απηφ λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 13, 42, 105, 116, 118, 126, 179, 190, 191, 205, 208, 224, 239, 271, 337, 339, 378, 383/2009 θαη 

21, 61, 140, 195/2010, 129, 136, 143, 145, 178/2011, 19/2012 πξάμεηο ηνπ VII Σκήκαηνο, 38, 81, 

92/2013 πξάμεηο Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ρεδφλ φιεο νη επηρνξεγήζεηο θξίλνληαη κε ζχλλνκεο, δηφηη είηε: 

 Γελ ππνβιήζεθε αίηεζε, κε ηελ νπνία λα πξνζδηνξίδνληαη νη πξνο ρξεκαηνδφηεζε εθδειψζεηο θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ απηψλ, 
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 θαιχπηνπλ ιεηηνπξγηθέο ή άιιεο δαπάλεο (εθηφο εθδειψζεσλ), 

 δελ είλαη ηεθκεξησκέλε ε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ.  

Γεληθφηεξα, ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζέηεη απζηεξφηεξα θξηηήξηα θαη φξνπο, φζνλ αθνξά ηηο επηρνξεγήζεηο 

πξνο δηάθνξνπο θνξείο. 

 

Αξηζκ. 38/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο επηρνξήγεζεο απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, πξέπεη ην ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν 

λα ππνβάιεη αίηεζε, κε ηελ νπνία λα πξνζδηνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεηο, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ηελ αηηνχκελε επηρνξήγεζε θαη ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθεηαη ν πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ ησλ εθδειψζεσλ απηψλ, νχησο ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί αλ ε 

εληειιφκελε δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην αλάινγν (πξνζήθνλ) ζηηο πεξηζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθδήισζεο κέηξν. 

 

Αξηζκ. 19/2012 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε επηρνξήγεζε αξθεηψλ αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, δηφηη νη εθδειψζεηο πνπ 

επηθαινχληαη φηη πξαγκαηνπνίεζαλ, έρνπλ πξνεγεζεί ρξνληθά ηεο επηρνξήγεζεο απφ ην δήκν. Γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο επηρνξήγεζεο απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απαηηείηαη πξνεγνχκελε αίηεζε θαη αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ ησλ εθδειψζεσλ πνπ πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, δηαθνξεηηθά δελ 

κπνξεί ε ππεξεζία επηηξφπνπ λα ειέγμεη ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο, δειαδή λα ειέγμεη αλ νη ππφ 

θξίζε επηρνξεγήζεηο απνηεινχλ ηα θαιχηεξα αιιά θαη ηα αλαγθαία κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ησλ σο ζπιιφγσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φηη δελ εμππεξεηήζεθαλ κ’ απηέο 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ επηρνξεγνχκελσλ ζπιιφγσλ. 

 

Αξηζκ. 81/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε επηρνξήγεζε αζιεηηθνχ ζπιιφγνπ, θαζφζνλ, ην ζπλνιηθφ πνζφ απηήο δε ζα δηαηεζεί γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, αιιά γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

απηνχ (επηζθεπή ησλ απνδπηεξίσλ ηνπ γεπέδνπ). 

 

Αξηζκ. 135/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ παξνρή απφ ηνπο Γήκνπο ρξεκαηηθψλ εληζρχζεσλ ζε αζιεηηθνχο ή πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο 

απαηηείηαη, ζσξεπηηθά, ην κελ ν επηρνξεγνχκελνο ζχιινγνο λα επηδηψθεη ζθνπφ αζιεηηθφ ή πνιηηηζηηθφ, ην 

δε ε έδξα ηνπ λα βξίζθεηαη ζην δήκν πνπ παξέρεη ηελ επηρνξήγεζε θαη, ηέινο, λα εγθξηζεί ε επηρνξήγεζε 

κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπνκέλσο, δελ είλαη λφκηκε ε θαηαβνιή ελίζρπζεο ζε 

πνιηηηζηηθφ ή αζιεηηθφ ζχιινγν, ηνπ νπνίνπ ε έδξα, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ, βξίζθεηαη εθηφο ηεο 

εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ (βι. Δι. πλ. VII Tκ. απνθ. 1614/2010, πξάμεηο 167/2011, 169, 

258/2010, 242, 209/2007 θ.ά.). 
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Αξηζκ. 205/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ. 3463/2006 γηα ηελ επηρνξήγεζε 

πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ, δηφηη, ν ζχιινγνο απηφλ αλ θαη αλαπηχζζεη, φπσο πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ 

ηνπ, πνιηηηζηηθέο, θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία παξέρεηαη ε 

επηρνξήγεζε δελ αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, αιιά ζηελ 

αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ δεζκψλ ηνπ κε 

ηνπο άιινπο ζπιιφγνπο ηεο πεξηνρήο. 

 

Αξηζκ. 167/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε επηρνξήγεζε πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξφζθιεζε άιινπ 

δήκνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε θεζηηβάι ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, θαζφζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Κψδηθα δελ ζπλάγεηαη φηη απαηηείηαη ε επηρνξήγεζε λα παξέρεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθδειψζεσλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ επηρνξεγνχληνο δήκνπ, ζηνλ νπνίν έρεη ηελ έδξα ηνπ ην ζσκαηείν. 

 

Αξηζκ. 213/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δπηηξέπεηαη ε ρξεκαηηθή επηρνξήγεζε πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, δειαδή ελψζεσλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί γηα ηελ επηδίσμε πνιηηηζηηθνχ ζθνπνχ θαη έρνπλ απνθηήζεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζην ηεξνχκελν ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπο εηδηθφ δεκφζην βηβιίν (άξζξα 61, 78 εδ. α΄ 

θαη 83 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα), ζηελ έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ εκπίπηνπλ νη δεπηεξνβάζκηεο ελψζεηο ησλ 

ζπιιφγσλ απηψλ (βι. πξάμεηο VII Σκήκαηνο 166/2007, 339/2009). 

Με λφκηκε ε επηρνξήγεζε δεπηεξνβάζκησλ ελψζεσλ ζπιιφγσλ θαη αδειθνηήησλ. 

 

Αξηζκ. 30/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε επηρνξήγεζε πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ κε ην πνζφ ησλ 30.000,00 επξψ γηα ηε δηνξγάλσζε 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαξλαβαιηνχ. 

 

Αξηζκ. 227/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε επηρνξήγεζε πνζνχ 3.000,00 επξψ απφ έθηαθηεο πηζηψζεηο πξνο ην ζσκαηείν «Δζεινληέο 

Γηαζψζηεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ …….», πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηεί ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, ν νπνίνο 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε θαη αχμεζε ηεο εζεινληηθήο ηνπ δξάζεο ζηνπο παξαθάησ ζθνπνχο: 

ππξθαγηέο, έξεπλα θαη δηάζσζε, ηξνραία αηπρήκαηα, ππνζηήξημε εθδειψζεσλ θαη αγψλσλ, ελεκέξσζε 

πξψησλ βνεζεηψλ ζε ζρνιεία, ζεκηλάξηα κε ζέκα πξψηεο βνήζεηεο-αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ, 

εθπαίδεπζε πνιηηψλ. 

 

Αξηζκ. 92/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε θαηαβνιή έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ζηνλ «χιινγν Δζεινληηθψλ Γπλάκεσλ Γαζνπξνζηαζίαο θαη 

Γηάζσζεο ……….» θαη ζηνλ «χιινγν Δζεινληηθψλ Γπλάκεσλ Γαζνπξνζηαζίαο θαη Γηάζσζεο ……..», 
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ζπλνιηθνχ πνζνχ 8.000,00 επξψ, πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηνχλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα ηε βειηίσζε θαη αχμεζε ηεο εζεινληηθήο ηνπο δξάζεο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ θάζε θίλδπλν, θαηάζβεζε ππξθαγηψλ, πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ παξάλνκε 

πινηνκία, παξάλνκε ζήξα θ.ιπ., θαζαξηζκφ ησλ δαζψλ απφ αλεμέιεγθηνπο ζθνππηδφηνπνπο, δηάζσζε 

αλζξψπσλ, δψσλ θαη πξαγκάησλ απφ ππξθαγηέο, αλάπηπμε πλεχκαηνο αιιειεγγχεο θαη παξνρή 

βνήζεηαο ζηα κέιε ηνπο, έξεπλα, κειέηε θαη επίιπζε ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ θ.ά. 

 

Αξηζκ. 248/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε επηρνξήγεζε ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «Δζεινληέο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ………» κε ην 

πνζφ ησλ 3.000,00 επξψ, δηφηη απνηειεί πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν θαη απφ ηελ αίηεζή ηνπ πξνθχπηνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεηο κε πνιηηηζηηθή ρξνηά, εθφζνλ άπηνληαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο επί ζεκάησλ αληηκεηψπηζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Αξηζκ. 110/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε επηρνξήγεζε ζσκαηείνπ, δηφηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθδειψζεσλ πνπ πξνηίζεηαη λα 

ρξεκαηνδνηήζεη κε ηελ επηρνξήγεζε έρνπλ πξνεγεζεί ρξνληθά ηεο αηηνχκελεο επηρνξήγεζεο. Ζ 

επηρνξήγεζε πνπ θαηαβάιεη ν δήκνο πξέπεη λα αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειψζεσλ θαη φρη ζηε κεηαγελέζηεξε θάιπςε ησλ δαπαλψλ εθηέιεζήο ηνπο. 

 

Αξηζκ. 145/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκεο νη δαπάλεο επηρνξήγεζεο αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ εδξεχνπλ ζην Γήκν, δηφηη απφ ην 

πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ πνπ ππέβαιαλ ηα ζσκαηεία πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πξνθχπηεη φηη νη 

αηηνχκελεο επηρνξεγήζεηο δελ πξννξίδνληαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ εθδειψζεηο ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ζπλαθείο κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ηνπο ζθνπνχο, αιιά ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ζσκαηείσλ. 

 

Αξηζκ. 136/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε επηρνξήγεζε ζπιιφγνπ δηφηη, αλ θαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ αλαπηχζζεη πνιηηηζηηθέο θαη 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εληνχηνηο, δελ πξνεγήζεθε ηεο απφθαζεο επηρνξήγεζεο αίηεζε, ε νπνία λα 

πεξηιακβάλεη ηηο εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο αθνξά ε επηρνξήγεζε ζπλνδεπφκελε κε αλαιπηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ησλ εθδειψζεσλ απηψλ, ελψ νη επηθαινχκελεο εθδειψζεηο ηνπ ζπιιφγνπ έρνπλ 

πξνεγεζεί ρξνληθά ηεο αηηνχκελεο επηρνξήγεζεο. 

 

Αξηζκ. 178/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε επηρνξήγεζε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, θαζφζνλ δελ απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

ε πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εθδειψζεσλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ ησλ εθδειψζεσλ απηψλ 

γηα ηηο νπνίεο πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ηελ αηηνχκελε επηρνξήγεζε. Αληηζέησο, απφ ην πεξηερφκελν ηεο 
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αίηεζεο πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην πξνθχπηεη φηη ε απηή πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

Αξηζκ. 35/2012 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε επηρνξήγεζε ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Γνλέσλ «……» κε πνζφ ησλ 3.000,00 επξψ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ην επηκνξθσηηθφ ηεο έξγν πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ παξαδφζεσλ ηνπ 

Διιεληζκνχ θαη ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζηε ζχγρξνλε επνρή, θαζφζνλ ηφζν νη ζθνπνί ηνπ φζν θαη ηα 

κέζα επίηεπμεο απηψλ, φπσο νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ, ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη έρνπλ, σο εθ ηνχηνπ, 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα. 

 

Αξηζκ. 41/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα λα είλαη λφκηκε ε επηρνξήγεζε ζπιιφγνπ, εθηφο ησλ άιισλ, πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο επηρνξήγεζεο απφ 

ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, πξέπεη ην ζσκαηείν λα έρεη ππνβάιεη πξνο απηφ αίηεζε, κε ηελ νπνία λα 

πξνζδηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα νη ήδε πξνγξακκαηηζκέλεο πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα δηαηεζεί ε αηηνχκελε επηρνξήγεζε, θαζψο θαη ν αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ ησλ εθδειψζεσλ απηψλ (βι. θαη Πξάμε VII Σκ. 140/2010).  

Νφκηκε ε επηρνξήγεζε ηνπ «πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ» κε ην πνζφ ησλ 

7.500,00 επξψ γηα ηε δηνξγάλσζε: α) παηδηθήο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, β) ζεάηξνπ ζθηψλ, γ) 

εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ζηελ Οιπκπία θαη δ) θαιιηηερληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ εθηφο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (καζήκαηα δσγξαθηθήο, ρεηξνηερλίαο, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ρνξνχ θ.ιπ.), 

δηφηη ν επηρνξεγνχκελνο ζχιινγνο ζπληζηά ζσκαηείν κε ραξαθηήξα πνιηηηζηηθφ θαη ζηελ αίηεζή ηνπ πξνο 

ην Γήκν πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ηφζν νη επηκέξνπο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, 

ζηηο νπνίεο ε αθνξά ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε φζν θαη ν πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ ηεο θάζε εθδήισζεο. 

 

Αξηζκ. 36/2012 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε επηρνξήγεζε ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αγσληζηψλ Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη Γεκνθξαηηθνχ 

ηξαηνχ Διιάδαο κε ην πνζφ ησλ 3.000,00 επξψ, γηα λα θαιχςεη ην θφζηνο απνπιεξσκήο 150 μχιηλσλ 

πιαηζίσλ θσηνγξαθηψλ πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζε κνπζείν Δζληθήο Αληίζηαζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην θηίξην 

ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Πνιπθέληξνπ ηνπ Γήκνπ, θαζφζνλ ηφζν νη ζθνπνί ηνπ φζν θαη ηα κέζα επίηεπμεο απηψλ, 

έρνπλ πξνερφλησο πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη νη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζεη, ζπκβάιινπλ 

ζηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο, εζληθήο θαη 

θνηλσληθήο ζπλείδεζεο φρη κφλνλ ησλ κειψλ ηνπ, αιιά ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

 

Αξηζκ. 38/2012 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε επηρνξήγεζε ηνπ ηνπηθνχ ζπιιφγνπ πνιπηέθλσλ κε ην πνζφ ησλ 50.000,00 επξψ, θαζφζνλ 

αλαπηχζζεη έληνλε θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξάζε πνπ απνζθνπεί αθελφο κελ, ζηελ νηθνλνκηθή αλαθνχθηζε 
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ησλ άπνξσλ πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ, αθεηέξνπ δε, ζηε δηδαζθαιία παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ θαη 

παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ζηα ηέθλα πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ. Ζ κε πξνεγνχκελε ππνβνιή αίηεζεο ηνπ 

ζπιιφγνπ γηα ηελ επηρνξήγεζε δελ πιήηηεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο.  

Ζ αλσηέξσ δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην ππφ ησλ πεξηζηάζεσλ επηβαιιφκελν πξνζήθνλ κέηξν, δηφηη ην 

απμεκέλν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο δηθαηνινγείηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ ζπιιφγνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 9.500 

πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, 3.500 εθ ησλ νπνίσλ είλαη άπνξεο κε ζνβαξφηαηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα επηβίσζεο. 

 

Αξηζκ. 105/2009 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε επηρνξήγεζε Μεηξφπνιεο, θαζφζνλ δελ δηαηίζεηαη γηα ηε δηελέξγεηα θνηλσληθψλ ή 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, νη νπνίεο ζα έπξεπε λα πξνζδηνξίδνληαη ζηελ αίηεζε ηεο Μεηξφπνιεο.  

Γελ είλαη λφκηκε ε εθηέιεζε κε δαπάλεο ηνπ Γήκνπ, ησλ εξγαζηψλ απνπεξάησζεο αίζνπζαο, ε νπνία 

αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο Μεηξφπνιεο. 

 

Αξηζκ. 183/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε ρνξήγεζε ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο 30.000,00 επξψ ζηελ Ηεξά Μεηξφπνιε γηα ηε ζπλέρηζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ πξνγξάκκαηφο ηεο «Βνήζεηα ζην ζπίηη». Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη απφ ηελ 

Μεηξφπνιε απφ ην έηνο 1995, αθνξά ζηελ παξνρή, ζε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο ή 

άιιεο δπζθνιίεο, δηαθφξσλ ηαηξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο λνζειεπηηθή θξνληίδα, 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, θαζαξηφηεηα αηνκηθή θαη ρψξνπ, ζπληξνθηά θαη πξαθηηθέο εμππεξεηήζεηο 

(εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ, πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ, θ.ιπ.), κεηαθνξά ζην λνζνθνκείν ή ζπλνδεία 

ζε δηάθνξα ηαηξεία, θπζηθνζεξαπείεο, θαγεηφ ζε άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα ην παξαζθεπάζνπλ κφλα 

ηνπο επί θαζεκεξηλήο βάζεσο, ζηέγε ζε αζηέγνπο, νηθνλνκηθή ελίζρπζε, δηαλνκή ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ. 

 

Αξηζκ. 179/2009 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε επηρνξήγεζε ηνπ Ηεξνχ Νανχ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο απνπεξάησζήο 

ηνπ, θαζφζνλ ε επηρνξήγεζε απηή δελ δηαηίζεηαη γηα ηε δηελέξγεηα θνηλσληθψλ ή πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ, νη νπνίεο ζα έπξεπε λα πξνζδηνξίδνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ επηρνξεγνχκελνπ εθθιεζηαζηηθνχ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

 

Αξηζκ. 24/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε πξφζζεηε επηρνξήγεζε πνζνχ 46.500 επξψ ζε ρνιηθέο Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε καζεηηθνχ θεζηηβάι, θαζφζνλ απηή δίλεηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο (καζεηηθφ θεζηηβάι), νη νπνίεο 

δελ εκπίπηνπλ ζηνπο ζθνπνχο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, νη νπνίνη ζπλίζηαληαη ζηε δηαρείξηζε πηζηψζεσλ γηα 

ηελ θάιπςε δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο θαη κφλν ησλ ππαγφκελσλ ζε απηέο ζρνιείσλ, θαζψο θαη ζηε ιήςε 

θάζε κέηξνπ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε ζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαγφκελσλ ζηελ 

αξκνδηφηεηά ηνπο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δπηπιένλ, ππεξβαίλνπλ θαη ην απφ ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηβαιιφκελν κέηξν. 
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Αξηζκ. 237, 243/2012 πξάμεηο Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη ρνιηθέο Δπηηξνπέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ 

ηνπο, επηρνξεγνχληαη (εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε), απφ ηνπο Ο.Σ.Α., απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο (ΚΑΠ), θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηελ είζπξαμε θφξνπ 

ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ, κε επηηξεπνκέλεο, σο εθ ηνχηνπ, ηεο επηρνξήγεζήο ηνπο, απφ άιιεο 

πηζηψζεηο ή θνλδχιηα, φπσο απηέο ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ (βι. Πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

343/2010, 34/2005, Πξαθηηθά VII Σκήκαηνο 4
ε
 πλ./29.1.2008). 

Με λφκηκα κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 202 παξ. 1 ηνπ 

Ν. 3463/2006, ε θαηαβνιή πνζνχ 18.500,00 επξψ ζε θάζε έλα απφ ηα σο άλσ λνκηθά πξφζσπα ησλ 

ζρνιηθψλ επηηξνπψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, σο έθηαθηε επηρνξήγεζή ηνπο γηα 

ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπο, δηφηη δελ βξίζθεη έξεηζκα ζε δηάηαμε λφκνπ. 

 

Αξηζκ. 239, 253/2013 πξάμεηο Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη ρνιηθέο Δπηηξνπέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ 

ηνπο, επηρνξεγνχληαη απφ ηνπο Ο.Σ.Α. (εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε), απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνπο θεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο ησλ δήκσλ, θαζψο θαη απφ ηα έζνδα απφ ηελ είζπξαμε θφξνπ 

ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ, κε επηηξεπνκέλεο, σο εθ ηνχηνπ, ηεο επηρνξήγεζήο ηνπο απφ άιιεο 

πηζηψζεηο ή θνλδχιηα ησλ Ο.Σ.Α., φπσο απηέο ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (βι. 

πξάμε VII Σκ. Δι. πλ. 343/2010, πξαθηηθά VII Σκ. Δι. πλ. 4
ε
 ζπλ./29.1.2008, πξάμεηο Κιηκ. Πξνι. Δι. 

ζην VII Tκ. Δι. πλ. 237, 243/2012). 

Ζ θαηαβνιή απφ ηνλ Γήκν έθηαθηεο επηρνξήγεζεο πξνο ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο Α΄ βάζκηαο θαη Β΄ 

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ λ. 1892/1990 

ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο, δελ επξίζθεη έξεηζκα ζε δηάηαμε λφκνπ θαη ζπλεπψο νη εληειιφκελεο κε ηα 

ειεγρφκελα ρξεκαηηθά εληάικαηα δαπάλεο δελ είλαη λφκηκεο. 

 

Αξηζκ. 58/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη ζρνιηθέο επηηξνπέο, κία γηα θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

ησλ Γήκσλ, ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη, κεηαμχ άιισλ, ε εθηέιεζε έξγσλ επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ, 5.869,41 επξψ θαηά αλψηαην φξην. Σα έξγα 

κεγαιχηεξεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ζεσξνχληαη έξγα επξείαο θιίκαθαο ε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ 

αλήθεη ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο. Πεξαηηέξσ, πξνβιέπεηαη φηη νη ζρνιηθέο επηηξνπέο, κπνξνχλ λα έρνπλ 

πφξνπο, κεηαμχ άιισλ, απφ ηηο πηζηψζεηο ησλ Κ.Α.Π., απφ ηνπο Γήκνπο, απφ δσξεέο θαη εηζθνξέο, θαη 

θάζε άιιε λφκηκε πεγή, ρσξίο απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο λα ηίζεηαη φξην σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 

πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ, φπσο απηφ ηίζεηαη γηα ηα έξγα πνπ κπνξνχλ λα εθηεινχλ. 

 

Αξηζκ. 44/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Δίλαη επηηξεπηή ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο Ο.Σ.Α. ησλ ζπζηαζέλησλ απφ απηνχο ηνπηθψλ ζηαζκψλ 

ξαδηνηειεφξαζεο, σο δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ εηδηθνχ ζθνπνχ (βι. πξάμε VII Σκ. 380/2009, πξαθηηθά 6
εο

 

πλ./16.2.1998 IV Σκ. Δι.πλ, ηΔ 4740/1998), κε βάζε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ π.δ/ηνο 

25/1988, ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη, 

Με λφκηκε ε επηρνξήγεζε, δηφηη ε δεκνηηθή επηρείξεζε εηδηθνχ ζθνπνχ, κε λνκίκσο ππεξεηεί, κε βάζε ηελ 

ζπζηαηηθή ηεο πξάμε, ζθνπνχο κε ζπλαθείο πξνο ηε ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθνχ θαη ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ, 

δειαδή ζθνπνχο πνπ δελ ζπκπιέθνληαη κε ηηο ελεκεξσηηθέο, επηκνξθσηηθέο θαη ςπραγσγηθέο αλάγθεο ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

 

Αξηζκ. 52/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε (8.300 €) πνπ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ γπκλαζίσλ, 

δεκνηηθψλ θαη λεπηαγσγείσλ ηνπ Γήκνπ ζεαηξηθήο παξάζηαζεο παγθφζκηαο αλαγλψξηζεο, ζην πιαίζην 

ησλ νκαδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε ηηκή ηνπ 

εηζηηεξίνπ γηα θάζε καζεηή αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 7,00 επξψ, έλαληη 12,00 επξψ πνπ ήηαλ ε αξρηθή. 

 

Αξηζκ. 126/2009 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε επηρνξήγεζε αζιεηηθνχ νκίινπ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (ξνπρηζκφο 

παηδηψλ, ακνηβή πξνπνλεηή, ακνηβή ςπρνιφγνπ, ακνηβή δηαηξνθνιφγνπ, έθδνζε δειηίσλ, ζπκκεηνρή ζε 

αγψλεο, ακνηβέο γηαηξψλ, δηαηηεηψλ). 

 

Αξηζκ. 129/2009 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε επηρνξήγεζε πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ, δηφηη ζηελ αίηεζή ηνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη 

επηκέξνπο εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο αθνξά, νχηε επηζπλάπηεηαη ν πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ ησλ 

εθδειψζεσλ απηψλ. Δμάιινπ, δελ είλαη επηηξεπηή επηρνξήγεζε γηα κειινληηθέο θαη αβέβαηεο σο πξνο ηελ 

δηελέξγεηά ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, έζησ θαη πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα (ίδξπζε κνπζείνπ Διηάο). 

 

Αξηζκ. 22, 28/2011 πξάμεηο ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε επηρνξήγεζε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, θαζφζνλ δελ απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

ε πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ θαηά ην έηνο 2010 θαη ν πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ ησλ εθδειψζεσλ 

απηψλ, γηα ηηο νπνίεο πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ηελ αηηνχκελε επηρνξήγεζε. Αληίζεηα, απφ ην πεξηερφκελν 

ηεο ππνβιεζείζαο απφ απηφ αίηεζεο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνθχπηεη φηη ε αηηνχκελε 

επηρνξήγεζε πξφθεηηαη λα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ ζσκαηείνπ (δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηνπ). 

 

Αξηζκ. 383/2009, 195/2010 πξάμεηο ηνπ VII Σκήκαηνο 
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Με λφκηκε ε επηρνξήγεζε ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν, δηφηη δελ απνδεηθλχεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

εθδειψζεσλ γηα ηηο νπνίεο πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ηελ αηηνχκελε επηρνξήγεζε, νχηε ν πξνυπνινγηζκφο 

εμφδσλ ησλ εθδειψζεσλ απηψλ. Με ηελ επηρνξήγεζε δελ πξέπεη λα θαιχπηνληαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο. 

 

Αξηζκ. 405/2009 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνζνχ 5.000 επξψ, γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ κε ζθνπφ λα δηαλεκεζνχλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ ενξηψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζε απφξνπο δεκφηεο, θαζφζνλ δελ απνδεηθλχεηαη ε απνξία, ή ε 

νηθνλνκηθή αδπλακία ησλ δηθαηνχρσλ ησλ αλσηέξσ εηδψλ, αθνχ δελ πξνζθνκίδεηαη ε απαηηνχκελε εηδηθή 

θαηάζηαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο κε ηα αθξηβή ζηνηρεία ησλ σθεινχκελσλ απφξσλ δεκνηψλ.  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ 

 

Πξάμεηο ζρεηηθέο κε ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο: 

Αξηζκ. 88, 117, 125, 130, 171, 188, 206, 207, 236, 382, 390 θαη 398/2009 θαη 85, 117/2010 πξάμεηο ηνπ 

VII Σκήκαηνο, 198, 261, 280/2013, 266, 267, 327/2014 πξάμεηο Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ 

Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα. 

Δπίζεο, αξηζκ. 2, 3, 4, 19, 33, 41, 42, 53 θαη 136/2010 πξάμεηο ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ θαη 
αξηζκ. 207/2009 πξάμε ηνπ IV Σκήκαηνο. 

ρεδφλ φιεο νη Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο θξίλνληαη κε ζχλλνκεο, δηφηη:  

 ε δεκνηηθή επηρείξεζε θαζίζηαηαη κνλαδηθή αληηζπκβαιιφκελε, ελψ ζα πξέπεη απιά λα ζπκκεηέρεη. 

 ην αληηθείκελφ ηεο πξέπεη λα έρεη αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα.  

 

 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο:  

 νη αληηζπκβαιιφκελνη εθθηλνχλ απφ αληίζεηε αθεηεξία ζπκθεξφλησλ, ζπκπξάηηνληαο φρη ζην 

πιαίζην θνηλά εμππεξεηνχκελνπ δεκνζίνπ ζθνπνχ,  

 δελ πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα νη επηκέξνπο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ,  

 δελ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη επηκέξνπο εξγαζίεο, έζησ θαη θαηά πξνζέγγηζε, ψζηε απφ ην 

 άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο πξνυπνινγηζζεηζψλ εξγαζηψλ λα πξνθχπηεη ν ζπλνιηθφο 

 πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο.  

 ην αληηθείκελν πεξηγξάθεηαη θαηά ηξφπν γεληθφ,  

 δελ πξνζδηνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ,  

 δελ θαζνξίδνληαη νη πφξνη απφ ηνπο νπνίνπο ζα θαιπθζνχλ νη ππνρξεψζεηο,  

 δελ πξνβιέπνληαη ξήηξεο γηα ηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ησλ 

 ππνρξεψζεψλ ηνπο απφ ηε ζχκβαζε θαη  

 δελ νξίδεηαη ην φξγαλν παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 
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Αξηζκ. 289/2012 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο θαη 135/2013 πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Ζ ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζπκβάζεσο απνηειεί ην ultimun refugium (έζραηε ιχζε) θαη ε πξνζθπγή ζε 

απηή επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επηδησθφκελν κε απηή απνηέιεζκα δελ είλαη δπλαηφ λα 

επηηεπρζεί κε άιιν λφκηκν ηξφπν, ελψ δελ κπνξεί απηή λα ιεηηνπξγεί σο ηζνδχλακε ή ελαιιαθηηθή ιχζε κε 

ηελ εηδηθψο πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, δηφηη απηφ ζα ζπλεπάγεην ηε κεηαηξνπή ηνπ 

ζεζκνχ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζπκβάζεσο ζε εξγαιείν παξάθακςεο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 

 

Αξηζκ. 250/2013, 2/2014 πξάμεηο Ε΄ Κιηκαθίνπ, 557/2014 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο, 293/2014 

πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ είλαη ζχκβαζε απφ επαρζή αηηία πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ελφο παξφρνπ 

ππεξεζηψλ θαη κίαο αλαζέηνπζαο αξρήο αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θνξέαο αζθεί θαηά θχξην ιφγν θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα, αλ δηαζέηεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή 

επηρείξεζεο ή αλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηαθηηθή βάζε ζηελ αγνξά. Πεξαηηέξσ, ε αλάζεζε κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο λα πξνεγεζεί δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο απνηειεί εμαηξεηηθή δηαδηθαζία, πνπ 

επηηξέπεηαη κφλνλ ζηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο ζην λφκν πεξηπηψζεηο, ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο δελ κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ πεξηπηψζεηο πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία απηή πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξηζκ. 2004/18/ΔΚ Οδεγία. 

Οη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο είλαη ζπκθσλίεο πνπ ζέηνπλ ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ, κέζσ ηεο ζχκπξαμεο ησλ θνξέσλ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ινηπνχο δεκφζηνπο θνξείο. θνπφ έρνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε κειέηε θαη 

εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ζε ηνπηθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ 

λα παξαθακθζνχλ ηπρφλ γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο, αιιεινεπηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ θαη άιινη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πνπ επηβξαδχλνπλ ηνπο ξπζκνχο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη θαζπζηεξνχλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ (Δ VI Σκ. 

3236, 390/2013), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο, φζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ζηηο ππεξεζίεο, φηη ν ζθνπφο ηνπο 

δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε άιιν λφκηκν ηξφπν θαη φηη δελ ιεηηνπξγνχλ σο ηζνδχλακε ή 

ελαιιαθηηθή κε ηελ εηδηθά πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ 

αλαθχπηνληνο δεηήκαηνο, δηφηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν ζεζκφο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζα 

κεηαηξεπφηαλ ζε εξγαιείν παξάθακςεο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ (Δ VI Σκ. 4141, 26/2013, 1380, 289, 

28/2012). ην πιαίζην απηφ νη ζπκβαιιφκελνη ζηηο ζπκβάζεηο απηέο θνξείο νθείινπλ αθελφο κελ λα 

εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη νη νπνίεο, αιιεινζπκπιεξνχκελεο ηεινχλ ζε 

αλαινγία κεηαμχ ηνπο, αθεηέξνπ δε λα ζπκβάινπλ θαηά ην αληηζηνηρνχλ ζ’ απηνχο κεξίδην ζηελ επίηεπμε 

ηνπ επηδησθφκελνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Δ Σκ. Μείδ. Δπη. πλζ. 2769, 2770, 2771/2011, VI Σκ. 

607/2012). Ο ζθνπφο επνκέλσο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ είλαη απνιχησο 

δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πνπ επηηειείηαη κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ, απφ ηηο νπνίεο 

δηαθξίλνληαη απνιχησο θαη γηα ηηο νπνίεο ε εζληθή θαη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία ζέηεη εηδηθφ ζχζηεκα θαλφλσλ 

δηθαίνπ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ηα κέξε δελ εθθηλνχλ απφ 
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αληίζεηε αθεηεξία ζπκθεξφλησλ, φπσο ζηηο απφ επαρζή αηηία ακθνηεξνβαξείο δεκφζηεο ζπκβάζεηο φπνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε δηαθξηηψλ ζπκθεξφλησλ κε πξνέρνλ ζηνηρείν ηελ αληαιιαθηηθή ζρέζε 

παξνρήο θαη αληηπαξνρήο, αιιά απφ θνηλή αθεηεξία ζπκπξάηηνληαο θαηά ην δπλαηφλ ηζφξξνπα γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην θνηλά εμππεξεηνχκελνπ δεκνζίνπ ζθνπνχ 

(Δ Ε΄ Κιηκ. 207, 165/2013), ρσξίο ε φπνηα ρξεκαηηθή κεηαθίλεζε απφ ηνλ έλαλ θνξέα ζηνλ άιιν λα έρεη 

ηνλ ραξαθηήξα αληαιιάγκαηνο, αθνχ νη πεξηνπζηαθέο κεηαθηλήζεηο πεξηνξίδνληαη ζηελ θάιπςε ησλ 

απαξαίηεησλ δαπαλψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο θάζε 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο. Άιισζηε ε έλαληη ακνηβήο παξνρή ππεξεζηψλ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο Έλσζεο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Δλφςεη 

απηψλ δελ ζπληζηά πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε αιιά ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 

ηνπ π.δ. 60/2007 θάζε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη απφ επαρζή αηηία θαη έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα II ηεο νδεγίαο 2004/18 (ήδε Παξαξηήκαηα VI θαη VII ηνπ 

θαλνληζκνχ 213/2008). Ο επαρζήο δε ραξαθηήξαο ηεο ζχκβαζεο δελ αλαηξείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν 

αληηζπκβαιιφκελνο δελ πξνζδνθά ην θέξδνο. Δπηπιένλ, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο ζχκβαζεο σο 

ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ δελ αζθεί επηξξνή θαη ην φηη ν αληηζπκβαιιφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δελ αζθεί θαηά θχξην ιφγν θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ δηαζέηεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή επηρείξεζεο ή 

ηέινο, δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κφληκε βάζε ζηελ αγνξά (πξβι. Δ Ε΄ Κιηκ. 250/2013).  

Πεξαηηέξσ, γηα ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη, θαηά θαλφλα, λα δηελεξγείηαη 

δηαγσληζκφο, ελψ θαη’ εμαίξεζε ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ζπλάςεη ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε 

ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, εθφζνλ 

ε ζχκβαζε εληάζζεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΑ ηεο νδεγίαο 2004/18 (ήδε Παξάξηεκα VI ηνπ θαλνληζκνχ 

213/2008), ζηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ 25, νη νπνίεο, θαζψο 

εηζάγνπλ παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα, είλαη ζηελά εξκελεπηέεο θαη ην βάξνο απφδεημεο θέξεη φπνηνο ηηο 

επηθαιείηαη (Δ VI Σκ. 2378/2011). 

Με ην λ. 4019/2011 εηζάρζεθε ζην εζληθφ δίθαην ε έλλνηα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, σο ελδηάκεζνπ 

ηνκέα κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο αγνξάο, ζηνλ νπνίν νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηεμάγνληαη κε 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο (Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα). Χο θνξέαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο επειέγε ε λνκηθή κνξθή ηεο Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ε 

νπνία είλαη αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο κε θνηλσληθφ ζθνπφ θαη δηαζέηεη εθ ηνπ λφκνπ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα. Ζ 

επηρείξεζε απηή, ελφςεη ηεο αλσηέξσ ηδηφηεηάο ηεο θαη ηνπ φηη απνηειεί θνξέα πνπ αζθεί νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζεσξείηαη επηρείξεζε θαη σο ηέηνηα ππφθεηηαη ζηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο πεξί 

αληαγσληζκνχ θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ «παξφρνπ ππεξεζηψλ» θαηά ην 

άξζξν 2 ηνπ π.δ. 60/2007. Σα πξνλφκηα δε πνπ ε επηρείξεζε απηή απνιακβάλεη ζα πξέπεη λα ηεινχλ ζε 

αλαινγία κε ηνπο εθάζηνηε ππάξρνληεο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, νχησο ψζηε λα κελ νδεγνχλ ζε αζέκηην 

αληαγσληζκφ θαη λα κελ επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο απηήο κνξθήο απφ κε θαιφπηζηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο. Πεξαηηέξσ, θαηά ξεηή λνκνζεηηθή πξφβιεςε επηηξέπεηαη, ππφ ηε λνκηθή κνξθή ηεο 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, σο θπξίσο ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, θαη ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ηεξνπκέλσλ φκσο 
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απαξαηηήησο θαηά ηα ινηπά ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην λφκν γηα ηε 

λφκηκε ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. Γελ επηηξέπεηαη δειαδή, ππφ ην πξφζρεκα θαη ηελ θάιπςε 

κίαο πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ πνπ νη επηρεηξήζεηο απηέο επηδηψθνπλ, λα 

ππνθξχπηεηαη απεπζείαο αλάζεζε ππεξεζηψλ ζ’ απηέο θαηά θαηαζηξαηήγεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3463/2006 θαη ηνπ π.δ. 60/2007 (Δ Ε΄ Κιηκ. 250/2013). 

Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, θσιχεηαη ε ππνγξαθή ηνπ ειεγρφκελνπ ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο 

ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ» θαη ηεο Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο 

Δπηρείξεζεο «ΚΟΗΝ..ΔΠ.». 

 

Αξηζκ. 327/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.1416/1984, ν λνκνζέηεο ζέζπηζε θαη ξχζκηζε ηελ πξνγξακκαηηθή 

ζχκβαζε, σο κέζνδν ζπλεξγαζίαο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) κε άιια δεκφζηα 

λνκηθά πξφζσπα, γηα ηελ επίηεπμε αλαπηπμηαθψλ θπξίσο ζηφρσλ (βι. 3236, 390/2013, 28/2012, 2227, 

2226/2011 απνθ. VI Σκ. Δι.πλ., ηΔ 2086/2011). Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ ελφο Ο.Σ.Α. θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ δεκνζίσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

έρνπζεο έλα ειάρηζην απαηηνχκελν απφ ην λφκν πεξηερφκελν (παξ. 2 πεξ. α΄ άξζξνπ 100 λ.3852/ 2010), 

νη νπνίεο ζέηνπλ ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε κειεηψλ, έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ή ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, πνπ εληάζζνληαη ζην πιέγκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαη ζηηο νπνίεο ηα κέξε δελ εθθηλνχλ 

απφ αληίζεηε αιιά απφ θνηλή αθεηεξία ζπκθεξφλησλ, ζπκπξάηηνληαο θαηά ην δπλαηφλ ηζφξξνπα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπκθσλεζέληνο αληηθεηκέλνπ ηνπο, ζην πιαίζην θνηλά εμππεξεηνχκελνπ δεκνζίνπ 

ζθνπνχ, κε δεδνκέλν ηελ αλππαξμία πεξηνπζηαθψλ κεηαθηλήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ θνξέσλ, 

θαζφζνλ ε φπνηα ρξεκαηηθή κεηαθίλεζε απφ ηνλ έλαλ θνξέα ζηνλ άιιν δελ έρεη ραξαθηήξα 

αληαιιάγκαηνο αιιά πεξηνξίδεηαη ζηελ θάιπςε ησλ απαξαίηεησλ δαπαλψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο θάζε ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο (βι. 56, 3, 2/2014, 250, 

207, 165/2013 πξάμεηο Ε΄ Κι. Δι.πλ.).  

Πεξηερφκελν πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ε απιή αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

απφ έλαλ Ο.Σ.Α. ζηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ θνξέα, έηζη ψζηε νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο λα επέρνπλ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζέζε αλαζέηνπζαο αξρήο θαη παξφρνπ ππεξεζηψλ, αληίζηνηρα, ζχκβαζε δε κε ηέηνην 

πεξηερφκελν έρεη ζπλαθζεί κε ζθνπφ ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, 

ζπληζηά, θαη’ επίθαζε, πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θαη ππνθξχπηεη θνηλή ζχκβαζε αλάζεζεο ζπλήζσο 

ππεξεζηψλ, ε λνκηκφηεηα ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηηο εθαξκνζηέεο, ζε θάζε πεξίπησζε, νηθείεο 

δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζχλαςή ηεο (βι. 55/2014, 373/2013, 219/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ). 

 

Αξηζκ. 130/2013 πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Γελ θσιχεηαη ε ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ, ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΑΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΑΘΛΖΖ» θαη ηνπ 
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Αζηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Κνηλσληθνχ θνπνχ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ», γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ καδηθήο άζιεζεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 3/2014 πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 

(Τ.ΓΗ..Α.) Ννκνχ ……. εγθξίζεθε ε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Κνηλσληθή 

πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε κε αληηθείκελν ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκβνπιεπηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ΥΤΣΑ 

ηελ ηερληθή – δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γξαθείσλ πλδέζκνπ ησλ ΥΤΣΑ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε 

παξνρή ηερλνγλσζίαο κε ζθνπφ ηε ζσζηή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ ΥΤΣΑ, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ε παξνρή ππεξεζίαο ζρεηηθά κε 

ηελ αζθαιή ρσκαηνθάιπςε ησλ απνξξηκκάησλ κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ, ηελ θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ θαη ηε γξακκαηεηαθή νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ησλ 

αλσηέξσ θαη ηελ επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ ΥΤΣΑ, θαζψο θαη ε πνζνηηθή θαηαγξαθή 

ησλ εηζεξρνκέλσλ απνξξηκκάησλ. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ππφ ην πξφζρεκα ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο ηνπ άξζξνπ 100 

ηνπ λ. 3852/2010, πξφθεηηαη γηα απεπζείαο αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο 

δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, ε νπνία αθνξά ππεξεζίεο πνπ εληάζζνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΑ ηεο 

νδεγίαο 2004/18, ρσξίο νχηε ν χλδεζκνο λα επηθαιείηαη νχηε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ λα πξνθχπηεη 

φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ π.δ 60/2007 γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ εμαηξεηηθή 

δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο ηελ δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο. 

Κσιχεηαη ε ππνγξαθή ηνπ ειεγρφκελνπ ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Τ.ΓΗ..Α. θαη ηεο 

Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ». 

 

Αξηζκ. 1650/2014 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Οη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο είλαη ζπκθσλίεο πνπ ζέηνπλ ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηεο ζχκπξαμεο θνξέσλ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ινηπνχο δεκφζηνπο θνξείο. θνπφ έρνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε κειέηε θαη 

εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ζε ηνπηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ 

λα παξαθακθζνχλ ηπρφλ γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο, αιιεινεπηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ θαη άιινη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πνπ επηβξαδχλνπλ ηνπο ξπζκνχο εθηέιεζεο έξγσλ θαη θαζπζηεξνχλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φκσο, φζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ζηηο ππεξεζίεο, φηη ν ζθνπφο ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

επηηεπρζεί κε άιιν λφκηκν ηξφπν θαη δε ιεηηνπξγνχλ σο ηζνδχλακε ή ελαιιαθηηθή κε ηελ εηδηθά 

πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ αλαθχπηνληνο θάζε θνξά δεηήκαηνο, 

δηφηη δηαθνξεηηθά ν ζεζκφο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζα κεηαηξεπφηαλ ζε εξγαιείν παξάθακςεο 

ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. ην πιαίζην απηφ νη ζπκβαιιφκελνη ζηηο ζπκβάζεηο απηέο θνξείο νθείινπλ 
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αθελφο λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη νη νπνίεο, αιιεινζπκπιεξνχκελεο, 

ηεινχλ ζε αλαινγία κεηαμχ ηνπο, αθεηέξνπ λα ζπκβάιινπλ θαηά ην αληηζηνηρνχλ ζ’ απηνχο κεξίδην ζηελ 

επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ο ζθνπφο επνκέλσο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ είλαη απνιχησο δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πνπ επηηειείηαη κε ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ, απφ ηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη απνιχησο θαη γηα ηηο νπνίεο ε εζληθή θαη θνηλνηηθή 

λνκνζεζία ζέηεη εηδηθφ ζχζηεκα θαλφλσλ δηθαίνπ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ 

ζπκβάζεσλ ηα κέξε δελ εθθηλνχλ απφ αληίζεηε αθεηεξία ζπκθεξφλησλ, φπσο ζηηο απφ επαρζή αηηία 

ακθνηεξνβαξείο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε δηαθξηηψλ ζπκθεξφλησλ κε 

πξνέρνλ ζηνηρείν ηελ αληαιιαθηηθή ζρέζε παξνρήο θαη αληηπαξνρήο, αιιά απφ θνηλή αθεηεξία, 

ζπκπξάηηνληαο θαηά ην δπλαηφλ ηζφξξνπα γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζην πιαίζην θνηλά εμππεξεηνχκελνπ δεκνζίνπ ζθνπνχ, ρσξίο ε φπνηα ρξεκαηηθή κεηαθίλεζε απφ ηνλ έλα 

θνξέα ζηνλ άιιν λα έρεη ηνλ ραξαθηήξα αληαιιάγκαηνο, αθνχ νη πεξηνπζηαθέο κεηαθηλήζεηο πξννξίδνληαη 

γηα ηελ θάιπςε ησλ απαξαίηεησλ δαπαλψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά ην ιφγν 

ζπκκεηνρήο θάζε ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο. Άιισζηε ε έλαληη ακνηβήο παξνρή ππεξεζηψλ απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ ππφθεηηαη ζηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο ηεο Έλσζεο. Δλφςεη 

απηψλ, δε ζπληζηά πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε αιιά ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 

ηνπ π.δ. 60/2007 θάζε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη απφ επαρζή αηηία θαη έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα II ηεο νδεγίαο 2004/18 (ήδε Παξαξηήκαηα VI θαη VII ηνπ 

θαλνληζκνχ 213/2008). Ο επαρζήο δε ραξαθηήξαο ηεο ζχκβαζεο δελ αλαηξείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν 

αληηζπκβαιιφκελνο δελ πξνζδνθά ην θέξδνο θαη ε δηαζηαιηηθή απηή εξκελεία ηεο έλλνηαο ηεο εμ 

επαρζνχο αηηίαο ζχκβαζεο ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζζεί ε πξαθηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νδεγηψλ 2004/17 θαη 2004/18 θαη λα απνηξαπεί ε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ δηθαίνπ 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κέζσ ηεο ζπλνκνιφγεζεο άιισλ κνξθψλ ακνηβήο, απφ ηηο νπνίεο δελ 

πξνθχπηεη απεπζείαο ν ζθνπφο ηεο επίηεπμεο θέξδνπο. Δμάιινπ, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο ζχκβαζεο 

σο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ δελ αζθεί επηξξνή ην γεγνλφο φηη ν ηπρφλ αληηζπκβαιιφκελνο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ αζθεί θαηά θχξην ιφγν θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα, δε δηαζέηεη ηελ νξγαλσηηθή 

δνκή επηρείξεζεο ή δε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κφληκε βάζε ζηελ αγνξά (VI Σκ. 557/2014). 

Γελ επηηξέπεηαη δειαδή ππφ ην πξφζρεκα θαη ηελ θάιπςε κίαο πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ζθνπνχ πνπ νη επηρεηξήζεηο απηέο επηδηψθνπλ, λα ππνθξχπηεηαη απεπζείαο αλάζεζε 

ππεξεζηψλ ζ’ απηέο, θαηά θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ π.δ. 60/2007 (VI Σκ. 

557/2014). Με αλάθιεζε ηεο αξηζκ. 3/2014 πξάμεο ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ. 

 

Αξηζκ. 333/2010 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ζθνπφ ηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε δηαηεξεηέσλ ή 

παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ, απαηηείηαη γηα ηε λφκηκε ζχλαςή ηνπο ε ζπκκεηνρή ζε απηέο σο ζπκβαιιφκελνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ.  
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Αξηζκ. 157/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα ζπλήθζε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ 

Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Παλεπηζηεκίνπ, κε αληηθείκελν ηελ παξαθνινχζεζε πνηφηεηαο πφζηκσλ πδάησλ ηεο 

πξψηεο, δηφηη ην αληηθείκελν απηήο δε θέξεη αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα, αιιά αθνξά, θαη’ νπζίαλ, ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ αλάιπζεο δεηγκάησλ ηνπ λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, 

εκπηπηνπζψλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Διέγρνπ Πνηφηεηαο Νεξψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πεξαηηέξσ, ε 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε δε θέξεη ην εθ ηνπ λφκνπ ειάρηζην πεξηερφκελν, δεδνκέλνπ φηη αθελφο δελ 

νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ξήηξεο γηα ηελ παξαβίαζε, απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ θαη, αθεηέξνπ, δελ θαζνξίδεηαη ην φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο απηνχ, επηπιένλ δε, δελ θαζίζηαηαη ζαθέο εάλ ε πξνβιεπφκελε πξνζαξκνγή 

ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο πνζνχ ηεο ζχκβαζεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη 

αλαιχζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ηηκψλ αλά κνλάδα, ζα επηθέξεη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ 

επηρείξεζε. πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 280/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο απνηεινχλ ζπκθσλίεο πνπ ζέηνπλ ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ άζθεζε θξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηακέζνπ ησλ θνξέσλ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ηεο θαζ’ χιε απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο, κε ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη 

πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θάζε είδνπο. θνπφο ηεο ζχλαςεο 

ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο, ζηελ νπνία εθηεινχληαη ηα έξγα ή πξνγξάκκαηα ή παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν ηεο νηθείαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. Σα έξγα θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθηεινχληαη ζην 

πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, φζν θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο πξέπεη 

λα έρνπλ αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα θαη λα κελ κπνξνχλ – φζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ηηο ππεξεζίεο - λα 

παξαζρεζνχλ κε άιιν ηξφπν. 

Έξεπλα ή εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζηεξνχκελα ηνπ ζηνηρείνπ ηεο πξσηνηππίαο εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο 

κειέηεο, ε αλάζεζε εθπφλεζεο ηεο νπνίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 θαη δηελεξγείηαη, 

θαηά θαλφλα, θαηφπηλ δεκφζηνπ, αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, ελψ, θαη’ εμαίξεζε, είλαη 

δπλαηή ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, πνπ 

θαζνξίδνληαη ξεηά θαη πεξηνξηζηηθά ζην λφκν απηφ. 

Με λφκηκε ε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ην Παλεπηζηήκην γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Αλάπιαζε, αλαβάζκηζε θαη δεκηνπξγία λέσλ ζεκαηηθψλ ππξήλσλ πξαζίλνπ, 

αζινπαηδηψλ θαη αλαςπρήο θαη έξεπλα αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη κειέηε ιεηηνπξγηθήο εμπγίαλζεο αζηηθνχ 

ρψξνπ», φπνπ ην Παλεπηζηήκην ζα δηεθπεξαηψζεη κηα ζεηξά απφ αξρηηεθηνληθέο, ζηαηηθέο θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο, θαζψο θαη κηα κειέηε θπηεχζεσλ (πξνκειέηε θαη νξηζηηθή κειέηε), δηφηη νη 

σο άλσ αλαηεζείζεο ζην Παλεπηζηήκην ππεξεζίεο δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαζφζνλ δελ ηηο ραξαθηεξίδεη ην ζηνηρείν ηεο πξσηνηππίαο, αιιά πξφθεηηαη, θαη’ νπζία, 
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γηα ζχλνιν ζπλήζσλ κειεηψλ (φπσο ρσξνηαμηθψλ, αξρηηεθηνληθψλ, ζηαηηθψλ, ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη 

κειέηεο θχηεπζεο), πνπ εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλν θαη εηδηθφ αληηθείκελν θαη εμαληινχληαη ζηελ εθαξκνγή 

ηνπο απηή, γηα ηελ αλάζεζε ησλ νπνίσλ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005. Δμάιινπ, ε 

αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο πξνυπνζέηεη ηελ αδπλακία 

αλάζεζεο ηνπο κε άιιν ηξφπν. Δλ πξνθεηκέλσ θαη ελψ ππήξρε ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο κειεηεηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3316/2005, θαηαξηίζηεθε ε επίκαρε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, 

ε νπνία ζπληζηά θαη’ επίθαζε ζχκβαζε ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ.3852/2010, ππνθξχπηνπζα αλάζεζε 

ζπλήζσλ κειεηψλ, δηεπφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3316/2005. πλεπψο, ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

εθπφλεζεο ησλ σο άλσ κειεηψλ ζην Παλεπηζηήκην δελ είλαη λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 373/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ λ.1514/1985 (αιιά θαη ηνπ λ.3653/2008) είλαη 

ε πξσηνηππία, δειαδή ε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε ηνπ λένπ κε ηε κνξθή ηεο πξναγσγήο ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο ή ηεο επεμεξγαζίαο λέσλ ζεσξηψλ θαη φρη ν απιφο θαη κε γλσζηέο ήδε κεζφδνπο, 

ζπλδπαζκφο θεθηεκέλσλ γλψζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο κεκνλσκέλνπ δεηήκαηνο, κε ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν, αθφκε θαη εάλ ην αληηθείκελν απηφ είλαη ζεκαληηθφ ζηνλ εηδηθφ θχθιν πνπ εληάζζεηαη. ηελ 

πεξίπησζε απηή πξνζηδηάδεη ε έλλνηα ηεο κειέηεο, φπσο απηή ζηνηρεηνζεηείηαη ζην άξζξν 1 παξ. 2 εδ. α΄ 

ηνπ λ. 3316/2005. Ο ελ ιφγσ νξηζκφο θαιχπηεη ην κέγηζην κέξνο ηεο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο θαη 

ηερληθήο, σο κέζσλ εμππεξέηεζεο θαη πξναγσγήο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη αηνκηθήο δσήο, ρσξίο 

λα απαηηεί αλαγθαία ηε ζπλδξνκή ηεο πξσηνηππίαο, ζθνπφο ηνπ δε δελ είλαη ε αλαδήηεζε ηνπ λένπ, αιιά 

ε επζεία εθαξκνγή ή εθαξκνζηκφηεηα ηεο κειέηεο γηα ηε ιχζε δεδνκέλσλ πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζεκαζία ηνπο, ζηελ νπνία εθαξκνγή θαη νπζηαζηηθά εμαληιείηαη (βι. Πξάμεηο 54/1994, 

15/1995, 41, 73/1996 IV Σκ., 1/2008, 333/2010, Πξαθηηθά 32
εο

 πλ./10.11.2009/Θ.Α’ VII Σκ. Δι.πλ.). 

πλεπψο, έξεπλα ή εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζηεξνχκελα ηνπ ζηνηρείνπ ηεο πξσηνηππίαο εκπίπηνπλ ζηελ 

έλλνηα ηεο κειέηεο, ε αλάζεζε εθπφλεζεο ηεο νπνίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 θαη 

δηελεξγείηαη, θαηά θαλφλα, θαηφπηλ δεκφζηνπ, αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, ελψ, θαη’ 

εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη ξεηά θαη πεξηνξηζηηθά ζην λφκν απηφ (βι. Πξάμε 1/2008 VII Σκ. Δι.πλ.). 

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε Α.Δ.Η. γηα ηελ 

εθπφλεζε εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν «Έξεπλα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζηεξενκεηαθνξάο ζηνλ 

ρείκαξξν …………», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 94.000,00 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.. θνπφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη λα δηεξεπλεζεί ην ηδηαίηεξν ρεηκαξξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ 

ρεηκάξξνπ, λα πξνζδηνξηζηεί ε ζχλζεζε θαη λα θαηαζθεπαζηεί ε ιηζνθνθθνκεηξηθή θακπχιε ησλ 

κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη κε βάζε ηελ αλάιπζε απηή θαη ησλ αληίζηνηρσλ πδξνινγηθψλ δεδνκέλσλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη κέγηζηεο αλακελφκελεο ζηεξενπαξνρέο πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ θεληξηθή θνίηε ηνπ 

ρεηκάξξνπ, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο επίκαρεο έξεπλαο πξννξίδνληαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ απφθαζε γηα 

ηε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο πξφζρσζεο ηνπ ηακηεπηήξα. Σν Α.Δ.Η. αλαιακβάλεη: α) ηνλ 
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πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρεηκαξξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ρεηκάξξνπ κε ηελ αλάιπζε ησλ 

4 βαζηθψλ παξαγφλησλ ρεηκαξξηθφηεηαο (θιίκα, αλάγιπθν, βιάζηεζε θαη γεσινγηθφ ππφζεκα), β) ηελ 

θαηαγξαθή ησλ εζηηψλ παξαγσγήο θεξηψλ πιηθψλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ παξαγφκελνπ 

ζηεξενθνξηίνπ θαη ηεο κέζεο εηήζηαο ππνβάζκηζεο, γ) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζχλζεζεο ησλ 

κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο ιηζνθνθθνκεηξηθήο θακπχιεο θαη δ) ηελ αλάιπζε ησλ 

πδξνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέγηζησλ αλακελφκελσλ ζηεξενπαξνρψλ ζηελ θεληξηθή 

θνίηε ηνπ ρεηκάξξνπ. 

Σν Κιηκάθην θξίλεη, φηη νη σο άλσ αλαηεζείζεο ζην Α.Δ.Η. ππεξεζίεο εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δηφηη, αθελφο νη αλαηεζείζεο εξγαζίεο έρνπλ ζθνπφ λα πξναγάγνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηεο ζηεξενκεηαθνξάο εληφο κηθξνχ ρεηκάξξνπ, φπσο ν 

ρείκαξξνο ……., ζχκθσλα κε δηεζλψο απνδεθηέο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο, αθεηέξνπ, πεξαηηέξσ, 

εδξάδνληαη ζε πξσηφηππε κεζνδνινγία (ρξήζε νγθνκεηξηθήο κεζφδνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

θνθθνκεηξηθήο θακπχιεο). Δηδηθφηεξα, κε ηελ αλαηεζείζα έξεπλα, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο νπνίαο ν 

αλάδνρνο (ελ πξνθεηκέλσ ην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Δ.Η.) θαηέρεη ηδηαίηεξε 

εμεηδίθεπζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, επηρεηξείηαη ην πξψηνλ, λα εμεηαζηεί ην πξναλαθεξζέλ θαηλφκελν ζην 

πιαίζην κηθξνχ ρεηκάξξνπ κε αξγηιηθφ λενγελέο ππφβαζξν (θαη’ αληίζεζε κε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ 

αθνξνχζαλ ζε ιεθάλεο κεγάισλ ρεηκάξξσλ θαη ρεηκαξξνπνηάκσλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ 

ηνλ ρείκαξξν ……….) κε ηειηθφ ζηφρν, κε ηελ ρξήζε πξσηφηππεο θαηά ηα σο άλσ κεζνδνινγίαο, ηελ 

αλάπηπμε ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρέζεο βξνρήο-απνξξνήο-ζηεξενκεηαθνξάο 

θαη πξφβιεςεο ηεο κέγηζηεο αλακελφκελεο πδαηνπαξνρήο θαη ζηεξενπαξνρήο δηαθφξσλ πεξηφδσλ 

επαλαθνξάο, ην νπνίν ζα επηηξέςεη ζην κέιινλ, ηε γλψζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζηεξενκεηαθνξάο, ηνλ 

νξζφηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ, γηα ηελ εμάιεηςε 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιενλαζκάησλ ησλ πδαηνπαξνρψλ.  

πλεπψο, νη αλαηεζείζεο ζην Α.Δ.Η. εξγαζίεο δηαθξίλνληαη γηα ην ζηνηρείν ηεο πξσηνηππίαο ηνπο, ελφςεη 

ηνπ φηη κε απηέο θαζίζηαηαη ην πξψηνλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο έλα κε επαξθψο επηζηεκνληθά 

δηεξεπλεζέλ γλσζηηθφ πεδίν. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, αθνχ νη αλαηεζείζεο σο άλσ εξγαζίεο 

ζπληζηνχλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, ε εληειιφκελε κε ην θξίζηκν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε, παξίζηαηαη 

λφκηκε, ζπλεπψο απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 168/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Έξεπλα ή εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζηεξνχκελα ηνπ ζηνηρείνπ ηεο πξσηνηππίαο εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο 

κειέηεο, ε αλάζεζε εθπφλεζεο ηεο νπνίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 θαη δηελεξγείηαη, 

θαηά θαλφλα, θαηφπηλ δεκφζηνπ, αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, ελψ, θαη’ εμαίξεζε, είλαη 

δπλαηή ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, πνπ 

θαζνξίδνληαη ξεηά θαη πεξηνξηζηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο, αθελφο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ 3316/2005, 

αθεηέξνπ ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 3 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (βι. πξαμ. 1/2008, 6/2014 VII Σκ. 

Δι.πλ.). Ακθφηεξεο νη δηαηάμεηο απηέο, σο εμαηξεηηθέο, είλαη ζηελά εξκελεπηέεο, ηδίσο δε ε ηειεπηαία (209 
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παξ. 3 ηνπ Κ.Γ.Κ.) ηπγράλεη εθαξκνγήο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη 

πξνεγνπκέλσο πξνυπνινγίζεη ην χςνο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηεο κειέηεο, κε βάζε ηνλ νηθείν 

Καλνληζκφ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξβι. πξάμε VII Tκ. 168/2011). 

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε απεπζείαο αλάζεζε ζε Παλεπηζηήκην (Σκήκα 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, πνπδαζηήξην Σερληθήο κεηαθνξψλ θαη θπθινθνξίαο) ηεο εθηέιεζεο εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ γηα ηελ θπθινθνξηαθή δηεξεχλεζε θαη ζήκαλζε ηεο πεξηνρήο πφιεσο ηνπ δήκνπ, αληί ηνπ 

πνζνχ ησλ 12.120,00 επξψ.  

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη νη αλαηεζείζεο ζηνλ σο άλσ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππεξεζίεο θπθινθνξηαθήο 

δηεξεχλεζεο θαη ζήκαλζεο ηεο πεξηνρήο ηεο πφιεσο ηνπ δήκνπ, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηεο ζηάζκεπζεο ζε απηήλ, θαζψο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη αλαδηακφξθσζε 

πθηζηάκελσλ ξπζκίζεσλ, δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζφζνλ δελ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο πξσηνηππίαο, αιιά ζπληζηνχλ θπθινθνξηαθή κειέηε, θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ λ. 3316/2005.  

Με λνκίκσο αλαηέζεθαλ απεπζείαο νη σο άλσ ππεξεζίεο ζην Παλεπηζηήκην δηα ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ηνπ, δηφηη, αθελφο κελ, δελ απνδεηθλχεηαη φηη ν θνξέαο απηφο είλαη ν κφλνο θαηάιιεινο γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο σο άλσ κειέηεο, ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε πξνζθπγή ζηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο γηα ιφγνπο ηερληθνχο, νη δε ηζρπξηζκνί πεξί θαηλνηφκσλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ, ηα νπνία δελ 

δηαζέηνπλ ηα ζπλήζε ηερληθά γξαθεία, πξνβάιινληαη ανξίζησο θαη πξέπεη λα απνξξηθζνχλ. Αθεηέξνπ δε, 

παξά ηε ρακειή ζπλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ (12.120,00 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη 10.184,87 επξψ πιελ Φ.Π.Α.), δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ησλ 

εηδηθφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πεξ. ζη΄ ηνπ σο άλσ άξζξνπ (επείγνπζα πεξίπησζε, γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ επ’ απηήο θαη ζρεηηθή αλαγγειία πξνο ην Σ.Δ.Δ. εληφο νξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο), νχηε εθείλσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 209 Κ.Γ.Κ., δνζέληνο φηη ν Γήκνο δελ είρε 

πξνυπνινγίζεη σο φθεηιε ην χςνο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηεο κειέηεο, κε βάζε ηνλ νηθείν 

Καλνληζκφ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ, πξηλ απφ ηελ απεπζείαο αλάζεζή ηεο, κε ζπλέπεηα λα κελ κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί επηπξνζζέησο ε δηάηαμε απηή. 

 

Αξηζκ. 198/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη Γήκνη, ηα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νη δεκνηηθέο αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο, νη 

νπνίεο πιένλ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θνξείο ηνπ εδαθίνπ ππφ ζηνηρείν α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ 

Ν. 3852/2010, κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ κεηαμχ ηνπο ή θαη κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982, πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε αληηθείκελν, κεηαμχ άιισλ, ηελ νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θάζε είδνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ν ζθνπφο ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε άιιν λφκηκν ηξφπν, δηφηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

ν ζεζκφο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζα κεηαηξεπφηαλ ζε εξγαιείν παξάθακςεο ησλ θείκελσλ 

δηαηάμεσλ (βι. Δ.. VI Σκ. 1380, 289, 28/2012). Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ απηψλ 

ζπκβάζεσλ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, ελψ ζην ειάρηζην λφκηκν πεξηερφκελφ 
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ηνπο, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαη φρη ηελ θαη’ επίθαζε ζπκβαηηθή ηνπο δέζκεπζε θαη θπξίσο ηελ 

απνηξνπή ηεο κε λφκηκεο έκκεζεο επηρνξήγεζεο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο δήκνπο ή ηα ζπκβαιιφκελα 

δεκνηηθά λ.π.δ.δ. ησλ νηθείσλ ζπκβαιιφκελσλ δεκνηηθψλ αλαπηπμηαθψλ εηαηξεηψλ, πξέπεη, κεηαμχ 

άιισλ, λα πεξηιακβάλνληαη α) ν θαζνξηζκφο θαηά ηξφπν ζπγθεθξηκέλν, εηδηθφ θαη ζαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δειαδή δξάζεσλ ή ππεξεζηψλ, έζησ θαη αλά θαηεγνξίεο, πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, β) ν 

αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο (θνζηνιφγεζε) ησλ επηκέξνπο (θαηεγνξηψλ) δξάζεσλ ή ππεξεζηψλ πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ, έζησ θαη θαηά πξνζέγγηζε, ψζηε απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο απηψλ 

πξνυπνινγηζκψλ λα πξνθχπηεη, θαη επνκέλσο λα δηθαηνινγείηαη, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γ) ην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο δε ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο ηνπ νξηδφκελνπ ζηε ζχκβαζε πνζνχ γηα ηελ παξνρή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππεξεζηψλ, πξέπεη 

λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ παξαζρεζεηζψλ εξγαζηψλ πξνο ην ηκεκαηηθψο θαηαβαιιφκελν (ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο) πνζφ ηεο ζπκβάζεσο, δειαδή ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη αληηζηνηρία ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ εξγαζηψλ πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα ηκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα 

δελ κπνξεί θαηαξράο λα ηαπηίδεηαη κε ην ρξφλν πεξαίσζεο ησλ αλαηεζεηζψλ ππεξεζηψλ, δειαδή ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο. Δπίζεο, πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ην φξγαλν παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο 

ηεο ζχκβαζεο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ θαζψο θαη ξήηξεο ζε βάξνο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ πνπ παξαβαίλεη 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο (βι. Δ.. Σκ. Μείδ/Δπηακ. χλζ. 3173/2012, 2771, 2770, 2769/2011, VI Σκ. 

704, 26/2013, 3014, 607, 28/2012). Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 

3852/2010, σο δεκφζηνο ηνκέαο λνείηαη απηφο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ην άξζξν 1 παξ. 6 ηνπ λ. 

1256/1982, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζην δεκφζην ηνκέα πεξηιακβάλνληαη φινη νη θξαηηθνί θνξείο αλεμάξηεηα 

απφ ην θαζεζηψο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ή κηθηνχ δηθαίνπ πνπ ηνπο δηέπεη. Δηδηθφηεξα, θαηά ην εδάθ. ζη΄ 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982, ζηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππάγνληαη, πιελ άιισλ, 

θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία, έζησ θαη αλ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ην λφκν ή ηα δηθαζηήξηα σο 

λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ρξεκαηνδνηνχληαη ή επηρνξεγνχληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα λνκηθά 

πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα α΄ έσο ε΄ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ (βι. απφθ. Οινκ. Δι. πλ. 

752/2010). 

Μεηαμχ ηνπ Γήκνπ, ηνπ πκβνπιίνπ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο 

ζπλήθζε ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ 

Δμππεξέηεζεο Μεηαθηλνχκελσλ Γήκνπ». 

Ζ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε δελ πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία απφ ην λφκν ζηνηρεία, θαζψο δελ 

παξαηίζεηαη αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο (θνζηνιφγεζε) ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ, νχηε θαη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, πνπ λα πεξηέρεη αλαιπηηθφ 

ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζην πιαίζην απηήο θαη νη 

νπνίεο απαξηίδνπλ ην επί πιεξσκή ζπκβαηηθφ αληηθείκελφ ηεο, ήηνη λα πξνθχπηεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, 

ε αλαγθαία αληηζηνηρία ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ηκεκαηηθψλ 

θαηαβνιψλ. Πεξαηηέξσ, δελ νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ξήηξεο γηα ηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 
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ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, νη νπνίεο δελ ππνθαζίζηαληαη απφ ηελ πξφβιεςε 

πεξί επίιπζεο ησλ δηαθσληψλ κε πξνζθπγή ζην ζεζκφ ηεο δηαηηεζίαο. Δπνκέλσο, ε εληειιφκελε δαπάλε 

είλαη κε λφκηκε, πιελ φκσο, ελφςεη ηνπ φηη ρξεκαηηθά εληάικαηα ηνπ Γήκνπ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ 

εηψλ κε δηθαηνχρν ηελ αλαπηπμηαθή αλψλπκε εηαηξεία Ο.Σ.Α., ζην πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκαηηθψλ 

ζπκβάζεσλ κε ην ίδην αληηθείκελν θαη πεξηερφκελν έρνπλ ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

Δπηηξφπνπ, ην Κιηκάθην θξίλεη φηη ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ πεπιαλεκέλσο, πιελ ζπγγλσζηψο θαη ρσξίο 

πξφζεζε θαηαζηξαηήγεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ππέιαβαλ φηη ην πεξηερφκελν ηεο θξηλφκελεο 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ήηαλ ζχκθσλν κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ. 

 

Αξηζκ. 261/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε αληηθείκελν ηε κειέηε θαη 

εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θάζε 

είδνπο. Οη ζπκβάζεηο απηέο απνηεινχλ ζπκθσλίεο πνπ ζέηνπλ ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη πξέπεη αλαγθαία λα θαζνξίδνπλ, 

κεηαμχ άιισλ, ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ηηο ζπγθεθξηκέλεο δειαδή ππεξεζίεο, έζησ θαη αλά 

θαηεγνξίεο, πνπ ζα παξαζρεζνχλ, λα πξνζδηνξίδνπλ ην θφζηνο ησλ επί κέξνπο  ππεξεζηψλ, έζησ θαη 

θαηά πξνζέγγηζε θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηφζν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζήο ηνπο, φζν θαη  αλαιπηηθφ 

ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν (απνθάζεηο 

Σκ. Μείδ. - Δπηακ. χλζ. Δι.πλ. 2769, 2770 θαη 2271/2011, VI Σκ. 2399/2009, πξάμεηο VI Σκ. 41, 43, 53, 

54/2008, VII Σκ. 63, 78, 133/2008). Ο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ θαη, 

ζπλαθψο, ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ κπνξεί λα αλαηξέρεη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν 

ηεο ππνγξαθήο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εξγαζίεο πνπ έρνπλ ήδε εθηειεζηεί 

εμσζπκβαηηθψο, αθνχ ε αλαδξνκηθή ηζρχο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο 

δελ επηηξέπεηαη, δειαδή ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηνπο δελ κπνξεί λα αλαηξέρνπλ ζε ρξφλν 

πξνγελέζηεξν ηεο ππνγξαθήο ηνπο.  

Ζ ζπλαθζείζα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε αλαηξέρεη, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζήο ηεο, σο 

πξνο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηκέξνπο δξάζεψλ ηεο ζε πξνγελέζηεξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ρξφλν 

θαη είλαη, σο εθ ηνχηνπ, κε λφκηκε θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πξν ηεο 

εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο. 

 

Αξηζκ. 128, 135, 142/2013 πξάμεηο ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Γηα ηελ εθηέιεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ είλαη δπλαηή ε ζχλαςε 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο θχξηα ζπκβαιιφκελα κέξε νη Γήκνη 

θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπο. ην ειάρηζην πεξηερφκελν κηαο ηέηνηαο ζχκβαζεο πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ην 

αληηθείκελφ ηεο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα 

εθηέιεζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο θαη νη πφξνη απφ ηνπο νπνίνπο ζα θαιπθζνχλ νη 

αλαιακβαλφκελεο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ππνρξεψζεηο θαη ην φξγαλν παξαθνινχζεζεο ηεο 
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εθηέιεζήο ηεο. Δηδηθφηεξα, ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα θαζνξίδεηαη θαηά ηξφπν ζαθή θαη 

νξηζκέλν θαη λα αλαιχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ζπλνδεπφκελεο 

απφ ην αληίζηνηρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπο θαη ηνλ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπο (Δ Σκ. VI 

2399/2009, 2710/2010, Ε΄ Κι. 50/2012, 382, 338, 319, 318, 38, 90 θαη 137/2011 θ.α.). 

 

Αξηζκ. 256/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο απνηεινχλ ζπκθσλίεο πνπ ζέηνπλ ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη πξέπεη αλαγθαία λα θαζνξίδνπλ, 

κεηαμχ άιισλ, ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ηηο ζπγθεθξηκέλεο δειαδή ππεξεζίεο, έζησ θαη αλά 

θαηεγνξίεο, πνπ ζα παξαζρεζνχλ, λα πξνζδηνξίδνπλ ην θφζηνο ησλ επί κέξνπο  ππεξεζηψλ, έζησ θαη 

θαηά πξνζέγγηζε θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηφζν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζήο ηνπο, φζν θαη αλαιπηηθφ ρξνληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν (απνθάζεηο Σκ. 

Μείδ. - Δπηακ. χλζ. Δι.πλ. 2769, 2770 θαη 2271/2011, VI Σκ. 2399/2009, πξάμεηο VI Σκ. 41, 43, 53, 

54/2008, VII Σκ. 63, 78, 133/2008). Ο ρξνληθφο δε πξνγξακκαηηζκφο ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ θαη, 

ζπλαθψο, ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ κπνξεί λα αλαηξέρεη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν 

ηεο ππνγξαθήο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εξγαζίεο πνπ έρνπλ ήδε εθηειεζηεί 

εμσζπκβαηηθψο, αθνχ, θαηά  γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, πνπ πεγάδεη απφ ηελ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο (βι. Δι.πλ. Σκ. IV πξάμεηο 152/2008, 97/2009, 42, 115 θαη 171/2011, 41/2012), ε 

αλαδξνκηθή ηζρχο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο δελ επηηξέπεηαη, δειαδή 

ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηνπο δελ δχλαληαη λα αλαηξέρνπλ ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ππνγξαθήο ηνπο.  

Ζ ζπλαθζείζα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε αλαηξέρεη, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζήο ηεο, σο 

πξνο ηo κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηκέξνπο δξάζεψλ ηεο, ζε πξνγελέζηεξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ρξφλν 

θαη είλαη, σο εθ ηνχηνπ, κε λφκηκε θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πξν ηεο 

εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο. 

 

Αξηζκ. 130/2013 πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Γηα ηελ εθηέιεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ είλαη δπλαηή ε ζχλαςε 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ζπκβάιινληαη σο θχξηα κέξε νη Γήκνη θαη ηα λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηα νπνία έρνπλ ζπζηήζεη θαη κπνξνχλ επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ αζηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί ή ελψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ. ην ειάρηζην πεξηερφκελν κηαο ηέηνηαο ζχκβαζεο 

πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ην αληηθείκελφ ηεο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο θαη νη πφξνη απφ ηνπο 

νπνίνπο ζα θαιπθζνχλ νη αλαιακβαλφκελεο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ππνρξεψζεηο θαη ην φξγαλν 

παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζήο ηεο. Δηδηθφηεξα, ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα θαζνξίδεηαη 

θαηά ηξφπν ζαθή θαη νξηζκέλν θαη λα αλαιχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 

ηεο, ζπλνδεπφκελεο απφ ην αληίζηνηρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπο θαη ηνλ αλαιπηηθφ 
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πξνυπνινγηζκφ ηνπο (Δ VI Σκ.2399/2009, 2710/2010, Ε΄ Κι. 50/2012, 382, 338, 319, 318, 38, 90 θαη 

137/2011 θ.α.). 

Νφκηκε ε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ, ηνπ δεκνηηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ θαη ηνπ Αζηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Κνηλσληθνχ θνπνχ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4019/2011 γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ καδηθήο άζιεζεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 386/2011, 53, 141/2012 πξάμεηο ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Σν φξγαλν παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, πνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

είλαη ζπιινγηθφ δελ επηηξέπεηαη, θαηά γεληθή αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (άξζξν 13 

ηνπ Ν. 2690/1999) λα απνηειείηαη απφ ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3) κέιε. 

 

Αξηζκ. 33/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηηο «πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο», δειαδή απηέο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν, 

κεηαμχ άιισλ, ηελ εθηέιεζε έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θάζε είδνπο κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηήκε, ηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο, 

απαηηείηαη γηα ηε λφκηκε ζχλαςή ηνπο ε ζπκκεηνρή ζε απηέο σο ζπκβαιιφκελνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ (βι. Δι.πλ. VII Σκ. πξαμ. 333/2010, 290/2008, 157/2007, Δ Κιηκ. 186/2008, 

616/2007, ΝΚ 161/2009). 

Με λφκηκα ζπλήθζε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε αληηθείκελν ηελ αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Εσγξαθηθήο ηνπ Γήκνπ κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή σο ζπκβαιιφκελνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.  

 

Αξηζκ. 138/2013 πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Οη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ησλ Ο.Σ.Α. ζηηο νπνίεο ζπκπξάηηνπλ 

ππνρξεσηηθά ε νηθεία Πεξηθέξεηα θαη ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

θαη νη ινηπνί αλαθεξφκελνη ζην άξζξν 100 ηνπ λ. 3852/2010 θνξείο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα 

Δπηκειεηήξηα, ππφθεηληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ νηθείνπ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

εθφζνλ ην νηθνλνκηθφ ηνπο αληηθείκελν ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 500.000 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.. Πεξαηηέξσ, 

ε αξκνδηφηεηα κεηαμχ ησλ Κιηκαθίσλ θαηαλέκεηαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο πξνγξακκαηηθήο 

ζχκβαζεο, φηαλ δε απηή αθνξά πξνερφλησο ζηε ζχκπξαμε πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ γηα ηελ εθηέιεζε 

δεκνζίνπ έξγνπ αξκφδην λα επηιεθζεί ηνπ ειέγρνπ είλαη ην Δ΄ Κιηκάθην ηνπ Γηθαζηεξίνπ απηνχ (Δ Ε 

Κιηκ. 319/2008, Δ΄ Κιηκ. 388, 387/2011, 409, 256/2010). 

 

Αξηζκ. 265/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε ζχλαςε ζχκβαζεο ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ 

Ν. 3852/2010 κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο, κε αληηθείκελν ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζηελ πφιε ηνπ 
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δήκνπ, θαζψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξείαο απφ ην Γήκν γηα ην ζθνπφ απηφ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

120.000 επξψ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίζηεθε ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, ρσξίο 

λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα δξάζεσλ θαη θνζηνιφγεζή ηνπ αλά ρξνληθφ ζεκείν 

πινπνίεζεο (απαζρνινχκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά, κέζα θαη ππνδνκέο). ηελ ίδηα 

ζχκβαζε δηαιακβάλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο γηα ηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 140.000 

επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 77.000 επξψ αθνξνχλ ζηελ εηήζηα δαπάλε απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ απφ ηελ 

αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία. Με πξαθηηθφ ηεο ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο 

εηζεγήζεθε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ θαηαβνιή δαπάλεο χςνπο 2.055,00 επξψ ζε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο, πνπ αθνξά ζε δαπάλεο γηα αγνξά αιπζνπξίνλσλ, ηζεθνπξηψλ θαη 

πξηνληψλ.  

Ζ δαπάλε είλαη κε λφκηκε, δηφηη ε ζχκβαζε ζπλνκνινγείηαη θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 

3852/2010, αθνχ αθελφο ε δξάζε γηα ηελ νπνία θέξεηαη φηη ζπκκεηέρεη νηθνλνκηθά ν Γήκνο (ζηήξημε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο) δελ ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ θαη ιεπηνκεξψο 

θνζηνινγεκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη αθεηέξνπ δελ πξνθχπηεη ν ηξφπνο θάιπςεο ηνπ ππνινίπνπ (ησλ 

πεξίπνπ 20.000 επξψ) απφ ίδηνπο πφξνπο θαη πνηνπο ηεο αζηηθήο εηαηξείαο. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εηήζηα δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηε γεληθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, νδεγεί ζηελ θξίζε φηη ελ πξνθεηκέλσ 

επηρεηξείηαη κε λνκίκσο ε ζπληήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο θαη ε 

θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο δαπαλψλ απνθιεηζηηθά κε έμνδα ηνπ Γήκνπ, θαηά παξάβαζε 

ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πνπ επηηάζζνπλ θάζε απφθαζε ησλ νξγάλσλ ηνπ 

Γήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θνξέσλ πνπ αλαπηχζζνπλ δξάζεηο ή πξνγξάκκαηα, ηα νπνία θξίλεηαη φηη 

ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, λα ζηεξίδεηαη θαη λα ηεθκεξηψλεηαη κε βάζε ηα νηθνλνκηθά θαη ηερληθά δεδνκέλα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ επηρνξεγνχκελν θνξέα, ηελ πεξηγξαθή, ην θφζηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ δξάζεο ηνπ θαη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.  

Πεξαηηέξσ, ζπληζηά ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηελ αλάζεζε ησλ νπνίσλ δελ πξνεγήζεθε ε 

δηελέξγεηα αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 209 παξ. 2, 273 παξ. 1 ηνπ 

λ. 3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ π.δ. 28/1980. 

 

 

ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ – ΔΡΓΑ 

 

Αξηζκ. 32, 75, 92, 99, 113, 139, 142, 143, 149, 182, 183, 209, 235, 249, 262, 295, 316, 334, 335/2009, 2, 

25, 62, 122, 136, 162/2010, 101, 180, 213, 230, 242/2011 πξάμεηο ηνπ VII Σκήκαηνο θαη 71, 77, 83, 

190/2012, 85, 106, 113, 223, 260, 297, 303, 312/2013, 38/2014 πξάμεηο Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ 

Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα, 2270/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ, 1023/2013 απόθαζε Σκήκαηνο 

Μείδνλνο Δπηακεινύο ύλζεζεο 
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ρεδφλ φιεο νη πκπιεξσκαηηθέο πκβάζεηο γηα έξγα θξίλνληαη κε ζχλλνκεο, δηφηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Οθείινληαη ζε αζηνρία ηεο κειέηεο θαη φρη ζε επείγνπζεο θαη έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο. 

 

Αξηζκ. 1023/2013 απόθαζε Σκήκαηνο Μείδνλνο Δπηακεινύο ύλζεζεο, 3209/2013 απόθαζε VI 

Σκήκαηνο θαη 85, 106, 113, 223/2013, 104/2015 πξάμεηο Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ 

ζην VII Σκήκα 

Ζ απεπζείαο αλάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ ζηνλ αλάδνρν δεκφζηνπ έξγνπ απνηειεί εμαηξεηηθή 

δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο θαη εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο ζην λφκν 

πεξηπηψζεηο, θαζφζνλ ζπληζηά παξέθθιηζε απφ ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ. Χο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, ζεσξνχληαη εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά 

νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) παξνπζηάδνπλ αλαγθαία ζπλάθεηα κε ην έξγν θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

αξρηθή ζχκβαζε, β) θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

αξρηθή ζχκβαζε θαη ηα νηθεία ζπκβαηηθά ηεχρε (κειέηεο, γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θιπ.), ιφγσ 

απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ θαη γ) δελ κπνξνχλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή 

ζχκβαζε ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, παξά ηε δπλαηφηεηα 

δηαρσξηζκνχ ηνπο, είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο.  

Χο απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο λννχληαη αηθλίδηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δελ αλάγνληαη ζην ρξφλν 

θαηάξηηζεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη ηα νπνία, παξφηη ε κειέηε (νξηζηηθή ή πξνκειέηε), κε βάζε ηελ 

νπνία πξνζδηνξίζζεθε ην ηερληθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ππήξμε θαηά ην δπλαηφλ πιήξεο θαη αθξηβήο, 

αληηθεηκεληθά δελ κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο θαη 

ινγηθήο, ψζηε λα εληαρζνχλ ζην αξρηθφ έξγν θαη ηε ζχκβαζε. Ζ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ πεξί 

πξνζθπγήο ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία αλάζεζεο πξέπεη λα είλαη εηδηθψο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε, 

ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηφο ν έιεγρνο λνκηκφηεηάο ηεο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην (βι. αληί πνιιψλ 

994/2011 παξφληνο Σκήκαηνο Δι. πλ.). 

 

Αξηζκ. 260/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ θαηάξηηζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνλ αλάδνρν ήδε εθηεινχκελεο δεκφζηαο ππεξεζίαο 

απνηειεί εμαηξεηηθή δηαδηθαζία αλάζεζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ εθαξκφδεηαη κφλν ππφ 

ηηο αλαθεξφκελεο ζην λφκν πξνυπνζέζεηο, δηφηη ζπληζηά παξέθθιηζε απφ ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

ηζφηεηαο ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ. πγθεθξηκέλα, σο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ζεσξνχληαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο 

ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) παξνπζηάδνπλ αλαγθαία ζπλάθεηα κε ηελ ππεξεζία θαη 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, β) θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαηά ηελ ηερληθή εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, ηηο κειέηεο θαη ηα ζρέδηα πνπ ην ζπλνδεχνπλ, 

ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ θαη γ) είηε δελ κπνξνχλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ 

αξρηθή ζχκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, είηε παξά ηε 

δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπο, είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζή ηεο. Σέηνηεο εξγαζίεο 
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ζεσξνχληαη απηέο, πνπ, είηε πξνβιέπνληαη θαηά είδνο απφ ην ζπκβαηηθφ ηηκνιφγην θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, αιιά εθηεινχληαη ζε πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο (πξφζζεηεο ή 

ππεξζπκβαηηθέο εξγαζίεο), είηε δελ πξνβιέπνληαη θαζφινπ ή πξνβιέπνληαη κελ αιιά εθηεινχληαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν (λέεο εξγαζίεο). Χο απξφβιεπηεο δε πεξηζηάζεηο ζεσξνχληαη πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηα 

νπνία δελ αλάγνληαη ζην ρξφλν θαηάξηηζεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη ηα νπνία, παξφηη ν αξρηθφο 

ζρεδηαζκφο κε βάζε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίζζεθε ην αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ ππήξμε θαηά ην δπλαηφλ 

πιήξεο θαη αθξηβήο, αληηθεηκεληθά δελ κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο επηκέιεηαο 

ηνπ κέζνπ ζπλεηνχ αλζξψπνπ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ θαη λα εληαρζνχλ ζην αξρηθφ έξγν θαη ηε ζπλαθζείζα 

ζχκβαζε. Γελ ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο νθεηιφκελεο ζε απξφβιεπηα γεγνλφηα εθείλεο πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηαθνξνπνίεζε, ηελ επέθηαζε ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ή ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηάο ηνπ (βι. Δι.πλ. Σκ. VI απνθ. 1508/2012, 2776, 2236, 2189, 1784/2011, Κιηκ. ζην VII Σκ. 240, 

71/2012, 19/2013). 

Με λφκηκε ε απεπζείαο αλάζεζε ησλ επηπξφζζεησλ λαπαγνζσζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αξρηθή αλάδνρν, 

δεδνκέλνπ φηη απφ θαλέλα ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ δελ πξνθχπηεη φηη νη εξγαζίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο 

ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ θαη φηη δελ κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ ζην ζηάδην εθπφλεζεο ηεο 

αξρηθήο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο επηκέιεηαο ηνπ κέζνπ ζπλεηνχ αλζξψπνπ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ. 

 

Αξηζκ. 38/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ ηε λνκνζεζία θαζνξίζζεθαλ δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάζεζε, αθελφο, ησλ λέσλ - 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο θαη νθείινληαη ζε απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο θαη, 

αθεηέξνπ, ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ απμάλνληαη θαηά πνζφηεηα ή ησλ λέσλ εξγαζηψλ πνπ είλαη 

αλαγθαίεο, αιιά δελ νθείινληαη ζε απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο. Γηα ηηο πξψηεο (ζπκπιεξσκαηηθέο) ηίζεληαη 

απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη νξίδεηαη φηη απηέο εθηεινχληαη, θαηφπηλ ζπλάςεσο λέαο ζχκβαζεο κε ηνλ 

αλάδνρν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) παξνπζηάδνπλ αλαγθαία ζπλάθεηα κε 

ην έξγν θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα ζχκβαζε, β) θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαηά ηελ 

ηερληθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

(κειέηεο, γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θ.ιπ.), ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, δειαδή πξαγκαηηθψλ 

γεγνλφησλ, ηα νπνία δελ αλάγνληαη ζην ρξφλν εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη θαηάξηηζεο ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο, δελ απνξξένπλ απφ επζχλε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη αληηθεηκεληθά δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο θαη ινγηθήο θαη γ) είηε δελ κπνξνχλ 

ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα 

πξνβιήκαηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε, παξά ηε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπο, είλαη απφιπηα αλαγθαίεο 

γηα ηελ πιήξε εθηέιεζή ηεο. Γηα ηελ αλάζεζε ησλ δεχηεξσλ (αχμεζε πνζνηήησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ή 

λέεο εξγαζίεο πνπ δελ νθείινληαη ζε απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο) ζεζπίζηεθε ην θνλδχιην ησλ 

απξνβιέπησλ δαπαλψλ - απξφβιεπηα (πνζνζηφ 9% επί ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο γηα έξγα 

πξνυπνινγηζκνχ ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ηνπ νξίνπ εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο θαη 15% γηα έξγα 

πξνυπνινγηζκνχ κηθξφηεξνπ ηνπ σο άλσ νξίνπ), γηα ηε δηελέξγεηα ησλ νπνίσλ πξνβιέπνληαη ιηγφηεξν 

απζηεξέο, ζε ζρέζε κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, πξνυπνζέζεηο. Δηδηθφηεξα, ην πνζφ ησλ 
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απξνβιέπησλ δηαηίζεηαη ψζηε, πέξαλ ηεο πεξηπηψζεσο ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ θαη θαλφλσλ, λα θαιπθζνχλ δαπάλεο πνπ αλάγνληαη ζε πιεκκέιεηεο ή 

αβιεςίεο ηεο κειέηεο ή, - αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κειέηε είλαη πιήξεο, - ζε απαηηήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη αθνξνχλ ζηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ππφ ηελ 

αλαγθαία πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη κε ηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηα απξφβιεπηα εξγαζίεο ην 

«βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, ε φιε θαηαζθεπή, δειαδή, θαη ηα δηαθξηηά ηεο ζηνηρεία, φπσο πξνβιέπνληαλ 

ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, αθνχ, δηαθνξεηηθά, πξφθεηηαη γηα αλεπίηξεπηε εθ ησλ πζηέξσλ κεηαβνιή ηνπ 

ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ε νπνία δελ ήηαλ γλσζηή ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε αλάιεςή ηνπ 

εξγνιήπηεο θαη δελ απνηέιεζε ηε βάζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλάδνρνπ. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ 

αλσηέξσ, γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, βαζηθή πξνυπφζεζε, πέξαλ ησλ ινηπψλ 

πξνβιεπνκέλσλ, είλαη ε ζπλδξνκή απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, ελψ ε δηάζεζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ 

απξνβιέπησλ γηα ηελ πιεξσκή αθελφο ζπκβαηηθψλ ζε απμεκέλε πνζφηεηα, αθεηέξνπ λέσλ, κε 

νθεηιφκελσλ ζε απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο, εξγαζηψλ, ζπλδέεηαη αηηησδψο κε αβιεςίεο ηεο αξρηθήο 

κειέηεο ή κε ηελ αλάγθε αξηηφηεξνπ θαη πνηνηηθφηεξνπ έξγνπ. 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη αληηθείκελν ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. ήηαλ ε δηελέξγεηα λέσλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο, παξφηη δελ 

είραλ πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή κειέηε, εληνχηνηο ήηαλ επηβεβιεκέλεο ηφζν γηα ηελ έληερλε θαη άξηηα 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπήο ηεο ππάξρνπζαο ζηέγεο ηνπ 

Κιεξνδνηήκαηνο, φζν θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ θηηξίνπ θαη ηεο δεκφζηαο 

αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ απφ ην θνηλφ. Χο εθ ηνχηνπ, ζπληξέρνπλ ελ πξνθεηκέλσ νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξνβιέπησλ ηεο νηθείαο ζχκβαζεο κε ηε δαπάλε 

ησλ εξγαζηψλ απηψλ, δηφηη κε ηελ αλάζεζε απηψλ δελ ηξνπνπνηείηαη ην βαζηθφ πξνο εθηέιεζε αληηθείκελν 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

Αξηζκ. 263/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δελ απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο (πξναηξεηηθήο) λαπαγνζσζηηθήο 

θάιπςεο θαη θαηά ηνλ κήλα επηέκβξην, πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην π.δ. 23/2000 σο 

ππνρξεσηηθήο θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην παξνρήο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο, 

δεδνκέλεο θαη ηεο επηθαινχκελεο απφ ην δήκν πιεξφηεηαο ησλ 28.000 θιηλψλ ησλ μελνδνρείσλ θαηά ην 

κήλα επηέκβξην ζε πνζνζηφ 90%. 

 

Αξηζκ. 273/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ε νπνία απνηειεί κεξηθφηεξε εθδήισζε ηεο αξρήο ηεο 

ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη δηέπεη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ δήκσλ πξνο απνηξνπή 

ηεο ππέξκεηξεο επηβάξπλζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δεκνζηνλνκηθή 

βησζηκφηεηα θαη ε αεηθνξία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο, νη πξαγκαηνπνηνχκελεο απφ ηνπο δήκνπο δαπάλεο δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην, θαηά πεξίπησζε, αλάινγν (πξνζήθνλ) κέηξν. Ζ σο άλσ εθηίκεζε 

πεξηιακβάλεη, ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αμηνιφγεζε, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλή πείξαο θαη 
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ινγηθήο, εάλ ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη πξφζθνξε λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ 

ζθνπνχ θαζψο θαη εάλ γηα ην δεδνκέλν ζθνπφ δαπαλήζεθε ην ειάρηζην απαηηνχκελν πνζφ ρξεκάησλ 

(πξβι. Δι.πλ., Σκ. VII πξάμε 15/2012, πξβι. 225/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ). ηελ εηδηθφηεξε δε, 

πεξίπησζε ηεο δαπάλεο αλάζεζεο ππεξεζηψλ, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ππέξβαζεο ή κε ηνπ πξνζήθνληνο 

κέηξνπ, ιακβάλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ππφςε θαη ην θφζηνο άιισλ ζπκβάζεσλ, κε ζπλαθέο αληηθείκελν, πνπ 

έρνπλ θαηαξηηζζεί, ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν απφ ηνλ ίδην ή άιιν Γήκν. 

Οη εθκεηαιιεπφκελνη ηηο ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ππνρξενχληαη θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην θαη 

Αχγνπζην θάζε έηνπο, λα πξνζιακβάλνπλ, ζπλάπηνληαο ηηο αλαγθαίεο πξνο ηνχην ζπκβάζεηο ηθαλφ 

αξηζκφ λαπαγνζσζηψλ, ηνπο νπνίνπο ζα εθνδηάδνπλ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ, ζέηνληαο ζηε δηάζεζε 

ηνπο θαη ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή, κε ζθνπφ ηελ παξνρή λαπαγνζσζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο ινπφκελνπο. Οη εθκεηαιιεπφκελνη ηηο ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ, φκσο, λα παξέρνπλ 

πξναηξεηηθά ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ζε πνιπζχρλαζηεο ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπο θαη γηα επηπιένλ κήλεο, ζην κέηξν πνπ, θαηά ηελ θξίζε ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ ηνπο, επηηπγράλεηαη θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ ινπνκέλσλ, εθηηκψληαο ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε πεξηνρή. Ζ άζθεζε, σζηφζν, ηεο ελ ιφγσ δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, ειέγρεηαη σο 

πξνο ηε κε ππέξβαζε ησλ άθξσλ νξίσλ ηεο (βι. βι. Δι.πλ. VII Σκ. Πξαμ. 59/2008, Κιηκ. Πξνι. Διεγρ. 

ζην VII Σκεκ. 208/2012 θαη 263/2013). ε θάζε πεξίπησζε, φκσο εάλ ν Γήκνο δελ δηαζέηεη ηνλ 

πξνβιεπφκελν ζηηο δηαηάμεηο απηέο εμνπιηζκφ, απηφο παξέρεηαη, έλεθα ηεο ππνρξεσηηθφηεηάο ηνπ απφ 

ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο λαπαγνζσζηηθψλ ππεξεζηψλ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ φξνπ ζηελ νηθεία ζχκβαζε. 

Αλ ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλαθείο θαηά ην αληηθείκελν ζπκβάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην κεληαίν θφζηνο 

θάζε λαπαγνζψζηε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.460 επξψ κε Φ.Π.Α., ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο (θφζηνο 3.000 επξψ ηνπ κνλαδηθνχ λαπαγνζψζηε) δελ ππεξβαίλεη ην πξνζήθνλ κέηξν, δηφηη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, 

φπσο ε κεγαιχηεξε απφζηαζε ηεο παξαιίαο απηήο απφ ηελ πφιε ηνπ Γήκνπ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη 

πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηνλ αλάδνρν θαζψο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (4 

κήλεο). 

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα, δαπάλε είλαη λφκηκε 

θαη ζπλεπψο απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 58, 65/2014 πξάμεηο Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ε νπνία απνηειεί κεξηθφηεξε εθδήισζε ηεο αξρήο ηεο 

ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη δηέπεη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ δήκσλ πξνο απνηξνπή 

ηεο ππέξκεηξεο επηβάξπλζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δεκνζηνλνκηθή 

βησζηκφηεηα θαη ε αεηθνξία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο, νη πξαγκαηνπνηνχκελεο απφ ηνπο δήκνπο δαπάλεο δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην, θαηά πεξίπησζε, αλάινγν (πξνζήθνλ) κέηξν. Ζ σο άλσ εθηίκεζε 

πεξηιακβάλεη, ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αμηνιφγεζε, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλή πείξαο θαη 

ινγηθήο, εάλ ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη πξφζθνξε λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ 
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ζθνπνχ θαζψο θαη εάλ γηα ην δεδνκέλν ζθνπφ δαπαλήζεθε ην ειάρηζην απαηηνχκελν πνζφ ρξεκάησλ 

(πξβι. Δι.πλ., Σκ. VII πξάμε 15/2012, πξβι. 225/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ). ηελ εηδηθφηεξε δε, 

πεξίπησζε ηεο δαπάλεο αλάζεζεο ππεξεζηψλ, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ππέξβαζεο ή κε ηνπ πξνζήθνληνο 

κέηξνπ, ιακβάλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ππφςε θαη ην θφζηνο άιισλ ζπκβάζεσλ, κε ζπλαθέο αληηθείκελν, πνπ 

έρνπλ θαηαξηηζζεί, ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν απφ ηνλ ίδην ή άιιν Γήκν (βι. Δι.πλ., Σκ. VII πξάμε 

301/2011, βι. 185, 68, 13/2012, 26/2013, 273/2013, 58/2014 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ). Γηα ην ιφγν 

απηφ, εθφζνλ πξνβάιιεηαη ιφγνο δηαθσλίαο πεξί ππέξβαζεο ηνπ πξνζήθνληνο κέηξνπ πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη ζην παξφλ Κιηκάθην είηε ζπλαθείο κε ηελ θεξφκελε σο ππεξβαίλνπζα ην πξνζήθνλ κέηξν 

ζπκβάζεηο, είηε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν ζηνηρείν δπλάκελν λα αηηηνινγήζεη ηελ επηθαινχκελε 

ππέξβαζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν ζρεηηθφο ιφγνο δηαθσλίαο, έλεθα κε εμεηδηθεχζεσο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ, απνξξίπηεηαη σο αφξηζηνο. 

Ο πξνβαιιφκελνο, απφ ηελ Δπίηξνπν, ιφγνο φηη ε ζπκβαηηθή ακνηβή ηεο αλαδφρνπ ππεξβαίλεη ην 

πξνζήθνλ κέηξν κε βάζε ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο, πξέπεη λα απνξξηθζεί, ζε θάζε 

πεξίπησζε, σο αφξηζηνο, θαζφζνλ εθθέξεηαη απιψο ζπκπεξαζκαηηθά, ρσξίο λα παξαηίζεληαη ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ εθηίκεζε απηή, ψζηε λα κπνξεί λα εμαρζεί αζθαιήο θξίζε ζρεηηθά κε ην αλ ε δαπάλε ηεο 

ζχκβαζεο, ζηελ νπνία αθνξά ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα, ππεξβαίλεη, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλή 

πείξαο θαη ινγηθήο, ην επηβαιιφκελν απφ ηε θχζε ηεο, αλάινγν (πξνζήθνλ) κέηξν (βι. Δι.πλ., Σκ. VII 

πξάμε 301/2011, βι. 185, 68, 13/2012, 26/2013, 58/2014 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ). 

 

Αξηζκ. 2270/2013 πξάμε Σ΄ Κιηκαθίνπ 

Χο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ζεσξνχληαη εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο 

πξνυπνζέζεηο: α) παξνπζηάδνπλ αλαγθαία ζπλάθεηα κε ην έξγν θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθά 

ζπλαθζείζα ζχκβαζε, β) θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαηά ηελ ηερληθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ θαη γ) είηε δελ κπνξνχλ ηερληθά ή 

νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, είηε, παξά ηε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπο, είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ 

ηειεηνπνίεζή ηεο. 

Γελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζνχλ σο «ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο» νθεηιφκελεο ζε 

απξφβιεπηα γεγνλφηα, εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζε επέθηαζε ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ή ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ, κε πιηθά ή κεζφδνπο κε πξνδηαγξαθφκελεο ζηα νηθεία ζπκβαηηθά ηεχρε, 

θαζφζνλ είλαη αλεπίηξεπηε ε εθ ησλ πζηέξσλ κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 321, 336/2009, 130/2010 πξάμεηο ηνπ VII Σκήκαηνο 

Σα απξφβιεπηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηβαξχλζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ κεηαβνιή 

θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ δηθαίνπ, γηα εξγαζίεο πνπ κεηά ηελ επηκέηξεζή ηνπο θνζηνινγνχληαη πςειφηεξα 

θαη γηα εξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε, αιιά πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ. 
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Αξηζκ. 23, 130, 205/2010, 235/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε ρξήζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πεξηγξαθφκελσλ 

ζηνλ Α.Π.Δ. εξγαζηψλ, θαζφζνλ ε απνξξφθεζε ηνπ θνλδπιίνπ απηνχ δελ νθείιεηαη ζε απξφβιεπην 

γεγνλφο. 

 

Αξηζκ. 131/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ ηα απξφβιεπηα, γηα ηε δηάζεζε ησλ νπνίσλ ζπληάζζεηαη Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ 

(Α.Π.Δ.), θαιχπηνληαη, θαη' αξράο, δαπάλεο πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ ζηελ αξρηθή 

ζχκβαζε, δηφηη πξνέθπςαλ απφ κεηαβνιή θαλνληζκψλ, πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ 

θαηάξηηζή ηεο (π.ρ. λένο αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο) ή θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ κεηά ην σο 

άλσ ρξνληθφ ζεκείν θαη πξνθαινχλ πξφζζεηεο δαπάλεο (π.ρ. κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. κε λέεο 

δηαηάμεηο). Απφ ηα ίδηα πνζά κπνξεί λα θαιχπηεηαη θαη ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο, κεηά ηελ 

επηκέηξεζή ηνπο, θνζηνινγνχληαη πςειφηεξα θαη ε δηαθνξά ηηκήο νθείιεηαη ζε πξνθαλείο παξαιείςεηο ή 

ζθάικαηα ηεο κειέηεο ζηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε εξγαζηψλ. 

Πεξαηηέξσ, κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3621/2007, ην ίδην θνλδχιην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λέεο κε 

πξνβιεπφκελεο ζηελ ζχκβαζε εξγαζίεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, 

ηνχην, φκσο, ππφ ηε δηπιή πξνυπφζεζε αθελφο νη εξγαζίεο απηέο λα κελ κπνξνχζαλ αληηθεηκεληθψο λα 

πξνβιεθζνχλ, παξά ην φηη ε κειέηε, κε βάζε ηελ νπνία πξνζδηνξίζζεθε ην ηερληθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, 

ήηαλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ πιήξεο θαη αθξηβήο θαη γηα ηελ εθπφλεζή ηεο είραλ ηεξεζεί νη ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο, αθεηέξνπ λα κελ ηξνπνπνηείηαη κε ηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηα απξφβιεπηα εξγαζίεο 

ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, ε φιε θαηαζθεπή, δειαδή, θαη ηα δηαθξηηά ηεο ζηνηρεία, φπσο 

πξνβιέπνληαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, εθφζνλ, δηαθνξεηηθά, ζα επξφθεηην γηα αλεπίηξεπηε εθ ησλ 

πζηέξσλ κεηαβνιή ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ε νπνία δελ ήηαλ γλσζηή ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

γηα ηε αλάιεςή ηνπ εξγνιήπηεο θαη δελ απνηέιεζε ηε βάζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλάδνρνπ. (Βι. ηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ.3621/2007, βι. Δι.πλ., Σκ. VII πξάμε 50, 31/2012). 

 

Αξηζκ. 9, 10, 57, 156/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Δθφζνλ αληηθείκελν ηνπ Α.Π.Δ. δελ ήηαλ ε δηελέξγεηα ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, αιιά ε αχμεζε ησλ 

πνζνηήησλ ησλ ήδε πξνβιεπφκελσλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ επηβάξπλζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξνβιέπησλ κε ηε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, αθνχ αθελφο κελ 

απηέο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ εζθαικέλσλ πξνκεηξήζεσλ ηεο νηθείαο κειέηεο, αθεηέξνπ δε φηη ην 

πξνο εθηέιεζε ζπκβαηηθφ αληηθείκελν δελ ηξνπνπνηήζεθε.  

 

Αξηζκ. 73/2012, 185/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Γελ είλαη λφκηκε ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ελφο δεκνηηθνχ έξγνπ, εθφζνλ απηφ δελ έρεη 

εληαρζεί ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ, νχηε έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε θάπνηα ηξνπνπνίεζε απηνχ, 

χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε. 

 

Αξηζκ. 613/2014 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Γελ είλαη επηηξεπηή ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο δεκνηηθνχ έξγνπ ε ζπκβαηηθή 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζήο ηνπ, ππνιείπεηαη 

ηνπ έηνπο, εθφζνλ δελ έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην ζχλνιν ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο θαη δελ έρεη εληαρζεί ην έξγν ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 210/2010, 107/2012, πξάμεηο VII Σκήκαηνο θαη 185/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ 

ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο κπνξεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα 

ηξνπνπνηήζεη ην ηερληθφ ηνπ πξφγξακκα θαη λα ην πξνζαξκφζεη ζηα λέα δεκνζηνλνκηθά δεδνκέλα.  

 

Αξηζκ. 117/2006, 140, 144/2007, 51, 85/2008, 32, 210/2010, 53/2011 θαη 107/2012 πξάμεηο ηνπ VII 

Σκήκαηνο 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ είλαη ε έληαμή ηνπ ζην ηερληθφ πξφγξακκα, ελψ δελ 

απαηηείηαη ε έληαμε πξνκήζεηαο, ππεξεζίαο ή κειέηεο. 

 

Αξηζκ. 388/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

ηαλ ιφγσ πνζνχ αλαηίζεηαη απεπζείαο ε εθηέιεζε ελφο έξγνπ ζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κε απφθαζε 

ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ επηινγή αλαδφρνπ κε βάζε ην 

ζεζπηδφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3462/2006 θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. 

 

Αξηζκ. 69/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

ηαλ ζε δηαγσληζκφ έξγνπ, ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη ππεχζπλε δήισζε πεξί κε 

ηέιεζεο πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ, φηη δελ ππάξρεη θψιπκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θ.ιπ., ε 

νπνία φκσο δελ έθεξε ηφπν θαη εκεξνκελία, νχηε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ε κεηνδφηξηα 

εηαηξεία πξέπεη λα απνθιεηζζεί απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 172/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ο δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη κφλνλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε δηαθήξπμε ή απφ ηπρφλ άιιε 

δηάηαμε, ζηελ νπνία απηή ξεηά παξαπέκπεη, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία γηα ηελ απφδεημε ηδηφηεηαο 

θξίζηκεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. Δπνκέλσο, δελ είλαη λφκηκνο ν απνθιεηζκφο δηαγσληδνκέλνπ 

γηα ην ιφγν φηη δελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δηαθνξεηηθά ή πξφζζεηα απφ ηα ξεηψο 
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αμηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε ή ηηο δηαηάμεηο, ζηηο νπνίεο απηή παξαπέκπεη εηδηθψο σο εθαξκνζηέν ζηνλ 

δηαγσληζκφ δίθαην (πξβι. ηΔ 1329, 1616, 1619/2008). 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη θαη’ επηινγή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ είηε ζε πξσηφηππα είηε ζε 

λνκίκσο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα, αληί δε ηεο επηθχξσζεο ησλ θσηναληηγξάθσλ αξθεί ε ππνβνιή, 

καδί κε ηα αλεπηθχξσηα θσηναληίγξαθα, ππεχζπλεο δήισζεο, ε νπνία επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζα πξέπεη 

λα αλαθέξεη έλα πξνο έλα ηα δηθαηνινγεηηθά, ησλ νπνίσλ βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα.  

 

Αξηζκ. 30/2013 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Παξάιεηςε ζεψξεζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο πξνζθνκηδφκελεο ππεχζπλεο δήισζεο δελ ζπληζηά 

ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ηελ ππνβάιιεη απηνπξνζψπσο. 

 

Αξηζκ. 263/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη δηνηθεηηθέο αξρέο, δηθεγφξνη ή ζπκβνιαηνγξάθνη επηθπξψλνπλ αληίγξαθα εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ εκεδαπέο δηνηθεηηθέο αξρέο (Γεκφζην, Ο.Σ.Α., Ν.Π.Γ.Γ.). Πεξαηηέξσ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά 

απνδεθηά απφ ηε Γηνίθεζε ηα απιά αληίγξαθα εγγξάθσλ, πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή, ηα νπνία 

ζπλνδεχνληαη απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2690/1999 ή ηα λνκίκσο 

επηθπξσκέλα απφ απηήλ αληίγξαθα (βι. Δι.πλ. VII Σκ. Πξαμ. 201/2006). 

 

 

ΔΗΓΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

Αξηζκ. 112/2008 πξάμε VII Σκήκαηνο 

ην πξνζσπηθφ πνπ δηθαηνχηαη ην γάια πεξηιακβάλεηαη θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Παηδηθψλ 

ηαζκψλ, δειαδή νη λεπηαγσγνί, νη βξεθνθφκνη, νη βξεθνλεπηνθφκνη θαη νη βνεζνί απηψλ. 

 

Αξηζκ. 40/2009 θαη 46/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Οη ππάιιεινη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, δελ δηθαηνχληαη ην γάια, αθνχ δελ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ 

δηθαηνχρσλ ησλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Αληίζεηα, νη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ δηθαηνχληαη ην 

γάια. 

 

Αξηζκ. 234/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α., πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά ηηο εηδηθφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αξηζκ. 53361/2.10.2006 Κ.Τ.Α. θαζψο θαη ζε απηνχο πνπ απαζρνινχληαη ζηηο εξγαζίεο ή ηνπο ρψξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζ’ απηήλ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο απνθιεηζηηθήο θαη φρη ηεο επθαηξηαθήο απαζρφιεζεο ζηηο 

εξγαζίεο ή ηνπο ρψξνπο απηνχο, ρνξεγνχληαη ηα πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελα ζε απηήλ κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο, πξνο δηαθχιαμε ηφζν ηεο αηνκηθήο φζν θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο (πξβι. πξάμεηο VII Σκ. 40, 

237, 355/2009, 123/2011, 64/2012). 
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Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αξβχισλ γηα ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, θαζφζνλ νη ππάιιεινη απηνί δελ δηθαηνχληαη ηεο παξνρήο απηήο, αθνχ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ Κ.Τ.Α., πξνζσπηθφ πνπ δηθαηνχηαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζ’ απηήλ είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο, νχηε απαζρνινχληαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζηηο 

νξηδφκελεο ζ’ απηήλ εξγαζίεο ή ρψξνπο. πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 196/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε ρνξήγεζε γάιαθηνο ζε ππαιιήινπο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ζε πνιηηηθνχο κεραληθνχο, 

ηνπνγξάθνπο κεραληθνχο, αξρηηέθηνλεο, Ζ/Μ κεραληθνχο, γεσπφλνπο θαη δαζνιφγνπο, αθνχ δελ 

πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο Κ.Τ.Α..  

Αληίζεηα, νη ζρνιηθνί θχιαθεο, δηθαηνχληαη είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη επνκέλσο θαη έλα ιίηξν γάια 

εκεξεζίσο. 

 

Αξηζκ. 22/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ΟΗ ηνπνγξάθνη κεραληθνί, ειεθηξνιφγνη κεραληθνί, πνιηηηθνί κεραληθνί, γεσπφλνη, αξρηηέθηνλεο κεραληθνί, 

θιεηήξεο ζπξσξνί, θαη δεκνηηθνί αζηπλφκνη δελ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ εηδψλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο Κ.Τ.Α. 53361/2.10.2006, σο απηή ηζρχεη, αθνχ δελ απαζρνινχληαη θαη΄ 

απνθιεηζηηθφηεηα ζηηο αλαθεξφκελεο ζηελ αλσηέξσ Κ.Τ.Α. εξγαζίεο ή ρψξνπο θαη επνκέλσο δελ δηθαηνχληαη 

ηε ρνξήγεζε ηνπ γάιαθηνο. 

 

Αξηζκ. 260/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε ρνξήγεζε θξέζθνπ γάιαθηνο ζε θιεηήξεο, ζε δηνηθεηηθφ ππάιιειν ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ζε 

Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, ζε Σκεκαηάξρε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ζε 

ππαιιήινπο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, θαζφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ εηδψλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο Κ.Τ.Α. 53361/2.10.2006, δεδνκέλνπ φηη δε θέξνπλ ηηο πεξηνξηζηηθά 

αλαθεξφκελεο ζε απηή εηδηθφηεηεο. 

 

Αξηζκ. 64/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Χο κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. λννχληαη κφλν ηα πεξηνξηζηηθψο 

αλαθεξφκελα ζηελ αξηζκ. 53361/2.10.2006 Κ.Τ.Α. θαη κφλν ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ή ηα 

αληίζηνηρα θαζήθνληα γηα ηα νπνία απηά ρνξεγνχληαη (βι. Πξάμεηο VII Tκ. Δι.πλ.  218, 233, 259/2007, 24, 

170/2008, 93/2009), κεηαμχ ησλ νπνίσλ δελ πεξηιακβάλνληαη θνληνκάληθα T-Shirts.  

Με λφκηκε ε ρνξήγεζε θνληνκάληθσλ κπινπδψλ, δηφηη ε αλσηέξσ Κ.Τ.Α. δελ πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε 

απηνχ ηνπ είδνπο αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα είδε δελ απνηεινχλ πξνζαξκνγή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηελ Κ.Τ.Α. εηδψλ, αιιά εληειψο δηαθνξεηηθά είδε.  

πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 193/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Χο κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. λννχληαη κφλν ηα πεξηνξηζηηθψο 

αλαθεξφκελα ζ’ απηήλ θαη κφλν ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ή ηα αληίζηνηρα θαζήθνληα γηα ηα νπνία 

απηά ρνξεγνχληαη (βι. πξάμεηο VII Tκ. Δι.πλ. 218, 233, 259/2007, 24, 170/2008, 93/2009, 64/2012), κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ δελ πεξηιακβάλνληαη παληειφληα εξγαζίαο θαη κπινχδεο θνχηεξ. 

 

Αξηζκ. 7, 18/2010 θαη 19/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Γηα ηελ επηινγή εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ν Ο.Σ.Α. ππνρξενχηαη, πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο 

πξνκήζεηαο θαη αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ Ο.Σ.Α. λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηε γλψκε ηερληθνχ αζθαιείαο. 

 

Αξηζκ. 122/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε ρνξήγεζε εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ παηδηθψλ 

ζηαζκψλ, δηφηη νη ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ (λεπηαγσγνί θαη βξεθνλεπηνθφκνη) 

δελ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο Κ.Τ.Α. 53361/2.10.2006 

θαη δελ απαζρνινχληαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζηηο αλαθεξφκελεο ζηελ αλσηέξσ Κ.Τ.Α. εξγαζίεο ή ρψξνπο.  

 

Αξηζκ. 92/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Γηα ηελ επηινγή εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ν Ο.Σ.Α. είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηε 

γλψκε ηερληθνχ αζθαιείαο. Ζ γλψκε απηή, πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγνχληαη απφ εηδηθνχο ηα 

κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο κε γλψκνλα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο θαη ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηνπο 

ελδερφκελνπο θηλδχλνπο ηεο εξγαζίαο, πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θάζε 

πεξίπησζε, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν Ο.Σ.Α.. 

Δθφζνλ ν δήκνο ή ην δεκνηηθφ λνκηθφ πξφζσπν απαζρνιεί ιηγφηεξα απφ πελήληα (50) άηνκα, κπνξεί λα 

κελ πξνζιάβεη εηδηθφ ηερληθφ αζθαιείαο, αιιά λα αλαζέζεη ηα θαζήθνληα απηνχ είηε ζε εξγαδνκέλνπο 

ηνπο νπνίνπο θαη ζα επηκνξθψζεη εηδηθά, είηε ζε άηνκα εθηφο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ζε εμσηεξηθέο ππεξεζίεο 

πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο. 

 

Ζ ρνξήγεζε ηνπ γάιαθηνο ζην πξνζωπηθό πνπ ην δηθαηνύηαη δελ κπνξεί: 

 λα γίλεηαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν (αξηζκ. 318/2009, 431/2010, 12, 81, 123, 246, 313/2011 πξάμεηο 

VII Σκήκαηνο),  

 λα ρνξεγείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαη φρη ηνπ δήκνπ (αξηζκ. 285/2009 πξάμε VII 

Σκήκαηνο),  

 λα αληηθαζίζηαηαη κε εβαπνξέ (αξηζκ. 194, 362, 399/2009, 101/2010, 81, 313/2011 πξάμεηο VII 

Σκήκαηνο), 

 λα δίδεηαη ζε ρξήκα (αξηζκ. 40/2009, 82, 143, 213/2010, 19, 40, 70, 123, 124, 127, 201, 285/2011, 

70, 127/2012 πξάμεηο VII Σκήκαηνο θαη 2, 176/2012, 111, 236/2013, 22/2014 πξάμεηο Κιηκαθίνπ 

Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ ζην VII Σκήκα). 
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Αξηζκ. 40/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε θαηαβνιή ζε ρξήκα ηεο αμίαο ηνπ γάιαθηνο ζε εξγαδνκέλνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ν.Π.Γ.Γ., κεηά 

απφ δπν άγνλνπο δηαγσληζκνχο, δηφηη δελ ζηνηρεηνζεηείηαη ε αληηθεηκεληθή αδπλακία ηνπ Οξγαληζκνχ λα ην 

ρνξεγήζεη ζε είδνο. 

 

Αξηζκ. 29/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ 1.1.2013 ην κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4024/2011 (βι. Δι.πλ. Κιηκ. ζην VII Σκ. 264/2013). 

Δπνκέλσο, νη κεληαίεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην βαζηθφ κηζζφ 

ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ φπνπ αλήθνπλ, θαζψο θαη ηα επηδφκαηα θαη ηηο παξνρέο ησλ άξζξσλ 15 

(επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη απνκαθξπζκέλσλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ), 17 

(νηθνγελεηαθή παξνρή), 18 (επίδνκα ζέζεο επζχλεο), 19 (θίλεηξν επίηεπμεο ζηφρσλ θαη θίλεηξν επίηεπμεο 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ) θαη 29 (αχμεζε απφ ηελ έληαμε ζην βαζκνινγηθφ θαη κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ηνπ 

λ. 4024/2011) ηνπ λφκνπ απηνχ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπο, ελψ φια ηα ινηπά 

επηδφκαηα, ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο, πνπ θαηαβάιινληαλ ζε απηνχο, κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία, 

θαηαξγνχληαη. ηηο θαηαξγνχκελεο σζηφζν παξνρέο δελ εκπίπηνπλ νη παξνρέο ζε είδνο πνπ ρνξεγνχληαη 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρνξεγνχληαη 

απηνχζηεο αιιά θαηαβάιιεηαη ε αμία ηνπο ζε ρξήκα, αθνχ ε ρξεκαηηθή απηή παξνρή δελ θαηαβάιιεηαη σο 

αληηπαξνρή ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο ηνπο, έζησ θαη αλ ηειηθά εμ απηήο σθεινχληαη νη εξγαδφκελνη, 

αιιά ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ παξνρήο ηεο εξγαζίαο ηνπο ή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, θαη δελ ζπληζηά, γηα ην ιφγν απηφ κηζζνινγηθή παξνρή πνπ θαηαξγήζεθε απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ κηζζνινγηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4024/2011 (βι. πξάμεηο VIΗ Σκ. Δι.πλ. 241/2008, 

Κιηκ. Πξνι. Δι. ζην VIΗ Σκ. Δι.πλ. 301/2013,  πξβι. απνθ. ηΔ 2011/1990, ΑΠ 2288/2009, 84/2000). 

Νφκηκε ε ρνξήγεζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ 1.000,00 επξψ ζε θάζε εξγαδφκελν πνπ ππάγεηαη ζηελ Κιαδηθή 

χκβαζε Δξγαζίαο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. αληί ησλ εηδψλ αηνκηθήο έλδπζεο, αθνχ ε θαηαβνιή ζε ρξήκα, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 8 ηεο απφ 28.5.2009 Κιαδηθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο ηεο Π.Ο.Δ. – Γ.Δ.Τ.Α., 

θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ, ηεο αμίαο ησλ ρνξεγνχκελσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο εηδψλ έλδπζεο θαη 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο, αληηζηνηρεί ζηελ δαπάλε γηα αγνξά εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ζηελ νπνία 

ππνβάιινληαη απηνί γηα ηελ αζθάιεηά θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ απνδνρψλ ή ησλ απνιαβψλ ηνπο γηα 

ηελ παξερφκελε εξγαζία ηνπο, ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε θαη κεηά ηελ ππαγσγή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο άλσ επηρείξεζεο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 4024/2011. Σνχην δε αλεμαξηήησο ηεο ηπρφλ 

ππνβνιήο ηεο παξνρήο απηήο ζε εηζθνξέο εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ ππέξ ΗΚΑ, αθνχ κφλν ε επηβνιή 

ησλ εηζθνξψλ απηψλ δελ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην ραξαθηήξα ηεο ζε κηζζνινγηθή παξνρή (πξβι. απνθ. 

ηΔ 2011/1990).  
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Αξηζκ. 198/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηηο θαηαξγνχκελεο παξνρέο δελ εκπίπηνπλ νη παξνρέο ζε είδνο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο 

ησλ Γ.Δ.Τ.Α. αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρνξεγνχληαη απηνχζηεο, αιιά θαηαβάιιεηαη ε αμία ηνπο 

ζε ρξήκα, αθνχ, ε ρξεκαηηθή απηή παξνρή δελ θαηαβάιιεηαη σο αληηπαξνρή ηεο πξνζθεξφκελεο 

εξγαζίαο ηνπο, έζησ θαη αλ ηειηθά εμ απηήο σθεινχληαη νη εξγαδφκελνη, αιιά ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 

παξνρήο ηεο εξγαζίαο ηνπο ή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο θαη δελ 

ζπληζηά, γηα ην ιφγν απηφ κηζζνινγηθή παξνρή πνπ θαηαξγήζεθε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ 

κηζζνινγηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4024/2011 (βι. πξάμεηο VIΗ Σκ. Δι.πλ. 241/2008, Κιηκ. Πξνι. Δι. ζην VIΗ 

Σκ. Δι.πλ. 301/2013, πξβι. απνθ. ηΔ 2011/1990, ΑΠ 2288/2009, 84/2000). Δπηπιένλ, ε αλσηέξσ 

παξνρή ζε ρξήκα πξνβιέθζεθε απφ ηελ θιαδηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε γεληθά γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο 

Γ.Δ.Τ.Α. αδηαθξίησο ηεο εηδηθφηεηαο απηψλ (βι Πξάμε ηνπ VII ΚιηκΔ 206/2013). 

Αθνχ, ε θαηαβνιή ζε ρξήκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο απφ 28.5.2009 Κιαδηθήο πιινγηθήο χκβαζεο 

Δξγαζίαο ηεο Π.Ο.Δ. – Γ.Δ.Τ.Α., θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ, ηεο αμίαο ησλ ρνξεγνχκελσλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο εηδψλ έλδπζεο θαη αηνκηθήο πξνζηαζίαο, αληηζηνηρεί ζηελ δαπάλε γηα αγνξά εηδψλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ζηελ νπνία ππνβάιινληαη απηνί γηα ηελ αζθάιεηα  θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο 

ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ απνδνρψλ ή 

ησλ απνιαβψλ ηνπο γηα ηελ παξερφκελε εξγαζία ηνπο, ε εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα 

δαπάλε είλαη λφκηκε θαη κεηά ηελ ππαγσγή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο άλσ επηρείξεζεο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 

4024/2011. Σνχην δε αλεμαξηήησο ηεο ηπρφλ ππνβνιήο ηεο παξνρήο απηήο ζε εηζθνξέο εξγνδφηε θαη 

αζθαιηζκέλνπ ππέξ ΗΚΑ, αθνχ κφλν ε επηβνιή ησλ εηζθνξψλ απηψλ δελ δχλαηαη λα κεηαβάιιεη ην 

ραξαθηήξα ηεο ζε κηζζνινγηθή παξνρή (πξβι. απνθ. ηΔ 2011/1990). Δμάιινπ, ε θαηαβνιή ηεο παξνρήο 

απηήο δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4024/2011 θαη ζε εθείλεο ηνπ λ. 4093/2012, θαζφζνλ ζθνπφο ηνπ 

λνκνζέηε ήηαλ ε θαηάξγεζε κφλν φζσλ εθ ησλ θαηαβαιινκέλσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ρξεκαηηθψλ 

παξνρψλ πξνβιέπνληαλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο θαη ζπληζηνχζαλ θαη’ νπζία πξνζαχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπο 

θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ θαηαιακβάλεη ηηο παξνρέο εθείλεο πνπ αληηθξχδνπλ ηηο δαπάλεο πνπ απηνί 

(εξγαδφκελνη) πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εηδηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο (βι Πξάμε ηνπ VII ΚιηκΔ 29/2014). Δπηπιένλ δε, ε ελ ιφγσ 

παξνρή ζε ρξήκα θαηαβάιιεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ Γ.Δ.Τ.Α αδηαθξίησο ηεο εηδηθφηεηαο απηψλ.  

 

Αξηζκ. 284/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη ππάιιεινη ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο έρνπλ λφκηκε απαίηεζε έλαληη 

απηήο γηα ηελ παξνρή: α) ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην π.δ. 395/1994, δειαδή θάζε κεραλήο, 

ζπζθεπήο, εξγαιείνπ ή εγθαηάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ εξγαζία (άξζξν 2 πεξ. 1 ηνπ π.δ. 

395/1994), β) ησλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην π.δ. 396/1994, δειαδή θάζε εμνπιηζκνχ, 

ηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα θνξά ή λα θέξεη θαηά ηελ εξγαζία, γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ, θαζψο θαη θάζε ζπκπιήξσκα ή εμάξηεκα 

ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ εμππεξεηεί απηφ ην ζθνπφ, ζηελ έλλνηα ηνπ νπνίνπ δελ εκπίπηνπλ ηα ζπλήζε 

ελδχκαηα εξγαζίαο θαη νη ζηνιέο πνπ δελ πξννξίδνληαη εηδηθά γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 
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πγείαο ηνπ εξγαδνκέλνπ (άξζξν 2 παξ. 1 θαη 2α΄ ηνπ π.δ. 396/1994) θαη, ηέινο, γ) ησλ εηδψλ ρεηκεξηλήο 

θαη ζεξηλήο έλδπζεο, δειαδή ησλ ζπλήζσλ ελδπκάησλ εξγαζίαο, ηα νπνία ρνξεγνχληαη γηα ηελ αζθαιή 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαηίζεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη γηα ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, γηα ην ιφγν δε απηφ, δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηηο απνδνρέο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δελ απνηεινχλ κηζζνινγηθή παξνρή πνπ θαηαξγήζεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 

4024/2011 (Δ.. Κ.Π.Δ.Γ. ζην VII Σκ. 301/2013, πξβι. ηΔ 2011/1990, ΑΠ 2288/2009, 84/2000). Δπίζεο, 

ηα σο άλσ είδε έλδπζεο ρνξεγνχληαη ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, αδηαθξίησο ηεο εηδηθφηεηαο απηψλ, ε δε αμία ηνπο κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη θαη 

ζε ρξήκα, φπσο πξνβιέπεη εηδηθφηεξα ην άξζξν 8 ηεο Κιαδηθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο. 

Πεξαηηέξσ, ε αμίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ελ ιφγσ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ σο άλσ 

εηδψλ έλδπζεο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν ν θνξέαο 

φθεηιε λα ρνξεγήζεη ζε απηνχο ηελ σο άλσ πξφζζεηε παξνρή.  

 

Αξηζκ. 112/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ αδπλακία ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ έλδπζεο, ε νπνία πξνυπνζέηεη φηη έρνπλ ιεθζεί φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηνλ νξζφ θαη έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνκεζεηψλ απηψλ θαη φηη έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη 

λφκηκεο δηαδηθαζίεο, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ δηαηάθηε ηεο δαπάλεο θαη θπξίσο λα κελ νθείιεηαη 

ζε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα. ε θάζε δε πεξίπησζε, ε θαηαβνιή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ίζσλ κε ηελ αμία ησλ 

εηδψλ έλδπζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα πξέπεη λα γίλεηαη εγθαίξσο, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο ησλ δηαηάμεσλ, πνπ είλαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ελψ ε κε έγθαηξε θαηαβνιή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ έλδπζεο ζε ρξήκα δελ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί απφ πεξηζηαηηθά πνπ αλάγνληαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. (πξβι. πξάμ. VII Σκ. 70, 

81,196, 223, 260, 285 /2011 θαζψο θαη πξαμ. VII Κιηκ. Πξνιεπη. Διεγρ. Γαπαλ. 288/2013, 22/2014). 

Σέινο, εθφζνλ ε ρνξήγεζε ησλ παξνρψλ ζε είδνο θαηαζηεί αληηθεηκεληθά αλέθηθηε θαη απνδνζεί ε αμία 

ησλ εηδψλ ζε ρξήκα πξνθεηκέλνπ νη εξγαδφκελνη λα ηα πξνκεζεπηνχλ κε ίδηα κέζα, νη ηειεπηαίνη νθείινπλ, 

αθνχ αγνξάζνπλ ηα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο, λα ηα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηα ηηκνιφγηα αγνξάο ζηελ 

ππεξεζία ηνπο γηα λα απνδψζνπλ ινγαξηαζκφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ πνπ έιαβαλ γηα ην ζθνπφ 

απηφ. Γηα ηελ πιεξσκή δε ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο εθδίδεηαη απνθιεηζηηθά ρξεκαηηθφ έληαικα πξνπιεξσκήο 

θαζφζνλ ε απφδνζε ινγαξηαζκνχ ηεο κνξθήο απηήο δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ έθδνζε ηαθηηθνχ 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο (βι. απνθ. VII Σκεκ. 2507/2013, πξάμ. VII Σκ.36/2006, 163/2006, 333/2006 θαη 

πξαθ. VΗΗ Σκ. ηεο 8εο πλ/14.3.2006). 

Σν Κιηκάθην θξίλεη, θαηά πιεηνςεθία, φηη ε έγθξηζε ηεο θαηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ επνρηθψλ εηδψλ έλδπζεο 

ζε ρξήκα, γηα ην έηνο 2012 θαζψο θαη γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν ηνπ έηνπο 2013, δελ έγηλε εγθαίξσο. 

Δηδηθφηεξα, απφ ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο 2012 νπφηε θαη δεκηνπξγήζεθε ε ππνρξέσζε παξνρήο εηδψλ 

ζεξηλήο θαη ρεηκεξηλήο έλδπζεο θαζψο θαη ηνπ έηνπο 2013, νπφηε θαη δεκηνπξγήζεθε ε ππνρξέσζε 

παξνρήο εηδψλ ζεξηλήο έλδπζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α., παξήιζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 

νπνίν δελ δηθαηνινγείηαη απφ ιφγνπο κε νθεηιφκελνπο ζε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Αθνινχζσο κε ηελ 

άπξαθηε παξέιεπζε κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο 2012 θαη έσο ηελ έγθξηζε 



Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 241 

ηεο θαηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζε ρξήκα ρεηκεξηλήο θαη ζεξηλήο πεξηφδνπ έηνπο 2012 θαζψο θαη 

ζεξηλήο πεξηφδνπ έηνπο 2013, θαη κάιηζηα αλαδξνκηθά θαηαζηξαηεγείηαη επζέσο ν εηδηθφηεξνο ζθνπφο γηα 

ηνλ νπνίν ζεζκνζεηήζεθε ε ρνξήγεζε ησλ σο άλσ εηδψλ έλδπζεο ή ηεο αμίαο ηνπο ζε ρξήκα, ν νπνίνο 

ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζηαζία, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδψλ θαηά ηελ εξγαζία, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Πεξαηηέξσ, γηα ηελ πιεξσκή ηεο αμίαο εηδψλ έλδπζεο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν έηνπο 2013, εζθαικέλσο 

εθδφζεθαλ ηαθηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο, θαζφζνλ απφ ηε θχζε ηεο δαπάλεο επηβάιιεηαη ε 

έθδνζε απνθιεηζηηθά ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο.  

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ην Κιηκάθην θξίλεη θαηά πιεηνςεθία φηη νη εληειιφκελεο κε ηα ππφ θξίζε 

ρξεκαηηθά εληάικαηα δαπάλεο, είλαη κε λφκηκεο θαη ζπλεπψο, απηά, δελ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ. 

 

Αξηζκ. 288/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Πξέπεη ε δηαλνκή ηνπ γάιαθηνο λα γίλεηαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ησλ δηθαηνχρσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζζεί φηη ηεξνχληαη νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη φηη ε παξνρή απηή ζα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ 

δηθαηνχρν ηεο ζηνλ νξηδφκελν απφ ην λφκν ρξφλν. Πεξαηηέξσ, επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θξέζθνπ 

γάιαθηνο απφ ίζε πνζφηεηα γάιαθηνο καθξάο δηαξθείαο ή ηχπνπ εβαπνξέ, κφλν θαη’ εμαίξεζε θαη εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ρνξήγεζεο θξέζθνπ γάιαθηνο απφ ηελ νηθεία ππεξεζία. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο πξέπεη λα αηηηνινγείηαη επαξθψο θαζψο θαη λα 

απνδεηθλχεηαη ε ζπλδξνκή ιφγσλ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο, νη νπνίνη δελ πξέπεη λα νθείινληαη ζε 

ππαηηηφηεηά ηνπ (πξβι. Πξάμεηο VII Σκ. 144/2006, 194, 285, 362/2009, 101, 431/2010). ε θάζε 

πεξίπησζε, φκσο, δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ γάιαθηνο - θξέζθνπ ή εβαπνξέ - λα γίλεηαη καδηθά σο 

πξνο ηηο αλαινγνχζεο γηα θάζε εξγαδφκελν πνζφηεηεο, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαγελέζηεξν ηνπ 

επηβαιιφκελνπ, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ δελ επηηειείηαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν έρεη ζεζκνζεηεζεί ε 

παξνρή απηή, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ θαηαλάισζή ηνπ 

ζε θαζεκεξηλή βάζε (βι.VII Σκ. 58, 194/2009, 285/2010, 266/2011). 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζην λνκηθφ πξφζσπν παξαδφζεθε ζπλνιηθά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έηνπο 

ζε γάια εβαπνξέ, φιε ε δηθαηνχκελε πνζφηεηα. 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ μεθίλεζε έγθαηξα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα γάιαθηνο ζηνπο δηθαηνχρνπο εξγαδφκελνπο, κε ζπλέπεηα ην είδνο απηφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

λα παξαδνζεί καδηθά ηελ ηειεπηαία εκέξα (31.12.2012) ηνπ έηνπο 2012. Με ηνλ ηξφπν, φκσο, απηφ 

αλαηξέζεθε ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ζεζκνζεηήζεθε ε παξνρή γάιαθηνο, σο είδνπο αηνκηθήο πξνζηαζίαο, 

ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζηαζία, κε ηελ θαηαλάισζή ηνπ είδνπο απηνχ ζε θαζεκεξηλή βάζε, ηεο 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ απαζρνινχληαη ζε δπλεηηθά επηβιαβείο γηα ηελ πγεία ηνπο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. Δμάιινπ, ν ηζρπξηζκφο φηη ην λνκηθφ πξφζσπν πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε δεθαηεζζάξσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, νη ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ επξίζθνληαη ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, αηηηνινγεί ηελ 

αληηθεηκεληθή αδπλακία ρνξήγεζεο θξέζθνπ γάιαθηνο, αθνχ ν ιφγνο ηεο κε λνκηκφηεηαο ηεο επίκαρεο 

δαπάλεο ζπλίζηαηαη ζηε κε έγθαηξε έλαξμε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο 

εβαπνξέ θαη φρη ζηελ χπαξμε ή κε, αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ρνξήγεζεο θξέζθνπ γάιαθηνο.  
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Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα, δαπάλε είλαη κε 

λφκηκε, ζπλεπψο, απηφ, δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 151/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε θαηαβνιή ζε ρξήκα ηεο αμίαο ηνπ γάιαθηνο κεηά απφ δπν άγνλνπο δηαγσληζκνχο, δηφηη νη 

φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα θξέζθνπ γάιαθηνο εγθξίζεθαλ απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έμη κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο απηνχ. Ο δήκνο έπξεπε λα θηλήζεη εγθαίξσο 

ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξνρή γάιαθηνο ζηνπο 

δηθαηνχκελνπο ππαιιήινπο απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο. Σν γεγνλφο φηη θαη νη δχν πξνθεξπρζέληεο 

δηαγσληζκνί γηα ηελ πξνκήζεηα θξέζθνπ γάιαθηνο ή εβαπνξέ θεξχρηεθαλ άγνλνη, δηφηη δελ θαηαηέζεθε 

θακία πξνζθνξά δελ ζπληζηά ιφγν αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο έγθαηξεο παξνρήο ηνπ γάιαθηνο ηεο 

επίκαρεο πεξηφδνπ, θαζφζνλ είρε ήδε παξέιζεη ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ πξηλ ηελ έλαξμε θάζε 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα. 

 

Αξηζκ. 236/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ηεο αμίαο παξνρήο γάιαθηνο ζηνπο ππαιιήινπο, αλαδξνκηθά γηα ην 

έηνο 2012, δηφηη ε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ απηνχ αλαδξνκηθά θαη φρη ζε ρξφλν, πνπ ζα αληαπνθξηλφηαλ 

ζηελ αλάγθε αγνξάο θαη εκεξήζηαο θαηαλάισζεο ηεο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηαο γάιαθηνο 

θαηαζηξαηεγεί επζέσο ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρεη ζεζκνζεηεζεί ε παξνρή απηή, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ θαζεκεξηλή θαηαλάισζε γάιαθηνο σο είδνπο αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο θαη φρη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε (βι.VII Σκ. 58, 194/2009). Δμάιινπ, δελ ηεξήζεθε ε 

ππνρξέσζε γηα έγθαηξε παξνρή ηνπ νθεηιφκελνπ γάιαθηνο ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ 1.1.2012, κε 

απνηέιεζκα λα επηδηψθεηαη ε αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο κε κεγάιε θαζπζηέξεζε, δειαδή νθηψ 

κήλεο κεηά, θαη’ απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ, κε ζπλέπεηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ σο άλσ 

δηαηάμεσλ. Σν δε επηρείξεκά ηνπ φηη είρε πξνεγνπκέλσο πξνθεξχμεη ηξεηο πξφρεηξνπο δηαγσληζκνχο γηα 

ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο, νη νπνίνη φκσο απέβεζαλ άγνλνη, θαζψο δελ θαηαηέζεθε ζε θαλέλαλ απφ 

απηνχο θακία πξνζθνξά, δελ ζπληζηά ιφγν αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο έγθαηξεο παξνρήο ηνπ γάιαθηνο ηεο 

επίκαρεο πεξηφδνπ, θαζφζνλ αθνξά θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ ήδε είρε 

παξέιζεη πξηλ ηελ έλαξμε θάζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα (πξάμε Κιηκ. Πξνι. Δι. Γαπ. ζην 

VII Σκ. Δι. πλ. 70, 151/2012).  

 

Αξηζκ. 39/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε θαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ γάιαθηνο ζε ππαιιήινπο, δηφηη ν Γήκνο απνδεηθλχεη ηελ ζπλδξνκή 

ιφγσλ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ρνξήγεζεο ηεο παξνρήο απηήο ζε είδνο. 

ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθέξνληαη νη ιφγνη αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ρνξήγεζεο ηνπ 

γάιαθηνο, πνπ νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ν λένο Καιιηθξαηηθφο Γήκνο αθελφο δελ δηαζέηεη θαηάιιεινπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ςπγεία θαη αθεηέξνπ έρεη δεκνηηθέο ελφηεηεο ζε απφζηαζε 30-50 

ρηιηνκέηξσλ, κε απνηέιεζκα ε θαζεκεξηλή δηαλνκή γάιαθηνο λα επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ έμνδα 
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δηαθίλεζεο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα νη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα 

δπζρεξή ηελ θαζεκεξηλή δηαλνκή γάιαθηνο ζηηο νξεηλέο ελφηεηεο.  

 

Αξηζκ. 14/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε θαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ γάιαθηνο ζε ρξήκα, κεηά απφ δπν άγνλνπο πξφρεηξνπο δηαγσληζκνχο, 

δηφηη ν Γήκνο απνδεηθλχεη ηε ζπλδξνκή ιφγσλ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ρνξήγεζεο ηεο παξνρήο απηήο 

ζε είδνο. Δηδηθφηεξα, νη εδαθηθέο ηδηνκνξθίεο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ε καθξά απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

δεκνηηθψλ ελνηήησλ ζηνηρεηνζεηνχλ ιφγνπο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ρνξήγεζεο θξέζθνπ γάιαθηνο, ελψ 

πεξαηηέξσ ιφγν αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ρνξήγεζεο γάιαθηνο καθξάο δηαξθείαο απνηειεί ε άγνλε 

δηαδηθαζία ησλ πξνεγνπκέλσλ πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο καθξάο 

δηαξθείαο. Δπηπξφζζεηα, ππήξρε ιφγνο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο λα θηλήζεη ν δήκνο εγθαίξσο ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε γάιαθηνο πξηλ ηελ 1.1.2011, ιφγσ ηεο εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/2010. 

 

Αξηζκ. 246, 266/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε ρνξήγεζε γάιαθηνο ηχπνπ εβαπνξέ αληί θξέζθνπ, θαζφζνλ ν κεγάινο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ 

θαη νη πνιινί ρψξνη εξγαζίαο ζπληζηνχλ ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ θαζεκεξηλή δηαλνκή θξέζθνπ 

γάιαθηνο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ε αληηθεηκεληθή απηή αδπλακία αηηηνινγείηαη επαξθψο απφ ην δήκν.  

Με λνκίκσο δελ ηεξήζεθε ε ππνρξέσζε γηα έγθαηξε παξνρή ηνπ νθεηιφκελνπ γάιαθηνο ζηνπο 

δηθαηνχρνπο απφ αξρή ηνπ έηνπο, κε ηελ έγθαηξε δηελέξγεηα απφ ην Γήκν ηεο ζρεηηθήο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, κε ζπλέπεηα ηα γάιαηα λα παξαδνζνχλ καδηθά (7 θνχηεο ζε θάζε δηθαηνχρν) ζηηο αξρέο ηνπ 

επφκελνπ έηνπο απφ εθείλν θαηά ην νπνίν έπξεπε λα ρνξεγεζνχλ. 

πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 70/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ δηάηαμε ππνπξγηθήο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεη ηελ αλαδξνκηθή παξνρή γάιαθηνο ζε νξηζκέλε 

θαηεγνξία ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. βξίζθεηαη εθηφο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, θαζφζνλ, αθελφο δελ 

κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ κία θαλνληζηηθή πξάμε ρσξίο λα ην νξίδεη ν εμνπζηνδνηηθφο λφκνο θαη 

αθεηέξνπ κε ηελ αλαδξνκηθή ρνξήγεζε γάιαθηνο θαηαζηξαηεγείηαη ν ζθνπφο ηνπ λφκνπ πνπ απνβιέπεη 

ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ θαζεκεξηλή θαηαλάισζε γάιαθηνο θαη κεηαηξέπεη ηελ 

παξνρή απηή απφ κέζν αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο ζε επίδνκα. 

Με λφκηκε ε απνηίκεζε θαη θαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ γάιαθηνο ζε ρξήκα. 

 

Αξηζκ. 123/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε καδηθή ρνξήγεζε ηνπ γάιαθηνο θαη γηα πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ε αληηθαηάζηαζή 

ηνπ απφ ίζε πνζφηεηα γάιαθηνο καθξάο δηαξθείαο ή ηχπνπ εβαπνξέ ή ε θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

ίζνπ κε ηελ αμία ηνπ νθεηιφκελνπ γάιαθηνο.  
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Με λνκίκσο ν Ο.Σ.Α. ελέθξηλε ηελ θαηαβνιή ζε ρξήκα ηεο αμίαο ηνπ νθεηιφκελνπ γάιαθηνο ζηνπο 

δηθαηνχρνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ γηα πξνεγνχκελα έηε, ρσξίο λα απνδεηθλχνληαη νη ιφγνη ηεο αληηθεηκεληθήο 

αδπλακίαο εθ κέξνπο ηνπ Ο.Σ.Α. λα ρνξεγήζεη εγθαίξσο είηε ηελ πξνβιεπφκελε πνζφηεηα γάιαθηνο 

εκεξεζίσο είηε ηελ αμία απηνχ ζε ρξήκα. 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ γάιαθηνο δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ή θαη ηνπ 

γηαηξνχ εξγαζίαο.  

Οη πνιηηηθνί κεραληθνί, αξρηηέθηνλεο, ζρεδηαζηέο, ηνπνγξάθνη θαη νη θιεηήξεο δελ δηθαηνχληαη γάια. 

 

 

ΔΚΓΖΛΩΔΗ 

 

Αξηζκ. 282, 299, 342, 343/2009 θαη 10, 93, 123, 124, 198, 214/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Σν χςνο ησλ ειαζηηθψλ δαπαλψλ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε δηελέξγεηα θπξίσο θάζε κνξθήο εθδειψζεσλ, 

αλακλεζηηθψλ δψξσλ, θηινμελίαο, επηρνξεγήζεσλ, θιπ έρεη πεξηνξηζηεί.  

Σν πξνζήθνλ κέηξν θξίλεηαη πιένλ απζηεξφηεξα απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ελφςεη ηεο πξνζαξκνγήο 

ηεο ρψξαο καο ζηνπο λένπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο. 

 

Αξηζκ. 36/2014 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί, κε απφθαζή ηνπ, λα δηαζέηεη πηζηψζεηο γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ 

θαη απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ. Χο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ 

ζηηο δξάζεηο απηέο λννχληαη φρη κφλν εθείλεο πνπ ζθνπνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπο απηή θαζεαπηή θαη ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ππνδνκήο θαη ησλ απαξαίηεησλ πιηθνηερληθψλ κέζσλ 

πεξαίσζήο ηνπο, αιιά θαη εθείλεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη κελ απφ δηάηαμε λφκνπ, φκσο είλαη ιεηηνπξγηθέο 

ζε ζρέζε κε ην θάΘε πξφγξακκα, θαζφζνλ ηείλνπλ ζηε δηακφξθσζε πςειήο πνηφηεηαο ππνδνκψλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ππνζηήξημεο, πνπ αθνξνχλ ζην θπζηθφ θαη ηερλεηφ πεξηβάιινλ, ζηηο ππεξεζίεο, ζηε 

δηαζθέδαζε, ζηηο κεηαθνξέο, ζηε ζηέγαζε θαη ζηηο δηεπθνιχλζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζπκβάιινληαο, σο 

εθ ηνχηνπ, ζηελ επηηπρή δηνξγάλσζή ηνπο. Οη δαπάλεο, φκσο, απηέο δελ πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα 

αληηηίζεληαη ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ε νπνία ζε θάζε θαηεγνξία δαπαλψλ 

νξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

αλαγθαηφηεηάο ηνπο.  

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο αζιεηηθήο δηνξγάλσζεο 

«ΓΗΔΘΝΔ CAMB 2013» ππφ ηελ αηγίδα ηεο FIBA/EUROPE, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο FIBA Europe, ηεο 

Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο, ηνπ Γήκνπ, ηεο Έλσζεο Καιαζνζθαίξηζεο θαη ηνπ Φνξέα 

Πεξηβάιινληνο, Άζιεζεο, Πνιηηηζκνχ θαη Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο. Αθνινχζσο, κε απφθαζε ηνπ 

Γεκάξρνπ αλαηέζεθε ζε ηδηψη ε παξνρή ππεξεζηψλ θηινμελίαο 61 αζιεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην άλσ 

CAMB πνζνχ 9.923,00 επξψ κε ΦΠΑ. 
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Ζ εληειιφκελε δαπάλε είλαη ιεηηνπξγηθή, θαζφζνλ, ε θηινμελία ησλ σο άλσ αζιεηψλ, πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ αζιεηηθή απηή δηνξγάλσζε, αθνξά ζηελ δηαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο γηα ηε ζηέγαζή ηνπο 

θαη ζπκβάιιεη, σο εθ ηνχηνπ, ζηελ επηηπρή δηνξγάλσζή ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη, πεξαηηέξσ, ε χπαξμε 

θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Δμάιινπ, ε εγθξηζείζα γηα ηελ 

δηνξγάλσζε απηή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 25.000,00 επξψ θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο γηα ηελ 

θηινμελία, ζίηηζε θαη εζσηεξηθή κεηαθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ αζιεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ηελ απνλνκή ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ, ηελ παξαγσγή έληππνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, ηελ 

πξνβνιή θαη ηε θσηνγξάθεζε, ρσξίο, πεξαηηέξσ, λα επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο 

δξάζεο ψζηε λα δηαθαίλεηαη πσο απηή επηκεξίδεηαη ζηηο δξάζεηο απηέο. Ζ έιιεηςε σζηφζν απηή δελ 

πιήηηεη ηε λνκηκφηεηα ηεο εληειιφκελεο κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλεο, ε νπνία, ελφςεη ηφζν 

ηεο δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (7 εκέξεο), φζν θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ αζιεηψλ, 

δελ ππεξβαίλεη ην επηβαιιφκελν απφ ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο πξνζήθνλ κέηξν, νχηε 

αληηηίζεληαη, ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηάο ηεο, ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Σέινο, ελ 

πξνθεηκέλσ, γηα ηε λφκηκε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο απηήο δελ ήηαλ αλαγθαία ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 5100/1600/10.4.1984 (ΦΔΚ Β΄ 387) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβέξλεζε, πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηε κίζζσζε ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ Γ.Υ. γηα ηε κεηαθνξά 

πξνζψπσλ θαη πιηθψλ. 

 

Αξηζκ. 172/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε απεπζείαο αλάζεζε ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ηνπ 

Γήκνπ ηεο δηνξγάλσζεο ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο Δθδήισζεο γηα 2.300 πεξίπνπ κέιε ησλ Λεζρψλ Φηιίαο 

ηνπ Γήκνπ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 55.350,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%). ηελ σο άλσ 

απφθαζε νξίζηεθε φηη ε ρξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ηνπ 

δήκνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη «γεχκα θαζηζηφ κε πξψην πηάην, θπξίσο πηάην, επηδφξπην, αλαςπθηηθά, 

ζηνιηζκφ ηεο αίζνπζαο θ.ιπ.».  

Ζ δηνξγάλσζε ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδήισζεο γηα ηα κέιε ησλ ιεζρψλ θηιίαο ηνπ Γήκνπ ζπληειεί ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζρεηηθή δαπάλε είλαη ιεηηνπξγηθή. Δμάιινπ, ν 

πξνβαιιφκελνο ιφγνο δηαθσλίαο πεξί ππέξβαζεο ηνπ πξνζήθνληνο κέηξνπ είλαη απνξξηπηένο σο 

αφξηζηνο, θαζφζνλ δελ πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα νξηνζέηεζεο ηνπ πξνζήθνληνο κέηξνπ θαη εηδηθφηεξα, 

ελφςεη ηνπ φηη ε δαπάλε πνπ αθνξνχζε ηε δηνξγάλσζε ηεο ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδήισζεο γηα ηα κέιε 

ησλ Λεζρψλ Φηιίαο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε 2007, 2008 θαη 2009 είρε εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα 

Δπίηξνπν, δελ παξαηίζεληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα άιιεο ζπκβάζεηο φκνηνπ ή ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ κε 

εθείλν ηεο επίκαρεο ζχκβαζεο, ψζηε λα κπνξεί λα εμαρζεί αζθαιήο θξίζε ζρεηηθά κε ην αλ ε εληειιφκελε 

δαπάλε ππεξβαίλεη ην θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο 

πξνζήθνλ κέηξν (βι. Δι.πλ. πξμ. Η Σκ. 15/2012, IV Σκ. 93/2011, VII Σκ. 301/2011). Καη’ αθνινπζίαλ, ε 

εληειιφκελε κε ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε είλαη λφκηκε θαη ζπλεπψο, ην έληαικα απηφ 

πξέπεη λα ζεσξεζεί. 
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Αξηζκ. 47/2012 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Χο ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ ζε εθδειψζεηο, λνείηαη θαη ε αλάιεςε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο δαπάλεο, πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηε δηνξγάλσζε ησλ εθδειψζεσλ, απφ άιινπο θνξείο, νη νπνίνη παξέρνπλ ηελ αλαγθαία 

ηερλνγλσζία, ππνδνκή ζε πιηθνηερληθά κέζα θαη πξνζσπηθφ θαη εκπεηξία (πξβι. VII Σκ. Πξαμ. 16, 

21/2011, 78/2010, 221/2008 θ.ά.). 

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε εθδήισζε, κε ηελ 

θαηαβνιή ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.200,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. 23%, κε ην νπνίν ζα θαιχπηνληαλ δαπάλεο: α) 

ελνηθίαζεο ερεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ρνξσδίαο θαη ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο ηνπ 

ζπιιφγνπ, πνζνχ 2.500,00 επξψ, πιένλ Φ.Π.Α. θαη β) κεηαθνξάο θαη ρνξδίζκαηνο πηάλνπ, πνζνχ 700,00 

επξψ, πιένλ Φ.Π.Α.. 

 

Αξηζκ. 82/2012 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο Φηιαξκνληθήο ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη 

ζχιινγνο ηεο αιινδαπήο εκπίπηεη κελ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ Ν. 

3463/2006, πιελ φκσο, ε ζπκκεηνρή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζε ηέηνηνπ είδνπο εθδειψζεηο δελ 

πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ ζθνπψλ ηνπ, νη νπνίνη ζπλίζηαληαη ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη ςπραγσγία 

ησλ δεκνηψλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 

Με λφκηκε ε δαπάλε (2.750,00 επξψ) ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο Φηιαξκνληθήο, πνπ αθνξά ηε κεηαθνξά 

ησλ κνπζηθψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθδειψζεηο ηεο Κνξπηζάο 

Αιβαλίαο. 

 

Αξηζκ. 243/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε γηα ηελ έθδνζε βηβιίνπ (13.000 επξψ) πνπ αθνξά ζηελ αλάδεημε ηζηνξηθψλ ηνπηθψλ 

ζεζκψλ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, πνπ πξνάγνπλ ηα πνιηηηζηηθά θαη πλεπκαηηθά 

ελδηαθέξνληα ησλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ, εθφζνλ δηαηίζεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δελ 

ππεξβαίλεη ηα εχινγα φξηα πνπ δηαγξάθνληαη κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ελ φςεη ησλ 

ζπλζεθψλ πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. 

 

Αξηζκ. 137/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε (ιεηηνπξγηθή) ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα 500 αληηηχπσλ βηβιίνπ, έλαληη ζπλνιηθήο ακνηβήο 

8.000,00 επξψ, φπνπ πεξηγξάθνληαη ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο πφιεο γηα ην έπνο ηνπ ’40, ηελ ηηαινγεξκαληθή 

θαηνρή θαη ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθεξζεί σο αλακλεζηηθφ δψξν ζε 

επίζεκνπο επηζθέπηεο θαη ζε αξηζηεχζαληεο καζεηέο, θαζψο ην πεξηερφκελφ ηνπ παξαπέκπεη ζην 

ζχγρξνλν παξειζφλ ηνπ Γήκνπ.  

 

Αξηζκ. 60/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Νφκηκε ε νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ δεκνηηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζε δηνξγάλσζε εηθαζηηθήο έθζεζεο, πνπ 

ζπλίζηαην ζηελ πξνκήζεηα 1.000 θσηνγξαθηθψλ ιεπθσκάησλ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 12.000 επξψ, ηα 

νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έθζεζεο.  

Ο πξνβαιιφκελνο απφ ηελ ππεξεζία επηηξφπνπ ιφγνο δηαθσλίαο, πεξί ππέξβαζεο ηνπ πξνζήθνληνο 

κέηξνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο, ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αφξηζηνο, θαζφζνλ 

δελ πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα νξηνζέηεζεο απηνχ θαη εηδηθφηεξα δελ παξαηίζεληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία 

γηα ζπκβάζεηο φκνηνπ ή ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ, κε εθείλν ηεο επίκαρεο ζχκβαζεο, ψζηε λα κπνξεί λα 

εμαρζεί αζθαιήο θξίζε ζρεηηθά κε ην αλ ν θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ηεο θεξφκελεο σο δηθαηνχρνπ 

εηαηξείαο ππεξβαίλεη ην θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο 

πξνζήθνλ κέηξν (πξβι. Δι.πλ. πξάμ. Η Σκ. 15/2012, IV Σκ. 93/2011, πξάμ. Κιηκ. VII Σκεκ. 185/2012).  

 

Αξηζκ. 28/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε δαπάλε πνζνχ 300 επξψ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ηνπ Γήκνπ ζην πιαίζην ηνπ 

ενξηαζκνχ ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ, πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαθέ κε βνπηήκαηα – θέτθ θαη εκθηαισκέλν 

λεξφ γηα 120 άηνκα, κε ηηκή κνλάδαο 2,50 επξψ κε Φ.Π.Α. 

 

Αξηζκ. 226/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε θαηαβνιή ζπλνιηθνχ πνζνχ 60.000 επξψ σο ζπκκεηνρή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. αθελφο ζην 

πξφγξακκα εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ επ’ επθαηξία ηεο επεηείνπ ησλ 100 εηψλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

πφιεο θαη αθεηέξνπ σο ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ (θνηλσληθφ παληνπσιείν), θαη’ επίθιεζε 

ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 3852/2010, θαζφζνλ ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο δελ απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε 

ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

 

Αξηζκ. 95/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνζνχ 5.000 επξψ γηα ηελ παξάζεζε κπνπθέ (1.500 ηεκάρηα ζνπβιάθηα θαη 200 

θηιά θξαζί) ζε 1.500 άηνκα πεξίπνπ παξεπξηζθφκελα ζε θεληξηθή πιαηεία ηνπ δήκνπ ηελ Κπξηαθή ηεο 

Απνθξηάο, δηφηη δελ έιαβε ρψξα ζην πιαίζην αλαβίσζεο ή αλαπαξάζηαζεο απνθξηάηηθσλ δξψκελσλ, 

ψζηε λα πξνάγνληαη ηα πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα ησλ δεκνηψλ, νχηε άιισζηε απνδείρζεθε φηη ε δαπάλε 

απηή (σο παξεπφκελε) ήηαλ αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο. ε θάζε πεξίπησζε, 

ελφςεη ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εδεζκάησλ θαη ηεο αμίαο απηψλ, ε δαπάλε απηή ππεξβαίλεη ην 

επηβαιιφκελν απφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηελ ππάξρνπζα δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία πξνζήθνλ κέηξν. 

 

Αξηζκ. 143/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε πξνκήζεηα εηδψλ θηινμελίαο (δηάθνξνη θαθέδεο, γάιαηα εβαπνξέ, δάραξε, θιπ) πνζνχ 

5.700,00 επξψ, δηφηη δελ βξίζθεη έξεηζκα ζε δηάηαμε λφκνπ, νη δε θαλφλεο θνηλσληθήο εππξέπεηαο θαη 

εζηκνηππίαο δελ ζπληζηνχλ λφκηκν έξεηζκα ηεο δαπάλεο απηήο. Γελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ιεηηνπξγηθή, 
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θαζφζνλ, δελ πξνθχπηεη ν αξηζκφο θαη ε ηδηφηεηα ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία πξνζθέξζεθε θαθέο ζηα 

πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ, ελψ δελ απνηέιεζε αλαγθαίν κέζν γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε 

ηεο εθδήισζεο απηήο. 

 

Αξηζκ. 154/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνζνχ 5.300,00 επξψ (κε Φ.Π.Α.) γηα ηελ πξνκήζεηα κε αληηθείκελν «catering –

ηξνθνδνζία γηα 400 άηνκα» γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εγθαηλίσλ ηνπ «Ξελψλα Αζηέγσλ – Δζηία», 

ηδηφθηεηνπ μελνδνρείνπ θηινμελίαο ππεξειίθσλ αζηέγσλ. 

Αλ θαη ε αλσηέξσ δαπάλε δελ πξνβιέπεηαη λνκνζεηηθά, κπνξεί λα δηθαηνινγείηαη θαη’ αξρήλ ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζην πιαίζην ησλ θαλφλσλ εζηκνηππίαο, σζηφζν, ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ δελ 

πεξηιακβάλνπλ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο 

ησλ εγθαηλίσλ, ην πιήζνο ησλ επηζήκσλ πξνζθεθιεκέλσλ πνπ αλακελφηαλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα 

παξεπξίζθνληαη θαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα εθηειέζηεθε ζην πιαίζην ηεο εθδήισζεο απηήο κε ηελ 

νπνία ζπλδέεηαη.  

 

Αξηζκ. 12/2012 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε παξάζεζεο γεχκαηνο (catering) γηα 100 άηνκα (κνπζηθνχο), έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 

990,00 επξψ κε Φ.Π.Α. (9,90 επξψ ην άηνκν κε Φ.Π.Α.), ζην πιαίζην εθδήισζεο γηα ηελ παγθφζκηα εκέξα 

κνπζηθήο, θαζφζνλ, ζπληζηά δαπάλε παξεπφκελε, ζπλάδεη κε ηνπο θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο εζηκνηππίαο, 

πνπ ζπλέβαιε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εθδήισζεο, κε ηελ νπνία πξνάγεηαη ε 

κνπζηθή παηδεία ησλ δεκνηψλ, ελψ δελ ππεξβαίλεη θαη ην επηβαιιφκελν απφ ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία θαη ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο, πξνζήθνλ κέηξν (ζρεηηθέο πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

26/2011, 10/2010). 

 

Αξηζκ. 21/2012 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε παξάζεζεο κηθξνχ γεχκαηνο γηα 200 άηνκα, αληί ηνπ πνζνχ ησλ 3.918,00 επξψ, κε 

Φ.Π.Α., ζην πιαίζην εθδήισζεο απνλνκήο βξαβείσλ Θεάηξνπ, δηφηη ε δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην 

πξνζήθνλ κέηξν. 

 

Αξηζκ. 117/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ κνπζηθέο εθδειψζεηο ζην πιαίζην αλζνθνκηθήο έθζεζεο θαη ηεο εζληθήο 

ενξηήο ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ, κε δηθαηνχρν ηελ Α.Δ.Π.Η., θαζφζνλ ζπληζηνχλ δαπάλεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο εζηκνηππίαο, πνπ αλάγνληαη ζηε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη 

ζπληεινχλ ζηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ.  

 

Αξηζκ. 120/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 
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Νφκηκεο νη δαπάλεο παξάζεζεο γεχκαηνο γηα ηα κέιε ηνπ Κ.Α.Π.Ζ. ζην πιαίζην δηαθφξσλ εθδειψζεσλ, 

δηφηη επηβάιινληαη απφ ηνπο ζχγρξνλνπο θαλφλεο εζηκνηππίαο, ελψ πεξαηηέξσ ζπλέβαιαλ ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηνπ Κ.Α.Π.Ζ., επηβεβαηψλνληαο ηελ απηνλνκία θαη ηελ ηζνηηκία ησλ 

κειψλ ηνπ σο ελεξγψλ κειψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη φηη ππεξβαίλνπλ ην 

πξνζήθνλ κέηξν. 

 

Αξηζκ. 267/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε (1.400 €) παξάζεζεο γεχκαηνο ζε εθαηφ πεξίπνπ ηνπηθνχο παξάγνληεο, ελφςεη 

εθδήισζεο γηα ηνλ ενξηαζκφ επεηείνπ, σο παξεπφκελε ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ 

απνζθνπνχζαλ, κέζσ ηεο πξνβνιήο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ζηε δηαηήξεζε θαη αθχπληζε ηεο εζληθήο 

κλήκεο, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην επηβαιιφκελν πξνζήθνλ κέηξν (14,00 επξψ θαη’ άηνκν). 

 

Αξηζκ. 295, 296/2011 Πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε παξάζεζε γεπκάησλ ζε 74 θαη 80 άηνκα, πνζνχ 1.500,00 θαη 2.800,00 επξψ αληίζηνηρα, «γηα 

ηελ Οξρήζηξα ησλ ρξσκάησλ», ζην πιαίζην ησλ ζπλαπιηψλ, πνπ απηή έδσζε ρσξίο πεξαηηέξσ 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ δήκνπ κε θάπνηα άιιε θχξηα δαπάλε. 

Νφκηκε ε παξάζεζε γεπκάησλ ζε 40 θαη 4 άηνκα, πνζνχ 850,00 θαη 85,00 επξψ αληίζηνηρα, «γηα ην 

ζπλέδξην ησλ Ναπηηθψλ Μνπζείσλ», ελφςεη θαη ηεο δεκηνπξγίαο απφ ην δήκν ηνπ Ναπηηθνχ Μνπζείνπ. 

 

Αξηζκ. 12/2012 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε (1.000 €) παξάζεζεο γεχκαηνο ζε 100 κνπζηθνχο (9,90 επξψ ην άηνκν κε Φ.Π.Α.), δηφηη 

ζπληζηά δαπάλε παξεπφκελε ηεο εθδήισζεο θαη ζπλάδεη κε ηνπο θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο εζηκνηππίαο, 

πνπ ζπλέβαιε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εθδήισζεο, ε νπνία δηνξγαλψζεθε γηα 

ηελ παγθφζκηα εκέξα ηεο κνπζηθήο, θαη κε ηελ νπνία πξνάγεηαη ε κνπζηθή παηδεία ησλ δεκνηψλ, ελψ δελ 

ππεξβαίλεη θαη ην επηβαιιφκελν απφ ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο 

πείξαο θαη ινγηθήο, πξνζήθνλ κέηξν. 

 

Αξηζκ. 291/2014 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε δαπάλε πξνκήζεηαο πξσηνρξνληάηηθεο βαζηιφπηηαο, γιπθψλ θαη αλαςπθηηθψλ πνζνχ 3.200,00 

επξψ, γηα ηελ δηάζεζή ηνπο ζηνπο δεκφηεο ζην πιαίζην ησλ δηαθφξσλ εθδειψζεσλ πνπ δηνξγαλψζεθαλ 

ελφςεη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Γηα ηηο αλάγθεο εθδειψζεσλ γηα ηελ γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Νένπ 

έηνπο ν Γήκνο πξνκεζεχηεθε 58 βαζηιφπηηεο (ζπλνιηθνχ βάξνπο 230 θηιψλ), 40 θηιά θνπξακπηέδεο θαη 40 

θηιά κεινκαθάξνλα. 

Ζ εληειιφκελε ζπληζηά δαπάλε παξεπφκελε, ζπλάδνπζα κε  ηνπο θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο εζηκνηππίαο, 

πνπ ζπλέβαιε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, ελψ δελ 

ππεξβαίλεη θαη ην επηβαιιφκελν απφ ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο 
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πείξαο θαη ινγηθήο, πξνζήθνλ κέηξν, ελφςεη θαη ηνπ πιήζνπο ησλ δεκνηψλ, ηεο πνιπήκεξεο δηάξθεηαο 

ησλ εθδειψζεσλ θαη ηεο ρακειήο ζπκβαηηθήο ηηκήο κνλάδνο πξνκήζεηαο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εηδψλ. 

 

Αξηζκ. 121/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε (13.000 επξψ) πνπ αλέιαβε ην ΚΑΠΖ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ζε θνζκηθή 

ηαβέξλα γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο εκέξαο ησλ ειηθησκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη ζε ζπλδπαζκφ κε ην πιήζνο ησλ 

παξηζηακέλσλ 676 αηφκσλ δελ ππεξβαίλεη ην επηβαιιφκελν πξνζήθνλ κέηξν, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο εθδήισζεο ηφζν γηα ην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν φζν θαη γηα ηα κέιε ηνπ. 

 

Αξηζκ. 301/2014 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε δαπάλε ηνπ Κ.Α.Π.Ζ. πνπ αθνξά: α) ηελ πξνκήζεηα κελνχ θαη πνηνχ γηα ηελ εθδήισζε ηεο θνπή ηεο 

βαζηιφπηηαο αληί πνζνχ 11.500,00 επξψ, κε Φ.Π.Α., β) ηελ αλάζεζε ηεο δηνξγάλσζεο δχν εθδειψζεσλ ηεο 

Καζαξάο Γεπηέξαο (θάιπςε νπηηθναθνπζηηθήο ππνδνκήο θαη νξρήζηξα, αληί πνζνχ 9.000,00 επξψ, κε 

Φ.Π.Α.), γ) ηελ πξνκήζεηα κελνχ θαη πνηνχ γηα ηελ εθδήισζε ηεο «Ζκέξαο ησλ Ζιηθησκέλσλ», αληί πνζνχ 

11.500,00 επξψ, κε Φ.Π.Α., δηφηη αλ θαη δελ πξνβιέπνληαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ, είλαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ιεηηνπξγηθέο, θαζφζνλ εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πξνάγνληαο ηα θνηλσληθά, 

πνιηηηζηηθά θαη πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα ησλ ειηθησκέλσλ κειψλ ηνπ. 

Ο πξνβαιιφκελνο ιφγνο δηαθσλίαο, πεξί ππέξβαζεο ηνπ πξνζήθνληνο κέηξνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο, είλαη απνξξηπηένο σο αφξηζηνο, αθνχ δελ παξαηίζεληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα 

ζπκβάζεηο, φκνηνπ ή ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ, κε εθείλα ησλ επίκαρσλ ζπκβάζεσλ, ψζηε λα κπνξεί λα εμαρζεί 

αζθαιήο θξίζε ζρεηηθά κε ην αλ ππεξβαίλεη ην θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο 

ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν (πξβι. Δι. πλ. πξάμ. Η Σκ. 15/2012, IV Σκ. 93/2011, πξάμ. Κιηκ. 

VII Σκεκ. 185/2012, 60/2013).  

Απνξξηπηένο είλαη ν ηζρπξηζκφο φηη δελ πξνθχπηεη ν αξηζκφο θαη ε ηδηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο αλσηέξσ 

εθδειψζεηο, θαζφζνλ, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, πξνθχπηεη ν αθξηβήο αξηζκψλ ησλ ειηθησκέλσλ πνπ 

ζπλνιηθά κεηείραλ ζηηο εθδειψζεηο απηέο. 

 

Αξηζκ. 114/2010 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ αλάζεζε κε απφθαζε Γεκάξρνπ ηεο κνπζηθήο θάιπςεο εθδειψζεσλ, πξνυπνζέηεη ηελ έγθαηξε – πξηλ 

ηελ αλάζεζε – έγθξηζε ηεο δαπάλεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

Αξηζκ. 214/2010 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνζνχ 7.770 επξψ, γηα παξάζεζε γεχκαηνο 350 αηφκσλ, ελφςεη ηνπ ενξηαζκνχ 

ηνπηθήο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο, δηφηη ππεξβαίλεη ην επηβαιιφκελν απφ ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία 

πξνζήθνλ κέηξν, ην νπνίν, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 5.000 επξψ.  

 

Αξηζκ. 16/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 
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Νφκηκε ε δαπάλε πνζνχ 6.000 επξψ γηα παξάζεζε δείπλνπ ζηα 250 κέιε ηνπ ζπλεδξίνπ, έλαληη ηνπ 

πνζνχ ησλ 24,00 επξψ θαη’ άηνκν, ελφςεη ζπλεδξίνπ κε ζέκα ην πεξηβάιινλ. ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ 

ζπλεδξίνπ, δηελεξγήζεθαλ δελδξνθπηεχζεηο, πξνβιήζεθαλ ληνθηκαληέξ, εγθαηληάζηεθε έθζεζε βηβιίνπ, 

δηεμήρζε θαη ζπλαπιία κε γλσζηφ θαιιηηέρλε.  

 

Αξηζκ. 21/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

ηηο θαιιηηερληθέο δξάζεηο – ελφςεη ηεο κνλαδηθφηεηάο ηνπο απφ άπνςε αληηθεηκέλνπ θαη δεκηνπξγψλ – 

δελ είλαη λνεηή, θαηαξρήλ, ε αληηθαηάζηαζε ησλ θαιιηηερλψλ.  

Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, δηφηη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ.  

πγγλσζηή πιάλε, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη νη Γήκνη απηνί, κεηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 3852/2010 

εληάρζεθαλ ζηνλ λέν «Καιιηθξαηηθφ» δηεπξπκέλν Γήκν. 

 

Αξηζκ. 26/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε (2.000 επξψ), πνπ αθνξά ζηελ παξάζεζε γεχκαηνο, ζην πιαίζην εθδήισζεο, 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα κέιε ησλ ζπκκεηερφλησλ ρνξεπηηθψλ ζπιιφγσλ (ζχλνιν 150 αηφκσλ), 

θαζφζνλ δελ ππεξβαίλεη ην πξνζήθνλ κέηξν. 

Με λφκηκε ε δαπάλε (2.030 επξψ) ηεο ελνηθίαζεο 112 παξαδνζηαθψλ ζηνιψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ρνξεπηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ πιιφγνπ, δηφηη ε εθδήισζε επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξφλν θαη ελφςεη θαη ησλ 

ζπλνιηθψλ δαπαλψλ (6.000 επξψ) πνπ αλέιαβε ν Γήκνο πνπ ζπκκεηείρε ζηε δηνξγάλσζε ππεξβαίλεη 

πξνζήθνλ κέηξν. 

 

Αξηζκ. 27/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε (3.000 επξψ) γηα ηελ πξνκήζεηα παξαδνζηαθψλ ζηνιψλ, πξνθεηκέλνπ κέιε ηνπ 

Κ.Α.Π.Ζ. λα ρνξέςνπλ παξαδνζηαθνχο ρνξνχο, ζε ζρεηηθή ςπραγσγηθή εθδήισζε, ρσξίο λα ππεξβαίλεη 

ην πξνζήθνλ κέηξν.  

 

Αξηζκ. 211/2008 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε κεηαθνξάο κνπζηθψλ νξρήζηξαο ηνπ εμσηεξηθνχ κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εθδειψζεηο ηεο Φηιαξκνληθήο, δηφηη ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ΝΠΓΓ, αθνχ 

απνβιέπεη ζηελ ςπραγσγία ησλ δεκνηψλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηε δηελέξγεηα ησλ εθδειψζεσλ 

απηψλ.  

Με λφκηκε, ε δαπάλε κεηαθνξάο ησλ κνπζηθψλ ηεο Φηιαξκνληθήο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθδειψζεηο 

ηνπ εμσηεξηθνχ, δηφηη δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ, δελ ζπληειεί άκεζα ή έκκεζα, ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ.  

 

Αξηζκ. 69/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 
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Με λφκηκε ε δαπάλε πνζνχ 4.000,00 επξψ γηα ηελ θάιπςε δηαθφξσλ δαπαλψλ (γεπκάησλ, δείπλσλ, 

δηακνλήο, αλακλεζηηθψλ θ.ιπ.) ζην πιαίζην δηνξγάλσζεο βξαδηάο παξαδνζηαθνχ ρνξνχ απφ ρνξεπηηθφ 

ζπγθξφηεκα ηεο αιινδαπήο, δηφηη δελ πξνθχπηεη ην ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηελ 

πξνβνιή ηνπ νπνίνπ απνζθνπνχζε ε δηνξγάλσζε βξαδηάο παξαδνζηαθνχ ρνξνχ απφ ην ρνξεπηηθφ 

ζπγθξφηεκα ηεο αιινδαπήο, νχηε ν ηξφπνο θαηά ηνλ νπνίν ζπλέβαιε ε εθδήισζε απηή ζηελ πξναγσγή 

ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ δεκνηψλ. 

 

Αξηζκ. 131/2008 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε πξνκήζεηα δάθληλσλ ζηεθαληψλ γηα ηελ θαηάζεζή ηνπο, ζην πιαίζην ενξηαζηηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη απφ άιινπο θνξείο, πιελ ηνπ δεκάξρνπ.  

 

Αξηζκ. 15/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε πξνκήζεηα ππξνηερλεκάησλ απφ δεκνηηθφ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, γηα ηελ ηειεηή 

ιήμεο ηνπ Σνπξλνπά ηεο Αθαδεκίαο Πνδνζθαίξνπ ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ, 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.190,00 επξψ, δηφηη ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, θαζψο 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα δψζεη θσο θαη ρξψκα ζε ηειεηή ιήμεο ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ φισλ ησλ καζεηψλ 

ηνπ Γήκνπ, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην λνκηθφ πξφζσπν ζηα πιαίζηα ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ ζθνπψλ, ρσξίο λα 

ππεξβαίλεη ην επηβαιιφκελν απφ ηηο πεξηζηάζεηο κέηξν. 

 

Αξηζκ. 48/2009 θαη 113/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αλαςπθηηθψλ, θαθέ, εκθηαισκέλσλ λεξψλ, ρπκψλ θαη ηνζη πνπ 

ζα πξνζθέξνληαη ζε ζπζθέςεηο θνξέσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην Γήκν, δηφηη δελ πξνβιέπεηαη 

απφ δηάηαμε λφκνπ. 

Οη επηθαινχκελνη θαλφλεο θνηλσληθήο εππξέπεηαο θαη εζηκνηππίαο δελ ζπληζηνχλ λφκηκν έξεηζκα ηεο 

εληειιφκελεο δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 26/2009, 365, 427/2010 θαη 188/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Ζ ζχζηαζε απφ Γήκν λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ν Γήκνο έρεη εθρσξήζεη ζην Ν.Π.Γ.Γ. ή ζηελ θνηλσθειή ηνπ 

επηρείξεζε φιεο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ γηα ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ ή ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη επνκέλσο κπνξεί θαη ν Γήκνο λα δηνξγαλψλεη αληίζηνηρεο εθδειψζεηο. 

 

Αξηζκ. 40/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε ηνπ δήκνπ πνπ αθνξά ακνηβή κνπζηθνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο δεκνηηθήο 

ρνξσδίαο, θαζφζνλ ν δήκνο έρεη ζπζηήζεη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ζθνπφ, ηελ άζθεζε 

θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Χο εθ ηνχηνπ, απφ ηε ζχζηαζή ηνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά αξκφδην γηα ηελ 

αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ ηεο ρνξσδίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο 
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ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ θεξφκελν σο δηθαηνχρν ηνπ εληάικαηνο, αθνχ νη ππεξεζίεο απηέο εληάζζνληαη 

επζέσο ζηνπο ζθνπνχο ηνπ.  

 

Αξηζκ. 115/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ννκίκσο επηβαξχλζεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ κε ηηο δαπάλεο θαζαξηζκνχ ησλ παξαιίσλ, 

θαζφζνλ ε παξαρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαιηψλ θαη αηγηαιψλ ηνπ Γήκνπ ζηελ αλψλπκε 

εηαηξεία, δελ θσιχεη ην Γήκν λα αζθήζεη ηηο θαηά ην άξζξν 7 ηεο 1038460/2439/Β0010/2009 (ΦΔΚ Β΄ 

792/2009) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, αξκνδηφηεηέο 

ηνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ παξαιηψλ θαη  ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ησλ αθηψλ 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

 

Αξηζκ. 7/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε ηεο Φηιαξκνληθήο γηα δηνξγάλσζε κνλνήκεξεο θξνπαδηέξαο γηα ηα παηδηά ησλ 

ζρνιψλ εθκάζεζεο νξγάλσλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο ρνξσδίαο, θαζφζνλ δελ πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηα ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θξνπαδηέξα νχηε εάλ απηά ηα πξφζσπα είλαη κέιε ησλ ζρνιψλ θαη ησλ 

ηκεκάησλ ηεο ρνξσδίαο. ηαλ αλαηίζεηαη ε νξγάλσζε εθδξνκήο ζε ηνπξηζηηθφ γξαθείν, ζηελ αλάζεζε 

απηή εκπεξηέρεηαη θαη ε κίζζσζε ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο 

θαη ζπλεπψο απαηηείηαη ε έγθξηζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα (δελ απαηηείηαη πιένλ). 

 

Αξηζκ. 29/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε πξνκήζεηα ινπινπδηψλ γηα ην Φεζηηβάι Θεάηξνπ, πνζνχ 1.400 επξψ, δηφηη εμππεξεηεί 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ κεγάιεο πξνζέιεπζεο θφζκνπ θαη ζεαηξηθψλ 

ζπιιφγσλ ζην Θεαηξηθφ Φεζηηβάι ηνπ Γήκνπ ήηαλ αλαγθαίνο θάπνηνο ζηνιηζκφο ηνπ ρψξνπ, ν νπνίνο 

δελ ππεξέβε θαη ην πξνζήθνλ κέηξν, αθνχ ε δηάξθεηα ηνπ Φεζηηβάι αλέξρνληαλ ζε 10 εκέξεο.  

 

Αξηζκ. 226/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε δαπάλε πξνκήζεηαο ζπλζέζεσλ ινπινπδηψλ γηα ην ζηνιηζκφ ηεο αίζνπζαο ηειεηψλ πνιηηηθψλ 

γάκσλ είλαη λφκηκε θαη ιεηηνπξγηθή ε δαπάλε κνπζηθήο θάιπςεο ηεο ηειεηήο ηνπ γάκνπ.  

 

Αξηζκ. 296/2008 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκεο νη δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πξνκήζεηαο δηαθφξσλ εηδψλ, πνπ δηαηέζεθαλ ζην πιαίζην 

ηεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο ηεο ΔΣ3 «Κπξηαθή ζην ρσξηφ», κε ζθνπφ ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη 

δηαθήκηζε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ.  

Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 261/1997, αθνχ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

ΔΣ3 δελ ζπλήθζε ζχκβαζε άλσ ησλ 10.000 επξψ κε αληηθείκελν ηελ κεηάδνζε ηεο εθπνκπήο.  

 

Αξηζκ. 57/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 
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Νφκηκε ε δαπάλε γηα ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, πνπ αθνξά θαη δαπάλεο γηα ηελ πξνβνιή 

ηνπο ζηα ηνπηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Με λφκηκε ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο γνπξηψλ θαη επρεηεξίσλ θαξηψλ γηα ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

θαη ηεο Πξσηνρξνληάο. 

 

Αξηζκ. 167/2007 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ παξνρή εδεζκάησλ, γεπκάησλ, θεξαζκάησλ πνπ παξέρνληαη ζε πξνζθεθιεκέλνπο θαη αληηπξνζσπείεο 

ζην πιαίζην εθδειψζεσλ, ζπληζηνχλ νκνεηδείο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο εζηίαζεο). Δθφζνλ ζε εηήζηα βάζε 

ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 15.000 επξψ, πξέπεη λα δηελεξγείηαη δηαγσληζκφο. 

 

Αξηζκ. 379/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκεο νη δαπάλεο ηεο «Γεκνηηθήο Υνξσδίαο» πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηχπσζε πξνγξακκάησλ, 

πξνζθιήζεσλ θιπ., παξάζεζε γεπκάησλ θαη θηινμελία πξνζψπσλ, ζην πιαίζην δηαθφξσλ θαιιηηερληθψλ 

εθδειψζεσλ, θαζφζνλ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ησλ εθδειψζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ πξνάγεηαη ε 

κνπζηθή παηδεία ησλ δεκνηψλ θαη δελ ππεξβαίλεη, ην πξνζήθνλ κέηξν.  

Με λφκηκε ε δαπάλε γηα ηε βηληενζθφπεζε θαη θσηνγξάθεζε ησλ εθδειψζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Υνξσδίαο.  

 

Αξηζκ. 20/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με ζχλλνκε ε παξάζεζε γεχκαηνο ζηνλ Κιήξν ηεο πφιεο, ηελ Κπξηαθή ηεο Οξζνδνμίαο. 

 

Αξηζκ. 36/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε (ιεηηνπξγηθή) ε δαπάλε πνπ αθνξά ζηε δηελέξγεηα απνθξηάηηθσλ εθδειψζεσλ: 

- 3.700 επξψ γηα βηληενζθφπεζε θαη παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θαχζεο ηνπ θαξλάβαινπ, 

- 3.000 επξψ γηα ζθελνζεζία θαη ςεθηνπνίεζε ηεο παξέιαζεο, 

- 2.000 επξψ γηα πξνκήζεηα βεγγαιηθψλ θαη  

- 3.000 επξψ γηα ερεηηθή θάιπςε ησλ απνθξηάηηθσλ εθδειψζεσλ. 

Γελ ππεξβαίλεη ην πξνζήθνλ κέηξν, ελφςεη ηνπ πιεζπζκνχ (10.500 θάηνηθνη) ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ησλ ενξηψλ γηα ηνπο δεκφηεο ηνπ.  

 

Αξηζκ. 22/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε πνζνχ 2.500,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα εληχπσλ πνπ κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο ηνπ 

Γήκνπ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο «Ζ 

ΧΡΑ ΣΖ ΓΖ», δηφηη είλαη ιεηηνπξγηθή θαη δελ ππεξβαίλεη ην πξνζήθνλ κέηξν.  

 

Αξηζκ. 43/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ακνηβήο πνζνχ 15.000 επξψ, ζε ηδησηηθή εηαηξεία γηα ηελ 

πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ, δηφηη ε πινπνίεζε ηέηνησλ 

πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο θνηλσθεινχο δεκνηηθήο επηρείξεζεο θαη επνκέλσο ην 
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ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έπξεπε λα εθηειεζηεί απφ απηή θαη φρη λα θαηαθχγεη ν Γήκνο ζηηο ππεξεζίεο 

ηδησηηθήο εηαηξείαο.  

 

Αξηζκ. 330/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

χλλνκε ε δαπάλε ακνηβήο (500 €) ζε βηνιηζηή γηα πξσηνρξνληάηηθε ζπλαπιία εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ 

δήκνπ. 

 

Αξηζκ. 319/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

χλλνκε ε δαπάλε θηινμελίαο (3.000 €) πξνπνλεηψλ ηεο LIVERPOOL ζην πιαίζην ζπλδηνξγάλσζεο 

αζιεηηθήο εθδήισζεο κε ηνπηθφ αζιεηηθφ ζχιινγν, νη νπνίνη δίδαμαλ πνδφζθαηξν ζε παηδηά ηνπ δήκνπ. 

 

Αξηζκ. 265/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

χλλνκε ε δαπάλε πξνκήζεηαο αθηζψλ (500 €) γηα ζπιιαιεηήξην θαηά ηεο θηψρηαο.  

 

Αξηζκ. 406/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε πξνκήζεηα 1.000 πξνζθιήζεσλ εηζφδνπ ζηε Γ.Δ.Θ., νη νπνίεο δηαηέζεθαλ ζε επίζεκνπο 

πξνζθεθιεκέλνπο γηα ηα εγθαίληα ηνπ πεξηπηέξνπ ηνπ Γήκνπ, ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ 

Γ.Δ.Θ. 

 

Αξηζκ. 26/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ ζχζηαζε απφ Γήκν λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ζθνπφ – κεηαμχ ησλ άιισλ – θαη ηελ δηελέξγεηα 

θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ν Γήκνο έρεη εθρσξήζεη ζην 

Ν.Π.Γ.Γ. φιεο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ γηα ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ ή ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

επνκέλσο κπνξεί θαη ν Γήκνο λα δηνξγαλψλεη αληίζηνηρεο εθδειψζεηο. 

 

Αξηζκ. 124/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε (5.000 επξψ) γηα παξάζεζε catering ζηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο ηνπ δήκνπ, δηφηη ε 

παξάζεζε εηδψλ κπνπθέ, επηβάιιεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηηο ζχγρξνλεο εζηκνηππίαο, φκσο δελ ζπκβάιιεη 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Γήκνπ θαη ππεξβαίλεη ελφςεη θαη ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο, ην πξνζήθνλ κέηξν.  

 

 

ΓΑΠΑΝΔ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 

 

Αξηζκ. 174, 177, 207, 215/2009, 76/2010 πξάμεηο I Σκήκαηνο 

Γηα ηε ζχλλνκε κεηάβαζε ππαιιήινπ ή αηξεηνχ κε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ζην εμσηεξηθφ, απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 
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Αξηζκ. 71, 76, 107 θαη 178/2009 πξάμεηο I Σκήκαηνο 

Οη κεραληθνί ζε θάζε κεηαθίλεζε εθηφο έδξαο γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο, δηθαηνχληαη απμεκέλν ην πνζφ 

ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαη ηεο δαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη, λα ζπλδέεηαη ε εθηφο 

έδξαο κεηαθίλεζε κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη θαηαζθεπήο ζπγθεθξηκέλσλ δεκφζησλ έξγσλ. 

 

Αξηζκ. 191/2008, 204/2009, 235/2010 πξάμεηο I Σκήκαηνο 

Ζ εληνιή κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο δεκνηηθνχ ππαιιήινπ, ζηελ νπνία ε αηηία ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ δελ 

πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα αιιά γεληθά θαη αφξηζηα, δελ είλαη λφκηκε θαη δελ ζπληζηά λφκηκν 

δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε ζ’ απηφλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην Ν. 2685/1999 

δαπαλψλ κεηαθίλεζεο. 

 

Αξηζκ. 51/2012 πξάμε I Σκήκαηνο 

Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαηαβάιινληαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαθηλνχκελνπο θαηφπηλ ππνβνιήο ησλ 

ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο θαη φρη ζην πξαθηνξείν, πνπ εμέδσζε ηα εηζηηήξηα. 

 

Αξηζκ. 221/2008 θαη 38/2012 πξάμεηο I Σκήκαηνο 

Οη δεκνηηθνί ππάιιεινη, πνπ κεηαθηλνχληαη κε εληνιή ηεο ππεξεζίαο γηα λα κεηάζρνπλ ζε ζπλέδξηα, 

ζεκηλάξηα ή εξγαζίεο θέληξσλ εξεπλψλ, δηθαηνχληαη εμφδσλ ρξήζεο ηδηφθηεηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 

 

Αξηζκ. 1/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Ζ δαπάλε ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο θαηαβάιιεηαη ζηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο πνπ κεηαθηλνχληαη κε 

εληνιή ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α., κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαθίλεζεο κε απηνθίλεην 

ηδησηηθήο ρξήζεο. Δηδηθφηεξα, εάλ ν ππάιιεινο κεηαθηλείηαη εθηφο έδξαο θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνχ ή 

ηεο πεξηθέξεηαο, ε ρξήζε ηδηφθηεηνπ νρήκαηνο επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ πξφθεηηαη λα κεηαβεί δηαδνρηθά ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηνρέο, νη νπνίεο θαη πξνζδηνξίδνληαη ξεηψο ζηελ εληνιή κεηαθίλεζεο, πνπ 

εθδίδεηαη ππνρξεσηηθψο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαρψξεζεο (πξβι. Δ.. Σκ. Η Πξάμεηο 130/1999, 129, 

146/2002, 3, 265/2008). ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλήηνπ ρσξίο λα 

ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, θαηαβάιιεηαη, σο δαπάλε κεηαθίλεζεο, ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ 

ηνπ θζελφηεξνπ ζπγθνηλσληαθνχ κέζνπ ηεο αληίζηνηρεο δηαδξνκήο. 

Με λφκηκε ε δαπάλε θαηαβνιήο ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο, δηφηη ε εθηφο έδξαο κεηαθίλεζε ηεο 

ππαιιήινπ δελ πεξηειάκβαλε ηε δηαδνρηθή κεηάβαζή ηεο ζε πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο, ξεηά 

πξνζδηνξηζκέλεο ζηε ζρεηηθή εληνιή κεηαθίλεζεο. πλεπψο, πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ζηνλ κεηαθηλνχκελν 

ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπ θζελφηεξνπ ζπγθνηλσληαθνχ κέζνπ ηεο αληίζηνηρεο δηαδξνκήο. 

 

Αξηζκ. 11/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Δμαηξεηηθά, επηηξέπεηαη ζε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε εθηφο έδξαο κεηαθίλεζε ησλ δεκάξρσλ θαη 

αληηδεκάξρσλ ρσξίο πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ ε κεηαθίλεζή ηνπο 
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εγθξηζεί ρσξίο θαζπζηέξεζε κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηελ νπνία 

πξέπεη λα εμεηδηθεχνληαη νη θαηεπείγνπζεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο πνπ επέβαιαλ ηελ άκεζε κεηαθίλεζε ησλ 

αλσηέξσ πξνζψπσλ (Πξάμεηο 53/2012, 276/2007 Η Σκ. Δ.., 44/2012 Κιηκ. Η Σκ. Δ..). 

Οη ππάιιεινη πνπ κεηαθηλνχληαη εθηφο έδξαο κε εληνιή ηνπ δήκνπ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο δηθαηνχληαη 

δαπαλψλ κεηαθίλεζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηφζν ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο φζν θαη ε δαπάλε 

ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλήηνπ. 

Γηα ηελ αλαγλψξηζε, ηε λφκηκε εθθαζάξηζε θαη εληνιή πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ απηψλ απαηηνχληαη, σο 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, γηα ηα κελ έμνδα δηαλπθηέξεπζεο, ηηκνιφγην ή δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

μελνδνρείνπ, γηα ηε δε δαπάλε ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο, νη απνδείμεηο δηνδίσλ, ζηηο νπνίεο ζα 

αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο ππεξεζίεο δηνδίσλ θαη ε εκεξνκελία δηέιεπζεο (Πξάμεηο 74, 228/2009, 

197/2007 Η Σκ. Δ..).  

Ζ εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ησλ Ο.Σ.Α. γίλεηαη θαηά θαλφλα κε βάζε πξσηφηππα 

δηθαηνινγεηηθά θαη φρη αληίγξαθα, πξνο απνθπγή πιεξσκήο εμνθιεκέλνπ ήδε ρξένπο (Πξαθηηθά Οινκ. 

Δ.. 24εο Γελ. πλ./27.6.1979, 27εο πλ./27.7.1978, Πξάμεηο 278/2010, 322/2006 Η Σκ., 197/2012, 

70/2009, 130/2007 IV Tκ., 117/2010, 304/2007 VII Tκ. Δ.. θ.ά.). 

 

Αξηζκ. 43/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Οη ππάιιεινη, νη νπνίνη κεηαθηλνχληαη κε ηδηφθηεην ή ππεξεζηαθφ κεηαθνξηθφ κέζν εθηφο έδξαο κε εληνιή 

ηνπ Ο.Σ.Α. γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 160 ρηιηφκεηξα απφ ηελ έδξα ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο, λνκίκσο δηαλπθηεξεχνπλ ζε μελνδνρείν θαη δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ην πνζφ πνπ 

θαηέβαιαλ γηα ηε δηακνλή ηνπο σο δαπάλε δηαλπθηέξεπζεο, φπσο ην χςνο ηεο δαπάλεο απηήο 

πξνζδηνξίδεηαη θαη’ αλψηαην φξην ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/1999. Δπίζεο, νη κεηαθηλνχκελνη δηθαηνχληαη 

λα ιάβνπλ δαπάλε δηαλπθηέξεπζεο, φηαλ ππνρξεψλνληαη λα δηαλπθηεξεχζνπλ ζηελ χπαηζξν, 

αλεμαξηήησο απφζηαζεο απφ ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο ηνπο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππεξεζηαθήο αλάγθεο, 

πνπ επηβάιιεη, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο, ηε δηαλπθηέξεπζε απηή ή, ηέινο, φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αδπλακία 

επηζηξνθήο, ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Πεξαηηέξσ, εθφζνλ νη κεηαθηλνχκελνη εθηφο ηεο 

έδξαο ηεο ππεξεζίαο ηνπο ππάιιεινη δηαλπθηεξεχνπλ λνκίκσο θαηά ηα αλσηέξσ, δηθαηνχληαη ζην αθέξαην 

ην πνζφ ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ έθηαθησλ εμφδσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε 

κεηαθίλεζή ηνπο απηή θαη ηελ παξακνλή ηνπο εθηφο έδξαο (Δ.. Η Σκ. Πξ. 88/2009, 129/2002). Δμάιινπ, 

σο ηφπνο ηεο εθηφο έδξαο κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ, ν νπνίνο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο απφ ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο, λνείηαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία εθηειείηαη θάζε 

θνξά ε αλαηηζέκελε ππεξεζία. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη 

κεηαθηλνχκελνη κεηαβαίλνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο δηαδνρηθά ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηνρέο, 

επξηζθφκελεο εθηφο ηεο έδξαο ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε απηή ε δηαλπθηέξεπζε ζε 

θάζε κία απφ ηηο πεξηνρέο επηηξέπεηαη, εθφζνλ ε απφζηαζε απφ ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο ησλ 

κεηαθηλνπκέλσλ κε ηδηφθηεην ή ππεξεζηαθφ κεηαθνξηθφ κέζν απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ζηελ νπνία 

εθηειείηαη θάζε θνξά ε ππεξεζία, είλαη κεγαιχηεξε απφ 160 ρηιηφκεηξα. Αληίζεηα, εάλ θάπνηεο απφ ηηο 

πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο δηαδνρηθά κεηαθηλνχληαη νη ππάιιεινη, απέρνπλ ιηγφηεξν απφ 160 ρηιηφκεηξα απφ 
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ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε δηαλπθηέξεπζεο ζηελ χπαηζξν ή αληηθεηκεληθή 

αδπλακία επηζηξνθήο ζηελ έδξα ηνπο, δελ επηηξέπεηαη ε δηαλπθηέξεπζή ηνπο ζηελ πεξηνρή απηή, νχηε 

φκσο θαη ε δηαλπθηέξεπζε απηψλ ζε θάπνηα απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, πνπ πξάγκαηη απέρνπλ πάλσ 

απφ 160 ρηιηφκεηξα απφ ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο, δεδνκέλνπ φηη ε δηαλπθηέξεπζε ζηηο πεξηνρέο απηέο 

επηηξέπεηαη κφλνλ γηα ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο εθηειείηαη ππεξεζία ζε απηέο. 

Πεξαηηέξσ, κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/54866/0022/20.7.1999 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β΄ 

1583) θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε ησλ ππφ ηνπ λ. 2685/1999 

πξνβιεπνκέλσλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη, κεηαμχ άιισλ, νξίδεηαη φηη απαηηνχληαη απνδείμεηο δηνδίσλ 

θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο κε Η.Υ., ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο Τπεξεζίεο Γηνδίσλ θαη ε 

εκεξνκελία δηέιεπζεο. Σελ ππνρξέσζε απηή έρνπλ θαη νη ππάιιεινη πνπ ηπρφλ δηθαηνχληαη ειεχζεξεο 

δηέιεπζεο, εθφζνλ ε δαπάλε αλαγλσξίδεηαη απφ ην δεκφζην θαη νη απνδείμεηο δηνδίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο κεηαθίλεζεο. Απφ ηελ σο άλσ δηάηαμε πξνθχπηεη φηη απνδείμεηο δηνδίσλ, σο 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο κεηαθίλεζεο, απαηηνχληαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε κεηαθίλεζε 

έγηλε κε ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεην, ελψ ζηελ πεξίπησζε κεηαθίλεζεο κε ππεξεζηαθφ απηνθίλεην δελ 

ππάξρεη ππνρξέσζε λα πξνζθνκηζζνχλ νη απνδείμεηο δηνδίσλ γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ 

κεηαθίλεζεο. 

 

Αξηζκ. 15/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Οη ππάιιεινη ησλ Ο.Σ.Α., νη νπνίνη κεηαθηλνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο κε εληνιή ησλ Ο.Σ.Α. 

δηθαηνχληαη δαπάλεο κεηαθίλεζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ε εκεξήζηα 

απνδεκίσζε. Δηδηθφηεξα, νη σο άλσ ππάιιεινη δηθαηνχληαη κφλν ην έλα ηξίην ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηαθηλεζνχλ ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα 

ηνπο θαη εθφζνλ επηζηξέςνπλ ζε απηή απζεκεξφλ. Χο απφζηαζε λνείηαη ε ρηιηνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο ππεξεζηαθήο έδξαο ηνπ ππάιιεινπ θαη ηνπ ζεκείνπ, ζην νπνίν ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζεί γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ κε ηε ρξήζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, θαη φρη ε ζπλνιηθψο δηαλπφκελε απφ απηφλ 

ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε, δειαδή ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζηελ έδξα ηνπ, θαζφζνλ 

ππφ ηελ εθδνρή απηή θαηαζηξαηεγείηαη ην πλεχκα ησλ δηαηάμεσλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε εκεξήζηα 

απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή κεησκέλε, αθξηβψο δηφηη θαη ε απφζηαζε, ζηελ νπνία 

απαηηείηαη λα κεηαθηλεζεί ν ππάιιεινο, είλαη ηφζν κηθξή, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ απζεκεξφλ επηζηξνθή ηνπ 

ζηελ έδξα ηνπ. πλεπψο, νη δαπάλεο πνπ αληηκεησπίδεη θαηά ηε κεηαθίλεζή ηνπ απηή είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

 

Αξηζκ. 58/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3833/2010 θαηαξγήζεθαλ ξεηά νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2685/1999, πνπ αθνξνχζαλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο ησλ εμφδσλ θίλεζεο πηπρηνχρσλ 

κεραληθψλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. Πεξαηηέξσ κε ηελ 2/33481/0022/2011 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, κεηαμχ άιισλ θαηαξγείηαη ε θαη’ απφθιηζε απφ ηα ηζρχνληα γηα ηνπο ινηπνχο ππαιιήινπο, 

εκεξήζηα απνδεκίσζε πνπ δηθαηνχληαη νη πηπρηνχρνη κεραληθνί Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. γηα ηελ εκέξα επηζηξνθήο 

ζε πνζφ κεγαιχηεξν ηνπ ελφο ηξίηνπ. Γελ θαηαξγήζεθε ζην ζχλνιφ ηεο ε εκεξήζηα απνδεκίσζε πνπ 
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θαηαβάιιεηαη ζηνπο πηπρηνχρνπο κεραληθνχο Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. γηα ηελ εκέξα επηζηξνθήο, αιιά ε 

πξνβιεπφκελε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο Κ.Τ.Α. δηαθνξνπνίεζε ηνπ χςνπο απηήο θαη ζπλεπψο γηα ηελ 

εκέξα επηζηξνθήο λα ιάβνπλ ην 1/3 ηεο πξνβιεπφκελεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο. 

Με λφκηκεο νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο, θαζφζνλ, ζηηο απνθάζεηο έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ ηερληθψλ 

ππαιιήισλ, δελ πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ε αηηία κεηαθίλεζήο ηνπο, κε εηδηθή, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη λα εθηειέζεη ν θάζε ππάιιεινο, κε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν απφ ηνλ θάζε 

εληεηαικέλν ππάιιειν. 

 

Αξηζκ. 56/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Οη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ πνπ κεηαθηλνχληαη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ιφγσ απφζπαζεο, κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2685/1999, δηθαηνχληαη δαπάλεο κεηαθίλεζεο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε δαπάλε δηαλπθηέξεπζεο θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε. Ήδε κε ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ λ. 3554/2007, είρε πξνβιεθζεί φηη εηδηθά γηα ηνπο ππαιιήινπο, κφληκνπο θαη κε ζχκβαζε 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ησλ ηζφηηκσλ κε απηφ 

ζρνιψλ νη νπνίνη κεηαθηλνχληαη εθηφο έδξαο γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο, ην πνζφ ηεο εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο απμεκέλεο ηηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Κ.Τ.Α 

2/52971/0022/31.8.2007. Ζ εηδηθή θαη εμαηξεηηθή απηή κεηαρείξηζε είρε θξηζεί δηθαηνινγεκέλε, αθνχ, φπσο 

πξνέθππηε θαη απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 3554/2007, νη ελ ιφγσ κεραληθνί ήηαλ επηθνξηηζκέλνη, 

ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο θαη ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπο, κε εηδηθέο αξκνδηφηεηεο, 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ νπνίσλ ήηαλ αλαγθαία ε ζπρλή εθηφο έδξαο κεηαθίλεζή ηνπο, γεγνλφο πνπ 

ζπλεπαγφηαλ απμεκέλα έμνδα γηα απηνχο, πνπ δελ θαιχπηνληαλ απφ ηηο γεληθψο πξνβιεπφκελεο ζην λ. 

2685/1999 δαπάλεο κεηαθίλεζεο (κ.α. ηΔ 2988/2012). Σν αλσηέξσ θαζεζηψο δηαηεξήζεθε θαη κεηά ηελ 

έθδνζε ηνπ λ. 3833/2010, πνπ, παξφηη θαηήξγεζε ηελ εηδηθή γηα ηνπο κεραληθνχο εμαίξεζε, αθελφο 

δηαηήξεζε πξνζσξηλά ηηο Κ.Τ.Α. πνπ πξνέβιεπαλ ηελ θαηαβνιή ζε απηνχο απμεκέλσλ δαπαλψλ 

κεηαθίλεζεο, αθεηέξνπ εμνπζηνδφηεζε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ λα πξνζδηνξίζεη ειεχζεξα ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο θαη ην χςνο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη 

ηηο δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά ζπλζήθεο (άξζξν 9 παξ. 5 θαη 6), επηηξέπνληάο ηνπ δειαδή λα πξνβεί ζε 

εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο φρη κφλν γηα ηνπο κεραληθνχο, αιιά θαη γηα θάζε θαηεγνξία ππαιιήισλ κε 

απμεκέλεο δαπάλεο κεηαθίλεζεο. Πξάγκαηη, κε ηελ 2/33481/0022/27.4.2011 απφθαζή ηνπ, ν Τθππνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ, πηνζέηεζε θαη γηα ην κέιινλ ηελ εμαηξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ, 

δηαηεξψληαο ελ κέξεη ζε ηζρχ ηελ 2/52971/0022/31.8.2007 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ - Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, πξνθαλψο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ίδησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ πνπ είραλ θαηαζηήζεη αλαγθαία θαη ηελ αξρηθή ξχζκηζε, κε κείσζε σζηφζν 

ησλ πξνβιεπφκελσλ πνζψλ απνδεκίσζεο. πλεπψο, νη δαπάλεο απηέο θαηαβάιινληαη κε ηηο ίδηεο 

αθξηβψο πξνυπνζέζεηο φπσο θαη ππφ ην πξντζρχζαλ θαζεζηψο. πσο έρεη παγίσο θξηζεί, κεραληθνί πνπ 

δηθαηνχληαη απμεκέλε δαπάλε κεηαθίλεζεο, δελ είλαη φινη νη θάηνρνη δηπιψκαηνο κεραληθνχ, αιιά κφλν 
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εθείλνη πνπ α) έρνπλ δηνξηζηεί ζε θιάδν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ηέηνηαο εηδηθφηεηαο, γηα ηελ νπνία 

αλαγθαίν πξνζφλ απνηειεί ε εμεηδίθεπζε ζε επηζηεκνληθφ θιάδν γηα ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη ηέηνην δίπισκα, 

γεγνλφο πηζηνπνηνχκελν κε ηελ θαηνρή ζρεηηθνχ δηπιψκαηνο απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ή 

άιιεο ηζφηηκεο κε απηφ πνιπηερληθήο ζρνιήο, θαη β) αζξνηζηηθά, ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο ζηηο νπνίεο νη 

θχξηεο αξκνδηφηεηεο ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ γλψζεψλ ηνπο, σο 

δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ (πξβι. Δ.. Σκ. Η πξάμεηο 238/2010, 104/2012), έζησ θαη αλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ε κεηαθίλεζή ηνπο νθείιεηαη ζε άιινπο ππεξεζηαθνχο ιφγνπο (Δ.. Σκ. Η Πξαθη. πλ. 

3
ε
/3.2.2009, πξάμεηο 12, 107/2008, 71, 76, 107, 178/2009, 23/2012). 

 

Αξηζκ. 2/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο, ιφγσ ρξήζεο ηδηφθηεηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, γηα 

κεηαθίλεζε εληφο έδξαο, ησλ ππαιιήισλ ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

2685/1999 θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζέλησλ λνκνζεηεκάησλ θαη δελ κπνξεί, σο εθ ηνχηνπ, 

λα ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε ιεπηά (0,15) ηνπ επξψ γηα θάζε ρηιηφκεηξν, ζε πεξίπησζε ρξήζεο επηβαηηθνχ 

απηνθηλήηνπ, ηα πέληε ιεπηά (0,05) ηνπ επξψ γηα θάζε ρηιηφκεηξν, ζε πεξίπησζε ρξήζεο κνηνζπθιέηαο 

θαη ηα ηξία ιεπηά (0.03) ηνπ επξψ γηα θάζε ρηιηφκεηξν, ζε πεξίπησζε ρξήζεο  κνηνπνδειάηνπ. 

 

Αξηζκ. 7/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ 1.4.2011, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο πνπ δηθαηνχληαη νη ππάιιεινη ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2685/1999 (βι. πξάμε Η 

Σκ. 252/2011).  

Με λφκηκε ε δαπάλε ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο γηα θάζε εκέξα κεηάβαζήο ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο 

(βηνινγηθφο θαζαξηζκφο) θαη επηζηξνθήο ηνπο, δειαδή γηα 16 ρικ. εκεξεζίσο, δηφηη ε απνδεκίσζε δελ 

αθνξά ζε κεηαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο, αιιά γηα κεηάβαζε απφ ηελ θαηνηθία 

ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

 

 

ΤΜΒΑΔΗ ΜΗΘΩΖ ΔΡΓΟΤ 

 

Αξηζκ. 6, 50, 53, 81, 94, 123, 155, 163, 185, 193, 198/2009 θαη 28, 37, 38, 42, 104, 111/2010  

πξάμεηο I Σκήκαηνο 

ιεο νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ θξίλνληαη κε ζχλλνκεο, δηφηη: 

 θαιχπηνπλ πάγηεο αλάγθεο,  

 ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ δελ πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ Ν. 2527/1997 θαη  

 ππνθξχπηνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία.  

Αλ δελ ζπληξέρεη θάπνηνο απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ηφηε ζεσξνχληαη παξάλνκεο, δηφηη απνηεινχλ 

αλαλέσζε, ε νπνία απφ ην λφκν απαγνξεχεηαη. 
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Αξηζκ. 99/2007 Πξάμε ηνπ Β΄ Κιηκαθίνπ 

χκβαζε κίζζσζεο έξγνπ πνπ ζπλάπηεηαη κε ζθνπφ ηελ θάιπςε παγίσλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ηνπ 

Γήκνπ είλαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ παξάγεη έλλνκεο ζπλέπεηεο.  

Ζ ζχκβαζε έξγνπ δελ πξέπεη λα θαιχπηεη κφληκεο αλάγθεο ή αλάγθεο πνπ αλαθχπηνπλ επαλεηιεκκέλα, 

αιιά φζεο έρνπλ πξφζθαηξν ραξαθηήξα θαη: 

α) είηε πξνέξρνληαη απφ έθηαθηα γεγνλφηα, 

β) είηε αλαθχπηνπλ πεξηνδηθά θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, ε νπνία δελ δηθαηνινγεί ηελ 

απαζρφιεζε κνλίκνπ πξνζσπηθνχ,  

γ) είηε αθνξνχλ αλάγθεο πνπ αλαθχπηνπλ ιφγσ επέθηαζεο ηεο αξκνδηφηεηαο ή αλάγθεο πνπ απαηηνχλ 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ δελ θαηέρνπλ νη ππεξεηνχληεο ππάιιεινη θαη επηβάιιεηαη λα θαιπθζνχλ 

πξφζθαηξα κε ηε ζχλαςε ζχκβαζεο έξγνπ, κέρξη ηελ πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ ιφγσ 

αληηθεηκεληθνχ -λνκηθνχ θσιχκαηνο, αδπλαηεί λα πξνβεί ζηελ άκεζε πξφζιεςή ηνπ. 

 

Αξηζκ. 6/2009 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε πξφζιεςε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ελφο επφπηε θαζαξηφηεηαο θαη ππεχζπλνπ 

ρσκαηεξήο, δηφηη απφ ηε θχζε ηεο, εμππεξεηεί πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Ο.Σ.Α., αθνχ δελ έρεη 

ραξαθηήξα παξνδηθφ ή πνζνηηθά πεξηνξηζκέλν, αιιά αλαθχπηεη ζε κφληκε βάζε. 

 

Αξηζκ. 28/2010 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ Γήκνπ (ςπρνιφγνο παηδίαηξνο, δηνηθεηηθφο, βξεθνλεπηνθφκνη, βξεθνθφκνη, 

ηερλνιφγνο ηξνθίκσλ, κάγεηξεο, θαζαξηζηέο, ειεθηξνηερλίηεο, πδξαπιηθφο), δηφηη θαιχπηνπλ πάγηεο θαη 

δηαξθείο αλάγθεο.  

 

Αξηζκ. 104/2010 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ΠΔ Νεπηαγσγφ, δηφηη ε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο δελ έρεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997 

αηηηνινγία θαη επηπιένλ εμππεξεηνχληαη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ δεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ. 

 

Αξηζκ. 19/2010 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηνπ Γήκνπ κε  ηαηξνχο, καία θαη λνζειεχηξηεο, 

θαζφζνλ, σο εθ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο (εμέηαζε δεκνηψλ αλαζθάιηζησλ, απφξσλ κε εηζφδεκα θαηψηεξν 

ησλ 6.000,00 επξψ), θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 172/2009 θαη 38/2010 Πξάμεηο ηνπ I Σκήκαηνο 
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Με λφκηκε ε εηήζηα ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, κε ηαηξφ εξγαζίαο, δηφηη θαιχπηνληαη πάγηεο θαη δηαξθείο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, αθνχ ε παξνρή ππεξεζηψλ ηαηξνχ εξγαζίαο δελ απνηειεί πνζνηηθά πεξηνξηζκέλε θαη 

παξνδηθή αλάγθε. 

 

Αξηζκ. 53, 155, 172, 211/2009 θαη 37/2010 Πξάμεηο ηνπ I Σκήκαηνο 

Γελ είλαη λφκηκε ε ζχλαςε απφ ηνπο Ο.Σ.Α. ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηψλ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε θπζηθά πξφζσπα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

 

Αξηζκ. 52/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

ην πιαίζην ηνπ Ν. 4071/2012 θαη εθφζνλ ν δήκνο δελ δηαζέηεη ηαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο ππνρξέσζεο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνζιάβεη ηερληθφ 

αζθαιείαο κε «ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηψλ», ε ζχλαςε ησλ νπνίσλ ζα 

δηελεξγείηαη «θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2527/1997 φπσο ηζρχνπλ». Απφ ηηο αλσηέξσ 

δηαηάμεηο, πξνθχπηεη φηη αιεζήο βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε ήηαλ νη ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο ζηνπο 

Ο.Σ.Α. λα κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ κφλν θαηφπηλ ζχλαςεο ζχκβαζεο έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο απζηεξά 

ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997 (έγθξηζε ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο απφ ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, αλάινγε εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ.2190/1994, έιεγρνο Α..Δ.Π.). Δπνκέλσο, ε αλάζεζε απφ δήκν, θαζεθφλησλ ηερληθνχ 

αζθαιείαο γίλεηαη κφλν κε ηε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 6 ηνπ Ν. 2527/1997 δηαδηθαζία γηα ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ. 

 

Αξηζκ.198, 220/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα, 49/2014 

πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 10 ηνπ λ. 4071/2012, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ην δήηεκα ηεο 

πξφζιεςεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο απφ ηνπο Ο.Σ.Α θαη ηεο αλάγθεο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πγείαο θαη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζ’ απηνχο, ελφςεη ηνπ φηη βάζεη ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη αλά Ο.Σ.Α., νη ψξεο απαζρφιεζεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνλ ηαηξφ 

εξγαζίαο θαη ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο ζπλήζσο είλαη ιηγφηεξεο απφ ην πιήξεο σξάξην ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α. θαη ινηπά Ν.Π.Γ.Γ. (40 ψξεο) ζε ζπλδπαζκφ κε ην δξαζηηθφ 

πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ην ηξέρνλ θαη ηα επφκελα έηε, ιφγσ ηεο 

δπζκελνχο δεκνζηνλνκηθήο ζπγθπξίαο, παξέρεηαη ζηνπο Ο.Σ.Α. ε δπλαηφηεηα, εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ 

ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο σο άλσ εηδηθφηεηαο, λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ κε ηδηψηεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Ζ παξαπνκπή απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4071/2012 ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997, πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, γηα ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηερληθνχ αζθαιείαο, δελ ζπλεπάγεηαη ηε 

δπλαηφηεηα αλάζεζεο θαζεθφλησλ ηεο σο άλσ εηδηθφηεηαο κφλν κε ζχκβαζε έξγνπ ή ζε θάζε πεξίπησζε, 

θαηά ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν απηφ δηαδηθαζία, θαζψο ζηελ πεξίπησζε απηή ν λνκνζέηεο δελ ζα 

παξείρε ηε δπλαηφηεηα αλάζεζεο ησλ θαζεθφλησλ απηψλ θαη κε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ, 



Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 263 

δεδνκέλνπ φηη γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ δελ κπνξεί λα 

ηχρνπλ εθαξκνγήο νη πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/2997, αιιά αθνινπζείηαη ε 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 209 θαη 273 ηνπ Κ.Γ.Κ. δηαδηθαζία (βι. Πξαθηηθά 5
εο

 πλ. 

/12.3.2013 Η Σκ. Δ..). 

Ννκίκσο ν Γήκνο αλέζεζε ζχκβαζε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο ζε 

εηαηξεία ή ζε ηδηψηε επαγγεικαηία, θαζφζνλ, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 10 ηνπ λ. 

4071/2012, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο απφ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη 

ηαηξνχ εξγαζίαο ζε λνκηθφ πξφζσπν κε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 209 θαη 273 ηνπ Κ.Γ.Κ., ε δπλαηφηεηα δε απηή ηζρχεη ελαιιαθηηθά κε απηήλ ηεο αλάζεζεο ησλ ελ 

ιφγσ θαζεθφλησλ κε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ θαη’ άξζξν 6 ηνπ λ. 2527/1997. Καη’ 

αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε είλαη λφκηκε θαη απηφ 

ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Πξαθηηθά ηεο 3εο Γελ. πλ./17.2.2010 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη 23, 27, 31/2010 

Πξάμεηο I Σκήκαηνο 

Οη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, πνπ απνθαίλνληαη γηα ην αλ ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο 

εξγαζίαο απαζρνινχκελσλ ζην Γεκφζην είλαη νξηζκέλεο ή αφξηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, παξάγνπλ 

δεδηθαζκέλν, είλαη εθηειεζηέεο, ππνρξεψλνπλ ηε Γηνίθεζε ζε ζπκκφξθσζε θαη δεζκεχνπλ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην θαηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ.  

 

Αξηζκ. 24/2010 Πξάμε I Σκήκαηνο 

Οη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη 

επνκέλσο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 164/2004. 

Με λφκηκε ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο, δαζθάιαο ρνξνχ θαη 

ηαηξνχ θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο, δηφηη θαιχπηνληαη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο.  

 

Αξηζκ. 42/2010 Πξάμε I Σκήκαηνο 

Με ζχλλνκε ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε κνπζηθνχο, δηφηη κε απηέο εμππεξεηνχληαη πάγηεο 

θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ. 

 

 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΔΝΣΑΛΜΑΣΑ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Αξηζκ. 175/2007 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε ζπλππνγξαθή ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ απφ ηνλ Αληηδήκαξρν, θαηφπηλ κεηαβίβαζεο ηεο 

ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεκάξρνπ. 
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Αξηζκ. 11/2009, 347/2009 πξάμεηο VII Σκήκαηνο θαη άξζξν 12 ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..) 

ηελ παξνρή ππεξεζίαο ην ηηκνιφγην εθδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο.  

ηαλ ε παξνρή ππεξεζίαο δηαξθεί, εθδίδεηαη ηηκνιφγην γηα ην ρξφλν πνπ θαζίζηαηαη απαηηεηφ κέξνο ηεο 

ακνηβήο γηα ην κέξνο απηφ θαη ηελ ππεξεζία πνπ παξαζρέζεθε.  

Σν ηηκνιφγην δελ κπνξεί λα εθδνζεί πέξαλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ παξαζρέζεθε ε ππεξεζία. 

 

Αξηζκ. 50/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ ησλ Γήκσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ έρνπλ αλαηεζεί χζηεξα απφ 

(πξφρεηξν) δηαγσληζκφ ζε ηδηψηε, νη νπνίεο εληέιινληαη κε ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο, απαηηνχληαη 

ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο δεκαξρηαθήο 

επηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, β) αληίγξαθν ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, γ) αληίγξαθν ηεο δηαηαγήο κε ηελ νπνία 

ζπγθξνηήζεθε ε αξκφδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ θαη δ) πξσηφθνιιν παξαιαβήο απηψλ 

(βι. θαη άξζξν 67 π.δ/ηνο 28/1980). 

Αιπζηηειψο πξνβάιιεηαη, σο ιφγνο δηαθσλίαο, ε κε αλαγξαθή ζηα δπγνιφγηα (εκεξήζηα δειηία 

πξνζέιεπζεο απνξξηκκαηνθφξσλ ζην ΥΤΣΑ) ηνπ νλφκαηνο ηεο εηαηξίαο, ηνπ αξηζκνχ αδείαο ηεο, ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ νλφκαηνο ηνπ παξαιαβφληνο ππαιιήινπ ηνπ Υ.Τ.Σ.Α., δνζέληνο φηη ηα 

δειηία απηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ απαηηνχκελσλ θαηά λφκν δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ εληειιφκελσλ δαπαλψλ, αιιά αξθεί ε χπαξμε ησλ βεβαηψζεσλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

αλαηεζεηζψλ ππεξεζηψλ. 

 

Αξηζκ. 273/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Καηά ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ, πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, 

ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηηκνιφγην, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη φξνη πνπ ζέηνπλ, κεηαμχ άιισλ, νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ σο άλσ Κψδηθα. Δηδηθφηεξα, ε θαηαρψξηζε ζε απηά γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

ρεηξφγξαθα κε κειάλε ή κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή κε άιιε κεραλή θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ρσξίο θελά δηαζηήκαηα, επεγγξαθέο, παξαπνκπέο ζην πεξηζψξην ή μέζκαηα. Χο επεγγξαθή λνείηαη ε 

αλαγξαθή ζε κηα ιέμε ή έλαλ αξηζκφ κηαο άιιεο ιέμεο ή αξηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε ην θείκελν ησλ 

θαηαρσξήζεσλ, πνπ δηνξζψλεηαη ή δηαγξάθεηαη πξέπεη λα δηαβάδεηαη κε επρέξεηα (βι. Πξ. ΗV Σκεκ. 

27/2013 θαη VII 13/2008). 

Δλφςεη, ηνπ φηη ην πνζφ έρεη ηεζεί, ηφζν  άλσζελ φζν θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαζψο θαη φηη 

θαηφπηλ ησλ ζρεηηθψλ δηαγξαθψλ θαη επεγγξαθψλ, ηφζν ε αηηηνινγία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ, φζν θαη ε 

αμία ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, αλαγηγλψζθεηαη κε επρέξεηα, ρσξίο λα θαηαιείπνληαη ακθηβνιίεο γηα 

ην πεξηερφκελφ ηνπο, δελ παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 186/1992, κε ηηο νπνίνο 

πεξηγξάθεηαη ν ηχπνο έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ.  

 

Αξηζκ. 47/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

../../president/Desktop/�����%207%20-%202009/0011.doc
../../���������%20����������%20���������%202006-2010/�������/�����%20VII%20-%202009/0347.doc


Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 265 

Απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ εθθαζάξηζεο θαη πιεξσκήο δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζε δηαθίλεζε πιηθψλ απφ 

Ο.Σ.Α. κε κηζζσκέλα κεηαθνξηθά κέζα δεκφζηαο ρξήζεο απνηειεί ε θνξησηηθή. 

 

Αξηζκ. 180, 352, 425/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Με θαλνληθή ε δαπάλε, θαζφζνλ ην ηηκνιφγην εθδφζεθε κεηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, εληφο 

ηεο νπνίαο έγηλε ε πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

 

Αξηζκ. 74, 103, 104/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Νφκηκα αλαγλσξίδεηαη ε αμίσζε πηζησηή, θαζψο πξνζθνκίδεηαη ην νηθείν ηηκνιφγην, ην νπνίν παξά ηελ 

έθδνζή ηνπ ζε ρξφλν κεηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, εληφο ηεο νπνίαο έγηλε ε πηζηνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ εξγαζηψλ (κεηά ηηο 31.12.2008), απνηειεί λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ ηεο εληειιφκελεο δαπάλεο, 

δηφηη ε έθδνζή ηνπ ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 

15 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 186/1992, κπνξεί λα επηζχξεη ηελ επηβνιή θνξνινγηθψλ θπξψζεσλ απφ 

κέξνπο ησλ νξγάλσλ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., δηφηη απνζθνπεί ζηελ ζχιιεςε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο, πιελ 

φκσο δελ επάγεηαη δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο, σο εθ ηνχηνπ δελ ζίγεηαη ην θχξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηθαηνινγεηηθνχ θαη θαη’ επέθηαζε ε θαλνληθφηεηα ηεο ειεγρφκελεο δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 287/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ε πεξίπησζε θαηαβνιήο ακνηβήο γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ, απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εθθαζάξηζεο 

θαη εμφθιεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο θαηά ηνλ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. αξκφδηαο επηηξνπήο, απφ ην νπνίν πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ 

αγαζψλ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε εθπιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαηά ηα ζπκθσλεζέληα, θαζψο θαη ην 

ηηκνιφγην ηνπ θεξφκελνπ σο δηθαηνχρνπ ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνκεζεπηή (βι. άξζξν 36 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α), ζην νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κεηαμχ άιισλ ε εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ θαη ν αξηζκφο 

ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο πνπ εθδφζεθε γηα ηε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ πνπ αθνξά απηφ. Σν ηηκνιφγην 

εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ή ηελ έλαξμε ηεο απνζηνιήο ησλ αγαζψλ ζηνλ παξαιήπηε, θαηά 

πεξίπησζε. Καη’ εμαίξεζε, φηαλ γηα ηε δηαθίλεζε έρεη εθδνζεί δειηίν απνζηνιήο, ην ηηκνιφγην κπνξεί λα 

εθδνζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν θαη εηδηθφηεξα, εθφζνλ αγνξαζηήο ησλ αγαζψλ είλαη εκεδαπφ λνκηθφ 

πξφζσπν κε επηηεδεπκαηίαο (π.ρ. Γήκνο), κέρξη ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κέζα ζηελ νπνία 

έγηλε ε παξάδνζε ή ε απνζηνιή ησλ αγαζψλ (βι. πξάμεηο VII Σκ. Δι.πλ. 13 θαη 169/2008, 180, 439 

/2010, 73/2011). Πιελ, φκσο, ε έθδνζε ηνχηνπ ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο παξάδνζεο ή ηεο έλαξμεο 

απνζηνιήο ησλ αγαζψλ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί δειηίν απνζηνιήο, δελ αζθεί 

επηξξνή ζηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ηεο δαπάλεο, δηφηη κπνξεί κελ λα επηζχξεη ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ εθ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ θνξνινγηθψλ αξρψλ, δελ νδεγεί φκσο ζε 

αθπξφηεηα ηνπ ηηκνινγίνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θαζηζηά κε λφκηκε ή αλχπαξθηε ηελ αμίσζε ηνπ 

δηθαηνχρνπ επηηεδεπκαηία, αθνχ ην ηηκνιφγην εμαθνινπζεί λα απνηειεί λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ εθθαζάξηζεο 

θαη εληαικαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (πξβι. Πξάμεηο VII Σκ. 74, 103, 104/2011). Σν δε δειηίν 
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απνζηνιήο, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη, κεηαμχ άιισλ ζηνηρείσλ, ε αθξηβήο ψξα παξάδνζεο ή έλαξμεο ηεο 

απνζηνιήο θαη ε εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ, ζπλνδεχεη ηα δηαθηλνχκελα αγαζά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδξνκήο απφ ηνλ ηφπν έλαξμεο ηεο δηαθίλεζεο κέρξη ηνλ ηφπν παξάδνζεο ή πξννξηζκνχ θαη 

επηδεηθλχεηαη άκεζα ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν, ζπληζηά απνθιεηζηηθψο θαη κφλν θνξνινγηθφ ζηνηρείν, θαη, 

επνκέλσο, ε χπαξμε ή κε απηνχ δελ ζπλάπηεηαη κε ηε λνκηκφηεηα ηεο δεκφζηαο δαπάλεο νχηε απνηειεί 

δηθαηνινγεηηθφ απηήο (άιισζηε, δελ πξνβιέπεηαη σο ηέηνην ζην β.δ/γκα ηεο 17 Μαΐνπ/15 Ηνπλίνπ 1959 

«Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») [βι. Πξάμε VII Σκ. 426/2010, 

IV Σκ. 130/2007]. Πεξαηηέξσ, νχηε απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, νχηε απφ άιιε δηάηαμε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο, ζπλάγεηαη απαγφξεπζε ηνπ εηεξνρξνληζκνχ θαηά ηε ζχληαμε ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ 

εμφθιεζε πξνκεζεηψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πξσηφθνιια παξαιαβήο, θαζψο 

θαη ηα, θαηά πεξίπησζε, πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θνξνινγηθά ζηνηρεία, ζην 

κέηξν πνπ δελ αλαηξέπεηαη ε αθξίβεηα ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ βεβαηψλνληαη ζ’ απηά, νχηε 

αλαθχπηνπλ βάζηκεο ακθηβνιίεο γηα ην φηη ππήξμε βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ (Κι.VII Tκ. 

36/2012, πξβι. Πξάμε IV Σκ. 244/2011). 

Ννκίκσο αλαγλσξίδεηαη ε αμίσζε ησλ πξνκεζεπηψλ, θαζψο πξνζθνκίδνληαη ηα ηηκνιφγηα, ηα νπνία 

απνηεινχλ λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ ηεο εληειιφκελεο δαπάλεο, παξά ηελ έθδνζή ηνπο ζε ρξφλν 

κεηαγελέζηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ. 186/1992, ε νπνία κπνξεί λα επηζχξεη 

ηελ επηβνιή θνξνινγηθψλ θπξψζεσλ απφ κέξνπο ησλ νξγάλσλ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., ζην πιαίζην ηεο 

ζχιιεςεο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο, πιελ φκσο δελ ζπλεπάγεηαη δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο, σο εθ ηνχηνπ 

δελ ζίγεηαη ην θχξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηνινγεηηθνχ θαη θαη’ επέθηαζε ε θαλνληθφηεηα ηεο 

ειεγρφκελεο δαπάλεο (βι. ζρεη. Πξάμεηο IV Σκήκαηνο 50/1999, 153/2006, 23/2008, VII Σκ. 74, 103, 

104/2011, Κι.VII Tκ. 36/2012). Δπηπιένλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ελ πξνθεηκέλσ ηηκνιφγηα δελ απαηηείηαη, 

γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ πιεξσκή ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ ε χπαξμε δειηίνπ απνζηνιήο, ην νπνίν 

ζπληζηά απνθιεηζηηθά θαη κφλν θνξνινγηθφ ζηνηρείν, δεδνκέλνπ φηη ε απαίηεζε ηνπ πηζησηή 

απνδεηθλχεηαη απφ ην ηηκνιφγην, κε απαηηνπκέλνπ, γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο νηθείαο δαπάλεο, ηνπ 

αληηζηνίρνπ δειηίνπ απνζηνιήο, νχηε είλαη, ζπλεπψο, ειεγθηέα απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ε κε λφκηκε 

έθδνζε απηνχ, αθνχ ην ηειεπηαίν, θαηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ, δελ ππνθαζηζηά ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ (Πξάμεηο VII Σκ. 426/2010, Κι.VII Tκ. 36/2012). 

 

Αξηζκ. 87/2006, 405/2009, 187/2011 θαη 99/2012 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Με θαλνληθή ε δαπάλε αμίαο άλσ ησλ 2.500,00 επξψ, εθφζνλ δελ πξνζθνκίδεηαη, σο δηθαηνινγεηηθφ ηνπ 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, ε ζρεηηθή ζχκβαζε (άξζξν 80 ηνπ Ν. 2362/1995). 

 

Αξηζκ. 117/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ εθθαζάξηζε θάζε δαπάλεο, κε ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε πξσηφηππσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
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Αξηζκ. 2, 270/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

χκθσλα κε ην Π.Γ. 166/2003, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε, ην χςνο ηνπ 

νθεηιφκελνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο απφ ηνλ Ο.Σ.Α. ινγαξηαζκνχ 

απφ ηελ εθηέιεζε δεκνηηθνχ έξγνπ, πξνκήζεηαο, θιπ. ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην πνπ εθαξκφδεη ε 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ζηελ πην πξφζθαηε θχξηα πξάμε αλαρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ πξψηε εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ νηθείνπ εμακήλνπ, πξνζαπμεκέλν θαηά 

επηά (7) εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. Ζ ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηφθσλ ππεξεκεξίαο αξρίδεη 

απφ ηελ επνκέλε ηεο παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ παξέιεπζε 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ιήγεη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ 

ηελ εμφθιεζή ηνπ. 

 

Αξηζκ. 51/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο ινγαξηαζκνχ ζρεηηθνχ κε ηελ εθηέιεζε δεκνηηθνχ έξγνπ, ε 

νπνία δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, πιένλ ηνπ δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, νθείιεηαη, 

εθφζνλ ππνβιεζεί φριεζε θαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο, ηφθνο ππεξεκεξίαο. κσο, γηα λα 

θαηαβιεζεί ν ηφθνο ππεξεκεξίαο πξέπεη απαξαίηεηα λα κε θέξεη επζχλε ν νθεηιέηεο Ο.Σ.Α., πξνυπφζεζε 

πνπ δελ ηζρχεη φηαλ ε θαζπζηέξεζε ηεο πιεξσκήο ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ νηθείνπ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί ν ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελνο 

πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο εληειιφκελεο κε απηφ δαπάλεο, γηα ηελ νπνία δελ θέξεη επζχλε ν 

Γήκνο.  

 

Αξηζκ. 251/2010 θαη 171/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Ζ απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ δελ ζπληζηά δηθαηνινγεηηθφ εθθαζάξηζεο, αιιά εμφθιεζεο ηεο ακνηβήο, 

ε νπνία πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζηνλ ηακία θαηά ην ρξφλν είζπξαμεο ηεο ακνηβήο θαη φρη θαηά ην ζηάδην 

ηεο εθθαζάξηζεο θαη επνκέλσο εθθεχγεη ηνπ ειέγρνπ ηνπ Δπηηξφπνπ.  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζην έληαικα, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ν 

αξκφδηνο ηακίαο θαη λα απαηηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ απνδείμεσλ θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ ηίηισλ 

πιεξσκήο. 

 

Αξηζκ. 117, 177/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ο ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ θαηά ησλ Ο.Σ.Α., νη νπνίεο κπνξεί λα ζπλίζηαληαη ζε θάζε είδνπο 

ρξεκαηηθή αμίσζε, πιελ εθείλσλ γηα απνδνρέο ή θάζε άιιεο θχζεσο απνιαβέο πνπ θαηαβάιινληαη σο 

αληάιιαγκα ηεο παξερφκελεο απφ ην κηζζσηφ εξγαζίαο ή γηα απνδεκηψζεηο πνπ νθείινληαη απφ 

παξάλνκεο πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ησλ Ο.Σ.Α ή απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ, 

ππφθεηηαη ζε πεληαεηή παξαγξαθή, εάλ απφ άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε δελ νξίδεηαη κηθξφηεξνο ρξφλνο 

παξαγξαθήο, ε νπνία αξρίδεη απφ ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν γελλήζεθε ε αμίσζε θαη 

ήηαλ δπλαηή ε δηθαζηηθή ηεο επηδίσμε (βι. 87/2012, 1/2006 πξάμεηο VII Σκήκαηνο). 
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Γηαθνπή ηεο παξαγξαθήο επέξρεηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα πιεξσκή ζην δήκν, 

θαζψο θαη κε ηελ έθδνζε ηίηινπ πιεξσκήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, απφ ηελ απάληεζε ηνπ δήκνπ, ή απφ 

ηελ παξέιεπζε εμακήλνπ απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο (ζε πεξίπησζε κε απάληεζεο ηνπ δήκνπ) θαζψο θαη 

απφ ηελ έθδνζε ηίηινπ πιεξσκήο, αξρίδεη λέα παξαγξαθή, νκνεηδήο, ε λέα δε παξαγξαθή κπνξεί λα 

δηαθνπεί κε ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο, φπσο κε ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο θαη ζπλεπψο κε ηελ εθ λένπ έθδνζε 

ηίηινπ πιεξσκήο (19/2001 πξάμε IV Σκήκαηνο). 

 

Αξηζκ. 31/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 276 παξ. 2 ηνπ λ. 3463/20006 θαη 90, 91 θαη 93 ηνπ λ. 

2362/1995 πξνθχπηεη φηη ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ θαηά ησλ Ο.Σ.Α., νη νπνίεο κπνξεί λα 

ζπλίζηαληαη ζε θάζε είδνπο ρξεκαηηθή αμίσζε, πιελ εθείλσλ γηα απνδνρέο ή θάζε άιιεο θχζεσο 

απνιαβέο πνπ θαηαβάιινληαη σο αληάιιαγκα ηεο παξερφκελεο απφ ην κηζζσηφ εξγαζίαο ή γηα 

απνδεκηψζεηο πνπ νθείινληαη απφ παξάλνκεο πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ησλ Ο.Σ.Α ή απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί 

αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ, ππφθεηηαη ζε πεληαεηή παξαγξαθή, εάλ απφ άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε δελ 

νξίδεηαη βξαρχηεξνο ρξφλνο παξαγξαθήο, ε νπνία αξρίδεη απφ ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαηά ην 

νπνίν γελλήζεθε ε αμίσζε θαη ήηαλ δπλαηή ε δηθαζηηθή ηεο επηδίσμε (πξβι. πξάμεηο. VII Σκ. 28/2013, 

87/2012, 1/2006). Δμάιινπ, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 11 ηνπ λ. 1418/1984, 52, 53. 

54 θαη 55 ηνπ π.δ/ηνο 609/1985, πξνθχπηεη φηη ε πεληαεηήο παξαγξαθή ηεο αμίσζεο ηνπ εξγνιάβνπ γηα 

ηελ θαηαβνιή ηεο, θαηά ηε ζχκβαζε, νθεηιφκελεο ακνηβήο ηνπ αξρίδεη απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά ην 

νπνίν ζπληειέζζεθε ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, είηε απηή δηελεξγήζεθε απφ ηελ επηηξνπή κε ηε 

ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ (πξαγκαηηθή παξαιαβή) είηε έγηλε απηνδηθαίσο (πιαζκαηηθή παξαιαβή). 

Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδηθαίσο εάλ παξέιζεη άπξαθην δίκελν απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο ηνπ έξγνπ θαη πάλησο κεηά ηελ πάξνδν 30 εκεξψλ απφ ηφηε πνπ 

ν αλάδνρνο ζα απεπζχλεη πξνο ηελ ππεξεζία εηδηθή πξνο ηνχην φριεζε, ρσξίο ηελ νπνία δελ επέξρεηαη 

ε ζπληέιεζε ηεο (πιαζκαηηθήο) νξηζηηθήο παξαιαβήο (βι. πξάμε VII Σκ. Δι.πλ. 74/2006, πξβι. πξάμεηο 

VII Σκ. Δι.πλ. 87/2012, Η Σκ. Δι.πλ. 271, 388/1992 θαη απ. ηΔ 3489, 4195/1996). 

Δθφζνλ δελ πξνθχπηεη φηη έρνπλ ζπληαρζεί πξσηφθνιια νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ έξγσλ, ελψ, 

πεξαηηέξσ, δε ζπληξέρεη πεξίπησζε ζπληέιεζεο απηνδίθαηεο παξαιαβήο ηνπο, αθνχ, αλεμαξηήησο ηνπ 

ρξφλνπ ιήμεσο ηεο εγγχεζεο ησλ έξγσλ απηψλ δελ έγηλε εηδηθή φριεζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο πξνο 

δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο, νη αμηψζεηο ηνπ αλαδφρνπ δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε παξαγξαθή, 

δεδνκέλνπ φηη δελ έιαβε ρψξα ην γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ έλαξμε απηήο δειαδή ε ζπληέιεζε ηεο –

πξαγκαηηθήο ή πιαζκαηηθήο – νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ έξγσλ. 

 

Αξηζκ. 40/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ απφδεημε δαπάλεο, πνπ εμέδσζε ν Γήκνο γηα ηελ θαηαβνιή ακνηβήο (7.000,00 €) ζε κνπζηθφ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο δεκνηηθήο ρνξσδίαο, απνηειεί λφκηκν θνξνινγηθφ ζηνηρείν, απφ ην νπνίν ζαθψο 

πξνθχπηεη ην δηθαίσκα ηνπ πηζησηή ηνπ Γήκνπ θαηά βάζε θαη πνζφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, εθφζνλ δελ 
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ακθηζβεηείηαη απφ ην Γήκν ε απαιιαγή ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ εληάικαηνο απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο 

ζεσξεκέλεο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ, απνηειεί λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ εθθαζάξηζεο ηεο δαπάλεο 

πνπ δχλαηαη λα επηζπλαθζεί ζην θξηλφκελν ρξεκαηηθφ έληαικα. 

 

Αξηζκ. 91/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Πνιηηηζηηθνχ θαη Αζιεηηθνχ Κέληξνπ, αλέζεζε απεπζείαο ζε 

θαζεγεηέο ηελ παξάδνζε εληαηηθψλ καζεκάησλ παξαδνζηαθνχ θαη κνληέξλνπ ρνξνχ ζε ελήιηθεο, 

εθήβνπο θαη παηδηά, έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 20.000,00 επξψ. 

Νφκηκα, σο δηθαηνινγεηηθφ ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ επηζπλάπηνληαη απνδείμεηο δαπαλψλ θαη φρη 

απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη απνδείμεηο δαπαλψλ, πνπ εμέδσζε ην Ν.Π.Γ.Γ., απνηεινχλ λφκηκν 

θνξνινγηθφ ζηνηρείν, απφ ηηο νπνίεο ζαθψο πξνθχπηεη ην δηθαίσκα ηνπ θάζε πηζησηή ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαηά βάζε θαη πνζφ, θαζψο θαη λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ εθθαζάξηζεο ηεο δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 385/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηερληθήο κειέηεο, ε νπνία εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 3316/2005, 

δηελεξγνχληαη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ππέξ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. 2%, Σ.Δ.Δ. 2% θαη Δ.Μ.Π. 1%, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κειέηε πνπ δελ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, 

κεηά ηνπ αλαινγνχληνο ραξηνζήκνπ. 

 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ - ΑΗΡΔΣΩΝ 

 

Αξηζκ. 226/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δξγαδφκελνο Γήκνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα κεηαηαρζεί, χζηεξα 

απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ζε θελή ζέζε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ αλψηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, αληίζηνηρεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πνπ θαηέρεη, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ θαη νη ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο (ζπκπιήξσζε ππεξεζίαο δχν εηψλ, άξζξν 79 παξ. 2 ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ). Δάλ δελ ππάξρεη ηέηνηα θελή ζέζε πξνζσπηθνχ, ε κεηάηαμε 

γίλεηαη ζε ζπληζηψκελε κε ηελ πξάμε κεηάηαμεο πξνζσπνπαγή ζέζε εηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ πνπ θαηέρεη ν κεηαηαζζφκελνο ή παξεκθεξνχο κε ηνπο ππάξρνληεο θιάδνπο κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ κε δέζκεπζε θελήο ζέζεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ. Δμάιινπ, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 35 

παξ. 5 ηνπ λ. 4024/2011 ν λνκνζέηεο πξνέβιεςε ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν 

κεηαηαζζφκελνο ππάιιεινο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη θελή νξγαληθή ζέζε, γηα λα 

κεηαηαρζεί ζε απηή, εηζάγνληαο εμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα φηη ε κεηάηαμε πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θελήο 

νξγαληθήο ζέζεο. Χζηφζν, ζηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο κεηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ δελ ζπληξέρεη ν αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο ζέζπηζεο ηεο εμαηξεηηθήο απηήο 

δηάηαμεο, δεδνκέλνπ φηη ν λνκνζέηεο έρεη ήδε πξνβιέςεη ηε δπλαηφηεηα κεηάηαμεο δεκνηηθνχ ππαιιήινπ 
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ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε ζέζε αλψηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, αθφκε θαη φηαλ δελ 

πθίζηαηαη θελή νξγαληθή ζέζε, ζεζπίδνληαο φκσο ηελ ππνρξέσζε δέζκεπζεο θελήο ζέζεο κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 68 παξ. 1 ηνπ λ. 4002/2011 ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο κεηάηαμεο πξνεγείηαη 

ππνρξεσηηθψο έγθξηζή ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ ηεο ΠΤ 33/2006 (εδάθην α΄). Σν πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4002/2011, ηίζεηαη γεληθά, θαη κάιηζηα κε αλαθνξά ζε 

γεληθέο ή εηδηθέο ξπζκίζεηο, ρσξίο πεξηνξηζκφ ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο κεηαηάμεσλ θαη’ αληίζεζε πξνο 

άιιεο.  

Ζ εληειιφκελε κε ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα δαπάλε δελ είλαη λφκηκε, δηφηη ε κεηάηαμε ησλ ππαιιήισλ 

έπξεπε λα γίλεη ζε ζπληζηψκελεο κε ηηο πξάμεηο κεηάηαμεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο κε ηαπηφρξνλε 

δέζκεπζε δχν θελψλ ζέζεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 183 

ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ θαη φρη κε κεηαθνξά ηεο θαηερφκελεο απφ απηέο ζέζεηο 

θαη’ επίθιεζε ηνπ κε εθαξκνζηένπ ελ πξνθεηκέλσ άξζξνπ 35 παξ. 5 ηνπ λ. 4024/2011, ε εθαξκνγή ηνπ 

νπνίνπ είρε σο απνηέιεζκα λα παξακείλνπλ θελέο νη δχν νξγαληθέο ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ΠΔ 

Γηνηθεηηθνχ.  

Πεξαηηέξσ, είλαη κε λφκηκεο θαη γηα ην ιφγν φηη δελ εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 

33/2006. Ζ δε εγθχθιηνο 10203/19.3.2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ αιιά θαη ε πξνγελέζηεξε 

ΓΗΓΑΓ/Φ.48/49/νηθ. 25958/15.12.2011 ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, κε ηηο νπνίεο πεξηνξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 1 ηνπ λ. 4002/2011 

θαηά ην φηη δελ θαηαιακβάλεη κεηαηάμεηο ακνηβαίεο ή εληφο ηεο ίδηαο ππεξεζίαο, εηζάγνπλ αλεπηηξέπησο 

λένπο θαλφλεο δηθαίνπ, κε επαγφκελνπο έλλνκεο ζπλέπεηεο, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ έγγξαθα παξνρήο 

νδεγηψλ εζσηεξηθήο θχζεο πνπ δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί, ζηεξνχκελεο, γηα ην ιφγν απηφ, δεζκεπηηθήο 

ηζρχνο.  

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, νη εληειιφκελεο δαπάλεο είλαη κε λφκηκεο θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα 

πιεξσκήο δελ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ. 

 

Αξηζκ. 4/2009 Πξάμε I Σκήκαηνο 

Με λφκηκα δηελεξγήζεθε ε κεηάηαμε κνλαδηθνχ ππαιιήινπ ηνπ θιάδνπ ΠΔ3 Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ 

Γήκνπ ζε άιινλ Ο.Σ.Α., θαηά ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3584/2007.  

 

Αξηζκ. 121, 239/2012, 20/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII 

Σκήκα 

Ζ πξνβιεπφκελε απνδεκίσζε απφιπζεο, πνπ ιακβάλνπλ νη απνρσξνχληεο εξγαδφκελνη (κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ππάιιεινη ή εξγάηεο), κεηαμχ άιισλ θαη ησλ Γ.Δ.Τ.Α., δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ην πνζφ ησλ 15.000,00 επξψ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί κε δηαηάμεηο ..Δ, πνπ νξίδνπλ 

δηαθνξεηηθά (βι. Δι.πλ. I Σκ. Πξαμ. 94/2012, Δθ.Αζ. 10568/1989, Οινκ. ηΔ 665/74). 
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Αξηζκ. 182/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηηο απνδνρέο ηνπ ζπληαμηνδνηνχκελνπ εξγαδνκέλνπ, ηα επηδφκαηα 

ενξηψλ θαη αδείαο, πξνζαπμάλνληαο, αληηζηνίρσο, ηελ απνδεκίσζε ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ θαηά 1/6, δηφηη 

ηα σο άλσ επηδφκαηα δελ ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ πεξηνξηζηηθά αλαθεξνκέλσλ επηδνκάησλ πνπ 

ρνξεγνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α., βάζεη ηεο ζπλαθζείζαο κεηαμχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. θαη ηνπ 

σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ απηήο, επηρεηξεζηαθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

 

Αξηζκ. 42/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη ππάιιεινη ησλ Γ.Δ.Τ.Α. κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, φηαλ ζπκπιεξψλνπλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε ζχληαμεο, κπνξνχλ λα απνιχνληαη απφ ηελ ππεξεζία ιακβάλνληαο θαηά 

ηελ απνρψξεζή ηνπο απνδεκίσζε απφιπζεο απφ ηελ επηρείξεζε, ν θαζνξηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο νπνίαο 

ζπλαξηάηαη πξνο ην ρξφλν ζπλερνχο ππεξεζίαο ηνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε, ζε θάζε πεξίπησζε φηη ε 

εξγαζηαθή ζρέζε είρε ηνπιάρηζηνλ εηήζηα δηάξθεηα. Δλφςεη, δε, ηεο εηδηθήο θχζεο ηεο απνδεκίσζεο απηήο, 

πνπ δελ έρεη κηζζνινγηθφ αιιά πξνλνηαθφ ραξαθηήξα (βι. Δ.. Σκ. Η Πξάμε 177/2012, Κιηκ. ζην Η Σκήκα, 

Πξάμεηο 145, 143/2013, πξβι. Απνθ. Α.Π. 166/1994, 1362/1990, 880/1982, Δθ.Αζ. 5423/2003, ηΔ 

2760/1999, 2076/1998) θαη παξέρεηαη ζην πιαίζην ηεο κέξηκλαο ηεο εξγνδφηξηαο Γ.Δ.Τ.Α. ππέξ ησλ 

απνιπνκέλσλ ππαιιήισλ ηεο, νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο πξέπεη λα 

εξκελεχνληαη ζηελά. πλεπψο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη ξεηψο δηαθνξεηηθά, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο 

ελ ιφγσ απνδεκίσζεο, ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ε ζπλερήο ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ ζηε Γ.Δ.Τ.Α. θαη δελ 

πξνζκεηξάηαη ε πξνυπεξεζία ηνπ ζε άιιν θνξέα.  

Με λνκίκσο ζπλππνινγίζηεθε ε πξνυπεξεζία ηνπ ππαιιήινπ ζηνλ Ο..Δ. γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 

απνδεκίσζεο ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπ θαηφπηλ πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ ππαιιήινπ κε 

ηελ Γ.Δ.Τ.Α. δελ ππεξέβε ην έλα έηνο, απηφο δελ εδηθαηνχην απνδεκίσζε ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο ηνπ. 

 

Αξηζκ. 159/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε λ.π.η.δ. πνπ αλήθνπλ ζε Ο.Σ.Α., 

εθφζνλ ζπληξέμνπλ, έσο ηελ 31.12.2013, ζην πξφζσπφ ηνπο νη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ιήςε 

πιήξνπο ζχληαμεο, ηίζεληαη απηνδηθαίσο, απφ 1.1.2012, ζε εξγαζηαθή εθεδξεία, κέρξη ηε ιχζε ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο ηνπο, ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Σν πξνζσπηθφ πνπ εληάζζεηαη ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο 

εθεδξείαο ζπλερίδεη λα ιακβάλεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ θαη, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ 

εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο, κέρξη 24 κήλεο, απφ ηελ έληαμή ηνπ ζην θαζεζηψο απηφ, απνδνρέο ίζεο κε ην 60% 

ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ πνπ ειάκβαλε θαηά ην ρξφλν εηζφδνπ ηνπ ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο. Ζ 

έληαμε ζην θαζεζηψο απηφ ινγίδεηαη σο πξναλαγγειία απφιπζεο, γηα ην ιφγν δε απηφ νη απνδνρέο πνπ 

θαηαβάιινληαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εθεδξείαο, ζπκςεθίδνληαη κε ηελ απνδεκίσζε ιφγσ 

απφιπζεο πνπ ηπρφλ νθείιεηαη θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο. Χο απνδεκίσζε δε  
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απφιπζεο λνείηαη εθείλε πνπ θαηαβάιιεηαη ιφγσ ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, 

θαζφζνλ ζε θάζε πεξίπησζε ε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ζπκπίπηεη κε ηε ιχζε ηεο 

ζρέζεο εξγαζίαο ηνπο, ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.  

Δπνκέλσο, κε ηηο θαηαβιεζείζεο θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα απνδνρέο, ζπκςεθίδεηαη ε νθεηιφκελε κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2112/1920 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3198/1955 απνδεκίσζε 

απφιπζεο - ζπληαμηνδφηεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε πξνβιεπφκελε απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ή 

θαλνληζκνχ ή ζχκβαζεο, θχξηα ή πξφζζεηε απνδεκίσζε ιφγσ απνρψξεζεο ή απφιπζεο, φπσο ην πνζφ 

απηψλ πεξηνξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 2 θαη 3 παξ. 1 ηνπ α.λ. 173/1967 θαη 1 παξ.1 ηνπ 

λ.δ/ηνο 618/1970 θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη, φζνλ αθνξά ηελ θχξηα απνδεκίσζε ην πνζφ ησλ 

15.000,00 επξψ θαη πνζνζηφ 15% απηήο φζνλ αθνξά ηελ πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

 

Αξηζκ. 264/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη Γ.Δ.Τ.Α. απνηεινχλ κελ λ.π.η.δ, πνπ δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη δελ 

αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φκσο, δελ απνηεινχλ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη α) 

επηδηψθνπλ ζθνπφ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (χδξεπζε, απνρέηεπζε), δεδνκέλνπ φηη παξέρνπλ αγαζά 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, β) νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηνπο 

ππφθεηληαη είηε ζε επνπηεία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, είηε ζε έγθξηζε ηνπ 

αλσηέξσ νξγάλνπ ή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γ) ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ νξίδνληαη 

απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Δπνκέλσο, νη Γ.Δ.Τ.Α., πνπ απνηεινχλ δεκνηηθέο 

επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ θαη δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, εκπίπηνπλ ζηηο 

ξπζκίζεηο ηεο πεξ. 12 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012. 

Μεηά ηελ έληαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζην θεθάιαην Γεχηεξν ηνπ λ. 4024/2011, δειαδή απφ 

1.1.2013 ζε βαζκνχο, πξαγκαηνπνηείηαη λένο ππνινγηζκφο ησλ απνδνρψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ 

1.1.2013 απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ θαη θαηφπηλ ζπγθξίζεσο ησλ απνδνρψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

κε ηηο απνδνρέο πνπ είραλ δηακνξθσζεί ηνλ ηειεπηαίν κήλα πξηλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ 

θεθαιαίνπ, δειαδή ηελ 31ε.12.2012. ε πεξίπησζε δε αχμεζεο ή κείσζεο ησλ απνδνρψλ πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηελ ελ ιφγσ ζχγθξηζε εθαξκφδεηαη ην άξζξν 29 ηνπ λ.4024/2011 (βι. ζρεηηθή εγθχθιην ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο κε αξηζκ. πξση. 

2/85127/0022/22.11.2012). Ζ δε ζχγθξηζε ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ 

ηελ 1ε.1.2013, δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηηο δηακνξθσζείζεο ηελ 31ε.10.2011 απνδνρέο, θαζφζνλ κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4024/2011 είρε πξνθχςεη λένο ππνινγηζκφο ησλ απνδνρψλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ην δε άξζξν απηφ έπαςε λα ηζρχεη φρη αλαδξνκηθά αιιά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

πεξ. 12 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4093/2012, δειαδή απφ 

ηελ 1ε.1.2013. 

ζνλ αθνξά δε ηε βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. απηή πξαγκαηνπνηείηαη 

κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.4024/2011. Με ηελ ηειεπηαία απηή 

δηάηαμε ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ζηνπο βαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο, πνπ 
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ππεξεηνχλ, θαη ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ηνπο ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

είρε αλαγλσξηζηεί κέρξη 31.12.2012 γηα ηε βαζκνινγηθή ή ηε κηζζνινγηθή θαηάηαμε θαη εμέιημή ηνπο. 

Δλφςεη απηψλ, ν ήδε αλαγλσξηζζείο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζην δεκφζην ή 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, βάζεη ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ησλ ηζρχνλησλ Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, 

ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε βαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε (πξβι. Δι.πλ. Κιηκ. ζην I Σκ. 33/2012 θαη ζρεηηθή 

εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Καηάζηαζεο πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε αξηζκ. Πξση. ΓΗΓΑΓ-ΓΗΠΗΓΓ/νηθ. 29605/12.12.2012 ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε θαηάηαμε φισλ ησλ ππαιιήισλ ζε λένπο βαζκνχο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ ρξφλν 

ππεξεζίαο θαη ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο πνπ έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί κέρξη 31.12.2012, ηπρφλ δε 

πξνυπεξεζία πνπ δελ έρεη αλαγλσξηζηεί κέρξη ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία ζα αλαγλσξηζηεί κεηά ηελ 

θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ζε λένπο βαζκνχο ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

λ.4024/2011 θαη κέρξη επηά (7) έηε θαη’ αλψηαην φξην). Δλφςεη απηψλ, ν ήδε αλαγλσξηζκέλνο ρξφλνο 

πξνυπεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε βαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 

λ.4024/2011. Σέινο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4024/2011 νη 

ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζε αλψηεξε θαηεγνξία ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, πνπ θαηέρνπλ, 

θαηαηάζζνληαη ζηνπο βαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο, πνπ αλήθνπλ, κε πξνζζήθε πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ 

ηειηθή θαηάηαμε ηνπο ηξία (3) έηε (βι. γλσκ. ΝΚ 101, 54/2013). 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α. ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ ηεο πεξ. 12 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο 

παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4093/2012, σο εθ ηνχηνπ, ε κηζζνδνζία ηνπ ελ ιφγσ 

πξνζσπηθνχ έπξεπε λα ππνινγηζζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεχηεξνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 4024/2011, 

φπσο ηζρχεη γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ Ο.Σ.Α θαη κε πξνζκέηξεζε 

ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπο. Ζ ζχγθξηζε, φκσο, ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα γίλεη κε ηηο 

απνδνρέο πνπ ειάκβαλε ζηηο 31.12.2012. 

 

Αξηζκ. 179/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε ρνξήγεζε ζε απνρσξνχληεο, ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο εξγαδνκέλνπο κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν απνδεκίσζεο, 

θαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. εηδηθφ κεληαίν βνήζεκα, ίζν κε ην 1/10 ησλ ζπλνιηθψλ 

κεληαίσλ απνδνρψλ θαηά ηελ εκέξα απνρψξεζήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία.  

Ζ παξνρή απηή ζπληζηά πξφζζεηε απηνηειή απνδεκίσζε πέξαλ εθείλεο ηνπ λ.2120/1920 θαη ππφθεηηαη 

ζηνλ ηηζέκελν κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ α.λ. 173/1967 πεξηνξηζκφ. Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, νη 

εληειιφκελεο δαπάλεο, θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ην αλψηαην φξην πξφζζεηεο απνδεκίσζεο ησλ 

2.250 επξψ πνπ ζέηεη ε σο άλσ δηάηαμε (15.000 επξψ x 15%= 2.250 επξψ) γηα ηνλ θαζέλα απφ ηνπο 

θεξφκελνπο σο δηθαηνχρνπο, δελ είλαη λφκηκεο θαη ηα επίκαρα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο δελ πξέπεη 

λα ζεσξεζνχλ. 
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Αξηζκ. 205/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. εγθξίζεθε, θαη’ επίθιεζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηεο 44/1996 Γηαηηεηηθήο 

Απφθαζεο, ε ρνξήγεζε ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο επηδφκαηνο ζηνιήο έηνπο 2012, ην 

χςνο ηνπ νπνίνπ νξίζηεθε εληαία, αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδηθφηεηα θαη ηε ζέζε εξγαζίαο θάζε εξγαδνκέλνπ, 

ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 800,00 επξψ. Με ηελ θαηαβνιή ηνπ αλσηέξσ επηδφκαηνο δελ επέξρεηαη 

ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ κεληαίσλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηεγνξίαο θάζε 

εξγαδνκέλνπ, νχηε ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ κέζνπ θαηά θεθαιή κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, 

θαζφζνλ ην κέζν κεληαίν θαηά θεθαιή κηζζνινγηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο ζηηο 31.12.2009 αλεξρφηαλ 

ζην πνζφ ησλ 3.857,28 επξψ (ζχλνιν δαπαλψλ κηζζνδνζίαο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 9.951.776,65 επξψ : 

215 εξγαδφκελνη = 46.287,33 επξψ : 12 κήλεο = 3.857,28 επξψ), ην δε κέζν κεληαίν κηζζνινγηθφ θφζηνο 

ηεο επηρείξεζεο ην έηνο 2012 αλέξρεηαη ζε 2.394,46 επξψ (ζχλνιν δαπαλψλ κηζζνδνζίαο έκκηζζνπ 

πξνζσπηθνχ 5.258.234,90 επξψ : 183 εξγαδφκελνη = 28.733,53 επξψ : 12 κήλεο = 2.394,46 επξψ), 

δειαδή είλαη θαηψηεξν απφ ην 65% ηνπ αληίζηνηρνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, φπσο απηφ είρε δηακνξθσζεί 

θαηά ηελ 31.12.2009 (3.857,28 επξψ Υ 65% = 2.507,23 επξψ).  

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη λνκίκσο ρνξεγήζεθε ζηνπο δηθαηνχρνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ην επίδνκα 

ζηνιήο γηα ην έηνο 2012 θαη, ζπλεπψο, ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε.  

 

Αξηζκ. 83/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ 1.1.2013, νη θαηαβαιιφκελεο ζην πξνζσπηθφ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. κεληαίεο απνδνρέο θαζνξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ην ζεζπηζζέλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γεχηεξνπ ηνπ λ.4024/2011 κηζζνιφγην, κε 

ην νπνίν, θαζνξίδνληαη, θαηά πιήξεο θαη εμαληιεηηθφ ζχζηεκα, νη θαηαβαιιφκελεο, ζην πξνζσπηθφ φισλ 

ησλ ππαγφκελσλ ζ' απηφ θνξέσλ, ακνηβέο, θαη απνηεινχληαη απφ ην βαζηθφ κηζζφ, ζχκθσλα κε ηελ 

έληαμε ηνπ ζην πξνβιεπφκελν ζχζηεκα βαζκνινγηθήο θαηάζηαζεο, θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην ελ ιφγσ 

κηζζνιφγην επηδφκαηα, θαηαξγνχκελνπ ηνπ κέρξη ηφηε ηζρχνληνο, δπλάκεη ησλ ζρεηηθψλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, κηζζνινγηθνχ θαζεζηψηνο πνπ θαζφξηδε ηηο απνδνρέο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ 

θαη, ζπλαθφινπζα, θαηαξγνχκελσλ θαη φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο ελ ιφγσ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

επηδνκάησλ, πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα δηαηεξνχκελα, κε ην πξνπαξαηεζέλ άξζξν 30 παξ. 1, 

επηδφκαηα, ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο (πξβι. Οι. Δι.πλ., πξαθη. 21εο Γελ.πλ./13.11.2013, ζέκα Β΄). 

Με λφκηκε ε θαηαβνιή ζε δεθαηξείο (13) κνλίκνπο ππαιιήινπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ 

επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο «επηδφκαηνο επηθπιαθήο», δηφηη, απφ 1.1.2013, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζεζπηζζέληνο κε ην λ.4024/2011 εληαίνπ κηζζνινγίνπ, ε ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ 

κηζζνινγηθήο παξνρήο έρεη θαηαξγεζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 παξ. 1 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (πξβι. ηΔ 

2307/2014). 

 

Αξηζκ. 206/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Με απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. εγθξίζεθε, αληηζηνίρσο, ε ρνξήγεζε ζε φινπο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο επηδφκαηνο έλδπζεο πνζνχ 64.000 δξρ. αλά εμάκελν θαζψο θαη ε 

ζπλέρηζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο απηνχ κε αχμεζε 15% αλά δηεηία.  

Γηα ηελ παξνρή εηδψλ έλδπζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηζρχνπλ, εθφζνλ ν ππάξρεη ππέξβαζε 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 παξ. 4 ηνπ λ. 4024/2011 κεγέζνπο, νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 8 ηεο απφ 28.5.2009 Κιαδηθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο ηεο Π.Ο.Δ. – Γ.Δ.Τ.Α., ε νπνία 

θαηηζρχεη σο εηδηθή ηεο Κ.Τ.Α. 53361/2006. Δηδηθφηεξα, ζην σο άλσ άξζξν ηεο Κιαδηθήο πιινγηθήο 

χκβαζεο πξνβιέθζεθε ε ρνξήγεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ Γ.Δ.Τ.Α., αδηαθξίησο ηεο εηδηθφηεηαο 

απηψλ, εηδψλ έλδπζεο, ε αμία ησλ νπνίσλ κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ θαη ζε ρξήκα. 

Ζ εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε είλαη λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 240/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 12 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 

4093/2012 επεθηάζεθε απφ 1.1.2013 ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Γεχηεξνπ ηνπ λ. 4024/2011, 

πνπ αθνξνχλ ην βαζκνινγηθφ θαη κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ησλ ππαιιήισλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 

θαη ζην πξνζσπηθφ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.), πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο, ή ζε 

Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α..  

Δθφζνλ ε ππάιιεινο ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο θαηά ηελ πξφζιεςή ηεο απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

δελ δηέζεηε σο ηππηθφ πξνζφλ πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Η., ην νπνίν απνηειεί θαηά ην λφκν πξνζφλ 

δηνξηζκνχ γηα ηνπο θιάδνπο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Π.Δ., δελ ζα έπξεπε λα θαηαηαγεί ζηελ 

θαηεγνξία Π.Δ., ζηελ νπνία ηελ θαηέηαμε ε σο άλσ δηαπηζησηηθή πξάμε. Σν δε πηπρίν Χδείνπ, ην νπνίν 

δηέζεηε ε ελ ιφγσ ππάιιεινο θαη ειήθζε ππφςε γηα ηελ πξφζιεςή ηεο, απνηειεί ηίηιν κνπζηθψλ 

ζπνπδψλ, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ Μνπζηθά Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα (αλαγλσξηζκέλα σδεία), ηα νπνία, φκσο, δελ αλήθνπλ ζε θακία βαζκίδα ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο (βι. β.δ. 16/1966, Α΄7 θαη β.δ. ηεο 11.11.1957, Α΄ 229 θαη Γλσκ. Ν..Κ. 99/2007). ε θάζε 

πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα εμνκνησζεί ν θάηνρνο πηπρίνπ Σκήκαηνο κνπζηθψλ ζπνπδψλ Α.Δ.Η., σο 

απφθνηηνο ζρνιήο παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ κε ηνλ θάηνρν πηπρίνπ Χδείνπ (δειαδή αλαγλσξηζκέλνπ 

κε παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο), θαζψο δελ ηεινχλ ππφ ηηο απηέο ζπλζήθεο, αιιά απνηεινχλ δηαθνξεηηθή 

θαηεγνξία πηπρηνχρσλ, ην δε πηπρίν Α.Δ.Η. απνηειεί επαξθέο αληηθεηκεληθφ θξηηήξην δηαθνξνπνίεζήο ηνπο 

(πξβι ηΔ 2750/2011, 3197/2009). 

 

Αξηζκ. 66/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη δεκνηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο δηνηθνχληαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ καδί κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Πεξαηηέξσ, πξνβιέπεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ έρεη νξηζζεί Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ε πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο κε 

ηα πξνζφληα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ πξνζσπηθνχ, γίλεηαη κε πξφζιεςε χζηεξα 

απφ ζρεηηθή πξνθήξπμε θαη απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο.  
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Ζ ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, σο εηδηθή ζέζε επζχλεο, θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά κε πξφζιεςε θαηφπηλ 

ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα εηδηθά πξνζφληα θαζψο θαη ν ρξφλνο ηεο ζεηείαο ηνπ, ν 

νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε θαη’ αλψηαην ρξνληθφ φξην αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο εηαηξείαο, ρσξίο φκσο απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο λα πξνβιέπεηαη- ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζεηεία ηνπ κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη νξηζηεί γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο ελ πξνθεηκέλσ- 

ε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο απηήο κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαηά ηα βαζίκσο 

πξνβαιιφκελα απφ ηνλ Δπίηξνπν. Δμάιινπ, νχηε νη δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 δχλαληαη λα ηχρνπλ 

εθαξκνγήο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ελψ ν λνκνζέηεο γηα κία ζεηξά εηδηθψλ ζεκάησλ, παξαπέκπεη 

επζέσο ζηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δεκνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεπψο 

έπξεπε, ζε θάζε πεξίπησζε, ε ζέζε απηή λα θαιπθζεί κε πξφζιεςε κέζσ λέαο πξνθήξπμεο.  

Με λφκηκε ε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηεο αλσηέξσ δεκνηηθήο 

αλσλχκνπ εηαηξείαο θαη ηνπ δηθαηνχρνπ. πγγλσζηή πιάλε.  

 

Αξηζκ. 39/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Μφληκνο ππάιιεινο δήκνπ πνπ ππεξεηνχζε ή ππεξεηεί ζηελ ππεξεζία χδξεπζεο απηνχ κπνξεί λα 

απνζπάηαη ζηε ζπζηαζείζα αληίζηνηρε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.). Ζ σο 

άλσ ππεξεζηαθή κεηαβνιή, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζσξηλή απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ νξγαληθή ηνπ 

ζέζε θαη ηελ αλάζεζε ζ' απηφλ θαζεθφλησλ, αληίζηνηρσλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, ζηε Γ.Δ.Τ.Α., δελ δηαθφπηεη 

ηνλ νξγαληθφ δεζκφ ηνπ κε ηε ζέζε απφ ηελ νπνία απνζπάηαη (βι. ηΔ 420/1991), ν δε δήκνο, ζηνλ νπνίν 

αλήθεη νξγαληθά, εμαθνινπζεί λα είλαη αξκφδηνο γηα ηηο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο πνπ ηνλ αθνξνχλ, κφλν 

πνπ, πιένλ, ε θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ηνπ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην βαζκφ θαη ην κηζζνινγηθφ ηνπ 

θιηκάθην, δηελεξγείηαη απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α., ζηελ νπνία έρεη απνζπαζζεί. ην πιαίζην απηφ, ν απνζπαζζείο 

ππάιιεινο, κε έρνληαο ελεξγφ, νξγαληθφ, ππαιιειηθφ δεζκφ κε ηε Γ.Δ.Τ.Α., δελ έρεη δηθαίσκα επηινγήο 

γηα ζέζεηο επζχλεο νξγαληθήο κνλάδαο ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο, δηθαίσκα πνπ επηθπιάζζεηαη, θαη’ 

αξρήλ, ειιείςεη ζρεηηθήο, αληίζεηεο λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο, κφλν ζην, θαηέρνλ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ 

νηθείν Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο νξγαληθέο ζέζεηο, ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

Σνπλαληίνλ, αθνχ εμαθνινπζεί νξγαληθά λα αλήθεη ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζην δήκν, απφ ηνλ νπνίν 

απνζπάζζεθε, έρεη δηθαίσκα επηινγήο γηα ζέζεηο επζχλεο νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ ελ ιφγσ δήκνπ. Ζ 

θαηαβνιή κεληαίνπ επηδφκαηνο επζχλεο ηειεί ππφ ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε ηεο λφκηκεο άζθεζεο 

θαζεθφλησλ ζηε ζέζε πξντζηακέλνπ (πξβι. 1758/2010 απφθ. Οι.Δι.πλ., πξαθηηθά 30
εο

 πλ./30.11.2005 

Οινκ. Δι.πλ., 34/2012, 206/2011, 281, 205, 43/2010, 170/2009, 6/2008, 172/2006, 22, 192/2007 

πξάμεηο Η Σκ. Δι.πλ.). Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ζε ζέζε επζχλεο 

νξγαληθήο κνλάδαο Γ.Δ.Τ.Α. ππαιιήινπ απνζπαζκέλνπ απφ δήκν δελ είλαη λφκηκε θαη δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη λφκηκν έξεηζκα γηα ηελ θαηαβνιή ζηνλ αζθνχληα θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο.  

 

Αξηζκ. 51, 78/2013 Πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 



Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 277 

Με λφκηκε ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ Πξφεδξν θαη κέιε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α., δηφηη ε απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο (αλψηαην φξην) ηεο 

απνδεκίσζεο πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο παξερφκελεο πξνο απηήλ ππεξεζίεο 

θαη ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιινγηθνχ απηνχ 

νξγάλνπ, δελ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 

ζηνηρ. ζ΄ ηνπ λ. 3469/2006 θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη αλππφζηαηε. 

 

Αξηζκ. 322, 323/2014 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηνλ πξφεδξν, ηα κέιε, ηνλ εηζεγεηή ησλ εμεηαδφκελσλ ππνζέζεσλ θαη ην γξακκαηέα ηνπ Γ.. ησλ 

Γ.Δ.Τ.Α., γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Ζ αλσηέξσ απνδεκίσζε πξνβιέθζεθε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ, 

θαηαβαιιφκελε ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ δήκνπ πνπ έρεη ζπζηήζεη ηε Γ.Δ.Τ.Α., αληίζηνηρε 

απνδεκίσζε, ε νπνία νξίζηεθε σο αλψηαην φξην ηνπ χςνπο ηνπ πνζνχ απηήο. Δθ ηεο σο άλσ άξξεθηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ δχν απνδεκηψζεσλ, ηπρφλ θαηάξγεζε ηεο απνδεκίσζεο πνπ ιακβάλνπλ ηα κέιε ηνπ 

νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηνχ, ζπλεπάγεηαη, ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο, πιένλ, επαξθνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ξχζκηζήο ηεο, ηελ θαηάξγεζε θαη ηεο αληίζηνηρεο 

απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ησλ Γ.Δ.Τ.Α..  

Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ θαηάξγεζε, απφ 1.1.2013, ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ κειψλ ησλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο, επέξρεηαη, σο απηφζξνε ζπλέπεηα, θαη ε 

θαηάξγεζε ησλ αληίζηνηρσλ απνδεκηψζεσλ ηνπ πξνέδξνπ, ησλ κειψλ, ηνπ εηζεγεηή θαη ηνπ γξακκαηέα 

ηνπ Γ.. ησλ Γ.Δ.Τ.Α..  

 

Αξηζκ. 342/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη Γ.Δ.Τ.Α. απνηεινχλ κελ Ν.Π.Η.Γ., πνπ δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη δελ 

αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (άξζξν 51 παξ. 1 πεξ. ε ηνπ λ. 1892/1990, Δι.πλ. Κιηκ. ζην VII 

Σκ. 64/2013, Α.Π. 1584, 1675/2010, γλσκ. ΝΚ 388/1992), δελ ζπληζηνχλ φκσο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

αιιά επηρεηξήζεηο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα πνπ αλήθνπλ ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο (βι. Πξάμε Κιηκ. ζην VII 

Σκ. Δι. πλ. 264/2013). πλεπψο, ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο ηπγράλεη εθαξκνγήο ε ππφ ζηνηρ. 5 ηεο 

Τπνπαξαγξάθνπ Γ.1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ λ. 4093/2012 επηβιεζείζα απφ 1.1.2013 κείσζε θαηά 50% 

ησλ απνδνρψλ, απνδεκηψζεσλ, εμφδσλ παξάζηαζεο θαη πάζεο θχζεσο ακνηβψλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ησλ 

Αληηπξνέδξσλ ησλ λνκηθψλ απηψλ πξνζψπσλ. 

Λφγσ θαη ηεο απφιπηεο δηαηχπσζεο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4093/2012, πνπ αθνξνχλ ζε 

θάζε είδνπο απνδνρέο, ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο, κεηαμχ άιισλ, θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ ησλ δεκνηηθψλ 

Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακνηβήο, ιφγσ απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ Αληηπξνέδξνπ, κε 

λνκίκσο, θαζνξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνζφ ακνηβήο 
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κεγαιχηεξν απηνχ πνπ δηακνξθψζεθε κε ηε κείσζε θαηά 50% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ειάκβαλε ν 

Αληηπξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. θαηά ηελ 31.12.2012. 

 

Αξηζκ. 85/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη Πξφεδξνη ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ δελ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην 

32 παξ. 1 ηνπ λ. 2961/1954 εηζθνξάο ππέξ Ο.Α.Δ.Γ. (εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο 2%), θαζφζνλ δελ 

ζπλδένληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

Αξηζκ. 35/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο ηνπ Πξφεδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

δεκνηηθήο επηρείξεζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, απαηηείηαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, λα έρνπλ εγθξηζεί, εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα λενζχζηαηε δεκνηηθή 

επηρείξεζε, πνπ είηε δελ δηαζέηεη θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθήο 

ρξήζεο, είηε νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δελ έρνπλ αθφκα εγθξηζεί θαη δεκνζηεπζεί, νπφηε ε σο άλσ 

απνδεκίσζε ππνινγίδεηαη, θαη’ εμαίξεζε, βάζεη ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο, φπσο απηά απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο, ηπρφλ δε δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ σο πξνο ην χςνο απηήο, 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πξψηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζε ζρέζε κε ην 

αξρηθψο πξνζδηνξηζζέλ πνζφ, ζπκςεθίδνληαη κε ηελ απνδεκίσζε ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

Δθφζνλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, δελ είραλ αθφκα 

εγθξηζεί θαη δεκνζηεπζεί, λνκίκσο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ιήθζεθαλ 

ππφςε ηα ζπλνιηθά έζνδά ηεο φπσο απεηθνλίδνληαλ ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο. Δμάιινπ, κεηά 

ηνλ θαζνξηζκφ απηήο, δελ απαηηείηαη, γηα ηελ εληαικαηνπνίεζε θαη θαηαβνιή ηεο, ε έγθξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο, αθνχ ζε θάζε πεξίπησζε νη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ σο πξνο 

ην χςνο ηεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πξψηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζε 

ζρέζε κε ην αξρηθψο πξνζδηνξηζζέλ πνζφ, ζα ζπκςεθηζηνχλ κε ηελ απνδεκίσζε ηνπ επφκελνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

 

Αξηζκ. 76/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο ιακβάλνπλ ακνηβέο ή απνδεκηψζεηο 

γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ εηαηξεία, ηα νπνία θαηαβάιινληαη φπσο ηα άιια γεληθά έμνδα θαη 

βαξχλνπλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο αλεμαξηήησο θεξδψλ απηήο (Α.Π. 421/2000), κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απαηηείηαη είηε ηνχην λα πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, ην νπνίν λα θαζνξίδεη θαη ην χςνο 

απηψλ ή λα ιεθζεί εηδηθή απφθαζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ρσξίο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζεη απφ κφλν ηνπ ην χςνο ηεο ακνηβήο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

θαηαζηαηηθφ δελ θαζνξίδεη ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ δ.ζ., ηφηε ε ρνξήγεζή ηνπο γηα λα είλαη λφκηκε, 
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πξέπεη λα εγθξηζεί, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ δ.ζ., απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ πνπ εγθξίλεη ηνλ ηζνινγηζκφ ρξήζεο κε εηδηθή απφθαζή ηεο. Γηα λα είλαη εηδηθή ε απφθαζε 

πξέπεη ν θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ή ηεο απνδεκίσζεο λα πεξηέρεηαη σο εηδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο θαη λα δηεμαρζεί ζρεηηθά απηνηειήο ςεθνθνξία. 

Ζ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηεο δεκνηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο, δελ ζπληζηά δεχηεξε ζέζε πνπ 

εκπίπηεη ζηελ απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ 35 παξ.1 ηνπ Ν. 3528/2007 (Τ.Κ.), θαζφζνλ δελ ζπληζηά δηνξηζκφ 

ή πξφζιεςε θαη δελ ζπλδέεηαη κε ηελ εηαηξεία κε ζρέζε δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ε νπνία θέξεη 

ηππηθά θαη πνηνηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρέζεο ππαιιειίαο, δειαδή ηεο άζθεζεο θαζεθφλησλ κε 

ζρέζε εμάξηεζεο. 

 

Αξηζκ. 152/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλψλπκεο εηαηξείαο, ζπλδένληαη κε ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο εηαηξίαο 

κε ζρέζε εληνιήο, ή, εθφζνλ ιακβάλνπλ ακνηβή, κε ζχκβαζε αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ. Γελ απνθιείεηαη, 

σζηφζν, παξάιιεια πξνο ηα θαζήθνληά ηνπο σο κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ απνξξένπλ, απφ 

ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ, λα παξέρνπλ ζε απηήλ θαη ππεξεζίεο πξφζζεηεο, εμεξρφκελεο απφ ηνλ θχθιν 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, δπλάκεη παξαιιήισο πθηζηάκελεο ζχκβαζεο, κε ακνηβή ηαθηηθψο 

πξνζδηνξηζκέλε, ζε εθηέιεζε ζπκβάζεσο παξνρήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή κηζζψζεσο αλεμαξηήησλ 

ππεξεζηψλ, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε (Α.Π. 1606/2011, 20/2007, 45/2001, 388/2000, ΓΔΦ 

Αζελψλ 2012/2010, Δθεη. Αζελψλ 403/2009, 309/2008, 1916/2005 Δθεη. Λάξηζαο 27/2004). Ζ παξνρή 

σζηφζν ησλ ππεξεζηψλ απηψλ απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο 

ηειεί ππφ ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ απφ απηέο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ απφ απηέο εθαξκφδνληαη νη 

αληίζηνηρνη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δεκνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο. Δπνκέλσο, εθαξκνζηέεο 

είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 258 ηνπ λ. 3463/2006, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην πξνζσπηθφ ησλ 

θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ ζπλδέεηαη κε απηέο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη πξνζιακβάλεηαη 

κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη, θαη’ επέθηαζε, εθείλεο ησλ άξζξσλ 14 – 21 ηνπ λ. 2190/1994 κε ηηο νπνίεο 

πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε εηδηθήο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο, κε δηαγσληζκφ ή επηινγή, ζχκθσλα κε 

πξνθαζνξηζκέλα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.  

 

Αξηζκ. 41/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Οπνηνζδήπνηε θέξεη θάπνην απφ ηα αμηψκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ Ν. 3463/2006, θαη εθ 

παξαιιήινπ ιακβάλεη απνδνρέο απφ νξγαληθή ζέζε πνπ θαηέρεη ζην Γεκφζην, ππνρξενχηαη, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3833/2010, λα επηιέμεη εληφο ηεο ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο, είηε ηηο 

απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο είηε ηα έμνδα παξάζηαζεο, ζε πεξίπησζε δε πνπ ε σο άλσ 

πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ε θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ηεο νξγαληθήο ζέζεο δηαθφπηεηαη (Δ.. Πξάμε Η 

Σκ. 183/2011, 206, 173/2010). 
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Ο θεξφκελνο σο δηθαηνχρνο είλαη κφληκνο ππάιιεινο λ.π.δ.δ. (Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ) θαη 

παξάιιεια είρε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο γεληθήο απνγξαθήο ηεο 18
εο

 Μαξηίνπ 2001, έρεη πιεζπζκφ 3.829 θαηνίθνπο. Με ην 

επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα εληέιιεηαη ε θαηαβνιή ζε απηφλ εμφδσλ παξάζηαζεο ιφγσ ηεο ηειεπηαίαο 

ηδηφηεηάο ηνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.4.2010 έσο 31.12.2010. Με δεδνκέλα απηά ν ιφγνο 

δηαθσλίαο πξέπεη λα απνξξηθζεί, θαζψο ν θεξφκελνο σο δηθαηνχρνο, ν νπνίνο είλαη Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Γήκνπ θάησ ησλ 50.000 θαηνίθσλ, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα αηξεηά φξγαλα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 139, γηα ηα νπνία ν λ. 3833/2010, ζέζπηζε ηελ ππνρξέσζε λα επηιέμνπλ, κε πνηλή δηαθνπήο ησλ 

απνδνρψλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, ηελ θαηαβνιή είηε ησλ απνδνρψλ ηεο ζέζεο απηήο είηε ησλ εμφδσλ 

παξάζηαζεο. 

Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε είλαη λφκηκε θαη 

απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 4/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

πσο πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 4024/2011, νη κεληαίεο ηαθηηθέο 

απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δεκνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή 

ανξίζηνπ ρξφλνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο κεληαίεο απνδνρέο, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ, 

κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 4024/2011, θαη’ αλψηαην φξην ππάιιεινη ηνπ 

Γεκνζίνπ κε αληίζηνηρε ζρέζε εξγαζίαο (ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ), νη νπνίνη 

αλήθνπλ ζηελ αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ). Χο εθ ηνχηνπ, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ απνδνρψλ ππαιιήινπ δεκνηηθήο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο κε νξηζκέλν ρξφλν 

πξνυπεξεζίαο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη κεληαίεο απνδνρέο ππαιιήινπ ηνπ Γεκνζίνπ ηεο ίδηαο 

εθπαηδεπηηθήο θαηεγνξίαο, ν νπνίνο έρεη ηνλ ίδην ρξφλν πξνυπεξεζίαο, αιιά νη κεληαίεο απνδνρέο ηνπ 

ηειεπηαίνπ, φπσο κπνξνχλ θαη’ αλψηαην φξην λα δηακνξθσζνχλ, εθφζνλ απηφο εμαληιήζεη ηνλ αλψηαην 

δπλαηφ ρξφλν παξακνλήο ηνπ ζηελ ππεξεζία, φπσο πξνβιέπεηαη κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 

Αξηζκ. 174/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηα Ν.Π.Η.Γ. ησλ Ο.Σ.Α. θαη ζπλεπψο θαη ζηηο Γ.Δ.Τ.Α., ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ ιακβάλεη, αλάινγα κε 

ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ, ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην βαζκφ 

θαηάηαμεο πνπ ζα είρε εάλ θαηαηαζζφηαλ ζηνλ αληίζηνηρν εηζαγσγηθφ βαζκφ ησλ ππεξεηνχλησλ ζην 

Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., ελψ παξάιιεια κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κηζζνινγηθψλ 

θιηκαθίσλ, ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ζε Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α., Ν.Π.Η.Γ. θαη Γ.Δ.Κ.Ο. κέρξη 7 έηε. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ δηθαηνχκελνπ χςνπο απνδνρψλ ζα πξέπεη νη λέεο απνδνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά 

ηελ αλσηέξσ θαηάηαμε λα ζπγθξηζνχλ κε εθείλεο ηεο 31
εο

.12.2012, κεηά απφ ηνλ ππνινγηζκφ φισλ ησλ 

κεηψζεσλ θαη αλαπξνζαξκνγψλ πνπ επηβιήζεθαλ έσο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 

4024/2011. ε πεξίπησζε πνπ ε κείσζε ησλ απνδνρψλ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 25%, πεξηθφπηεηαη ην ζχλνιν 
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ηνπ πνζνχ, ελψ αλ ππεξβαίλεη ην 25%, πεξηθφπηεηαη άκεζα κφλν ην πνζνζηφ απηφ (25%) θαη ε 

ππεξβάιινπζα κείσζε εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ 31.12.2016. 

 

Αξηζκ. 109/2010 Πξάμε I Σκήκαηνο 

Ζ πξφζιεςε απφ ηνπο Ο.Σ.Α. κνπζηθψλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, εμαηξείηαη 

απφ ην Ν. 2190/1994 θαη δηελεξγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/1980. 

 

Αξηζκ. 85, 85, 181/2014 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη δεκνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο πνπ ζπληζηνχλ νη δήκνη απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ην άξζξνπ 1 παξ. 9 ηνπ λ. 4038/2012, θαηά ηελ 

νπνία νη πξάμεηο πξφζιεςεο θαη ιχζεο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ππεξεηεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηνπο Ο.Σ.Α α΄ θαη β΄ βαζκνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, εθφζνλ 

παξέρεηαη δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, δεκνζηεχνληαη εθεμήο ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Δπνκέλσο, 

νη δεκνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο δελ ππνρξενχληαη, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 9 ηνπ λ.4038/2012, 

νχηε άιιεο δηάηαμεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, λα δεκνζηεχνπλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηελ 

πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

πνπ παξέρεη δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηεο. 

 

Αξηζκ. 207/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ε ζέζεηο πξνγξακκάησλ Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. είλαη δπλαηή ε πξφζιεςε αηφκσλ κε 

αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 50% θαζ’ ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 3% πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 2 παξ. 

1 ηνπ λ. 2643/1998 θαη γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο αξθεί λα δηαζέηνπλ απφθαζε Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, πνπ εθδφζεθε πξηλ 1.9.2011 θαη δελ έρεη ιήμε ε ηζρχο ηεο, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ην 

πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπο. 

 

Αξηζκ. 176/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο ησλ Γήκσλ, επηηξέπεηαη λα πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ 

αλαγθψλ ηνπο, κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Δηδηθφηεξα, ε πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ 

απηνχ γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην άξζξν 21 παξ. 2-17 ηνπ λ. 

2190/1994 θαη ππφ ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο ΠΤ 33/2006. Καηά ζπλέπεηα, ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο δελ είλαη 

λφκηκε ε πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη λφκηκε θαη ε αμίσζε ησλ 

πξνζιεθζέλησλ γηα απφιεςε ησλ ζρεηηθψλ απνδνρψλ (πξβι. πξάμεηο Η Σκ. Δι.πλ. 27/2011, 154/2010). 
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Με λφκηκε ε πξφζιεςε 24 εξγαδνκέλσλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ νπζηαζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ σδείνπ ηεο επηρείξεζεο, ησλ εηθαζηηθψλ ηκεκάησλ θαη ηνπ 

ρνξνχ, θαζφζνλ πξηλ απφ ηελ πξφζιεςή ηνπο δελ ηεξήζεθε ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 21 παξ. 2-17 

ηνπ λ. 2190/1994 δηαδηθαζία, ηελ νπνία ππνρξενχληαλ λα ηεξήζεη ε θνηλσθειήο επηρείξεζε, ηφζν 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 258 ΓΚΚ, φζν θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ είρε ζέζεη κε ηελ 

εγθξηηηθή ηεο απφθαζε ε Δπηηξνπή ηνπ άξζξ. 2 παξ. 1 ηεο ΠΤ 33/2006.  

Πεξαηηέξσ, δελ επξφθεηην ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα ηελ πξφζιεςε θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα 

απαζρνιήζεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ ηδηφηεηά ηνπο, αιιά γηα εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (δαζθάινπο, 

θαζεγεηέο θαη επηκειεηέο) ηνπ σδείνπ, ησλ εηθαζηηθψλ ηκεκάησλ θαη ηνπ ρνξνχ, ηνπ νπνίνπ ε δηαδηθαζία 

πξφζιεςεο δελ εμαηξείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 2190/1994.  

 

Αξηζκ. 58/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζπγρσλεπζείζα δεκνηηθή επηρείξεζε είρε αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνγξάκκαηνο, ε λέα επηρείξεζε ζπλερίδεη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, φζνλ αθνξά δε ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ 

απαζρνινχκελνπ ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα πξνζσπηθνχ, απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαλεψλνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, ζην πιαίζην ηεο λέαο επηρείξεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηε δηάδνρν επηρείξεζε. 

Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα ηέηνην πξφγξακκα έρεη νινθιεξσζεί, κε ηελ έλλνηα ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απηνχ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε κε βάζε ηελ νπνία ε επηρείξεζε 

αλέιαβε ηελ εθηέιεζή ηνπ, δελ κπνξεί λα αλαλεσζνχλ νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ 

απαζρνινχκελνπ ζην πξφγξακκα πξνζσπηθνχ, αθνχ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαλέσζε 

απνηειεί ε ζπλέρηζε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ νπνίνπ 

πξνζιήθζεθε ην ελ ιφγσ πξνζσπηθφ. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3979/2011 

πξνβιέθζεθε, πξνθεηκέλνπ γηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη απφ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ επξσπατθνχο πφξνπο, ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπο ζηνλ νηθείν Γήκν θαη 

ζπλέρηζεο εθηέιεζήο ηνπο απφ απηφλ. Απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ν Γήκνο ππεηζέξρεηαη, σο θαζνιηθφο δηάδνρνο, ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ην κεηαθεξφκελν πξφγξακκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηά πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε απηφ, νη νπνίεο ζπλερίδνπλ 

κέρξη ηε ιήμε ηνπο θαη είλαη δπλαηφλ λα αλαλεψλνληαη ή λα παξαηείλνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994. Χζηφζν, ε, θαηά ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, κεηαθνξά 

πξνγξάκκαηνο θαη ε ζπλέρηζε ή αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη 

ζε απηφ πξνυπνζέηεη αλαγθαία φηη ην πξφγξακκα απηφ δελ έρεη νινθιεξσζεί, δηαθνξεηηθά, δειαδή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα νινθιεξψζεθε, δελ είλαη λφκηκε, κε βάζε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, νχηε ε 

κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πξφγξακκα νχηε ε αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο.  
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Αξηζκ. 182/2009 θαη 81-92/2010 Πξάμεηο ηνπ I Σκήκαηνο 

Γηα λα είλαη ζχλλνκε ε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ απφ ηε δεκνηηθή επηρείξεζε ζε δήκν, πξέπεη ην 

πξνζσπηθφ λα απαζρνινχληαλ κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. ζηηο 31-12-2005 θαη γηα εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ελλέα (9) κελψλ.  

 

Αξηζκ. 224/2011 πξάμε I Σκήκαηνο θαη 2/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ 

δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ιπζείζαο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ζηνλ νηθείν δήκν ή ζε 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ απηνχ, κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, αξθεί ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ηεο ιχζεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρνπλ ηεξεζεί νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ ζε απηήλ. 

 

Αξηζκ. 141/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο κεηαθνξάο ππαιιήινπ πνπ απαζρνινχληαλ ζε ακηγή δεκνηηθή επηρείξεζε κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζηελ θνηλσθειή εθείλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ λ. 3463/2006, αξθεί ην 

πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο απαζρφιεζήο ηνπ ζηελ ακηγή επηρείξεζε κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, 

αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ηεξεζεί νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ ζε απηήλ, αθνχ ηέηνηα 

πξνυπφζεζε δελ ηάζζεηαη ξεηά νχηε άιισζηε ζπλάγεηαη απφ ην ζθνπφ ηνπ λφκνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε 

δηαηήξεζε φισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηαηξέπνληαη, 

ζπγρσλεχνληαη ή ιχνληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπο θαη ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο 

(πξβι. Πξάμεηο Η Σκ. Δι.πλ. 182/2009, 17/2010, 81 έσο θαη 92/2010, 165 175, 177, 208, 224/2011, 6, 

157/2012 θ.ιπ.).  

Αιπζηηειψο ε δηαθσλνχζα Δπίηξνπνο βάιιεη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζρέζεσο 

εξγαζίαο κε ηελ ακηγή επηρείξεζε ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, αθνχ, γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο απαζρφιεζεο ζε 

αληίζηνηρε ζέζε ηεο θνηλσθεινχο εθείλεο, αξθνχζε ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο απαζρφιεζεο ζηε 

κεηαηξαπείζα επηρείξεζε. Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ αζθεί επηξξνή ζηε λνκηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο ε 

απφθαζε ηνπ Α..Δ.Π., κε ηελ νπνία θξίζεθε φηη ν εξγαδφκελνο δελ πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

κεηαηξνπή ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο ζε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ π.δ/ηνο 164/2004 

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο δαπάλε είλαη 

λφκηκε θαη πξέπεη απηφ λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 69/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δπί κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ζπγρσλεπνκέλσλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ζπληζηψκελε λέα επηρείξεζε 

δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάιεςε λέαο ζέζεο εξγαζίαο κε πξφζιεςε ή 

δηνξηζκφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ ηίζεηαη ζέκα παξαβίαζεο ηεο πξνβιεπφκελεο νηθείαο δηαδηθαζίαο 

πξνζιήςεσο ή δηνξηζκνχ (πξβι. Η Σκ. Δι.πλ. Πξαθηηθά 17
εο

 πλ./26.6.2007 Θέκα Α΄, Πξάμε 209/2010). 
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Ζ κεηαθνξά ηνπ άλσ ππαιιήινπ, πνπ θαηά ην ρξφλν ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ππεξεηνχζε ζε ζέζε Γηεπζπληή ζηελ ήδε ζπγρσλεπζείζα θνηλσθειή επηρείξεζε ηνπ Γήκνπ, 

θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε αληίζηνηρε δηεπζπληηθή ζέζε ζηε λέα επηρείξεζε είλαη λφκηκεο, δηφηη δελ έγηλε 

πξφζιεςε ππαιιήινπ ζε λέα ζέζε εξγαζίαο θαη θαζνξηζκφο ησλ απνδνρψλ ηνπ λενπξνζιακβαλφκελνπ, 

αιιά κεηαθνξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 3852/2010, ππαιιήινπ 

πνπ ήδε απαζρνιείην ζε ζπγρσλεπζείζα δεκνηηθή επηρείξεζε.  

Σν χςνο ησλ εληειιφκελσλ απνδνρψλ απηνχ δελ θαζνξίζηεθε ην πξψηνλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, αιιά κε βάζε ηηο ήδε δηακνξθσζείζεο απνδνρέο απηνχ ζηελ επηρείξεζε, απφ ηελ νπνία 

κεηαθέξζεθε, φπσο απηέο είραλ θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο δελ ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ πξνζήθνληνο κέηξνπ.  

 

Αξηζκ. 61/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Με λφκηκα κεηαθέξζεθαλ σο πιενλάδνλ πξνζσπηθφ απφ ηηο δχν ιπζείζεο ακηγείο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο 

ηνπ Γήκνπ θαη θαηαηάρζεθαλ ζε ζπληζηψκελεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ 

ζην Γήκν απηφ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ Ν. 3463/2006, δηφηη γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απαηηείηαη ν εξγαδφκελνο λα έρεη ζπκπιεξψζεη έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο 

ζηε δεκνηηθή επηρείξεζε κε ηελ ίδηα ζρέζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, κε ηελ νπνία άιισζηε ζα πξέπεη λα 

εξγάδεηαη θαη θαηά ηελ θξίζηκε εκεξνκελία ηεο 31.12.2005. 

 

Αξηζκ. 60/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Ο ζπλππνινγηζκφο ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ 

λ. 3463/2006, πξνζσπηθνχ ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε θελέο νξγαληθέο ή ζπληζηψκελεο 

πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο εξγαζίαο  ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, αθνξά απνθιεηζηηθά ζηε  κηζζνινγηθή, 

θαη φρη ζηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη βαζκνινγηθή εμέιημή ηνπ, γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ νη εηδηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ (βι. Πξάμεηο Δι. πλ. Η Σκ. 177/2012, 145/2011, 

12/2009). Δπνκέλσο, αθνχ ε απνδεκίσζε ιφγσ απφιπζεο ή θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν  204 ηνπ λ. 3584/2007, δελ έρεη κηζζνινγηθφ ραξαθηήξα (βι. Πξάμεηο Δι. πλ. Η 

Σκ. 177/2012, 145/2011, πξβι. Α.Π. 166/1994, 1362/1990, 880/1982, Δθ. Αζ. 5423/2003), γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνυπεξεζία ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ ζηε δεκνηηθή 

επηρείξεζε απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη θαη, σο εθ ηνχηνπ, απηή ππνινγίδεηαη κε βάζε  ην ρξφλν ππεξεζίαο 

ηνπ ζηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία απνιχεηαη.  

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ιφγσ απφιπζεο ή θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 204 ηνπ λ. 3584/2007 θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν ζην πξνζσπηθφ πνπ 

κεηαθέξζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ λ. 3463/2006, απφ δεκνηηθή επηρείξεζε, δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαλπζείζα ζε απηήλ (δεκνηηθή επηρείξεζε) ππεξεζία ηνπ. 

 

Αξηζκ. 37/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1069/1980 ζπλάγεηαη φηη νη ζπληζηψκελεο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο απνρέηεπζεο 

δελ είλαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο αιιά επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο θαη κάιηζηα 

απνηεινχλ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα εθηεινχκελα απφ απηέο 

έξγα θαζψο θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ δειαδή ηνπ 

θνηλνχ ζπκθέξνληνο ζε ηνπηθφ επίπεδν (βι. γλσκ. ΝΚ 772/2001). Χζηφζν, νη ελ ιφγσ δεκνηηθέο 

επηρεηξήζεηο απνηεινχλ κελ λ.π.η.δ, πνπ δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη δελ 

αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (άξζξν 51 παξ. 1 πεξ. ε ηνπ λ. 1892/1990, Δι.πλ. Κιηκ. ζην VII 

Σκ. 264, 64/2013, Α.Π. 1584, 1675/2010, γλσκ. ΝΚ 388/1992), φκσο, δελ απνηεινχλ ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη α) αλεμαξηήησο ηνπ λνκηθνχ ηνπο ελδχκαηνο σο λ.π.η.δ., επηδηψθνπλ 

απηνδηνηθεηηθφ ζθνπφ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (χδξεπζε, απνρέηεπζε), δεδνκέλνπ φηη παξέρνπλ αγαζά 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν (βι. άξζξα 1 παξ. 2 θαη 2 παξ. 1 λ. 1069/1980 – Δι.πλ. I Σκ. 

Πξαμ. 94/2012), β) νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηνπο ππφθεηληαη είηε ζε επνπηεία ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (βι. άξζξν 20 λ. 1069/1980) είηε ζε έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ 

νξγάλνπ ή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (βι. άξζξα 7 παξ. 1, 23, 25 θαη 26 λ. 1069/1980) θαη γ) ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Γήκνπ (άξζξα 3 παξ. 1 λ. 

1069/1980, 253 παξ. 1 Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα, άξζξν 5 ηεο σο άλσ 3290/2000 ζπζηαηηθήο 

πξάμεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ., πξβι. Δι.πλ. Κιηκ. ζην I Σκ. Πξαμ. 15/2012, Κιηκ. ζην VII Σκ. Πξαμ. 4, 264/2013, 

Πξαθη. πλ. 1
ε
/8.1.2013 Θέκα Α΄, 3

ε
/29.1.2013 Θέκα Γ΄, γλσκ. ΝΚ 772/2001). Δπνκέλσο, νη Γ.Δ.Τ.Α., 

πνπ απνηεινχλ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ θαη δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο 

νηθνλνκίαο, εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο πεξ. 12 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 

πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012. 

Απφ 1.1.2013 ζα πξέπεη λα γίλεη αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 

4024/2011, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε πξνβιεπφκελε θαηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο λένπο 

βαζκνχο θαηάηαμεο. Με ηελ ηειεπηαία απηή δηάηαμε ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ 

ζηνπο βαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο, πνπ ππεξεηνχλ, θαη ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ηνπο ζην δεκφζην ή ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είρε αλαγλσξηζηεί κέρξη 31.12.2012 γηα ηε βαζκνινγηθή ή ηε 

κηζζνινγηθή θαηάηαμε θαη εμέιημή ηνπο. Δλφςεη απηψλ, ν ήδε αλαγλσξηζζείο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ησλ 

ππαιιήισλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, βάζεη ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ησλ ηζρχνλησλ 

Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε βαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε (βι. Δι.πλ. 

Κιηκ. ην VII Σκ. 264/2013, πξβι. Δι.πλ. Κιηκ. ζην I Σκ. 33/2012 θαη ζρεηηθή εγθχθιην ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Καηάζηαζεο πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κε αξηζκ. Πξση. ΓΗΓΑΓ-ΓΗΠΗΓΓ/νηθ. 29605/12.12.2012 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαηάηαμε 

φισλ ησλ ππαιιήισλ ζε λένπο βαζκνχο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο θαη ην 

ρξφλν πξνυπεξεζίαο πνπ έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί κέρξη 31.12.2012, ηπρφλ δε πξνυπεξεζία πνπ δελ έρεη 

αλαγλσξηζηεί κέρξη ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία ζα αλαγλσξηζηεί κεηά ηελ θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ζε λένπο 

βαζκνχο ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4024/2011 θαη κέρξη επηά (7) έηε θαη’ 

αλψηαην φξην). Δλφςεη απηψλ, ν ήδε αλαγλσξηζκέλνο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 
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θαη ηηο εθαξκνδφκελεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε βαζκνινγηθή ηνπο 

θαηάηαμε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4024/2011. Πεξαηηέξσ, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 28 παξ. 1 θαη 5 θαη 18 παξ. 1 ηνπ λ. 4024/2011 ζπλάγεηαη φηη απφ 1.1.2013 

ππάιιεινο Γ.Δ.Τ.Α. θαηεγνξίαο Π.Δ. κε ζπλνιηθφ αλαγλσξηζκέλν (έσο 31.12.2012) ρξφλν πξαγκαηηθήο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο πεξηζζφηεξν απφ 21 έηε ν νπνίνο θαηά ηελ 1.1.2013 αζθεί θαζήθνληα πξντζηακέλνπ 

επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο (θαη ν νπνίνο ζπλερίδεη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη ηελ επηινγή λέσλ 

πξντζηακέλσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 

4024/2011) θαηαηάζζεηαη ζην βαζκφ Α΄ θαη δηθαηνχηαη κεληαίν επίδνκα ζέζεο επζχλεο Πξντζηακέλνπ 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο πνζνχ 900 επξψ. Δμάιινπ, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ λ. 

1069/1980 ζπλάγεηαη φηη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο δεκνηηθήο επηρείξεζεο χδξεπζεο-απνρέηεπζεο, δνζέληνο 

φηη πξνΐζηαηαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη εμαηξεηηθά δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο, 

νη νπνίεο άπηνληαη ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, αζθεί θαζήθνληα πξντζηακέλνπ 

επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη δηθαηνχηαη ηνπ πξναλαθεξζέληνο επηδφκαηνο, ε ρνξήγεζε ηνπ νπνίνπ 

ζπλαξηάηαη κε ηελ νπζηαζηηθή άζθεζε θαζεθφλησλ Πξντζηακέλνπ (βι. Δι.πλ. Κιηκ. Η Σκ. Πξάμ. 208, 116, 

89,84, 48, 44/2013) ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο δελ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν, αιιά ρνξεγείηαη ζε εθείλνλ, ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο θαη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη 

θαζήθνληα πξντζηακέλνπ (βι. Δι.πλ. Κιηκ. Η Σκ. Πξάμε 116/2013, ηΔ 234/2001, 1764/2006 θ.ά.). 

 

Αξηζκ. 3, 9/2010 Πξάμεηο I Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο πνπ ππέζηε ππνςήθηνο εθ ηνπ φηη γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηεξήζεθε ησλ απνδνρψλ πνπ ζα εηζέπξαηηε αλ δελ είρε κεζνιαβήζεη ε 

παξάλνκε, φπσο θξίζεθε ακεηάθιεηα απφ ηα δηθαζηήξηα, απφθαζε ηνπ Α..Δ.Π., θαηά ην κέξνο πνπ δελ 

είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ.  

 

Αξηζκ. 43/2010 Πξάμε I Σκήκαηνο 

Γηα ηε λφκηκε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο ζε πξντζηακέλνπο, πξέπεη απηνί λα επηιέγνληαη 

απφ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε ηνπο κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ γηα ηξία 

έηε.  

Αλ πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο ηξηεηίαο νη ζέζεηο απηέο θελσζνχλ πιεξψλνληαη θαη πάιη κε επηινγή απφ ην 

Τπεξεζηαθφ πκβνχιην, ππνρξεσηηθά κέζα ζε δηάζηεκα ελφο κελφο. 

Καηά ην δηάζηεκα απηφ, θαζήθνληα αλαπιεξσηή αζθεί ν αλψηεξνο θαηά βαζκφ πξντζηάκελνο ησλ 

ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη αλ δελ ππάξρνπλ, ν αλψηεξνο θαηά βαζκφ ππάιιεινο πνπ 

ππεξεηεί ζηελ ίδηα νξγαληθή κνλάδα, εθφζνλ αλήθεη ζε θιάδν ηνπ νπνίνπ νη ππάιιεινη πξνβιέπεηαη φηη 

κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο, ν νπνίνο γηα έλα κήλα δηθαηνχηαη θαη 

ην επίδνκα επζχλεο. 

 

Αξηζκ. 92/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 
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Ζ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, πνπ ηνπνζεηνχληαη σο πξντζηάκελνη νξγαληθψλ κνλάδσλ, κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ Ο.Δ.Τ., 

εμαξηάηαη απφ ηε λφκηκε επηινγή θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο πξντζηακέλσλ, πνπ ήδε 

θαηείραλ. πλεπψο, νη ηειεπηαίνη δηθαηνχληαη ηνπ επηδφκαηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κέρξη ηε 

ζπγρψλεπζε αζθνχζαλ λνκίκσο ηα ζρεηηθά θαζήθνληα, δειαδή είραλ ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε απηή θαηφπηλ 

πξνεγνχκελεο θξίζεο ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή, ζε πεξίπησζε πνπ είρε θελσζεί ε ζέζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ πξηλ απφ ηε ζπγρψλεπζε θαη είρε νξηζζεί «αλαπιεξσηήο», δελ είρε παξέιζεη ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ κελφο απφ ηελ έλαξμε ηεο αλαπιήξσζεο (πξβι. Πξάμεηο Η Σκ. 206/2011, 281, 

205/2010, 134/2009, 35/2008 θ.ά.).  

Με λφκηκε ε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο, θαζφζνλ δελ πξνθχπηεη φηη είρε πξνεγεζεί 

επηινγή ησλ ππαιιήισλ απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην νχηε, εμάιινπ, ζπλέηξερε πεξίπησζε 

λφκηκεο αλαπιήξσζεο ιφγσ απνπζίαο ή θσιχκαηνο ησλ λνκίκσο νξηζζέλησλ πξντζηακέλσλ ή 

αλαπιήξσζεο ιφγσ θέλσζεο ή ζχζηαζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ. 

 

Αξηζκ. 44/2013 θαη 1/2014 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ Σκήκαηνο Γήκνπ, πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηνλ εθδνζέληα 

θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 254 ηνπ λ. 3852/2010 Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

θαη ηελ θαηαβνιή ζ’ απηφλ επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο, δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ αιιά κφλν ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ. Σν ελ ιφγσ δε επίδνκα ηνπ 

θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζήο ηνπ σο αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ θαη κέρξη ηελ επηινγή 

λένπ Πξντζηακέλνπ, θαζψο αθελφο ε πξνζεζκία ηνπ ελφο (1) κελφο πνπ ν λνκνζέηεο ηάζζεη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ λένπ πξντζηακέλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο ηνπ νηθείνπ 

Σκήκαηνο θαη ηεο ζέζεο Πξντζηακέλνπ ηνπ είλαη ελδεηθηηθή, αθεηέξνπ δε ε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο 

ζπλαξηάηαη κε ηελ νπζηαζηηθή άζθεζε θαζεθφλησλ Πξντζηακέλνπ (βι. θαη άξζξν 17 παξ. 5 ηνπ λ. 

4141/2013, Α΄ 81/5.4.2013, ζχκθσλα κε ην νπνίν «α. Καηά ηελ αιεζή έλλνηα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 3528/2007, ε πξνβιεπφκελε ζηε δηάηαμε απηή πξνζεζκία ηνπ ελφο (1) 

κελφο είλαη ελδεηθηηθή. β. Πξάμεηο, εηζεγήζεηο θαη άιια έγγξαθα πνπ έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηνπο 

αλαπιεξσηέο πξντζηακέλνπο θαη’ εθαξκνγή ηεο σο άλσ δηάηαμεο, θαζψο θαη επηδφκαηα επζχλεο πνπ 

έρνπλ θαηαβιεζεί ζε απηνχο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ 

ππνγξαθεί θαη έρνπλ θαηαβιεζεί λνκίκσο»). 

Ννκίκσο εληέιιεηαη ε θαηαβνιή επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο ζηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, θαζψο αθελφο 

απηφο έρεη λνκίκσο ηνπνζεηεζεί κφλν κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεκάξρνπ θαη ρσξίο πξνεγνχκελε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ σο αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηνπ λενζχζηαηνπ κε ηνλ 

Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Σκήκαηνο Δζφδσλ, Σακείνπ θαη Πεξηνπζίαο ηνπ, αθεηέξνπ δε ην ζπγθεθξηκέλν επίδνκα 

ηνπ θαηαβάιιεηαη λνκίκσο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζήο ηνπ σο αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ θαη κέρξη 

ηελ επηινγή λένπ Πξντζηακέλνπ, αλεμαξηήησο ηνπ γεγνλφηνο φηη έρεη ήδε παξέιζεη ε πξνζεζκία ηνπ ελφο 

(1) κελφο απφ ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο θαη ηεο ζέζεο Πξντζηακέλνπ ηνπ, πνπ ν 
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λνκνζέηεο ηάζζεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ λένπ Πξντζηακέλνπ, εθφζνλ ε 

πξνζεζκία απηή είλαη ελδεηθηηθή. 

 

Αξηζκ. 2/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Ζ λνκηκφηεηα ηεο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο ζηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη αζθνχλ 

θαζήθνληα αλαπιήξσζεο Πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο Ο.Σ.Α. ιφγσ θέλσζεο ηεο νηθείαο ζέζεο ή 

ζχζηαζεο λέαο, εμαξηάηαη απφ ηε λφκηκε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζήο ηνπο σο αλαπιεξσηψλ, ε 

νπνία, φζνλ αθνξά ηνπο Πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ, δηαγξάθεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηηο παξ. 2 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3584/2007. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, σο αλαπιεξσηήο νξίδεηαη, θαηαξρήλ, ν 

αλψηεξνο θαηά βαζκφ ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο, εθφζνλ αλήθεη ζε θιάδν ηνπ νπνίνπ ππάιιεινη κπνξνχλ 

λα πξνΐζηαληαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο. Δάλ ππεξεηνχλ πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη κε 

ηνλ ίδην βαζκφ, θαζήθνληα αλαπιήξσζεο αζθεί εθείλνο πνπ έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνλ βαζκφ, ζε 

πεξίπησζε δε αδπλακίαο ηνπ ηειεπηαίνπ, απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ην αξκφδην πξνο δηνξηζκφ φξγαλν. 

Σπρφλ κε ηήξεζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο θαζηζηά κε λφκηκε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππαιιήινπ σο 

αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ θαη, εληεχζελ, κε λφκηκε ηελ θαηαβνιή ζε απηφλ ηνπ αληίζηνηρνπ επηδφκαηνο 

ζέζεο επζχλεο. 

Σν Κιηκάθην, ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζην Σκήκα Σερληθψλ – Δηδηθψλ πλεξγείσλ ππεξεηνχλ, κεηαμχ 

άιισλ, δχν (2) ππάιιεινη πνπ, αθελφο κελ, θέξνπλ βαζκφ αλψηεξν (Β΄) ηνπ θεξφκελνπ σο δηθαηνχρνπ, 

αθεηέξνπ δε αλήθνπλ ζε Κιάδν (Γ.Δ. Ζιεθηξνιφγσλ) ηνπ νπνίνπ νη ππάιιεινη κπνξνχλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 31 ηνπ νηθείνπ Ο.Δ.Τ., λα πξνΐζηαληαη ηεο ελ ιφγσ νξγαληθήο κνλάδαο, θξίλεη, φηη ε ηνπνζέηεζε 

ππαιιήινπ ζηε ζέζε ηνπ αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ δελ είλαη λφκηκε θαη, σο εθ ηνχηνπ, κε λφκηκα 

εληέιιεηαη ε θαηαβνιή ζε απηφλ ηνπ αληίζηνηρνπ επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο. 

 

Αξηζκ. 6/2010 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε δεκνηηθνχο ππαιιήινπο γηα παξαζηάζεηο ηνπο, πέξαλ ηνπ 

σξαξίνπ ηνπο, ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηφηη δελ έρεη εθδνζεί ππνπξγηθή απφθαζε, 

πνπ λα θαζνξίδεη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο.  

 

Αξηζκ. 55/2011 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο 

Γελ επηηξέπεηαη, ε αλάζεζε ζηνλ ίδην ππάιιειν θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα «πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο 

ππεξεζίαο», ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ είλαη λφκηκε ε αλάζεζε ζηνλ ίδην ππάιιειν ηφζν ηεο δηνηθεηηθήο 

ππεξεζίαο φζν θαη ηεο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ νξγάλσλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ 

ηνπο πξνζψπσλ. 

 

Αξηζκ. 58/2011 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο 

Οη ππάιιεινη ησλ Ο.Σ.Α., νη νπνίνη, εθηφο απφ ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπο θαη πέξα απφ ην 

ππνρξεσηηθφ σξάξην εξγαζίαο ηνπο, εθηεινχλ θαζήθνληα ιεμηάξρνπ ή ηεξνχλ ηα πξαθηηθά ησλ 
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ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εκπίπηνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3833/2010 

(αλψηαηα φξηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ησλ ππαιιήισλ ζε ζαξάληα (40) ψξεο κεληαίσο αλά 

ππάιιειν), ζρεηηθά κε ηηο ψξεο απαζρφιεζήο ηνπο θαηά κήλα κε ηηο πξφζζεηεο απηέο εξγαζίεο. 

Δπνκέλσο, ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε δεκνηηθφ ππάιιειν γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζή ηνπ σο 

ιεμηάξρνπ θαη πξαθηηθνγξάθνπ πέξαλ ησλ ζαξάληα (40) σξψλ κεληαίσο είλαη κε λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 21/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Οη ππάιιεινη ησλ Ο.Σ.Α. λνκίκσο αζθνχλ, πξνζζέησο πξνο ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπο θαη πέξαλ ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο, ππεξεζία ησλ πλδέζκσλ Ο.Σ.Α., σο εηδηθφηεξε πεξίπησζε 

παξνρήο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, δηθαηνχληαη δε απνδεκίσζε γηα ηηο ψξεο ηεο πξφζζεηεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο, ην αλψηαην φξην ηεο νπνίαο κεηψζεθε ζε είθνζη (20) ψξεο κεληαίσο αλά ππάιιειν (πξβι. 

Δ.. Πξ. Η Σκ. 58/2011, Κιηκ. Η Σκ. 42/2012). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε λφκηκε αλάζεζε ηεο σο άλσ 

πξφζζεηεο ππεξεζίαο είλαη αθελφο ν χλδεζκνο Ο.Σ.Α. λα ζηεξείηαη ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θιάδνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη, αθεηέξνπ, λα απαζρνιείηαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ηνπ πλδέζκνπ έλαο κφλν ππάιιεινο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ πνπ ππεξεηεί ζηνλ 

νηθείν δήκν, ν νπνίνο έρεη θαη ηα αλάινγα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληίζηνηρσλ θαζεθφλησλ, ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζφληα (Δ.. Πξ. Η Σκ. 87/2009, πξβι. Πξ. Η Σκ. 87/2004). Δμάιινπ, εάλ ν δεκνηηθφο 

ππάιιεινο, ζηνλ νπνίν έρεη λνκίκσο θαηά ηα αλσηέξσ αλαηεζεί ε δηνηθεηηθή ππεξεζία πλδέζκνπ Ο.Σ.Α., 

κεηαθηλεζεί κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ, σο νξγάλνπ αξκφδηνπ γηα ην δηνξηζκφ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ πλδέζκνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο, θαηαβάιινληαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο 

κεηαθίλεζεο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο, εθφζνλ γηα ηελ 

κεηαθίλεζε ρξεζηκνπνηείηαη ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεην (πξβι. Δ.. Πξ. Η Σκ. 280/2009). 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ ζε 

πεξηζζφηεξνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο θαη φρη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε έλαλ θαζψο θαη ε παξνρή 

ππεξσξηαθήο εξγαζίαο γηα είθνζη (20) ψξεο κεληαίσο απφ θάζε έλαλ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο δεκνηηθνχο 

ππαιιήινπο δελ είλαη λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 13/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

ηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο κπνξεί λα αλαηίζεηαη, σο εηδηθφηεξε πεξίπησζε παξνρήο ππεξσξηαθήο 

εξγαζίαο, ε ηήξεζε θαη ζχληαμε πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηα ηελ 

σο άλσ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ψξεο 

κεληαίσο αλά ππάιιειν (πξβι. πξάμε Η Σκ. Δι.πλ. 58/2011, 42/2012 Κιηκ. ζην Η Σκ.), απηνί δηθαηνχληαη 

ακνηβήο ππνινγηδνκέλεο κε βάζε ηηο νηθείεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο. Δμάιινπ, θακία δηάηαμε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο δελ νξίδεη φηη ε ακνηβή απηή ηειεί ζε αλαινγία πξνο ηε κέγηζηε απνδεκίσζε πνπ δχλαηαη λα 

θαηαβιεζεί ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηνχ, νχηε φηη ην 

αλψηαην φξην ησλ είθνζη σξψλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο πξαθηηθνγξάθνπ δηθαηνινγείηαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά κήλα ππεξβαίλνπλ ηηο ηξεηο. 
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Αξηζκ. 48/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Οη δεκνηηθνί ππάιιεινη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ ππεξσξηαθή 

εξγαζία κε ακνηβή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο ή θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, πξνο 

ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο είηε θαζ’ ππέξβαζε απηήο, εθφζνλ 

απαζρνινχληαη ζε ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ, βάζεη λφκνπ, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα ή ζε δσδεθάσξε ή 

εηθνζηηεηξάσξε βάζε (πξβι. πξάμ. Η Σκ. 261/2011). ε θάζε πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή 

ππεξσξηαθήο ακνηβήο ζε πξντζηακέλνπο δηεχζπλζεο θαη γεληθήο δηεχζπλζεο. 

 

Αξηζκ. 49/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ππεξσξηαθήο ακνηβήο ζε πξντζηακέλνπο δηεχζπλζεο θαη γεληθήο δηεχζπλζεο. 

Με λφκηκε ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηελ Δηδηθή Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία αζθεί 

θαζήθνληα Πξντζηακέλεο Γηεχζπλζεο ηνπ Γήκνπ θαη ήδε ιακβάλεη, γηα ην ιφγν απηφ, ην πξνβιεπφκελν 

απφ ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 4024/2011 επίδνκα ζέζεο επζχλεο.  

 

Αξηζκ. 50/2012, 2/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Οη ππάιιεινη ησλ Ο.Σ.Α. θαη Ν.Π.Γ.Γ. απηψλ, επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ ππεξσξηαθή εξγαζία κε ακνηβή, 

θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ γηα ην δηνξηζκφ ηνπο νξγάλνπ θαη δηθαηνχληαη ακνηβή γηα ππεξσξηαθή 

εξγαζία, πέξα απφ ην θαλνληθφ ηνπο σξάξην, κφλνλ φηαλ ε παξνρή ηεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε επνρηθψλ, έθηαθησλ ή απξφβιεπησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. Έθηαθηεο θαη απξφβιεπηεο 

είλαη νη αλάγθεο πνπ αλαθχνληαη αηθληδίσο, νθεηιφκελεο ζε απνιχησο εμαηξεηηθά αίηηα, κε ζπλέπεηα λα 

κελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε εθηθηφο ν εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, 

απαηηνχλ δε άκεζε θαη δξαζηηθή δηεπζέηεζε, πξνθαιψληαο πξφζζεηα θαηά πνζφηεηα θαζήθνληα γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κέζα ζην ηαθηηθφ σξάξην εξγαζίαο. 

Δμάιινπ, ε ζπλδξνκή ησλ έθηαθησλ ή απξφβιεπησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ 

παξνρή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία 

κλεκνλεχνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ. Παξνρή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, ρσξίο ηε 

ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ, δελ είλαη λφκηκε θαη, θαηά ζπλέπεηα, είλαη κε λφκηκε θαη ε 

δαπάλε γηα ηελ απνδεκίσζή ηεο (βι. 27/2012, 3, 184, 207, 243/2011 Πξάμεηο Η Σκ. Δι.πλ.). 

 

Αξηζκ. 8, 53/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Δίλαη λφκηκε ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα παξνρή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ζηνπο ππαιιήινπο εθείλνπο, νη 

νπνίνη αλαπιεξψλνπλ ηνπο ειιείπνληεο, απφληεο ή θσιπφκελνπο σο άλσ Γηεπζπληέο, αζθψληαο 

παξάιιεια ηα θαζήθνληα ηεο θχξηαο (νξγαληθήο) ζέζεο ηνπο. Σνχην δε αλεμαξηήησο ηεο ρνξήγεζεο ζε 

απηνχο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 18 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο, 

δνζέληνο φηη ε θαηαβνιή ζε απηνχο ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο δηθαηνινγείηαη ιφγσ 

ηεο παξνρήο δηπιήο θαη’ νπζίαλ ππεξεζίαο, ην δε επίδνκα ζέζεο επζχλεο θαηαβάιιεηαη ιφγσ ηεο 
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πξαγκαηηθήο άζθεζεο πςειήο επζχλεο ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ (βι. Πξάμε 8/2013 Κιηκ. Πξνι. 

Διέγρνπ Η Σκήκαηνο). 

 

Αξηζκ. 8/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ, έθηαθησλ ή επεηγνπζψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ επηηξέπεηαη ε παξνρή 

ππεξσξηαθήο εξγαζίαο απφ ππαιιήινπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, δειαδή πέξαλ 

ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο αιιά θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο ή θαηά ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο πξνο ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο ή θαη θαζ’ ππέξβαζε 

απηήο. Απφ ηελ σο άλσ ξχζκηζε ξεηψο εμαηξνχληαη νη ππάιιεινη Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, νη νπνίνη πξνΐζηαληαη 

νξγαληθήο κνλάδαο θαη θαηέρνπλ βαζκφ πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ή Γεληθήο Γηεχζπλζεο, νη νπνίνη δελ 

δηθαηνχληαη πξφζζεηεο ακνηβήο γηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. Αληίζεηα, 

επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ππεξσξηαθήο ακνηβήο ζε ππαιιήινπο, νη νπνίνη ρσξίο λα θαηέρνπλ ηηο 

παξαπάλσ νξγαληθέο ζέζεηο (πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο ή γεληθήο Γηεχζπλζεο), αζθνχλ θαζήθνληα 

πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο αλαπιεξψλνληαο ηνπο ειιείπνληεο, απφληεο ή θσιπφκελνπο 

Γηεπζπληέο, παξάιιεια κε ηα θαζήθνληα ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. 

 

Αξηζκ. 57, 60/2012 Πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Σν σξάξην εξγαζίαο ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. ζε βάξδηεο, θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ή θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο 

θαη εκέξεο αξγίαο, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ε 

νπνία ιακβάλεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη, σο εθ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, έρεη 

θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα. Με ηήξεζε ησλ αλσηέξσ, θαζηζηά κε λφκηκε ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο φιεο 

ηηο εκέξεο ηνπ κήλα ή ζε δσδεθάσξε ή εηθνζηηεηξάσξε βάζε, θαη θαηά ζπλέπεηα θαζίζηαηαη κε λφκηκε ε 

θαζηέξσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο κε ακνηβή θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ή θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εκέξεο 

αξγίαο, θαζψο θαη ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο απηήο (βι. Πξ. I Σκ. 111/2011, 25/2010, 248, 123/2008). 

Πεξαηηέξσ, ε παξνρή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο κε ακνηβή απφ ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α.  – είηε 

απηνί απαζρνινχληαη ζε ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ, βάζεη λφκνπ ή δπλάκεη απνθάζεσο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα, ή ζε δσδεθάσξε ή 

εηθνζηηεηξάσξε βάζε, είηε φρη – δηθαηνχληαη ακνηβή γηα ππεξσξηαθή εξγαζία πέξα απφ ην θαλνληθφ ηνπο 

σξάξην, κφλνλ φηαλ ε παξνρή ηεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ, έθηαθησλ ή φισο 

απξφβιεπησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. ε πεξίπησζε παξνρήο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ρσξίο ηε 

ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ, απηή δελ είλαη λφκηκε θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη λφκηκε θαη ε 

δαπάλε γηα ηελ απνδεκίσζή ηεο (βι. Πξ. I Σκ. 5, 3, 111/2011). 

Με λφκηκε ε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, θαζψο θαη ζε 

ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο Όδξεπζεο, δηφηη δελ πξνθχπηνπλ επαθξηβψο νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο πνπ 

αλέθπςαλ θαη νη νπνίεο δελ κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ κε ηηο βάξδηεο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ, 

αιιά κφλν κε ηελ εξγαζία ησλ ππαιιήισλ πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ. 
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Αξηζκ. 68/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Νφκηκε ε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, δηφηη ιφγσ ηνπ φισο 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ ππεξεηνχλησλ ζηελ Τπεξεζία Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ ππαιιήισλ 

(ηέζζεξηο ππάιιεινη, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ζε άδεηα ινρείαο), ε θαζηέξσζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 

γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο απηήο ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο, ζηε 

δε εγθξηηηθή ηεο απαζρφιεζεο απηήο απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ δηαιακβάλεηαη εηδηθή θαη πιήξεο αηηηνινγία, 

ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ επέβαιαλ ηελ ππεξσξηαθή απηή απαζρφιεζε θαη εμαηηίαο ησλ νπνίσλ νη 

πθηζηάκελεο αλάγθεο απηήο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ θαηαλνκή ησλ ππαιιήισλ ζε 

βάξδηεο. 

 

Αξηζκ. 24, 31, 33, 36/2013 Πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Με λφκηκε ε παξνρή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο απφ ηνπο ππαιιήινπο, θαζφζνλ ζηελ απφθαζε ηνπ 

Γεκάξρνπ, πεξί έγθξηζεο ηεο θαζηέξσζεο ππεξσξηαθήο, πέξα απφ ην θαλνληθφ σξάξην απαζρφιεζεο, 

δελ δηαιακβάλεηαη πιήξεο θαη εηδηθή αηηηνινγία σο πξνο ηε ζπλδξνκή έθηαθησλ, επνρηαθψλ ή φισο 

απξφβιεπησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ θαζηέξσζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ θαηά ην επίκαρν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ πεξί 

θαζηέξσζεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ππαιιήισλ, ε νπνία είλαη θαλνληζηηθή πξάμε, ελφςεη ηνπ 

απξφζσπνπ ραξαθηήξα ηνπ ηηζέκελνπ κε απηή θαλφλα δηθαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ εθ ηνπ λφκνπ δεκνζηεπηέα 

(αξζ. 18 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο), δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζχκθσλα 

κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4024/2011. 

 

Αξηζκ. 227/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Σν πξνζσπηθφ ησλ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ επηηξέπεηαη λα παξέρεη εξγαζία κε ακνηβή πέξαλ ησλ σξψλ 

ππνρξεσηηθήο απαζρφιεζεο κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ, έθηαθησλ ή επεηγνπζψλ ππεξεζηαθψλ 

αλαγθψλ. Έθηαθηεο είλαη νη αλάγθεο εθείλεο πνπ αλαθχνληαη αηθληδίσο, νθείινληαη ζε απνιχησο εμαηξεηηθά 

αίηηα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη εθηθηφο ν εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφο θαη απαηηνχλ 

άκεζε θαη δξαζηηθή δηεπζέηεζε, πξνθαιψληαο πξφζζεηα θαηά πνζφηεηα θαζήθνληα γηα ην πξνζσπηθφ 

ηεο ππεξεζίαο, πνπ δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κέζα ζην ηαθηηθφ σξάξην εξγαζίαο (βι. Δι.πλ. Σκ. Η 

Πξάμεηο 280/2011, 27, 153/2012, βι. επίζεο Κιηκ. Πξνι. Διέγρνπ Η Σκ. Πξάμεηο 112, 113/2013). ε 

αληηδηαζηνιή πξνο απηέο, νη επνρηθέο θαη νη επείγνπζεο είλαη ππεξεζηαθέο αλάγθεο πνπ δελ πξνθχπηνπλ 

απξφβιεπηα, αιιά ζπλδένληαη είηε κε ηελ (ηεθκεξησκέλε) αλάγθε πξφζζεηεο εξγαζίαο θαηά 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο είηε κε άιιεο ζπλζήθεο, επαξθψο πξνζδηνξηζκέλεο, πνπ θαζηζηνχλ 

απαξαίηεηε, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο, ηελ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, εθηφο ηνπ ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη θαζ’ ππέξβαζε ηεο ππνρξεσηηθήο 

απαζρφιεζεο. Ζ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ θαη ε αλάγθε εθηέιεζεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ δηαπηζηψλεηαη θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, σο αξκφδηνπ γηα ην δηνξηζκφ 

ηνπ πξνζσπηθνχ νξγάλνπ (βι. άξζξν 58 παξ. 1 δ λ.3852/2010), ε νπνία απνηειεί ην λνκηθφ έξεηζκα ηεο 

θαηαβνιήο ηεο ζρεηηθήο απνδεκίσζεο θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Ζ απφθαζε 
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απηή πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε, αλαθέξνληαο κεηαμχ άιισλ ηα «ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ 

δηθαηνινγνχλ ηελ εξγαζία πέξα απφ ην θαλνληθφ σξάξην», δπλάκελε λα ζπκπιεξσζεί, θαηά ηα ινηπά, 

απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, δηαθνξεηηθά είλαη πιεκκειήο θαη δελ δηθαηνινγεί ηελ παξνρή ππεξσξηαθήο 

εξγαζίαο νχηε ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα απηήλ (βι. Δι.πλ. Σκ. Η Πξ. 7/2013, θαζψο θαη Κιηκ. Πξνι. 

Διέγρνπ Η Σκ. Πξάμεηο 105, 112, 113/2013). 

Με λφκηκε ε παξνρή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο κε ακνηβή θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο θαη πέξαλ ηνπ 

θαλνληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο, θαζ’ φιν ην έηνο 2012, γηα 134 κφληκνπο θαη 33 ανξίζηνπ ρξφλνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ, απξφβιεπησλ ή επεηγνπζψλ αλαγθψλ, νη 

νπνίεο ζα δηαπηζηψλνληαη θαη ζα βεβαηψλνληαη κε αληίζηνηρεο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο, φζνλ αθνξά ζηηο 

δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηε δηελέξγεηα πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ηελ επηζθεπή 

θαη ζπληήξεζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ, ηελ ηνπνζέηεζε θαη αθαίξεζε ζηνιηδηψλ ιφγσ ενξηψλ Πάζρα θαη 

Υξηζηνπγέλλσλ, ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζην δίθηπν χδξεπζεο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζκεο ησλ 

δεμακελψλ πδξνδφηεζεο, δηφηη ζηελ απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ πεξί θαζηέξσζεο ππεξσξηαθήο 

απνγεπκαηηλήο εξγαζίαο δελ δηαιακβάλεηαη πιήξεο θαη εηδηθή αηηηνινγία σο πξνο ηε ζπλδξνκή έθηαθησλ, 

επνρηθψλ ή επεηγνπζψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ θαζηέξσζε ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ θαηά ην επίκαρν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αληίζεηα, νη αλαθεξφκελνη 

ζηελ σο άλσ απφθαζε ιφγνη πεξί ζπζζψξεπζεο φγθνπ εξγαζίαο ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ κε ην 

λ.3852/2010, πεξί ππνρξέσζεο γηα πηζηή θαη νξζή εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ πνπ εηζήρζε κε ην 

λ.4024/2011, πεξί αλάγθεο δηελέξγεηαο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ, ηνπνζέηεζεο θαη αθαίξεζεο ζηνιηδηψλ ιφγσ ενξηψλ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ, 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζην δίθηπν χδξεπζεο, ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ησλ δεμακελψλ πδξνδφηεζεο είλαη 

γεληθνί θαη αφξηζηνη θαη δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ έθηαθησλ, επνρηθψλ ή επεηγνπζψλ ππεξεζηαθψλ 

αλαγθψλ.  

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε δαπάλε δελ είλαη κε λφκηκε θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα δελ 

πξέπεη λα ζεσξεζνχλ. 

 

Αξηζκ. 62/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Με λφκηκε ε θαηαβνιή ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο ζηνπο ηδηαίηεξνπο γξακκαηείο θαη εηδηθνχο ζπλεξγάηεο 

ησλ Γεκάξρσλ, δηφηη ζ’ απηνχο θαηαβάιινληαη απνδνρέο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ ηεο 

πάγηαο απνδεκίσζεο ρσξίο σξάξην εξγαζίαο, θαζφζνλ απηή ζπλδέεηαη κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο 

απαζρφιεζήο ηνπο, ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ άζθεζε ησλ εηδηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη απνηειεί 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ απνδνρψλ ηνπο (Πξαθηηθά Η Σκ. 19
ε
 πλ/5.7.2007). 

 

Αξηζκ. 69/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4071/2012 θαηαξγήζεθε ν πεξηνξηζκφο ηεο κε 

επηβάξπλζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επνκέλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κε δαπάλεο γηα απνδεκίσζε 

ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο, Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νπνία 
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πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, παξά κφλν εάλ απηή παξαζρέζεθε θαηά ην ηειεπηαίν 

δίκελν ηνπ έηνπο. 

Νφκηκα εληαικαηνπνηείηαη εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 ε δαπάλε γηα απνδεκίσζε πξφζζεηεο 

εξγαζίαο δεκνηηθψλ ππαιιήισλ, πνπ παξαζρέζεθε θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011. 

 

Αξηζκ. 37/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Αλεμαξηήησο ηεο νξζφηεηαο ή κε ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο θξίζεο θαη ησλ επζπλψλ ησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο, πνπ ελδερνκέλσο αλαθχπηνπλ απφ ηε κε άζθεζε ησλ λνκίκσλ έλδηθσλ κέζσλ, νη ηειεζίδηθεο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο απνηεινχλ δεδηθαζκέλν θαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηδηθήο πξφζζεηεο ακνηβήο, 

θαζφζνλ δελ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο. Δπνκέλσο, νη ζρεηηθέο αμηψζεηο ησλ 

θεξφκελσλ σο δηθαηνχρσλ ππαιιήισλ είλαη λφκηκεο (θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 176 επξψ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 ηνπ λ. 3016/2002), θαζφζνλ θαιχπηνληαη απφ ην 

δεδηθαζκέλν πνπ παξάγεηαη απφ ηηο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, θαη εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ελ πξνθεηκέλσ φιεο νη πξνυπνζέζεηο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο λνκηκφηεηαο ηνπ εμψδηθνπ 

ζπκβηβαζκνχ, ν νπνίνο ζπληζηά ηε λφκηκε αηηία ησλ επίκαρσλ δαπαλψλ, λνκίκσο απηέο εληέιινληαη. 

 

Αξηζκ. 61/2014 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. έρεη ηελ αξκνδηφηεηα, δηα ηεο θαηαξηίζεσο ηεο ζπκβάζεσο ηνπ 

εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ, λα αλαγλσξίδεη απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηεο επηρείξεζεο, απνηεινχζεο εθ ηνπ 

ιφγνπ απηνχ ηεο ζπκβάζεσο ηνπ ζπκβηβαζκνχ δηθαηνινγεηηθνχ ηεο εληειιφκελεο δαπάλεο (πξάμε Κιηκ. 

Πξνι. Δι. Γαπ. ζην VII Σκ. 224/2013). Καηά ην κέηξν, φκσο, πνπ ν ζπκβηβαζκφο απηφο ζπλεπάγεηαη ηελ 

πιεξσκή δαπάλεο ππνθείκελεο ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ειέγρεηαη 

παξεκπηπηφλησο (άξζξν 17 παξ. 3 ηνπ π.δ/ηνο 774/1980) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ (Δπίηξνπν θαη, ζπληξερνχζεο πεξηπηψζεσο, αξκφδην δηθαζηηθφ ζρεκαηηζκφ) ε ζπλδξνκή ησλ 

λνκηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζπκβηβαζκνχ (Πξαθη. Οινκ. Δι.πλ. 10/2.3.1994, 

Πξάμεηο Η Σκ. 463, 464/92, 29/95), κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε χπαξμε δηθαηψκαηνο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ 

ηνπ ηξίηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ζην πιαίζην ηνπ δηελεξγνπκέλνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ εξεπλάηαη αλ ηεξήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο ηφζν σο πξνο ηα ηππηθά, εμσηεξηθά 

ζηνηρεία ηεο πξάμεσο ηνπ ζπκβηβαζκνχ, πνπ αθνξνχλ ζηελ γλσκνδφηεζε ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζηελ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, φζν θαη σο πξνο ηα νπζηαζηηθά, 

εζσηεξηθά ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε ζρεηηθή δαπάλε κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

ζπκβηβαζκνχ, πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζρεηηθή απαίηεζε (βι. πξάμεηο VII Σκ. 263, 268, 319/2011 θ.ά). Δμάιινπ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 θαη 25 ηεο 11389/8.3.1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, νη 

νπνίεο εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ πξνκεζεηψλ ησλ Γεκνηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (βι. πξάμε VII Σκ. 128/2012), γηα ηελ θαηάξηηζε νπνηαζδήπνηε 

ζχκβαζεο πξνκήζεηαο απαηηείηαη έγγξαθνο ηχπνο, ην έγγξαθν δε ηεο ζχκβαζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 
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ζχκβαζε πξνκήζεηαο πνπ αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ εμαηξεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο – ζην 

νπνίν παξαηίζεηαη ην θαλνληζηηθφ θαζεζηψο απφ ην νπνίν απηή δηέπεηαη, πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν 

απηήο θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ – δελ έρεη 

απιψο απνδεηθηηθφ, αιιά ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα, δειαδή ε ζχληαμε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ έγθπξε θαηάξηηζε απηήο, ζπλεπψο, ε κε ηήξεζή ηνπ θαζηζηά άθπξε ηε ζχκβαζε. ε 

θάζε δε πεξίπησζε, πξνθνξηθή αλάζεζε πξνκήζεηαο απφ νπδεκία δηάηαμε λφκνπ πξνβιέπεηαη (πξβι. 

πξάμεηο VII Σκ. 187, 263/2011, 85/2008, 87/2006, Κιηκ. Πξνι. Δι. Γαπ. ζην VII Σκ. 22/2013). 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ηεξήζεθαλ ηα ηππηθά εμσηεξηθά ζηνηρεία ηνπ εμψδηθνπ 

ζπκβηβαζκνχ, ε εληειιφκελε δαπάλε δελ είλαη λφκηκε, θαζφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ηα νπζηαζηηθά ζηνηρεία 

γηα ηε ζχλαςε ηνπ ελ ιφγσ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ, δηφηη δελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. σο 

πξνο ηνλ έγγξαθν ηχπν ηεο ζχκβαζεο, δνζέληνο φηη ε αηηία ηνπ ζπκβηβαζκνχ απνηειεί ζχκβαζε 

πξνκήζεηαο, ε νπνία είλαη άθπξε σο πξνθνξηθψο ζπλαθζείζα, αθνχ ν έγγξαθνο ηχπνο θαηάξηηζεο ηεο 

ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, ζηελ πεξίπησζε ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, απαηηείηαη απφ ην λφκν σο ζπζηαηηθφο, 

ε έιιεηςε δε απηνχ έρεη σο ζπλέπεηα λα ινγίδεηαη ε σο άλσ ζχκβαζε σο κε γελφκελε (Α.Κ. 180) θαη λα 

κελ παξάγεη έλλνκεο ζπλέπεηεο, δνζέληνο φηη δελ πξνθχπηεη ην πξνο αλάζεζε αληηθείκελν, ε ακνηβή ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ν ρξφλνο ππνρξέσζεο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. Πεξαηηέξσ, ε πξνκήζεηα ησλ ελ ιφγσ 

πιηθψλ κε λνκίκσο αλαηέζεθε ρσξίο δηεμαγσγή δηαγσληζκνχ, ζε θάζε πεξίπησζε, ρσξίο λα πξνθχπηεη φηη 

ζπλέηξεμαλ νη εμαηξέζεηο ή νη εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνινγνχζαλ ηελ απεπζείαο αλάζεζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

 

Αξηζκ. 294/2014 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Παξέρεηαη ζηνπο δήκνπο ε αξκνδηφηεηα λα ζπλάπηνπλ εμψδηθνπο ζπκβηβαζκνχο, δειαδή ακθνηεξνβαξείο 

ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε ηξίηνπο πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη επίιπζε κίαο έξηδαο ή κίαο αβεβαηφηεηαο 

φζνλ αθνξά θάπνηα έλλνκε ζρέζε (άξζξν 871 ΑΚ), κε ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο, ρσξίο, φκσο, ηελ 

επίβιεςε θαη ηηο εγγπήζεηο δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ. Πξνβιέπεηαη, φηη αξκφδην φξγαλν γηα ηε ζχλαςε ηνπ 

εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ είλαη, εθφζνλ ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο αλέξρεηαη κέρξη ην πνζφ ησλ 30.000,00 

επξψ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνθαίλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε δηθεγφξνπ. Χο εθ ηνχηνπ ν 

εμψδηθνο ζπκβηβαζκφο, εθφζνλ έρεη ζπλαθζεί λνκίκσο, απνηειεί, θαηαξρήλ, λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε 

πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. κσο, δεδνκέλνπ φηη ν εμψδηθνο ζπκβηβαζκφο δελ παξάγεη θαηά λφκν 

δεδηθαζκέλν, ην θχξνο απηνχ δχλαηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν πιήξνπο ειέγρνπ θαηά ηνλ 

δηελεξγνχκελν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην πξνιεπηηθφ έιεγρν ηεο δαπάλεο πνπ απνξξέεη απφ απηφλ [βι. 

Δι. πλ. πξ. Η Σκ. 118, 103/2012, IV Σκ. 117/2002, VII Σκ. 319, 268, 263/2011, 49/2010, 389, 114/2009 

θ.α, πξ. ΚΠΓΔ Η Σκ. 229/2013, πξβ. Οινκ. Δι.πλ. πξαθη. 10/2.3.1994, Η Σκ. πξαμ. 463, 464/1992, 

29/1995, 186/2012. πλεπψο, ειέγρεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (Δπίηξνπν θαη, 

ζπληξερνχζεο πεξηπηψζεσο, αξκφδην δηθαζηηθφ ζρεκαηηζκφ), αλ ηεξήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη 

ν λφκνο α) σο πξνο ηα ηππηθά, εμσηεξηθά ζηνηρεία ηνπ ζπκβηβαζκνχ, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνβιεπφκελε 

απφ ην λφκν δηαδηθαζία ζχλαςεο απηνχ (απαηηνχκελεο γλσκνδνηήζεηο θαη εηζεγήζεηο, αξκφδην, αλάινγα 
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κε ην χςνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππνθείκελεο δηαθνξάο, φξγαλν έγθξηζεο ηνπ) θαη β) σο πξνο ηα 

νπζηαζηηθά, εζσηεξηθά ζηνηρεία απηνχ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο χπαξμεο δηθαηψκαηνο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, ηεο 

δπλαηφηεηαο λα απνηειέζεη ε ζρεηηθή δαπάλε αληηθείκελν ζπκβηβαζκνχ, λα πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε 

λφκνπ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζρεηηθή απαίηεζε 

(VII Σκ. Πξάμεηο, 268, 264, 263/2011, 49/2010, 389, 114/2009, ΚΠΔΓ ζην VII Σκ. 340/2013). Γνζέληνο δε 

φηη ε ζχκβαζε ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ δηαθέξεη απφ ηε ξπζκηδφκελε απφ ηα άξζξα 873-875 ΑΚ 

αλαηηηψδε ππφζρεζε ή αλαγλψξηζε ρξένπο, θαζφζνλ κε απηή δεκηνπξγείηαη κία λέα ελνρή (πξβ. ΑΠ 

1663/2013, 1912/2008), ειέγρεηαη, θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηεο πξνθαινχκελεο απφ 

ηνλ ζπκβηβαζκφ δαπάλεο, ε εγθπξφηεηα ηεο ππνθείκελεο ηνπ ζπκβηβαζκνχ αηηίαο. ην ρψξν, φκσο, ηνπ 

δεκνζηνινγηζηηθνχ δηθαίνπ δελ ζπληζηά έγθπξε αηηία γηα ηε ζχλαςε εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ ε παξάλνκε, 

πνιιψ δε κάιινλ ε άθπξε, ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαμχ ηδηψηε θαη Ο.Σ.Α., αθνχ ζηελ 

πεξίπησζε απηή ν νθεηιέηεο δελ κπνξεί λα πξνβάιιεη αμηψζεηο θαηά ηνπ δαλεηζηή Γήκνπ επζέσο απφ ηε 

ζχκβαζε.  

Ο εμψδηθνο ζπκβηβαζκφο, κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο θεξφκελεο σο δηθαηνχρνπ ηνπ εληάικαηνο, σο 

αηηηψδεο δηθαηνπξαμία, είλαη άθπξνο. Γεδνκέλνπ φηη ε εθηέιεζε ησλ επίκαρσλ εξγαζηψλ αλαηέζεθε 

απεπζείαο, αλ θαη ππεξέβαηλε ην φξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ηνπ 

Γήκνπ θαη ρσξίο λα ηεξεζεί ν αλαγθαίνο έγγξαθνο ηχπνο, ε αηηία ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ δελ είλαη 

έγθπξε, δηφηη πεγάδεη απφ κε λνκίκσο ζπλαθζείζα - άθπξε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ. πλεπψο κε 

λφκηκα εληαικαηνπνηήζεθε ε δαπάλε ηνπ επηκάρνπ Υ.Δ., αθνχ απηή εξείδεηαη ζε άθπξν ζπκβηβαζκφ, πνπ 

δελ ππνρξεψλεη ην Γήκν ζε παξνρή.  

 

Αξηζκ. 275/2014 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Παξέρεηαη ζηνπο δήκνπο ε αξκνδηφηεηα λα ζπλάπηνπλ εμψδηθνπο ζπκβηβαζκνχο, ήηνη ακθνηεξνβαξείο 

ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε ηξίηνπο πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη επίιπζε κίαο έξηδαο ή κίαο αβεβαηφηεηαο 

φζνλ αθνξά θάπνηα έλλνκε ζρέζε (άξζξν 871 ΑΚ), κε ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο, ρσξίο, φκσο, ηελ 

επίβιεςε θαη ηηο εγγπήζεηο δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ (πξβ. mutatis mutandis ΑΠ 927/1988, 2092/1986 

Οινκ.). Πξνβιέπεηαη, φηη αξκφδην φξγαλν γηα ηε ζχλαςε ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ είλαη, εθφζνλ ην 

αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο αλέξρεηαη κέρξη ην πνζφ ησλ 30.000,00 επξψ, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή, ε νπνία 

απνθαίλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε δηθεγφξνπ. Δπνκέλσο, κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, αλαηίζεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή επηηξνπή, αλάινγα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ε αξκνδηφηεηα λα αλαγλσξίδεη απαηηήζεηο ηξίησλ 

θαηά ηνπ δήκνπ κε ηε ζχλαςε εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ ν εμψδηθνο ζπκβηβαζκφο, εθφζνλ 

έρεη ζπλαθζεί λνκίκσο, απνηειεί, θαηαξρήλ, λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο 

δαπάλεο. κσο, δεδνκέλνπ φηη ν εμψδηθνο ζπκβηβαζκφο δελ παξάγεη θαηά λφκν δεδηθαζκέλν, ην θχξνο 

απηνχ δχλαηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν πιήξνπο ειέγρνπ θαηά ηνλ δηελεξγνχκελν απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην πξνιεπηηθφ έιεγρν ηεο δαπάλεο πνπ απνξξέεη απφ απηφλ. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο ινγαξηαζκνχ ζρεηηθνχ κε ηελ εθηέιεζε δεκνηηθνχ έξγνπ, κε 

νθεηιφκελεο ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, πιένλ ηνπ δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, νθείιεηαη, εθφζνλ 

ππνβιεζεί φριεζε θαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο, ηφθνο ππεξεκεξίαο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ 
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ππνινγίδεηαη κε βάζε ην νξηδφκελν ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ/ηνο 166/2003 επηηφθην (πξβ. ηΔ 

317, 2360/2012, 1476/2014, ΓΔθΑζ 276, 1957/2013). Ζ ηνθνθνξία δε απηή ηειεί ππφ ηελ πξφζζεηε 

πξνυπφζεζε ηεο αλππαξμίαο ππαηηηφηεηαο ηνπ νθεηιέηε θαη θπξίνπ ηνπ έξγνπ Ο.Σ.Α., ε νπνία ζεζπίδεηαη 

κε ηε δηάηαμε ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ/ηνο 166/2003, πνπ εθαξκφδεηαη θαη επί ησλ ζπκβάζεσλ 

δεκνηηθψλ έξγσλ (Πξάμεηο VII Σκ. Δ.. 2, 51, 270/2011, ΚΠΔΓ 299/2013). 

Ο Γήκνο δελ αμηνπνίεζε ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηά ηνπ, πξνθεηκέλνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο απηνχ 

λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ζπκβηβαζκνχ ζπζίεο. Σνπλαληίνλ, απνδέρζεθε φηη αθφκα θαη ηα 

δηθαζηηθά έμνδα θαζψο θαη ηα έμνδα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, κε ηα νπνία είρε ήδε επηβαξξπλζεί, είραλ 

νξζψο θαηαβιεζεί. Με λφκηκε ε δαπάλε. 

 

Αξηζκ. 52/2011 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο θαη 83/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ 

Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Οη αληηδήκαξρνη πνπ κεηέρνπλ σο πξφεδξνη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο δελ ιακβάλνπλ 

ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ Ν. 3463/2006 εηδηθή θαηά ζπλεδξίαζε απνδεκίσζε. 

 

Αξηζκ. 239/2011 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο θαη 4/2012 ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ 

ζην I Σκήκα 

Ο πξφεδξνο δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

 

Αξηζκ. 64, 65/2013 Πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, πνπ ζπγθξνηήζεθαλ κε ην λ.2539/1997 θαη πξνήιζαλ απφ ηε ζπλέλσζε 

πεξηζζφηεξσλ πθηζηάκελσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη ηελ πξνζάξηεζε ζπλνηθηζκψλ, ζπζηήζεθαλ ζηελ 

εδαθηθή πεξηθέξεηα θάζε θαηαξγνχκελνπ Ο.Σ.Α. θαη θάζε πξνζαξηψκελνπ ζπλνηθηζκνχ δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα (ηνπηθά δηακεξίζκαηα θαηά ην λέν Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), φπνπ ιεηηνπξγνχλ, σο 

φξγαλα δεκνηηθήο απνθέληξσζεο, ηνπηθά ζπκβνχιηα. Οη πξφεδξνη ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ σο κέιε κε απνθαζηζηηθή ςήθν, φηαλ ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην αληίζηνηρν ηνπηθφ δηακέξηζκα. Γηα ηε κεηάβαζε θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ελ ιφγσ ζπλεδξηάζεηο νη πξφεδξνη ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ δηθαηνχληαη έμνδα 

θίλεζεο, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, κε βάζε ηε ρηιηνκεηξηθή 

απφζηαζε ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ απφ ηελ έδξα ηνπ θάζε Γήκνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

κειψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ηα έμνδα θίλεζεο θαηαβάιινληαη ζηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ 

απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηηο νπνίεο έρνπλ θιεζεί, εθφζνλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιακβάλνληαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην αληίζηνηρν ηνπηθφ δηακέξηζκα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δελ δηθαηνχληαη έμνδα 

θίλεζεο, θαζφζνλ απηά δελ ρνξεγνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο αηξεηψλ νξγάλσλ 

γεληθψο (βι. Δι. πλ. πξάμ. Η Σκήκ., 129, 96, 49/2012, 174, 64, 47, 14/2011, 272, 240, 223, 21 /2010). 
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Σέινο, σο ζέκα πνπ αθνξά ζην ηνπηθφ δηακέξηζκα θαη δηθαηνινγεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθείνπ πξνέδξνπ 

Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φπνπ απηφ ζα ζπδεηεζεί, λνείηαη εθείλν, 

πνπ κε βάζε ην αληηθείκελν θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ, ε δηαρείξηζή ηνπ έρεη επίπησζε, θαη’ αξρήλ, άκεζα 

ζηα ρσξηθά πιαίζηα ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο ελψ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηέηνην ζέκα, εθείλν πνπ ε 

ζεκαζία ηνπ εθηείλεηαη ζε νιφθιεξν ην δήκν θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξναγσγή ηνπ γεληθφηεξνπ δεκνηηθνχ 

ζπκθέξνληνο. Κάζε άιιε εξκελεπηηθή εθδνρή ζα δηεξξήγλπε ην σο άλσ νξγαλσηηθφ ζρήκα θαηαλνκήο 

ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ δεκνηηθψλ νξγάλσλ, θαζφζνλ ζα νδεγνχζε ζηε κφληκε, θη φρη θαη’ εμαίξεζε, 

ζπκκεηνρή ησλ πξνέδξσλ ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, 

αθνχ θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ζην δήκν αθνξά, επηπξνζζέησο θαη αληαλαθιαζηηθψο, θαη ζηα ηνπηθά 

ηνπ δηακεξίζκαηα (Δι. πλ. πξάμ. Η Σκ. 129/2012, 164/2011, 82/2009). 

Οη θεξφκελνη σο δηθαηνχρνη ησλ ειεγρφκελσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ έμνδα 

θίλεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κφλν γηα ηνπο κήλεο 

εθείλνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ νπνίσλ ππήξραλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή/θαη ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ζηα νηθεία ηνπηθά δηακεξίζκαηα απηψλ. 

 

Αξηζκ. 3/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011 ηξνπνπνηήζεθε ε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ηεο 

εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο, κεηαμχ άιισλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Ο.Σ.Α. απφ 37,5 ζε 40 ψξεο. 

Πξνο απνθπγή θαηαζηξαηήγεζεο ηεο 40σξεο εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο δελ παξέρεηαη λνκνζεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ζέζπηζε εμαηξέζεσλ. ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ σο άλσ λφκνπ, νη 

νπνίεο ηζρχνπλ απφ 16.6.2011, ππάγνληαη θαη νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο, πνπ 

αθνινπζνχλ ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θιαδηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο αιιά θαη ηηο 

δηαηάμεηο ησλ νξγαληζκψλ εζσηεξηθήο ηνπο ππεξεζίαο, ην σξάξην πνπ ηζρχεη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

Ο.Σ.Α.. Καηά ξεηή επηηαγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 3979/2011, νη νπνίεο θαηηζρχνπλ έλαληη 

πξνγελέζηεξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, εξγαζία πνπ παξαζρέζεθε απφ 16.6.2011 θαη εθεμήο ζε 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο, πέξαλ ησλ 37,5 αιιά εληφο ησλ 40 σξψλ εβδνκαδηαίαο 

απαζρφιεζεο, δελ απνηειεί ππεξσξηαθή ή άιιεο κνξθήο πξφζζεηε εξγαζία θαη δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Αξηζκ. 10/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γηα ηε λφκηκε παξνρή ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο, νη νπνίεο απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θνηλσθεινχο 

ραξαθηήξα, απαηηείηαη ε εκπξφζεζκε αλαγγειία ηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ζηελ αξκφδηα 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ή φπνπ δελ πθίζηαηαη απηή ζηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή, θαζψο θαη ηήξεζε 

εηδηθνχ βηβιίνπ ππεξσξηψλ κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ.δ./ηνο 515/11970 

(θαηαγξαθή: ηεο αηηίαο γηα ηελ νπνία παξέρεηαη ε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ 

επηθέξεη ν εξγνδφηεο πξνζσξηλψο ζηηο ζπλήζεηο ψξεο εξγαζίαο, ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ θαη ηεο 
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εηδηθφηεηαο ηνπ κηζζσηνχ ή ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη’ εηδηθφηεηα θαη ηκήκα, ηεο εκεξνκελίαο 

πξαγκαηνπνηήζεσο θαζψο θαη ηεο ψξαο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ππεξβάζεσο). Πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε λφκηκε παξνρή ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, φπσο ε χπαξμε πξνεγνχκελεο αηηηνινγεκέλεο 

απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. 

 

Αξηζκ. 93/2012 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο θαη 51/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ 

Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Γελ είλαη λφκηκε ε θαηαβνιή ακνηβήο ζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλσθεινχο 

επηρείξεζεο γηα ηελ κεξηθή ή πιήξε απαζρφιεζή ηνπ ζηελ επηρείξεζε, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηφηη γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, πξνο θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1994, ε ηήξεζε εηδηθήο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο, κε 

δηαγσληζκφ ή επηινγή ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ηήξεζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο. 

 

Αξηζκ. 212/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί 

απνδεκίσζε γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ, κε πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ απηήο, ελψ παξάιιεια, κε απφθαζε 

ηνπ ίδηνπ νξγάλνπ (Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο), κπνξεί λα νξηζηεί έλα κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, σο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη λα θαζνξηζηνχλ νη αξκνδηφηεηεο θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν ακεηβφκελνο ζχκβνπινο δελ δηθαηνχηαη επηπιένλ απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο, θαζφζνλ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηέο ζπληζηά εθπιήξσζε ησλ θπξίσλ θαζεθφλησλ 

ηνπ (πξβι. πξάμεηο Η Σκ. Δι.πλ. 12/2012, 57, 185 θαη 279/2010).  

 

Αξηζκ. 8/2009 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο, 9/2014 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ 

ζην VII Σκήκα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Ο.Σ.Α. λα 

απαζρνινχλ πξνζσπηθφ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, δηάξθεηαο κέρξη δχν (2) κελψλ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην πξνζσπηθφ απηφ πξνζιακβάλεηαη θαη απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ. 

 

Αξηζκ. 10, 46/2013 Πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Δίλαη δπλαηή ε πξφζιεςε απφ ηνπο Ο.Σ.Α. πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ. 

Καηεπείγνπζεο επνρηθέο ή πξφζθαηξεο είλαη νη αλάγθεο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη 

νθείινληαη ζε έθηαθηα γεγνλφηα, πνπ εθθεχγνπλ ηεο αλακελφκελεο εμέιημεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ Ο.Σ.Α. θαη απαηηνχλ άκεζε αληίδξαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δάλ δελ ζπληξέρεη 
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ε πξνυπφζεζε απηή, ηφηε ε πξφζιεςε θαη ε απαζρφιεζε ηέηνηνπ πξνζσπηθνχ δελ είλαη λφκηκε θαη, 

επνκέλσο, δελ είλαη λφκηκε θαη ε αμίσζε ησλ πξνζιεθζέλησλ γηα απφιεςε ησλ ζρεηηθψλ απνδνρψλ (βι. 

Πξαθηηθά Η Σκ. Δ.. 10
εο

 πλ/5.5.2009, ζέκα Β΄, Πξάμεηο 68/2012, 100, 231/2011, 195/2010, 140/2009 Η 

Σκ. Δ.., 65, 54/2012 Κιηκ. Η Σκ. Δ.., πξβι. 44, 236/2006, 174/2005 Η Σκ. Δ.. θ.ά.). 

Με λφκηκε ε πξφζιεςε αθνχ νη αλάγθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ πξνζειήθζεζαλ δελ απνδεηθλχεηαη 

φηη ήηαλ θαηεπείγνπζεο, επνρηθέο ή πξφζθαηξεο, αιιά πάγηεο θαη δηαξθείο, αλαγφκελεο ζηε ζπλήζε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. 

 

Αξηζκ. 55/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Ζ παξερφκελε δπλαηφηεηα ζηνπο Ο.Σ.Α. λα απαζρνινχλ πξνζσπηθφ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ κέγηζηεο δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ ηειεί ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξνζσπηθφ απηφ 

πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ κε θαηεπείγνληα ραξαθηήξα, δειαδή 

αλαγθψλ πεξηνδηθψλ ή πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, πνπ νθείινληαη, φκσο, ζε έθηαθηα γεγνλφηα, ηα 

νπνία εθθεχγνπλ ηεο ζπλήζνπο ξνήο ησλ πξαγκάησλ θαη ηεο αλακελφκελεο εμέιημεο ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Ο.Σ.Α. θαη, γηα ην ιφγν απηφ, απαηηνχλ άκεζε αληίδξαζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο (Πξαθηηθά Η Σκ. Δ.. 10εο πλ./5.5.2009, Θέκα Β΄, Πξάμεηο Η Σκ. Δ.. 124, 68, 59/2012, 

231, 100/2011, 195/2010, 140/2009, Κιηκ. Η Σκ. Δ.. 10/2013, 65, 54/2012 θ.ά.). Σν ζηνηρείν ηεο θάιπςεο 

κε ηηο ζπλαθζείζεο ζπκβάζεηο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ αλαγθψλ, πξέπεη λα ζπληξέρεη ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν 

έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο κε ηε δηαπίζησζε ηεο θχζεο ησλ αλαγθψλ απφθαζεο φζν θαη θαηά ην ρξφλν 

πξφζιεςεο θαη απαζρφιεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ. πλεπψο, ε πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ 

ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν νη θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή πξφζθαηξεο αλάγθεο, ηηο νπνίεο ζέιεζε λα 

ζεξαπεχζεη ν νηθείνο Ο.Σ.Α., δελ πθίζηαληαη πιένλ, είλαη κε λφκηκε θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη κε λφκηκε θαη ε 

αμίσζε ησλ πξνζιεθζέλησλ πξνο απφιεςε ησλ ζρεηηθψλ απνδνρψλ (Πξάμεηο Η Σκ. Δ.. 53/2011, 103, 

8/2009). 

Με λφκηκε ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα δχν (2) κήλεο, δηφηη έιαβε ρψξα ζε ρξφλν, θαηά πνιχ 

κεηαγελέζηεξν, εθείλνπ, θαηά ηνλ νπνίν αλέθπςαλ νη επηθαινχκελεο θαηεπείγνπζεο επνρηθέο αλάγθεο ζηε 

ζεξαπεία ησλ νπνίσλ απέβιεςε ν Γήκνο κε ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. Δηδηθφηεξα, νη 

απνθάζεηο πξφζιεςεο εθδφζεθαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15.3.2013 έσο 29.3.2013, ελψ νη 

δηαπηζησζείζεο κε ηελ νηθεία απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αλάγθεο, φπσο ζαθψο πξνθχπηεη απφ 

ην πεξηερφκελφ ηεο, πθίζηαλην θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ηνπ έηνπο 2012 κε ζπλέπεηα λα είραλ 

εθιείςεη, ιφγσ ιήμεο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο επίκαρεο πξφζιεςεο. Άιισζηε, ζα ήηαλ 

αζπκβίβαζην κε ηε θχζε ησλ επηθαινχκελσλ αλαγθψλ σο θαηεπεηγνπζψλ, ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ε νπνία εθδφζεθε ην Μάην ηνπ 2012 λα απνβιέπεη ζε θάιπςε αλαγθψλ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2013 θαη εληεχζελ. Πεξαηηέξσ, νη πξνβαιιφκελνη ηζρπξηζκνί ηνπ Γήκνπ φηη νη 

αλάγθεο ζε θαζαξηφηεηα εκθαλίδνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη κε 

ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ 2013, εληζρχνπλ ηελ θξίζε φηη δελ πξφθεηηαη γηα 

πξνζσπηθφ ην νπνίν πξνζειήθζε γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ. 



Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 301 

 

Αξηζκ. 59/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Δίλαη δπλαηή ε πξφζιεςε απφ ηνπο Ο.Σ.Α., θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ, πξνζσπηθνχ κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή 

πξφζθαηξσλ αλαγθψλ (βι. Πξάμεηο Η Σκ. 35/2010, 140/2009, πξβι. Πξάμε Η Σκ. 198/2008). 

Καηεπείγνπζεο, επνρηθέο ή πξφζθαηξεο είλαη νη αλάγθεο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη 

νθείινληαη ζε έθηαθηα γεγνλφηα, πνπ εθθεχγνπλ ηεο αλακελφκελεο εμέιημεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ Ο.Σ.Α. θαη απαηηνχλ άκεζε αληίδξαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δάλ δελ ζπληξέρεη 

ε πξνυπφζεζε απηή, ηφηε ε πξφζιεςε θαη ε απαζρφιεζε ηέηνηνπ πξνζσπηθνχ δελ είλαη λφκηκε θαη, 

επνκέλσο, δελ είλαη λφκηκε θαη ε αμίσζε ησλ πξνζιεθζέλησλ γηα απφιεςε ησλ ζρεηηθψλ απνδνρψλ (βι. 

Πξαθηηθά Η Σκ. 10
εο

 πλ./5.5.2010, ζέκα Β΄, Πξάμεηο Η Σκ. 59, 68/2012, 100, 231/2011, 195/2010, 

230/2009, 236/2006, Κιηκ. Πξνι. Διέγρνπ Γαπαλψλ ζην Η Σκ. 65/2012). 

Ζ πξφζιεςε ησλ θεξφκελσλ σο δηθαηνχρσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

δηάξθεηαο δχν κελψλ δελ είλαη λφκηκε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 

3584/2007, αθνχ νη αλάγθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ πξνζιήθζεθαλ δελ απνδεηθλχεηαη φηη ήηαλ 

θαηεπείγνπζεο, επνρηθέο ή πξφζθαηξεο, αιιά πάγηεο θαη δηαξθείο, θαζφζνλ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ έιιεηςε 

ηαθηηθνχ θπξίσο πξνζσπηθνχ, αλάγνληαη δε ζηε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γήκνπ. πγγλσζηή πιάλε. 

 

Αξηζκ. 62/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Δίλαη δπλαηή ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κέγηζηεο δηάξθεηαο δχν κελψλ, ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηεο Π.Τ.. 

33/2006, θαζψο θαη ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 21 ηνπ λ.2190/1994 ηππηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε, 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ κε θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Χο ηέηνηεο 

ραξαθηεξίδνληαη νη αλάγθεο πνπ έρνπλ πεξηνδηθφ ραξαθηήξα ή πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, νθείινληαη 

φκσο ζε έθηαθηα γεγνλφηα πνπ εθθεχγνπλ ηεο ζπλήζνπο ξνήο ησλ πξαγκάησλ θαη ηεο αλακελφκελεο 

εμέιημεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Ο.Σ.Α. θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζνχλ. Καηά ζπλέπεηα, πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, θαη’ επίθιεζε ηνπ σο άλσ άξζξνπ 206 ηνπ 

Κψδηθα Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε παγίσλ αλαγθψλ δελ είλαη λφκηκε θαη δε κπνξεί λα 

απνηειέζεη λφκηκν έξεηζκα γηα ηελ θαηαβνιή ζηνπο πξνζιεθζέληεο ησλ ζρεηηθψλ απνιαβψλ ηνπο. 

Δμάιινπ ε θχζε ησλ αλαγθψλ σο «θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ» πξέπεη λα εμεηδηθεχεηαη ή λα 

πξνθχπηεη απφ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο ζπλδξνκήο ηεο 

ηηζέκελεο απφ ηηο σο άλσ δηαηάμεηο πξνυπφζεζεο, ε νπνία δελ πιεξνχηαη ζε πεξίπησζε απιήο 

επαλάιεςεο ηεο νξνινγίαο ηνπ λφκνπ (Πξάμεηο Η Σκήκ. 124,68,59/2012, Πξάμε Κιηκ. Πξνιεπηηθνχ 

Διέγρνπ Γαπαλψλ Η Σκ. 46/2013).  

Με λφκηκε ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαη εηδηθφηεξα δχν (2) Τ.Δ. Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο, κε ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο δχν (2)κελψλ, κε ηελ αηηηνινγία φηη «ελφςεη ηεο 
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ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θξίλεηαη αλαγθαίνο ν θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη ξπαθηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ καο, 

πξνο απνθπγή πιεκκπξψλ θαη επεηδή ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ δελ επαξθεί γηα απηή ηελ 

επείγνπζα επνρηαθή αλάγθε,», δηφηη νη αλάγθεο πνπ επέβαιαλ ηελ πξφζιεςε δελ ζπληζηνχλ 

θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή πξφζθαηξεο, πνπ πξνέθπςαλ απφ έθηαθηα γεγνλφηα ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ 

λα πξνβιεθζνχλ, αιιά αληίζεηα πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, θαζφζνλ νη βξνρνπηψζεηο θαηά ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν δελ ζπληζηνχλ έθηαθην θαη κε πξνβιέςηκν γεγνλφο. 

 

Αξηζκ. 9/2014 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Δίλαη δπλαηή ε πξφζιεςε απφ ηα λ.π.η.δ. ησλ Ο.Σ.Α., φπσο είλαη νη δεκνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, 

πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κέγηζηεο δηάξθεηαο δχν κελψλ, 

θαη’ απφθιηζε απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λφκνπ 2190/1994, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ κε θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Χο ηέηνηεο ραξαθηεξίδνληαη νη αλάγθεο 

πνπ έρνπλ πεξηνδηθφ ραξαθηήξα ή πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη νθείινληαη ζε έθηαθηα γεγνλφηα, 

πνπ εθθεχγνπλ ηεο αλακελφκελεο εμέιημεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ σο άλσ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη, γηα ην ιφγν απηφ, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ, απαηηνχλ δε άκεζε αληίδξαζε γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, θαη’ επίθιεζε ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 

Κψδηθα Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε παγίσλ αλαγθψλ δελ είλαη λφκηκε θαη δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη λφκηκν έξεηζκα γηα ηελ θαηαβνιή ζηνπο πξνζιεθζέληεο ησλ ζρεηηθψλ απνιαβψλ ηνπο (βι. 

πξάμεηο Κιηκ. Πξνι. Δι. ζην VII Σκ. 5, 155/2013, Κιηκ. Πξνι. Δι. ζην Η Σκ. 65/2012, 59/2013, πξάμεηο Η 

Σκ. 100, 231/2011, 195/2010, 140/2009 θ.ά.). 

Με λφκηκε ε πξφζιεςε έμη (6) αηφκσλ (βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ππαιιήισλ γξαθείνπ θαη εξγαηξηψλ 

θαζαξηφηεηαο - θαζαξηζηξηψλ), κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, θαη’ εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ.3584/2007, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ, δηφηη 

πξνζειήθζεζαλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ, νη νπνίεο δελ είλαη θαηεπείγνπζεο, νχηε νθείινληαη ζε έθηαθηα 

γεγνλφηα, κε δπλάκελα λα πξνβιεθζνχλ, αιιά, αληηζέησο αλαθχπηνπλ παγίσο θάζε ρξφλν (έζησ θαη θαηά 

νξηζκέλνπο κφλν κήλεο) θαη νθείινληαη ζηε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο. 

 

Αξηζκ. 9/2009 θαη 32/2008 Πξάμεηο ηνπ I Σκήκαηνο 

Ζ ππαιιειηθή ζρέζε θαηαξηίδεηαη κε ηε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ ηνπ ππαιιήινπ ζην 

ΦΔΚ θαη ηελ απνδνρή απηνχ, ε νπνία δειψλεηαη κε ηελ νξθσκνζία. 

Ζ αμίσζε ηνπ ππαιιήινπ γηα κηζζφ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ππεξεζίαο, ε νπνία έπεηαη ηεο 

νξθσκνζίαο θαη δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ.  

Δπνκέλσο, πξηλ ηε λφκηκε ζχζηαζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο θαη ηεο αλάιεςεο θαζεθφλησλ δελ 

ζεκειηψλεηαη αμίσζε ηνπ ππαιιήινπ γηα ιήςε κηζζνχ. 

 

Αξηζκ. 11/2009 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο 
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Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 210 ηνπ Ν. 3584/2007 παξέρεηαη ζηνπο δήκνπο ε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο, 

βάζεη πιεζπζκηαθψλ θξηηεξίσλ, εξγαηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κέρξη θαη πέληε εκεξνκίζζηα θαη’ 

άηνκν ην κήλα. Ζ δπλαηφηεηα απηή αθνξά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπηζζνχλ 

επείγνπζεο επνρηθέο ή άιιεο πεξηνδηθέο ή πξφζθαηξεο αλάγθεο ησλ Ο.Σ.Α.  

Οη δήκνη, κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 30.000 θαηνίθνπο, κπνξνχλ λα απαζρνινχλ εξγαηηθφ θαη ηερληθφ 

πξνζσπηθφ, κέρξη θαη πέληε (5) εκεξνκίζζηα θαη’ άηνκν ην κήλα, ν δε ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

κπνξνχλ λα απαζρνιήζνπλ αλέξρεηαη έσο δέθα (10) άηνκα, αλ ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα, ζηα νπνία 

ππνδηαηξνχληαη, είλαη κέρξη δέθα (10), ελψ, αλ είλαη πάλσ απφ δέθα (10), φζα είλαη ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα 

θαη φρη πάλσ απφ είθνζη (20) άηνκα. 

 

Αξηζκ. 39/2010 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο 

Kαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε ππαιιήινπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε ζχκβαζε Η.Γ.Ο.Υ., γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ν ηαθηηθφο, κνλαδηθφο ζηνλ 

θιάδν ππάιιεινο, απνπζηάδεη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 206 παξ. 2 ηνπ Ν. 3584/2007, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ, θχεζε, ηνθεηφο θαη κεηξφηεηα.  

ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε απνπζία ηνπ κνλαδηθνχ ζηνλ θιάδν ηαθηηθνχ ππαιιήινπ 

απφ ηελ ππεξεζία, ζε πεξίπησζε πνπ απηφο επηιέγεη λα θάλεη ρξήζε, αληί ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ 

απαζρφιεζεο, ηεο 9κελεο άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ. 

 

Αξηζκ. 17/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Ζ εθπαηδεπηηθή άδεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε 

ζπλαθψο πξνβιεπφκελε πξνζαχμεζε ησλ απνδνρψλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο 

ρνξήγεζεο απηήο, παξέρεηαη ζε ππαιιήινπο κφλνλ εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα απηψλ 

(ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη φξγαλν δηνίθεζεο) ε ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ θαζψο θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη 

(Δ.. Σκ. Η πξάμεηο 17/2004, 255/2010, 50, 142/2011, 131/2012). 

 

Αξηζκ. 34, 103/2010 Πξάμεηο ηνπ I Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ Η.Γ.Ο.Υ. (εξγαηψλ γεληθψλ θαζεθφλησλ, νδεγψλ, πδξαπιηθψλ 

ειεθηξνιφγνπ), γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ αλαγθψλ, δηφηη θαηαξηίζηεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πάγησλ θαη 

δηαξθψλ αλαγθψλ. 

 

Αξηζκ. 111/2010 Πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε πξφζιεςε επηά (7) Δξγαηψλ Γεληθψλ Καζεθφλησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ θαη πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη χδξεπζεο-απνρέηεπζεο, αθνχ νη αλάγθεο απηέο δελ είλαη πξφζθαηξεο, πεξηνδηθέο ή 

επνρηθέο, αιιά πάγηεο θαη δηαξθείο, θαζφζνλ επαλαιακβάλνληαη ζε κφληκε βάζε. 
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Αξηζκ. 54/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Οη Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηάξθεηαο 

δχν (2) κελψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξφζιεςε ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ είλαη απνιχησο αλαγθαία 

γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ. Καηεπείγνπζεο επνρηθέο ή πξφζθαηξεο 

είλαη νη αλάγθεο πνπ έρνπλ πεξηνδηθφ ραξαθηήξα ή πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη νθείινληαη ζε 

έθηαθηα γεγνλφηα, πνπ εθθεχγνπλ ηεο αλακελφκελεο εμέιημεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ Ο.Σ.Α. θαη απαηηνχλ άκεζε αληίδξαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ 

αλαγθψλ πνπ αλαθχπηνπλ σο θαηεπεηγνπζψλ, ζπλαξηάηαη κε ην αλ ε κε έγθαηξε αληηκεηψπηζή ηνπο, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζα επηθέξεη δπζκελείο θαη κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο (βι. Πξάμεηο Η Σκ. Δι. 

πλ. 124/2012, 219, 231/2011). 

Οη απνδνρέο ζην κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθφ θαηαβάιινληαη δεδνπιεπκέλεο (παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 3584/2012), δειαδή κεηά ην ηέινο θάζε κήλα εξγαζίαο. 

 

Αξηζκ. 5/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Καη ζηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο (βι. άξζξα 7 ηνπ λ.1069/1980 θαη 258 παξ.1 

λ.3463/2006, πξάμ. VII Tκ. 128/2012), είλαη δπλαηή ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κέγηζηεο δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ κε θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Χο ηέηνηεο ραξαθηεξίδνληαη νη αλάγθεο 

πνπ έρνπλ πεξηνδηθφ ραξαθηήξα ή πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη νθείινληαη ζε έθηαθηα γεγνλφηα, 

πνπ εθθεχγνπλ ηεο αλακελφκελεο εμέιημεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Ο.Σ.Α. θαη γηα ην 

ιφγν απηφ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ, απαηηνχλ δε άκεζε αληίδξαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Καηά ζπλέπεηα, πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, θαη’ επίθιεζε ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Κψδηθα Γεκνηηθψλ 

Τπαιιήισλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε παγίσλ αλαγθψλ δελ είλαη λφκηκε θαη δελ κπνξεί λα απνηειέζεη λφκηκν 

έξεηζκα γηα ηελ θαηαβνιή ζηνπο πξνζιεθζέληεο ησλ ζρεηηθψλ απνιαβψλ ηνπο (βι. πξαθηηθά Η Σκ. ηεο 

10
εο

 πλ./5.5.2009, ζέκα Β΄, πξάμεηο Κιηκ. Πξνι. Δι. ζην Η Σκ. 65/2012, Η Σκ. 100, 231/2011, 195/2010, 

140/2009 θ.ά.). 

 

Αξηζκ. 155/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δίλαη δπλαηή ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ απφ Γ.Δ.Τ.Α. κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, κέγηζηεο δηάξθεηαο δχν κελψλ, ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηεο Π.Τ.. 33/2006, 

θαζψο θαη ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 2190/1994 ηππηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε, απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ κε θαηεπείγνληα ραξαθηήξα (βι. Πξάμεηο Η Σκήκ. 35/2010, 

140/2009, πξβι. Πξάμε Η Σκήκ. 198/2008). Χο ηέηνηεο ραξαθηεξίδνληαη νη αλάγθεο πνπ έρνπλ πεξηνδηθφ 

ραξαθηήξα ή πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, νθείινληαη φκσο ζε έθηαθηα γεγνλφηα πνπ εθθεχγνπλ ηεο 
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ζπλήζνπο ξνήο ησλ πξαγκάησλ θαη ηεο αλακελφκελεο εμέιημεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ. Καηά ζπλέπεηα, πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ, θαη’ επίθιεζε ηνπ σο άλσ άξζξνπ 206 ηνπ Κψδηθα Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε παγίσλ αλαγθψλ δελ είλαη λφκηκε θαη δελ κπνξεί λα απνηειέζεη λφκηκν έξεηζκα γηα ηελ 

θαηαβνιή ζηνπο πξνζιεθζέληεο ησλ ζρεηηθψλ απνιαβψλ ηνπο (βι. Πξαθηηθά Η Σκήκ. ηεο 10εο 

πλ./5.5.2009, Πξάμεηο Η Σκήκ. 100/2011, 195/2010, 230/2009). 

Με λφκηκε ε πξφζιεςε επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ (δχν πδξαπιηθψλ, δχν βνεζψλ πδξαπιηθψλ θαη ηξηψλ 

εξγαηψλ) γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ 

ιπκάησλ, γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ζηα 

βπηηνθφξα νρήκαηα ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο επεξρφκελεο θαινθαηξηλήο 

πεξηφδνπ, θαζφζνλ ηα φζα δηαιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε πξφζιεςεο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. δελ 

ζπληζηνχλ θαηεπείγνπζεο-πξφζθαηξεο αλάγθεο, αθνχ ηφζν ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ φζν θαη ε αλάγθε 

ηαρείαο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πεξηνρψλ, ζπληζηνχλ ζπλήζεηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ειέγρνπ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε φθεηιε λα 

αληηκεησπίζεη κε ηνλ θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ.  

Χζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφζθαηε (πξν δηεηίαο) επέθηαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ζην 

ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ λεζηνχ, νη αλάγθεο ηνπ νπνίνπ ππεξδηπιαζηάδνληαη θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο, θαζψο θαη φηη ε πξναλαθεξζείζα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α., κε ηελ νπνία 

δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε πξφζιεςεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ, είρε ππνβιεζεί ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη 

εγθξηζεί κε ηε αλαθεξφκελε σο άλσ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ην 

Κιηκάθην θξίλεη φηη ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο επηρείξεζεο δελ ελήξγεζαλ πξνο ην ζθνπφ θαηαζηξαηήγεζεο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 3584/2007, αιιά απφ ζπγγλσζηή πιάλε ππέιαβαλ φηη ζπλέηξεραλ 

θαηεπείγνπζεο πξφζθαηξεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ πξνέβεζαλ ζηελ πξφζιεςε ησλ 

θεξφκελσλ σο δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ δίκελεο δηάξθεηαο. 

Καηφπηλ ηνχησλ, ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο πξέπεη λα ζεσξεζεί ιφγσ ζπγγλσζηήο 

πιάλεο. 

 

Αξηζκ. 224/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Παξέρεηαη ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. ε αξκνδηφηεηα λα ζπλάπηνπλ εμψδηθνπο ή δηθαζηηθνχο ζπκβηβαζκνχο, δειαδή λα 

επηιχνπλ κε ηνπο ηξίηνπο «κε ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο κηα θηινληθία ηνπο ή κηα αβεβαηφηεηα γηα θάπνηα 

έλλνκε ζρέζε» (άξζξν 871 ΑΚ) ή λα πξνβαίλνπλ ζηελ θαηάξγεζε ηεο κεηαμχ ηνπο εθθξεκνχο δίθεο 

(άξζξν 293 Κ.Πνι.Γ.), αθεηέξνπ δε πξνβιέπεηαη φηη αξκφδην φξγαλν γηα ηε ζχλαςε είηε ηνπ εμψδηθνπ είηε 

ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ είλαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Δπνκέλσο, κπνξεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κε 

ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ, λα αλαγλσξίδεη απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηεο 

επηρείξεζεο. Καηά ην κέηξν φκσο πνπ ν ζπκβηβαζκφο απηφο ζπλεπάγεηαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο 
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ππνθείκελεο ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ειέγρεηαη παξεκπηπηφλησο ε ζπλδξνκή 

ησλ λνκηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζπκβηβαζκνχ (Πξαθη. Οινκ. Δι.πλ. 

10/2.3.1994, Πξάμεηο Η Σκ. 463, 464/92, 29/95), κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε χπαξμε δηθαηψκαηνο 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ηνπ ηξίηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, εξεπλάηαη αλ ηεξήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ γλσκνδφηεζε ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζηελ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, φζν θαη σο πξνο ηα νπζηαζηηθά, εζσηεξηθά ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε ζρεηηθή 

δαπάλε κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπκβηβαζκνχ, πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζρεηηθή απαίηεζε (βι. 

πξάμεηο VII Σκ. 263, 268, 319/2011 θ.ά). 

Ζ χπαξμε ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο δελ απνηειεί θαηά λφκν πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλαςε 

εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ. 

 

Αξηζκ. 55/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Οη εηδηθνί ζπλεξγάηεο ησλ δήκσλ πξνζιακβάλνληαη ζε αληίζηνηρεο ζπζηαζείζεο ζέζεηο, κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη θαζνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληα κε ηα 

νπνία ζα απαζρνιεζεί ν πξνζιακβαλφκελνο. Ζ πιήξσζε κίαο εθ ησλ ζέζεσλ απηψλ, κεηά ηελ ηζρχ ηεο 

παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 3979/2011, κπνξεί λα γίλεη θαη κε απφθνηην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ν νπνίνο δηαζέηεη εηδίθεπζε ζε επαγγεικαηηθφ ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ Ο.Σ.Α., πνπ απνδεηθλχεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ λ. 3584/2007 (βι. πξάμεηο Η 

Σκ. Δι. πλ. 22, 63, 78/2012). 

 

Αξηζκ. 59/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 7 ηνπ λ. 3833/2010 κεηψζεθε ε θαηά ζπλεδξίαζε απνδεκίσζε ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηφ 1% επί ηεο κεληαίαο αληηκηζζίαο ηνπ Γεκάξρνπ, θαηά 50%.  

 

Αξηζκ. 66/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Ζ αληηκηζζία πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ δήκαξρν, σο αληηζηάζκηζκα γηα ηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ ιφγσ 

ηεο δηαθνπήο ηεο ζπλήζνπο εξγαζίαο ηνπ, ζπλαξηάηαη κε ηελ ελεξγφ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη δελ 

θαηαβάιιεηαη ζε απηφλ ζε πεξίπησζε πνπ ηεζεί ζε αξγία γηα ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζην λφκν ιφγνπο, 

κεηαμχ δε απηψλ θαη ιφγσ παξαπνκπήο ηνπ γηα θαθνχξγεκα. ε πεξίπησζε σζηφζν πνπ εθδνζεί 

αζσσηηθή απφθαζε, εθιείπεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθε, ν δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

είρε επηβιεζεί ην δηνηθεηηθφ απηφ κέηξν, ην νπνίν αίξεηαη απηνδηθαίσο θαη κάιηζηα αλαδξνκηθψο (βι. ΝΚ 

335/2003, ηΔ 5258/1996), ζεσξνχκελν φηη «δελ επηβιήζεθε πνηέ». Δπηβάιιεηαη δειαδή ε αλαδξνκηθή 

άξζε φισλ ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηεο αξγίαο, ηδίσο ησλ νηθνλνκηθψλ, κε ηελ θαηαβνιή ζηνλ 

απνθαηαζηαζέληα δήκαξρν, φπσο ξεηψο πξνβιέθζεθε θαη κε ην άξζξν 7 παξ. 7 ηνπ λ. 4071/2012, 
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αλαδξνκηθά ησλ απνδνρψλ (αληηκηζζία) πνπ ζηεξήζεθε αλππαηηίσο θαηά ηνλ ελδηάκεζν ρξφλν. Δμ απηνχ 

ζπλάγεηαη φηη ζθνπφο ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο είλαη λα επαλαθέξεη ηνλ απνθαηαζηαζέληα ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα βξηζθφηαλ αλ δελ είρε ρσξήζεη ε επηβνιή ζε βάξνο ηνπ ηεο αξγίαο, ζπλεπψο 

απφ ην θαηαβαιιφκελν πνζφ απνδνρψλ αθαηξείηαη ε σθέιεηα πνπ ηπρφλ απνθφκηζε, θαηά ην ρξφλν ηεο 

απνπζίαο ηνπ, απφ ηελ άζθεζε άιινπ επαγγέικαηνο πνπ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκν, δελ ζα 

κπνξνχζε λα αζθεί παξάιιεια πξνο ηα δεκαξρηαθά θαζήθνληά ηνπ (πξβι. ηΔ 2171/2000, 2792/2008, 

920/2009, Δ.. Σκ. Η πξ. 9/2010, ε αξρή δε απηή είλαη θνηλή ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ δίθαην ζε αληίζηνηρεο 

πεξηπηψζεηο πξβι. ΑΚ 656 θαη Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ άξζξν 

105 παξ. 2). ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν απνθαηαζηαζείο δήκαξρνο ζα εκθαληδφηαλ νηθνλνκηθά επλνεκέλνο 

ζε ζρέζε κε εθείλνλ πνπ άζθεζε θαλνληθά ηα θαζήθνληά ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ.  

Με λφκηκα εθθαζαξίζζεθε ε εληειιφκελε δαπάλε, αθνχ δελ αθαηξέζεθαλ απφ ην πνζφ ηεο 

θαηαβαιιφκελεο αληηκηζζίαο νη απνδνρέο πνπ έιαβε θαηά ην θξίζηκν δηάζηεκα ν δήκαξρνο απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ ζε ηδησηηθή Σξάπεδα, ζηελ νπνία θαη επέζηξεςε –δηαθφπηνληαο ηελ άδεηά ηνπ– αθξηβψο επ’ 

επθαηξία ηεο αξγίαο πνπ ηνπ είρε επηβιεζεί. πλεπψο, θαηά ην ππεξβάιινλ πνζφ ε δαπάλε δελ είλαη 

λφκηκε θαη, σο εθ ηνχηνπ, ην ειεγρφκελν ρξεκαηηθφ έληαικα δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 63/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Μεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3852/2010, θάζε δήκνο κπνξεί λα έρεη, κεηαμχ άιισλ, κία Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ, αληί ζπγρψλεπζεο, επέιζεη ε ιχζε δεκνηηθήο 

επηρείξεζεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ιφγσ αλάιεςεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο απφ ηνλ νηθείν δήκν ή 

λ.π.δ.δ. απηνχ, ηφζν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3801/2009, φζν θαη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 3852/2010, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 

3938/2011, δελ πξνβιέπεηαη ε απηνδίθαηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ  ηεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηνπο θνξείο ππνδνρήο αιιά ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, 

ε νπνία δηελεξγείηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζπληειείηαη κε ηελ έθδνζε 

ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ ζχζηαζεο πξνζσξηλψλ πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (εθφζνλ δελ ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο) θαη θαηάηαμεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ ζε απηέο. Οη ηειεπηαίεο απηέο απνθάζεηο δελ 

αλαηξέρνπλ ζην ρξφλν ηεο απφθαζεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, αθνχ δελ ππάξρεη ζρεηηθή 

λνκνζεηηθή πξφβιεςε, αιιά ηζρχνπλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο, ε νπνία γηα ηηο ελ ιφγσ δηνηθεηηθέο πξάμεηο, 

ζπκπίπηεη κε ηε δεκνζίεπζή ηνπο (άξζξν 18 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, θπξσζέληνο κε ην 

άξζξν πξψην ηνπ λ. 2690/1999 θαη Δι. πλ. πξ. Η Σκ. 67/2012, 99/2011). Σέινο, ε αμίσζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ γηα ιήςε απνδνρψλ αξρίδεη κε ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο, ε νπνία βεβαηψλεηαη θαηάιιεια. 

Γνζέληνο φηη ε δεκνζίεπζε ηεο ζχζηαζεο ηεο πξνζσξηλήο πξνζσπνπαγνχο ζέζεο θαη ε ζπλαθφινπζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ έιαβε ρψξα ζηηο 28.2.2012, ελψ ε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο πεξί 

θαηαηάμεσο ηεο εξγαδφκελεο ζηε ζπζηαζείζα πξνζσπνπαγή ζέζε ζηηο 14.3.2012, κε λνκίκσο εληέιιεηαη 

ε ακνηβή ηεο ππαιιήινπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 9.11.2011 έσο 13.3.2012, δειαδή γηα ρξνληθφ 
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δηάζηεκα πξνγελέζηεξν ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ηεο απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α. θαη θαηάηαμήο 

ηεο ζηνλ Γήκν. Καη ηνχην, δηφηη νη αλσηέξσ πξάμεηο ζχζηαζεο ησλ ζέζεσλ απηψλ θαη θαηάηαμεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ δελ έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ, αιιά ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

Αξηζκ. 68/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Ο δηνξηζκφο ησλ επηηπρφλησλ ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Α..Δ.Π. θαη ησλ Ο.Σ.Α. 

α΄ βαζκνχ, γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθδνζεί νξηζηηθνί πίλαθεο απνηειεζκάησλ κεηά ηελ 1.1.2009, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά βάζεη ζεηξάο επηηπρίαο κέρξη ηελ 31.12.2015. Ζ σο άλσ ππνρξέσζε 

δηνξηζκνχ κέρξη ηελ 31.12.2015 θαηαιακβάλεη κφλν φζνπο πεξηιακβάλνληαη ζε νξηζηηθνχο πίλαθεο, νη 

νπνίνη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 1 ηνπ λ. 3986/2011, έρνπλ 

εθδνζεί κεηά ηελ 1.1.2009 θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, δειαδή κέρξη ηελ 1.7.2011, 

εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (βι. άξζξν 50). Αληίζεηα, ν δηνξηζκφο 

φζσλ πεξηιακβάλνληαη ζε νξηζηηθνχο πίλαθεο επηηπρφλησλ, πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ 1.7.2011, 

πξαγκαηνπνηείηαη αθφκε θαη κεηά ηελ 31.12.2015 (βι. ήδε άξζξν πξψην ππνπαξάγξαθνο Ε.5 1 ηνπ λ. 

4093/2012, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ν αξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ έλα πξνο πέληε κέρξη θαη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016). ε θάζε πεξίπησζε ν δηνξηζκφο φισλ ησλ 

αλσηέξσ επηηπρφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Σεηξακεινχο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο Π.Τ.. 33/2006, κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πξνζσπηθνχ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία εθδφζεθε ηελ 1.3.2012, θαη 

κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010 (ιφγνο έλα πξνο πέληε, 

δειαδή κία πξφζιεςε αλά πέληε απνρσξήζεηο), κε ζθνπφ ηφζν ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 

φζν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Τπφ ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο ε άζθεζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 21 παξ. 4 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ δηαθξηηηθήο 

επρέξεηαο, γηα πξφζιεςε κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε 

πξνζσξηλφ πίλαθα θαηάηαμεο, ήδε πξηλ ηελ έθδνζε ησλ νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, 

νδεγεί ζε θαηαζηξαηήγεζε ησλ αλσηέξσ πεξηνξηζκψλ ησλ πξνζιήςεσλ, πνπ έζεζε ν λνκνζέηεο κε ην 

άξζξν 11 ηνπ λ. 3833/2010 θαη ζε αχμεζε ησλ κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Ο.Σ.Α., ε νπνία δελ κπνξεί 

θαλ λα πξνζδηνξηζηεί θαηά ην ρξφλν ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δεδνκέλνπ φηη νη 

πξνζιακβαλφκελνη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ελδέρεηαη λα απαζρνιεζνχλ κε απηφ ην 

θαζεζηψο γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ησλ αηνκηθψλ πξάμεσλ δηνξηζκνχ, ε νπνία 

κάιηζηα ζε πεξίπησζε έθδνζεο νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ 1.7.2011, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, 

κπνξεί λα ιάβεη ρψξα αθφκε θαη κεηά ηελ 31.12.2015, ελψ εηδηθά φζνη ζα πεξηιεθζνχλ θαη ζηνπο 

νξηζηηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο, πξνζιακβάλνληαη νπζηαζηηθά ζηνλ Ο.Σ.Α. ήδε απφ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ελ φςεη ηεο αλαδξνκηθφηεηαο πνπ αλαπηχζζεη ε 

εθδνζεζφκελε αηνκηθή πξάμε δηνξηζκνχ ηνπο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ δηαλπζέληνο ρξφλνπ ππεξεζίαο 

σο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 
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Με λνκίκσο πξνζειήθζε ζην Γήκν κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε βάζε ην 

άξζξν 21 παξ. 4 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ, κε ην νπνίν, φκσο, δελ επηηξεπφηαλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν λα ζπλαθζνχλ νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, δηφηη ίζρπαλ ήδε νη πεξηνξηζκνί 

ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010 ζηηο πξνζιήςεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη νη Ο.Σ.Α., ν ζθνπφο ησλ νπνίσλ θαηαζηξαηεγείηαη, κε ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο 

ηνπ Γήκνπ γηα πξφζιεςε ηεο θεξνκέλεο σο δηθαηνχρνπ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

απφ ηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο θαηάηαμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ 

 

Αξηζκ. 11/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη Γήκνη ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ δεκνηψλ απφ 

επηθίλδπλεο νηθνδνκέο πνπ αλήθνπλ ζηελ εδαθηθή ηνπο πεξηθέξεηα (βι. άξζξν 75 παξ. Ηγ΄ζηνηρ.11 ηνπ 

λ.3463/2006) κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηελ άξζε ηνπ θηλδχλνπ θαηεδαθίδνληαο ηα θηίζκαηα πνπ έρνπλ θξηζεί 

επηθίλδπλα εηνηκφξξνπα. ηελ πεξίπησζε απηή νη Γήκνη πξέπεη λα πξνθαηαβάιινπλ ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο 

εθδίδνληαο ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη θάζε έγγξαθν απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη ζαθψο ην δηθαίσκα ηνπ πηζησηή ηνπ Γήκνπ θαηά βάζε θαη πνζφ, ζηε ζπλέρεηα, δε, ζα 

επηδηψμνπλ ηελ είζπξαμή ηνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ απφ ηνπο 

βαξπλφκελνπο κε ηηο δαπάλεο απηέο ηδηνθηήηεο ησλ θαηεδαθηζζέλησλ θηηξίσλ.  

Ζ θαηά ην άξζξν 2 ηνπ λ.δ/ηνο 356/1974 βεβαίσζε ηνπ πνζνχ, πνπ βαξχλεη ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ 

θαηεδαθηζζέλησλ θηηζκάησλ, απνηειεί λφκηκν ηίηιν βάζεη ηνπ νπνίνπ ν Γήκνο ζα επηδηψμεη ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηελ είζπξαμε ηεο δαπάλεο θαηεδάθηζεο πνπ έρεη πξνθαηαβάιιεη θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

βεβαίσζε απηή δελ απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο. 

 

Αξηζκ. 7/2014 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε δαπάλε δεκνηηθήο κνλνκεηνρηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο πνζνχ 15.000 επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζχκβαζε ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ, πνπ ζθνπφ είρε λα 

δηεπθνιχλεη ηε κεηαθίλεζε δεκνηψλ θαη ηνπξηζηψλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ, ιακβαλνκέλεο 

ηδίσο ππφςε ηεο έιιεηςεο κέζσλ κεηαθνξάο ζηελ πεξηνρή, θαη, θαη’ επέθηαζε, ηελ πξφζβαζε απηψλ 

ζηελ επξχηεξε παξαζαιάζζηα πεξηνρή, κε ζπλέπεηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

δεκνηηθήο επηρείξεζεο ζε απηήλ θαη ηε ζπλαθφινπζε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο (αχμεζε ησλ ινπνκέλσλ 

ζηηο παξαιίεο θαη, θαη’ επέθηαζε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο απφ ηελ ελνηθίαζε νκπξεινθαζηζκάησλ, 

 

Αξηζκ. 19/2014 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ δπλαηφηεηα πνπ πξνβιέθζεθε γηα ηνπο Γήκνπο, λα επηρνξεγνχληαη θαη’ εμαίξεζε απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη 31.12.2011, αθνξά θαη ζηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο ακηγψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ π.δ. 410/1995 πνπ ιχζεθαλ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ νπνίσλ αλέιαβε ν νηθείνο δήκνο, 

εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο απηψλ. 

Ννκίκσο ν Γήκνο απνδέρζεθε ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ηεο ιπζείζαο ακηγνχο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ηνπ 

πξψελ Γήκνπ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ έιαβε ε επηρείξεζε απηή απφ ηε 

θεξφκελε σο δηθαηνχρν Σξάπεδα θαη ην νπνίν πνζφ δηαηέζεθε γηα ηελ εμφθιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο, φπσο απηέο αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηελ πξνζθνκηδφκελε θαηάζηαζε ησλ 

πιεξσκψλ, ζηηο νπνίεο πξνέβε ε ελ ιφγσ δεκνηηθή επηρείξεζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 23.5.2008 

κέρξη 30.6.2011. ε θάζε δε πεξίπησζε, εθφζνλ ν Γήκνο αλέιαβε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αλεμφθιεησλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξψελ δεκνηηθήο επηρείξεζεο, πέξαλ 

ηνπ επίκαρνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ, δελ αζθεί επηξξνή ζηε λνκηκφηεηα ηεο εληειιφκελεο δαπάλεο ν ρξφλνο 

δεκηνπξγίαο ησλ νθεηιψλ απηψλ γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα εμφθιεζε νξηζκέλσλ απφ απηέο. 

 

Αξηζκ. 278/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε, πνπ αθνξνχζε ζηελ εμφθιεζε ηνπ 1νπ ινγαξηαζκνχ ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ηεο 

ππεξεζίαο: «πκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπ αξρηηεθηνληθνχ θαθέινπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θηεξίνπ 

θιεξνδνηήκαηνο» κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο θεξφκελεο σο δηθαηνχρνπ κε θεξδνζθνπηθήο αζηηθήο 

εηαηξείαο, αθνχ κεηαμχ ησλ εηδηθφηεξσλ ζθνπψλ ηεο παξαπάλσ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο, 

φπσο νη ηειεπηαίνη νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, δελ πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο 

θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο Γήκσλ, κέζσ ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ππνβνιήο θαθέισλ ηνπο γηα ηελ έληαμε 

έξγσλ αμηνπνίεζεο θαη αλάδεημεο ζεκαληηθψλ ηνπξηζηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ ηεο 

πεξηνρήο ζην ΔΠΑ. ε θάζε πεξίπησζε δελ απνδεηθλχεηαη φηη ε αλσηέξσ εηαηξεία δηαζέηεη ηελ αλαγθαία 

ηερλνγλσζία, θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ ζα δηθαηνινγνχζαλ ηελ αλάζεζε ζε απηήλ 

εθηέιεζεο ησλ σο άλσ εξγαζηψλ. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα 

πιεξσκήο δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 98/2012 Πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ζχκβνπιν ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ζε ζέκαηα 

αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ (εξγαζίεο ηεο παξνρήο ζπλνιηθήο ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα αλαδηνξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. απηνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δηαξθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ θνξέσλ ηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λ.3852/2010 θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ νδηθφ ράξηε άκεζσλ ελεξγεηψλ ησλ Ο.Σ.Α. α΄ 

βαζκνχ θαη ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ), θαζφζνλ δελ πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα ην πεξηερφκελν ηεο 

ζχκβαζεο, πνηεο δειαδή είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, πνπ αλαηέζεθαλ ζηνλ αλάδνρν, κε απνηέιεζκα 

απηή λα είλαη αφξηζηε θαη σο εθ ηνχηνπ λα κελ θαζίζηαηαη εθηθηφο ν έιεγρνο, αλ νη αλαηεζείζεο εξγαζίεο 

εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ.  
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Απφ θακία δηάηαμε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο δελ πξνβιέπεηαη φηη απαηηείηαη σο δηθαηνινγεηηθφ ηνπ 

εληάικαηνο ε ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία αλαηέζεθαλ νη ππεξεζίεο. 

Απαξάδεθηα πξνβάιιεηαη απφ ηελ Δπίηξνπν φηη ζηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο έπξεπε λα επηζπλάπηεηαη θάπνην έγγξαθν πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ επάξθεηα ηεο εηαηξείαο, γηα 

ηελ εθ κέξνπο ηεο αλάιεςε θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαηεζεηζψλ ζε απηήλ ππεξεζηψλ, θαζψο ν ιφγνο 

απηφο αθνξά ζην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο πνπ δελ κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ην Σκήκα. 

 

Αξηζκ. 98/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Φν.Γ..Α. ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο δελ πξνβιέπεηαη φηη κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπ Φν..Γ.Α. κπνξεί λα 

πξννξίδεηαη, εθηφο απφ ηελ θάιπςε ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο δηαρείξηζήο ηνπ θαη γηα ηελ θάιπςε 

αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ πξνο ην Γήκν εθείλν, ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί Υ.Τ.Σ.Α.  

Με λφκηκε ε θαηαβνιή πνζνχ απφ Φν..Γ.Α. πξνο ην δήκν, εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ νπνίνπ 

ιεηηνπξγεί Υ.Τ.Σ.Α. γηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε. 

 

Αξηζκ. 64/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με ηελ αξηζκ. 2025805/2917/0022/1993 Κ.Τ.Α. ε κεληαία απνδεκίσζε ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Σ.Δ.Η. πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζην Γεκφζην, ζε Ο.Σ.Α. θαη ινηπά Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη ζε 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο επαλνξηνζεηήζεθε 

κε ην Ν. 1892/1990, νξίζηεθε ζε 60.000 δξρ. θαη ήδε ζε 176,08 επξψ. 

Οη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ, αθνχ ε ζχζηαζή ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

1069/1980 θαη σο εθ ηνχηνπ, σο επηρεηξήζεηο Ο.Σ.Α. ξεηψο εμαηξνχληαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο απηφο 

επαλανξηνζεηήζεθε κε ην άξζξν 51 ηνπ λ.1892/1990. Τπφ ηα δεδνκέλα απηά, ν θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο 

ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Σ.Δ.Η. πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε 

ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, δελ δηέπεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο Κ.Τ.Α. 

2025805/2917/0022/1993. 

 

Αξηζκ. 119/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με ηελ Κ.Τ.Α. 2025805/2917/0022/1993 ε κεληαία απνδεκίσζε ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Σ.Δ.Η. πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζην Γεκφζην, ζε Ο.Σ.Α. θαη ινηπά Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη ζε 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο επαλνξηνζεηήζεθε 

κε ην λ. 1892/1990, νξίζηεθε ζε 60.000 δξρ. θαη ήδε ζε 176,08 επξψ. Πεξαηηέξσ, νη Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο απνηεινχλ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ, αθνχ ε 

ζχζηαζή ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1069/1980 θαη σο εθ ηνχηνπ, σο επηρεηξήζεηο Ο.Σ.Α. 

ξεηψο εμαηξνχληαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο απηφο επαλανξηνζεηήζεθε κε ην άξζξν 51 ηνπ λ.1892/1990. 

Τπφ ηα δεδνκέλα απηά, ν θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Σ.Δ.Η. 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, 
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δελ δηέπεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο θ.π.α. 2025805/2917/0022/1993, αιιά απφ απηέο ηεο θ.π.α. 

Δ5/1797/1986 (βι. πξάμε Κιηκ. Πξνι. Διέγ. Γαπ. VII T.κ. Δι.πλ. 64/2013). 

Ννκίκσο ε κεληαία απνδεκίσζε ζπνπδαζηή Σ.Δ.Η. πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε ζηε 

Γ.Δ.Τ.Α., πξνζδηνξίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. Δ5/1797/20.3.1986 (ΦΔΚ Β΄ 183), ε νπνία θαζνξίδεη 

ηελ κεληαία απνδεκίσζε ησλ αζθνπκέλσλ ζπνπδαζηψλ ζε πνζνζηφ 80% επί ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ 

αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, φπσο θάζε θνξά απηφ ηζρχεη βάζεη ηεο Δζληθή πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο, 

πιένλ πνζνζηνχ 1% γηα αζθάιηζε θαη φρη ζχκθσλα κε Κ.Τ.Α. 2025805/2917/0022/1993 (ΦΔΚ Β΄ 307), 

θαζφζνλ απηή δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηηο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, νη νπνίεο σο 

επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, ξεηψο εμαηξνχληαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο απηφο 

επαλανξηνζεηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 51 παξ. 1 πεξ. ε΄ ηνπ λ.1892/90. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ 

αλσηέξσ, ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε θαη ην θξηλφκελν ρξεκαηηθφ έληαικα πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 116/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη δήκνη κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ αλψλπκεο εηαηξείεο, κε ζθνπφ ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο, ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη γεληθφηεξα 

βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο ή ηελ 

εθκεηάιιεπζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Ζ ζχζηαζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη θαζνξίδεη ηελ 

επσλπκία, ην ζθνπφ, ηε δηάξθεηα, ηελ έδξα, ην θεθάιαην, ηε δηνίθεζε θαη ηνπο πφξνπο ησλ εηαηξεηψλ 

απηψλ. Γηα ηελ ίδξπζή ηνπο θαηαβάιιεηαη απφ ην δήκν ην εηαηξηθφ – κεηνρηθφ θεθάιαην (ή κέξνο απηνχ), 

ελψ ν δήκνο κπνξεί λα θαηαβάιεη θαη ην πνζφ ηεο αχμεζεο ηνπ αξρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, εθφζνλ απηή 

ζπλδέεηαη κε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ απφ απηέο ππεξεζηψλ ή κε πξνζζήθε θαη άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπο θαη ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ έξγσλ ζπλαθψλ κε 

ηελ αλαπηπζζφκελε απφ απηέο δξαζηεξηφηεηα (βι. VII Σκ. Πξαθηηθά ηεο 13εο πλ./4.5.2006, 21εο 

πλ./30.6.2006 θαη 266, 378/2006, 60/2009, 135/2008, 51/2012 πξάμεηο VII Σκήκαηνο). Χο επελδπηηθφ 

έξγν λνείηαη θαη ε δηαηήξεζε ηνπ χςνπο θαη ηεο αμίαο ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ ηνπο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

άιισλ εηαηξεηψλ θαηά ην κέξνο πνπ ε επέλδπζε απηή κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

παξαγσγηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ θαηαβνιή κέξνπο ηεο αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

δεκνηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο, δηφηη νη ζπληαρζείζεο γηα ην ιφγν απηφ νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο δελ 

θέξνπλ ην ειάρηζην πεξηερφκελν θαζφζνλ δελ αλαθέξνληαη ζε παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε 

βησζηκφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα απηήο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ κε ηηο επελδχζεηο, θαζψο θαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο 

αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο. Πεξαηηέξσ, δελ πεξηιακβάλνπλ ηεθκεξησκέλε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θάζε 

επέλδπζεο κε φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη θαη ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα. Δπίζεο, δελ έρεη ζπληαρζεί ε 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε βησζηκφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο δεκνηηθήο 

εηαηξείαο. 
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Αξηζκ. 77/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ εθπφλεζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο απαηηείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ή ηεο 

εηζθνξάο Ο.Σ.Α. ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο. Γεδνκέλνπ φηη απαγνξεχεηαη ε άκεζε ή έκκεζε επηρνξήγεζε 

απφ Ο.Σ.Α. ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπο, ε αχμεζε θεθαιαίνπ ή εηζθνξάο απαηηείηαη λα ζπλδέεηαη κε 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ή κε πξνζζήθε θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο θαηαζηαηηθνχο 

ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο θαη δελ ζπληειείηαη απιψο γηα ηακεηαθή ηεο δηεπθφιπλζε πξνθεηκέλνπ λα 

εθπιεξψζεη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο ή γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (βι. VII Σκ. 

πξάμεηο 385, 101, 60/2009, 306/2007, 32, 135/2008), κε ηελ επηθχιαμε εηδηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο θαη 

εηδηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ επηηξέπεηαη λα θαηαβάινπλ Ο.Σ.Α. λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. 

 

Αξηζκ. 204/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη αζηηθέο εηαηξίεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ σο εηαίξνη πεξηζζφηεξνη δήκνη ή 

θαη άιινη θνξείο απνηεινχλ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3852/20, κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζπζηαηηθή ηνπο πξάμε, 

παξαηείλεηαη δε ε δηάξθεηα ηνπο κέρξη ηε ιήμε ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ηπρφλ δηαρεηξίδνληαη. 

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ απηψλ θαηαβάιιεηαη, ρσξίο άιιεο πξνυπνζέζεηο, εθ κέξνπο ησλ 

εηαίξσλ ε πξνβιεπφκελε απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο εηήζηα εηζθνξά, ε νπνία δελ ζπληζηά επηρνξήγεζε (βι. 

απφθαζε Σκήκαηνο Μείδνλνο πλζέζεσο 682/2012 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 161, 74/2009, 205/2008 θ.ά.). 

 

Αξηζκ. 443/2012 Πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Με λνκίκσο εγθξίζεθε ε ζχλαςε δαλείνπ κε ηξάπεδα, κεηά απφ δηελέξγεηα δηαπξαγκαηεχζεσλ κφλν κε 

απηήλ, ρσξίο λα απεπζπλζεί πξφζθιεζε θαη ζε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη 

ρσξίο λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε δεκνζηφηεηα ηεο πξφζεζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο λα πξνβεί ζε 

δαλεηζκφ. 

Ζ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ρνξήγεζε εγγχεζεο πξνο ηε δαλεηνιήπηξηα Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε δελ είλαη λφκηκε, θαζφζνλ δελ πξνθχπηεη φηη πξνεγήζεθε ηεο έθδνζήο ηεο ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 3852/2010. 

 

Αξηζκ. 120/2013 Πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ θαη 3255/2013 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Δθφζνλ κε ην ειεγρφκελν ζρέδην δαλεηαθήο ζχκβαζεο επηδηψθεηαη ε ζπλνκνιφγεζε δαλείνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε έξγνπ, ην νπνίν είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ απαηηνχκελε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δαπάλε, ε 

ζπλνκνιφγεζε ηνπ δαλείνπ απηνχ δελ είλαη λφκηκε. Ο Γήκνο κπνξεί λα ζπλνκνινγήζεη δάλεην κφλν γηα ην 

πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο απαηηνχκελεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δαπάλεο θαη 

ηεο εγγεγξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πίζησζεο. 

 

Αξηζκ. 2552/2013 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 
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Οη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ, επνκέλσο ν 

πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δηεμάγεηαη βάζεη ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ 

δηέπνπλ ηφζν ηελ θνηλνηηθή φζν θαη ηελ εζληθή έλλνκε ηάμε, δειαδή ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο 

απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, θαζψο θαη ηεο ππνρξέσζεο δηαθάλεηαο, ε νπνία, εηδηθφηεξα, ζπλίζηαηαη 

ζηε δηαζθάιηζε, πξνο φθεινο φισλ ησλ ελδερφκελσλ αλαδφρσλ, επαξθνχο βαζκνχ δεκνζηφηεηαο, ψζηε 

λα επηηξέπεηαη, ηφζν ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ππεξεζηψλ ζηνλ αληαγσληζκφ, φζν θαη ν έιεγρνο ηνπ 

ακεξφιεπηνπ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο πνπ αθνινπζείηαη.  

Γηα ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, πνπ ζπλνκνινγνχλ νη Γήκνη, κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ρξεψλ ηνπο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ. Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλαθζεί ην δάλεην, απαηηείηαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, θαη ζηελ νπνία πξέπεη απαξαηηήησο λα θαζνξίδνληαη ν ζθνπφο, 

νη φξνη ηνπ θαη ε ηνθνρξεσιπηηθή δφζε. πλεπψο, απαίηεζε ηνπ Ννκνζέηε είλαη ν θαζνξηζκφο ζηελ 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηαμχ άιισλ, ηεο ηνθνρξεσιπηηθήο δφζεο, ε νπνία ξεηά 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 176 παξ. 2 ηνπ λ. 3463/2006, πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη’ άξζξν 264 παξ. 2 ηνπ λ.3852/2010. Ζ ελ ιφγσ πξνυπφζεζε απνηειεί 

αληηθεηκεληθή εγγχεζε δηαθάλεηαο, έηζη ψζηε, κφλν κε ηελ ηππηθή πιήξσζε απηήο, λα ηεθκαίξεηαη φηη ηα 

κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ ελέθξηλαλ ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ κε πιήξε επίγλσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ βάξνπο, πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην δαλεηδφκελν Γήκν. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηνθνρξεσιπηηθή 

δφζε δελ είλαη επηηξεπηφ λα ζπλάγεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ή λα εμάγεηαη κε καζεκαηηθνχο 

ππνινγηζκνχο (βι. Δι.πλ. VI Σκ. Απνθ. 258/2011 θαη 1655/2009). 

 

Αξηζκ. 754/2013 απόθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο 

Οη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.), πνπ απνηεινχλ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο 

εηδηθνχ ζθνπνχ, δηέπνληαη, θαηαξρήλ, απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, ελψ γηα θάζε εηδηθφηεξν 

ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη εμαληιεηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1069/1980, φπσο είλαη νη πεγέο 

ρξεκαηνδνηήζεψο ηνπο, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζπκπιεξσκαηηθά νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε 

ηζρχνληνο Γεκνηηθνχ Κψδηθα. Καηά ζπλέπεηα, νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ Γεκνηηθνχ Κψδηθα πεξί 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ ζχλαςεο δαλείσλ απφ ηνπο Γήκνπο εθαξκφδνληαη, κε ππαξρνπζψλ 

αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ζην λ. 1069/1980, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο (βι. Δ.. VI Σκ. Απ. 1715/2012, Πξ. 111/2008). 

 

Αξηζκ. 345/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ δηαρείξηζε, κεηαμχ άιισλ, ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο αλήθεη θαη’ αξρήλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γήκσλ. Χο 

πξνο ηελ άζθεζε φκσο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο απηήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

επηβνιήο ησλ ζρεηηθψλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, νη Γήκνη έρνπλ ππνθαηαζηαζεί ππνρξεσηηθά απφ ηηο 

νηθείεο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Τδξεχζεσο-Απνρεηεχζεσο (Γ.Δ.Τ.Α.), πνπ έρνπλ ζπζηήζεη, ζηηο νπνίεο 

κεηέρνπλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9 παξ. 1 θαη 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 1069/1980. Οη αλσηέξσ 
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επηρεηξήζεηο, απνηεινχλ δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

δηεπφκελα, θαη’ αξρήλ, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (.η.Δ 2840 θαη 2854/1988), πιελ αλ απφ 

εηδηθή δηάηαμε λφκνπ επηβάιιεηαη ε εθαξκνγή θαλφλσλ ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ (Οι. .η.Δ. 108/1991), 

αζθνχλ δε απνθιεηζηηθά, πιελ άιισλ, πάζεο θχζεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο εληφο ησλ νξίσλ ησλ νηθείσλ Γήκσλ, φπσο είλαη ε θαηαζθεπή, ε ζπληήξεζε θαη ε επέθηαζε 

απηψλ. Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη επηηξεπηή ε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ πνπ άπηνληαη 

ησλ πξναλαθεξφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη νη ηειεπηαίεο εκπίπηνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο νηθείαο Γ.Δ.Τ.Α., ε νπνία, πξέπεη λα δηελεξγεί θάζε ζρεηηθή δαπάλε κε επηβάξπλζε ησλ 

εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 

Με λνκίκσο δηαηέζεθε πίζησζε, χςνπο 5.000,00 επξψ, ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, γηα ηε 

δηελέξγεηα πξνκήζεηαο ζσιήλσλ χδξεπζεο γηα ηελ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ ηνπ Γήκνπ, θαζφζνλ ε 

επέθηαζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνκήζεηα 

ησλ ζσιήλσλ χδξεπζεο, εληάζζεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α., θαηά ζπλέπεηα θάζε 

δαπάλε πνπ δηελεξγείηαη γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πξέπεη λα βαξχλεη ηηο εγγεγξακκέλεο 

γηα ην ζθνπφ απηφ πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δεκνηηθήο απηήο επηρείξεζεο θαη φρη ηηο πηζηψζεηο 

ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α., σο εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά 

θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ε νπνηαδήπνηε δε 

δπζιεηηνπξγία ζηηο εηζπξάμεηο ησλ πφξσλ ηεο, δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ κε δαπάλεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, δηφηη, ν Γήκνο απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. έρεη ππνθαηαζηαζεί απηνδηθαίσο απφ απηήλ ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ. 

 

Αξηζκ. 210/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε (110.000,00 επξψ) ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ 

ειεθηξνδφηεζε αθηλήησλ ηδησηψλ, δηφηη πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη γηα εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ 

κεκνλσκέλσλ δεκνηψλ. 

 

Αξηζκ. 132/2012 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο νξίδεη κε απφθαζε ηνπ ζηελ αξρή θάζε 

νηθνλνκηθνχ έηνπο δχν νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ ηνπ π.δ. 226/1992, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζνπλ ηνλ ηαθηηθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο. Οη νξηζζέληεο νξθσηνί ειεγθηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηελεξγνχκελνπ ειέγρνπ, κπνξνχλ λα ζπλεπηθνπξνχληαη απφ νξθσηνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη 

πξαγκαηνπνηνχλ ηελ άζθεζή ηνπο, ελψ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα δελ 

απαηηείηαη λα πεξηιακβάλεη θαη ην δηνξηζκφ ησλ αζθνπκέλσλ. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ ψκαηνο 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ πξνζδηνξίδεη ηηο ειάρηζηεο ψξεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηεο θάζε 

κνλάδαο, ελψ ε ακνηβή γηα ηηο εξγαζίεο ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θαζνξίδεηαη 
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θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ (βι. Δι. πλ. Πξ. VII Κι. Πξνι. 

13/2012, VII Σκ. 241/2011). 

 

Αξηζκ. 18/2012 Πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε έθδνζεο θαξηψλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ ζην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηελ 

πθηζηάκελε Γνκή «Βνήζεηα ζην πίηη», θαζφζνλ πξνθχπηνπλ ζαθψο ηα νλφκαηα θαη ε ηδηφηεηα ησλ 

δηθαηνχρσλ, πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ησλ θαξηψλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ. 

Οη δηαηάμεηο πεξί ρνξήγεζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο δεκνηηθέο θνηλσθειείο 

επηρεηξήζεηο. 

 

Αξηζκ. 131/2012 Πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Οη Γ.Δ.Τ.Α. απνηεινχλ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ, αθνχ ε ζχζηαζή ηνπο πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1069/1980 θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά 

απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Γεκνηηθνχ Κψδηθα. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηε δηαρείξηζε 

ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο θαλνληζκνχ πνπ ηε ξπζκίδεη, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ β.δ. ηεο 17 Μαΐνπ/15 Ηνπλίνπ 1959 (ΦΔΚ Α΄ 114), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη ην 

ινγηζηηθφ ησλ δήκσλ. 

Με λφκηκε ε δαπάλε γηα νκαδηθή αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ζε ηδησηηθή αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία, δηφηη δελ ζπληειεί άκεζα ή έκκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο, ψζηε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ιεηηνπξγηθή. 

 

Αξηζκ. 102/2012 Πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε κίζζσζεο ιεσθνξείσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αζινδηαθνπέο», πνζνχ 29.816,86 επξψ, κε Φ.Π.Α., θαζφζνλ ε 

κεηαθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηηο ζρεηηθέο αζιεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρή 

δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαη ζπλάδεη ηφζν κε ηε κέξηκλα γηα ηελ πξναγσγή 

ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ δεκνηψλ, φζν θαη κε ηελ ππνρξέσζε πξνψζεζεο 

θαη εθαξκνγήο πνιηηηζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηνπ καδηθνχ 

αζιεηηζκνχ. Δμάιινπ, ε δαπάλε απηή δελ ππεξβαίλεη, ελφςεη ηεο δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (45 

εκέξεο) θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ (1.500 παηδηά θαηά πξνζέγγηζε), ην επηβαιιφκελν 

απφ ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο πξνζήθνλ κέηξν, νχηε αληηηίζεληαη, ιφγσ ηεο 

αλαγθαηφηεηάο ηεο, ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 

Αξηζκ. 184/2014 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε δαπάλε (12.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α.) γηα ηε δηακφξθσζε ελφο εηδηθνχ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ρψξνο ειεχζεξεο θίλεζεο ζθχισλ κε ζηφρν λα απνκαθξπλζνχλ ηα δψα 
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απηά απφ ηνπο ρψξνπο ηεο αλάπιαζεο θαη λα απνθεπρζεί πξνερφλησο ε ζπλχπαξμή ηνπο κε ηα κηθξά 

παηδηά δξάζε πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηε δηεπζέηεζε ππαίζξησλ θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ θαη ε νπνία αθνξά φρη κφλν ηνπο θαηφρνπο ησλ δεζπνδφκελσλ δψσλ, αιιά ην ζχλνιν ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε εληειιφκελε δαπάλε, γηα ηελ νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξνθχπηεη ππέξκεηξε 

δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ αθνχ επειέγε ρψξνο κε ηηο θαηάιιειεο βαζηθέο ππνδνκέο 

(χδξεπζε, απνρέηεπζε, ειεθηξνθσηηζκφο) είλαη λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 165/2011 Πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Γεκνηηθνί χκβνπινη, κέιε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, θχξησλ ή γλσκνδνηηθψλ, πξέπεη λα 

παξέρνπλ εγγπήζεηο ακεξφιεπηεο θξίζεο, πξάγκα πνπ δελ ηζρχεη θαηά ηεθκήξην, φηαλ πθίζηαηαη δεζκφο 

αίκαηνο πξψηνπ βαζκνχ κε ηα πξφζσπα, ζηα νπνία αθνξνχλ νη πξάμεηο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, απνθάζεηο ή 

γλσκνδνηήζεηο ζπιινγηθψλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ πνπ ειήθζεζαλ παξά ηνπ φηη ζπλέηξερε 

ηέηνην θψιπκα ζπκκεηνρήο ζην πξφζσπν ελφο ησλ κειψλ ηνπο, θαζίζηαληαη κε λφκηκεο ιφγσ θαθήο 

ζχλζεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

 

Αξηζκ. 206/2011 Πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνζνχ 6.690,00 επξψ, πνπ αθνξά ζηελ θαηαβνιή εμφδσλ θεδείαο ζαλφληνο ελ 

ελεξγεία Γεκνηηθνχ πκβνχινπ, δηφηη ελψ βξίζθεη έξεηζκα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ Ν. 3463/2006, 

σζηφζν ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην πξνζήθνλ κέηξν. 

 

Αξηζκ. 102/2007 πξάμε ηνπ Β΄ Κιηκαθίνπ 

Γηα ηε λφκηκε θίλεζε ππεξεζηαθνχ απηνθηλήηνπ ησλ Ο.Σ.Α. απαηηείηαη δηαηαγή πνξείαο θαη δειηίν θίλεζεο.  

Γηα ηε λφκηκε πιεξσκή ησλ θαπζίκσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Ο.Σ.Α., απαηηνχληαη ζηνηρεία, πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ πνην απηνθίλεην θηλήζεθε θαη ην είδνο απηνχ (θνξηεγφ, επηβαηεγφ θ.ι.π), ηελ ηππνδχλακε, 

ηα ρηιηφκεηξα πνπ δηέλπζε θαηά κήλα, ηε δηθαηνχκελε πνζφηεηα θαπζίκσλ θαηά κήλα θαη ηελ πνζφηεηα 

θαπζίκσλ πνπ θαηαλάισζε.  

Σα ζηνηρεία απηά ζπληζηνχλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ θάζε Υ.Δ., πνπ αθνξά 

πιεξσκή θαπζίκνπ απηνθηλήηνπ Ο.Σ.Α.  

 

Αξηζκ. 333/2009, 110, 220/2010 Πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Κάζε δήκνο κπνξεί λα δηαζέηεη κφλν έλα επηβαηεγφ φρεκα, ην νπνίν δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί 

απνθιεηζηηθά ν Γήκαξρνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη πάληα εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ή ηεο δψλεο επζχλεο ζηελ νπνία αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ. 

Κακηά άιιε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, νχηε νη ππάιιεινί ηνπ δελ δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε επηβαηεγνχ 

νρήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ.  
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Πεξαηηέξσ, γηα ηελ πξνκήζεηα επηβαηεγνχ απηνθηλήηνπ απαηηείηαη πξνεγνχκελε αίηεζε ηνπ Γήκνπ θαη 

ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο (δελ απαηηείηαη πιένλ). 

Δηδηθά γηα ηελ επηινγή αγνξάο ηνπ νρήκαηνο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη φρη απφ ηνλ Ο.Γ.Γ.Τ. απαηηείηαη 

εηδηθή αηηηνινγία, δηαθνξεηηθά ε πξνκήζεηα δελ είλαη λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 135/2010 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο ηειενπηηθήο πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ (ξεπνξηάδ κε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ), αληί ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.785 επξψ, κε ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηελ 

πξνβνιή, δηφηη δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ νχηε εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 190/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνζνχ 6.270 επξψ, πνπ αθνξά ζηελ πξνβνιή απφ ηελ ηειεφξαζε κελπκάησλ, κε 

ηα νπνία θαινχληαλ νη δεκφηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, δηφηη ε άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ αξρψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη 

δελ ζπληζηά ηνπηθή ππφζεζε. 

 

Αξηζκ. 113/2010 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε πξνκήζεηα βηβιίσλ γηα ινγαξηαζκφ άιισλ θνξέσλ (παηδηθψλ ζηαζκψλ, ζπιιφγσλ, 

βηβιηνζεθψλ, ΚΑΠΖ, θιπ). 

 

Αξηζκ. 149/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε θαηάζεζε πνζνχ 50.000,00 επξψ, απφ ηνπο ηφθνπο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ, 

ζην «Λνγαξηαζκφ Αιιειεγγχεο γηα ηελ απφζβεζε ηνπ Γεκνζίνπ ρξένπο», δηφηη δελ πξνβιέπεηαη απφ 

δηάηαμε λφκνπ, νχηε ζπληειεί άκεζα ή έκκεζα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Γήκνπ, σο κε 

ζπλαξηψκελε κε ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, αθνχ δε ζηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπηθνχ 

ζπκθέξνληνο αιιά ζρεηίδεηαη κε δήηεκα (δεκφζην ρξένο) γεληθφηεξεο ζεκαζίαο, ην νπνίν δελ εκπίπηεη 

ζηελ έλλνηα ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. 

 

Αξηζκ. 79/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε παξνρήο ππεξεζηψλ SECURITY γηα ηε θχιαμε ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ δηάθνζκνπ 

ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηνπ δήκνπ γηα 30 εκέξεο, δηφηη ε θχιαμε απηή, θαζ΄ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, 

αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, νη ζέζεηο ηεο νπνίαο, έρνπλ πιεξσζεί ζην ζχλνιφ 

ηνπο. 

 

Αξηζκ. 179/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε αλάζεζε ηεο θχιαμεο ησλ ρψξσλ ηεο εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο ζε ηδησηηθή εηαηξεία θχιαμεο, 

ιφγσ αλεπάξθεηαο θάιπςεο απφ ηε δεκνηηθή αζηπλνκία, θαζφζνλ αλ θαη νη ππεξεζίεο εκπίπηνπλ ζηα 

ζπλήζε θαζήθνληα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ζηνλ νξγαληζκφ ηεο νπνίαο πξνβιέπνληαη ζπλαθψο πέληε 
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(5) ζέζεηο, εληνχηνηο ε ελ ιφγσ ππεξεζία δελ ήηαλ θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν ζηειερσκέλε κε επαξθέο 

πξνζσπηθφ, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 169/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ δεκνηηθή αζηπλνκία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα κφλν ησλ δεκνηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (ηδηνρξήζησλ δεκνηηθψλ πξαγκάησλ), ελψ ππεχζπλε γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 

ησλ θνηλνρξήζησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ παξακέλεη ε Διιεληθή Αζηπλνκία. Δπνκέλσο, ζε πεξηπηψζεηο 

εθδειψζεσλ πνπ δηνξγαλψλεη ν δήκνο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο επηηξέπεηαη λα αλαηίζεηαη ε θχιαμε θαη 

ε αζθάιεηα ησλ ρψξσλ απηψλ ζε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θχιαμεο. 

Νφκηκα αλαηέζεθε απεπζείαο ζε ηδηψηε ε παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ εθδειψζεσλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζε πιαηεία, θαζφζνλ ε θχιαμε ησλ δεκνηηθψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ε νπνία δηαθξίλεηαη απφ ηε 

θχιαμε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο, δειαδή ησλ ηδηφρξεζησλ δεκνηηθψλ πξαγκάησλ, δελ εκπίπηεη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη επηηξέπεηαη, λα αλαηίζεηαη ζε ηδηψηεο. 

 

Αξηζκ. 157/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ππεξεζηψλ θχιαμεο απφ Ο.Σ.Α. ζα πξέπεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ νη θαηαηηζέκελεο πξνζθνξέο λα θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο εκέξεο θαη ηηο 

ψξεο εξγαζίαο απηψλ, ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη, ην χςνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ, πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

θαζψο θαη ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. Σα παξαπάλσ 

ζηνηρεία, θαζψο θαη εηδηθφο φξνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη ζην θείκελν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο επί πνηλή 

αθπξφηεηαο απηήο θαη απφξξηςεο ηεο δαπάλεο πιεξσκήο. 

 

Αξηζκ. 12/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δίλαη δπλαηή ε αλάζεζε εθ κέξνπο Ο.Σ.Α. ππεξεζηψλ θχιαμεο δεκνηηθψλ θηηξίσλ ζε επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο. ε πεξίπησζε αλάζεζεο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία (απεπζείαο ή 

θαηφπηλ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ) ππεξεζηψλ θχιαμεο απφ Ο.Σ.Α. ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, νη 

θαηαηηζέκελεο πξνζθνξέο λα θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο 

απηψλ, ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη, ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ, 

πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ην χςνο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά (βι. Πξάμε 157/2011 VII Σκ.). 

 

Αξηζκ. 124/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο απφ Ο.Σ.Α. ζα πξέπεη επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ νη θαηαηηζέκελεο πξνζθνξέο λα θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο εκέξεο 

θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο απηψλ, ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη, ην χςνο ηνπ 
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πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ, πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ην 

χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά, θαζψο θαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα 

θαζαξηζκνχ αλά άηνκν. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία, θαζψο θαη εηδηθφο φξνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη ζην θείκελν ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο απηήο θαη απφξξηςεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (απνθ. 2092/2011, 

2653/2012 VI Σκ. Δι. πλ. θαη πξάμεηο 157/2011 VII Tκ., 12/2012 Κιηκαθίνπ ηνχηνπ). 

Δθφζνλ πηζηνπνηείηαη κε βεβαίσζε ηνπ Η.Κ.Α. φηη ν αλάδνρνο δελ απαζρφιεζε νχηε απαζρνιεί 

πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαηεζεηζψλ εξγαζηψλ, ε κε αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, 

θαζψο θαη ζηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 68 (παξ. 1 θαη 2) ηνπ 

λ.3863/2010 ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, δελ θαζηζηά ηε δαπάλε παξάλνκε. 

 

Αξηζκ. 67/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ννκίκσο ν Γήκνο αλέζεζε ηε θχιαμε δεκνηηθψλ θαη ζρνιηθψλ θηηξίσλ, θαζφζνλ ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία δελ επαξθνχζε γηα ηε θχιαμε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη ρψξσλ, 

ελψ επίζεο νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο επνπηψλ - θπιάθσλ ρνιηθψλ Κηηξίσλ δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θχιαμε φισλ ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ.  

Με λνκίκσο κε ηελ ίδηα ζχκβαζε αλαηέζεθε ε παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο θηηξίσλ, φπνπ ζηεγάδνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ άιιεο ππεξεζίεο (ΚΑΠΖ, παηδηθνί ζηαζκνί), δηφηη απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ησλ δεκνηηθψλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 

Αξηζκ. 110/2010 Πξάμε I Σκήκαηνο 

Λεηηνπξγηθέο ζεσξνχληαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαβνιή ακνηβήο ζε δηθεγφξνπο ζηνπο νπνίνπο νη Ο.Σ.Α. 

αλαζέηνπλ ηε δηθαζηηθή ή εμψδηθε ππνζηήξημε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, εθφζνλ ηνχην επηβάιιεη ε αλάγθε 

πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ή επίηεπμεο ησλ (δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο) ζθνπψλ ηνπο. 

Γελ είλαη ιεηηνπξγηθή ε αλάζεζε ζε δηθεγφξν εξγαζηψλ ζχληαμεο ππνκλεκάησλ αηξεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 

Αξηζκ. 63, 83/2009, 131, 148/2010, 20/2011, 26/2012 Πξάμεηο I Σκήκαηνο 

Ζ πξφζιεςε πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ γηα ινγαξηαζκφ δήκνπ, κεηά απφ απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο, είλαη δπλαηή κφλν φηαλ πξφθεηηαη γηα αλάζεζε ρεηξηζκνχ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ απηφ 

θαζεαπηφ ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ δήκνπ θαη ηελ ππεξάζπηζε θαη εθπξνζψπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

Αλάζεζε ζε δηθεγφξν, κε δαπάλεο ηνπ δήκνπ, ηεο ππεξάζπηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ησλ αηξεηψλ 

νξγάλσλ ηνπ δελ είλαη δπλαηή, αθφκε θαη φηαλ ηα πξφζσπα απηά εγθαινχληαη ή ελάγνληαη, εμαηηίαο ηεο 

άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή νη ππνζέζεηο αλαθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο 

πξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ελ ιφγσ αηξεηψλ νξγάλσλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ε 

αλάζεζε ζε δηθεγφξν ηεο ππεξάζπηζεο θαη εθπξνζψπεζήο ηνπο ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, δελ 
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εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ, ν νπνίνο σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα βαξχλεηαη κε ηελ θαηαβνιή 

ηεο ζρεηηθήο δηθεγνξηθήο ακνηβήο. 

 

Αξηζκ. 114/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηελ πεξίπησζε πξφζιεςεο λνκηθνχ ζπκβνχινπ κε πάγηα αληηκηζζία απφ δεκνηηθή θνηλσθειή 

επηρείξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξ. 20
α
 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ λ.4057/2012 (14.3.2012 

ζχκθσλα κε ην άξζξν δέθαην απηνχ), δελ απαηηνχληαλ ε πξνεγνχκελε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Π.Τ.. 33/2006 (ΦΔΚ Α´, 280), δεδνκέλνπ φηη ην πξνζιακβαλφκελν πξφζσπν 

(έκκηζζνο δηθεγφξνο ή λνκηθφο ζχκβνπινο) δελ απνηειεί «πξνζσπηθφ» κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, αιιά αλεμάξηεην επαγγεικαηία παξέρνληα ππεξεζίεο κε ζρέζε έκκηζζεο 

εληνιήο. ηελ αλσηέξσ παξαδνρή ζπκβάιιεη, εμάιινπ, εξκελεπηηθά θαη ε κεηαγελέζηεξε δηα ηνπ 

λ.4057/2012 θαηά ηα πξνεθηεζέληα θαζηέξσζε απφ 14.3.2012 ηεο ππνρξέσζεο ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο Π.Τ.. 33/2006 ξεηψο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ έκκηζζσλ δηθεγφξσλ θαη λνκηθψλ ζπκβνχισλ. 

 

Αξηζκ. 62/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, 

ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε απφθαζε πεξί ηεο άζθεζεο ή κε ελδίθσλ κέζσλ δηά ηεο αλάζεζεο 

ζρεηηθήο εληνιήο παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε πιεξεμνχζην δηθεγφξν, είλαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ηεο επηρείξεζεο. Μφλν ζε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ απφ ηελ αλαβνιή ιήςεο ηεο σο άλσ απφθαζεο, 

επηηξέπεηαη, θαη’ εμαίξεζε, ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο επηρείξεζεο λα δηνξίζεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν πξνο 

ππεξάζπηζε ησλ επαπεηινχκελσλ ζπκθεξφλησλ ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ, φκσο, ππνβάιιεη άκεζα 

ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηε ζρεηηθή απφθαζε αλάζεζεο λνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο έγθξηζε 

(πξβι. πξάμε 83/2009 Η Σκήκαηνο Δι.πλ.). 

Οη επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, απφ 15.3.2011, νθείινπλ λα αλαξηνχλ ζην δηαδίθηπν (ηφζν ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ δηαηεξνχλ φζν θαη ζην θεληξηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην Δζληθφ 

Σππνγξαθείν) ηηο πξάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην λφκν, κεηαμχ δε απηψλ θαη ηηο απνθάζεηο γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, άιισο νη πξάμεηο απηέο δελ εθηεινχληαη. Δηδηθή εμαίξεζε πξνβιέπεηαη 

κφλν γηα ηηο πξάμεηο πνπ θαηά λφκν δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. H αλάξηεζε ζην 

δηαδίθηπν ησλ πξάμεσλ απηψλ είλαη κελ ππνρξεσηηθή, πιελ φκσο, εθφζνλ πξάγκαηη δεκνζηεπηνχλ, ε 

παξάιεηςε αλάξηεζεο δελ επηδξά ζηελ ηζρχ ηνπο αιιά επηθέξεη κφλν ζπλέπεηεο δηνηθεηηθήο ή πεηζαξρηθήο 

θχζεο (άξζξν ηξίην παξ. 4 ηνπ λ. 4057/2012, ΦΔΚ Α΄ 54) ζε βάξνο ησλ νξγάλσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα 

ηελ παξάιεηςε απηή (πξβι. Δι.πλ. Σκ.VI απφθ. 894/2012, Σκ. IV πξάμε 99/2012).  

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.3919/2011 (3.7.2011), ε ακνηβή πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ νξίδεηαη ειεχζεξα 

κε έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ εληνιέα ηνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 

ζρεηηθνχ εγγξάθνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη χπαξμε έγθπξεο έγγξαθεο ζπκθσλίαο πεξί 

ακνηβήο γηα ηελ παξνρή δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ, ηζρχνπλ νη νξηδφκελεο ζηελ Κ.Τ.Α. 

1117864/2297/Α0012/7.12.2007 (ΦΔΚ Β΄, 2422) λφκηκεο ακνηβέο. 
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Αξηζκ. 101/2010 Πξάμε I Σκήκαηνο 

ε φζνπο δήκνπο δελ έρνπλ ζπζηαζεί νξγαληθέο ζέζεηο δηθεγφξσλ κε πάγηα αληηκηζζία ή νη ζπζηαζείζεο 

ζέζεηο παξακέλνπλ θελέο, κε απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο επηηξέπεηαη λα αλαηίζεηαη ζε δηθεγφξν 

ν ρεηξηζκφο κεκνλσκέλσλ, εμψδηθσλ ή δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ δήκνπ. 

ηνλ δηθεγφξν νθείιεηαη ε ειάρηζηε λφκηκε ακνηβή, εθηφο αλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, 

ε νπνία πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο εθηέιεζεο εληνιήο, ζπκθσλεζεί πςειφηεξε εχινγε ακνηβή, ιφγσ ηεο 

ζνβαξφηεηαο ή ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ππφζεζεο. 

 

Αξηζκ. 8/2012 Πξάμε I Σκήκαηνο 

Γελ νθείιεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή ζε δηθεγφξν γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπ κε ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλεο 

ππφζεζεο θαη ηελ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ, φηαλ επαθνινπζνχλ δηθαζηηθέο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο ν 

ίδηνο πξνβαίλεη, ζην πιαίζην δηεθπεξαίσζεο ηεο δνζείζαο ζ’ απηφλ εληνιήο, νπφηε δηθαηνχηαη ηελ θαηά 

πεξίπησζε πξνβιεπφκελε λφκηκε ακνηβή (πξάμ. Η Σκήκ. 70/2006, 167/2009). Πεξαηηέξσ, ε παξαθξάηεζε 

απφ ηνλ νηθείν δηθεγνξηθφ ζχιινγν, επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβαιιφκελεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο, 

πνζνζηνχ 10% ππέξ ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ θαη αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ 15% κε ηε κνξθή ηεο 

παξαθξάηεζεο θφξνπ, γίλνληαη ζε βάξνο ηνπ δηθαηνχρνπ δηθεγφξνπ θαη φρη ζε βάξνο ηνπ εληνιέα ηνπ, 

δηφηη απηά ηα πνζά αθνξνχλ εηζθνξέο ηνπ ζε δηάθνξα ηακεία θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζηα έμνδα πξνείζπξαμεο 

ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, θαζψο θαη πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο (πξάμ. Η Σκήκ. 93/2001, 

42/2002). Δμάιινπ, γηα ηελ απφδνζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 91 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, ησλ θάζε 

είδνπο εμφδσλ ζηα νπνία ππνβάιιεηαη ν δηθεγφξνο, απαηηείηαη λα πξνζθνκίδνληαη αληίζηνηρα απνδεηθηηθά 

πιεξσκήο (πξάμ. Η Σκήκ. 73/2002). Σέινο, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

λ.2753/1999 εθδφζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, νη 1085081/1473/Α0012/24.9.2003 (ΦΔΚ Β΄ 1960) θαη 

120867/30.12.2005 (ΦΔΚ Β΄ 1964) θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο, κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίζζεθαλ νη ειάρηζηεο ακνηβέο ησλ δηθεγφξσλ ελψπηνλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ, κε ηζρχ απφ 1.1.2004 θαη 1.1.2006, αληίζηνηρα. 

 

Αξηζκ. 63/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε δηθεγφξν ηνπ ρεηξηζκνχ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ε δηεθπεξαίσζή 

ηνπο αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα ηεο δηθεγφξνπ ηνπ δήκνπ. Πεξαηηέξσ, νη ππνζέζεηο απηέο, σο εθ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο (αγσγέο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ γηα αμηψζεηο απφ επηδφκαηα, εηδηθέο παξνρέο θαη 

πξφζζεηεο ακνηβέο, δηεθδηθεηηθέο αγσγέο θαη ελ γέλεη δηαθνξέο ζρεηηθέο κε ηελ θπξηφηεηα αθηλήησλ, 

απαιινηξηψζεηο, δεκηέο απφ απηνθίλεηα, πνιηηηθή αγσγή θαηά θαηεγνξνπκέλνπ γηα ξχπαλζε), δελ είλαη 

εηδηθήο θχζεο νχηε απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο λνκηθέο γλψζεηο ή εκπεηξία, ψζηε λα είλαη δπλαηή, θαη’ 

εμαίξεζε, ε αλάζεζή ηνπο ζε δηθεγφξνπο κε ππεξεηνχληεο ζην Γήκν. 

 

Αξηζκ. 258/2007, 88/2008 θαη 147/2008 Πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε θηινμελίαο παηδηψλ ηνπ Γήκνπ ζε ηδησηηθέο θαηαζθελψζεηο, δηφηη δελ πξνβιέπεηαη 

απφ δηάηαμε λφκνπ, νχηε έγηλε ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο θάπνηνπ θνηλσληθνχ ή πνιηηηζηηθνχ 
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πξνγξάκκαηνο πνπ εθπφλεζε ν Γήκνο θαηφπηλ ζρεηηθήο κειέηεο (κε ηελ νπνία λα νξίδνληαη νη ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηα ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θ.ιπ. ελδηαθέξνληα θαη ζπκθέξνληα ησλ δεκνηψλ πνπ 

πξνάγεη, ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα θ.ιπ.). 

 

Αξηζκ.147/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε «Φηινμελία παηδηψλ ηνπ Γήκνπ ζε 

ζεξηλέο θαηαζθελψζεηο», πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 επξψ θαη ςεθίζηεθε ζρεηηθή πίζησζε. χκθσλα κε 

ηε ηερληθή έθζεζε πξνβιεπφηαλ λα θηινμελεζνχλ ζηηο θαηαζθελψζεηο παηδηά ειηθίαο απφ 7 – 14 εηψλ, ε 

επηινγή ησλ νπνίσλ ζα γηλφηαλ απφ εηδηθή επηηξνπή, ελψ ζα πξνθξηλφηαλ ε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, γνλέσλ ΑΜΔΑ, πνιπηέθλσλ νηθνγελεηψλ θαη νηθνγελεηψλ κε ρακειά εηζνδήκαηα, ελψ ε 

ζπκκεηνρή ηνπ θάζε παηδηνχ αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 110,00 επξψ. Αθνινχζσο κε απφθαζε ηεο 

Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο απνθαζίζηεθε ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ππνγξάθεθε ε ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηε θηινμελία 155 παηδηψλ ηνπ Γήκνπ έλαληη πνζνχ 

210,00 επξψ γηα θάζε παηδί.  

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε σο άλσ ελέξγεηα απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ γηα θηινμελία παηδηψλ 

απφξσλ/νηθνλνκηθά αδχλακσλ νηθνγελεηψλ ζε ζεξηλή θαηαζθήλσζε βξίζθεη έξεηζκα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 παξ. 1 ηνπ  λ. 3463/2006, αθνχ πξφθεηηαη γηα αλάιεςε δξάζεο ηνπηθήο εκβέιεηαο, πνπ 

εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο εθαξκνγήο θνηλσληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξνάγεη ηα θνηλσληθά ζπκθέξνληα ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, κέζσ ηεο επίδεημεο, απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ, θνηλσληθήο κέξηκλαο γηα επαίζζεηεο 

θνηλσληθά νκάδεο θαη εηδηθφηεξα κέζσ ηεο παξνρήο ηεο δπλαηφηεηαο παξαζεξηζκνχ, ςπραγσγίαο, 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ απφξσλ νηθνγελεηψλ, πνπ άιισο ζα ζηεξνχλην ηε ζρεηηθή 

δπλαηφηεηα (βι. Πξάμε VII Σκ. 147/2008).  

Δμάιινπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζπλεκκέλα ζην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα δηθαηνινγεηηθά (νλνκαζηηθή 

θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο, φπνπ βεβαηψλεηαη απφ ην Γήκαξρν φηη ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά αλήθνπλ ζηα 

ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ Γήκνπ), ε δαπάλε απηή βξίζθεη έξεηζκα θαη 

ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 202 παξ. 2 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ, θαζφζνλ απνηειεί δαπάλε θαζαξά 

βνεζεκαηηθνχ ραξαθηήξα πνπ εθπφλεζε ν Γήκνο πξνο ελίζρπζε ησλ απφξσλ δεκνηψλ ηνπ, ράξηλ ηεο 

νπνίαο ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπο είραλ, ζηελ εμαηξεηηθή απηή πεξίπησζε, ηελ επθαηξία λα θηινμελεζνχλ γηα 

έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζην θηιηθφ πεξηβάιινλ ησλ θαηαζθελψζεσλ, δπλαηφηεηα πνπ ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ζα ζηεξνχληαλ, ιφγσ ηνπ πεληρξνχ (θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεδεληθνχ) χςνπο 

εηζνδήκαηνο ησλ γνλέσλ ηνπο. Παξάιιεια, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο ζρεηηθήο 

δαπάλεο ηνπ Γ.. θαη ηελ νηθεία ηερληθή έθζεζε, γηα ηελ νηθνλνκηθή απηή ελίζρπζε θαζνξίζηεθαλ ζαθψο 

ηφζν νη ζηφρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παηδηψλ πνπ ηειηθά 

θηινμελήζεθαλ ζην πξφγξακκα. Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα 

πιεξσκήο πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 102/2012 Πξάμε VII Σκήκαηνο 
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Νφκηκε ε δαπάλε (30.000 €) κίζζσζεο ιεσθνξείσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αζινδηαθνπέο», θαζφζνλ ε κεηαθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο «Αζινδηαθνπέο», πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο ζρεηηθέο 

αζιεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρή δηνξγάλσζε θαη 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαη ζπλάδεη ηφζν κε ηε κέξηκλα γηα ηελ πξναγσγή ησλ πνιηηηζηηθψλ 

θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ δεκνηψλ, φζν θαη κε ηελ ππνρξέσζε πξνψζεζεο θαη εθαξκνγήο 

πνιηηηζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ. 

Δμάιινπ, ε δαπάλε απηή δελ ππεξβαίλεη, ελφςεη ηεο δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (45 εκέξεο) θαη ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ (1.500 παηδηά θαηά πξνζέγγηζε), ην επηβαιιφκελν απφ ηα 

δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο πξνζήθνλ κέηξν, νχηε αληηηίζεληαη, ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηάο ηεο, 

ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 

Αξηζκ. 185, 186/2011 Πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 350,00 επξψ γηα ηε κεηαθνξά θαη πεξηήγεζε ζην Γήκν, πελήληα (50) 

θηινμελνχκελσλ νκνγελψλ θνηηεηψλ θαη καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα ηνπ ζεξηλνχ 

Διιεληθνχ ζρνιείνπ γηα νκνγελείο θαη δηνξγαλψλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε άκεζν 

ζθνπφ ηελ εθκάζεζε ζηνπο θνηηνχληεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηζηνξίαο θαη απψηεξν ζηφρν ηελ 

δηάδνζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηηο ρψξεο δηακνλήο ηνπο. 

Νφκηκε ε δαπάλε πνζνχ 850 επξψ γηα ηελ παξάζεζε γεχκαηνο ζηνπο παξαπάλσ θηινμελνχκελνπο 

νκνγελείο θνηηεηέο θαη καζεηέο. 

 

Αξηζκ. 4/2009 Πξάμε IV Σκήκαηνο 

Με κεησκέλν ηηκνιφγην ππνινγίδνληαη θαη νη δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηχπν πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο βάζεη ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Ζ δεκνζίεπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία εθείλε ησλ 

δεκνζηεχζεσλ γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ην εηδηθφ ηηκνιφγην ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

Αξηζκ. 248/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Οη δεκνζηεχζεηο, πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν θνζηνινγνχληαη κε κεησκέλν 

ηηκνιφγην, εθφζνλ αλαθέξνληαη ζε θαζαξά ππεξεζηαθέο αλάγθεο (πξνζιήςεηο, πξνκήζεηεο, πξνζθιήζεηο, 

πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ ή δηαθεξχμεηο). Με κεησκέλν ηεο ηηκνιφγην ππνινγίδνληαη θαη νη δεκνζηεχζεηο 

ζηνλ ηχπν, πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο βάζεη ηεο ηζρχνπζαο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Αληίζεηα, νη 

δεκνζηεχζεηο πνπ έρνπλ εκπνξηθφ πεξηερφκελν, δειαδή πξάμεηο πνπ ζεσξνχληαη εκπνξηθέο ή 

ελεξγνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ή εμππεξέηεζε εκπνξηθψλ ζθνπψλ ή έρνπλ δηαθεκηζηηθφ πεξηερφκελν, 

ζην νπνίν εκπίπηεη θαη ε πξνβνιή ηεο ην επξχηεξν θνηλφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, θνζηνινγνχληαη κε ην 

εκπνξηθφ ηηκνιφγην. 

 

Αξηζκ. 148/2009 Πξάμε VII Σκήκαηνο 
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Με λφκηκε ε ακνηβή ηδηψηε γηα ηε βηληενζθφπεζε ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δηφηη δελ 

πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ, νχηε εμππεξεηεί ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη αθνξά εξγαζία ε 

νπνία αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ.  

Ζ δηάηαμε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν. 3463/2006 δελ θαζηζηά ηε δαπάλε λφκηκε, δηφηη ε δηάηαμε 

απηή ελλνεί ηηο δαπάλεο γηα εξγαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηξίηνπο εθφζνλ δελ ππεξεηεί ζην Γήκν ην 

αλαγθαίν πξνζσπηθφ.  

 

Αξηζκ. 210/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο αλαπαξαγσγήο θαη βηβιηνδεζίαο ησλ πξαθηηθψλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζφζνλ, απηέο αλάγνληαη ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ ηνπ δήκνπ.  

Δπηπιένλ, ε αλαπαξαγσγή ησλ πξαθηηθψλ ζε 32 αληίγξαθα δελ εμππεξεηεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ 

ηνπ δήκνπ. 

 

Αξηζκ. 261/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε ηεο θαηαρψξεζεο ηνπ «αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ» ηνπ Γήκνπ ζε εθεκεξίδα, έλαληη 

πνζνχ 3.000,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α., δηφηη δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ, νχηε κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ιεηηνπξγηθή θαζψο δελ ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 145/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε (15.000 επξψ) πνπ αθνξά παξαγσγή θαη εθηχπσζε ελεκεξσηηθνχ πεξηνδηθνχ (δχν 

ηεχρε ην έηνο) γηα ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ πνιηηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ησλ αλσηέξσ εληχπσλ, ην νπνίν εμαληιείηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο 

δεκνηηθήο αξρήο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο δξάζεηο ηεο (ηνπξηζκφο, πνιηηηζκφο, παηδεία, πεξηβάιινλ, 

αζιεηηζκφο, θαζψο θαη ζηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο) θαηά ην πξψην ρξφλν αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ 

ηεο, δνζέληνο φηη δελ απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ, αιιά ζηελ πξνβνιή ησλ πεπξαγκέλσλ 

ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαηά ην πξψην ρξφλν ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ θαη πξνζσπηθψο ηνπ 

Γεκάξρνπ, κε ηελ παξάζεζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ απφ νκηιίεο ηνπ ζην πιαίζην ησλ 

πξαγκαηνπνηεζεηζψλ εθδειψζεσλ θαη απφ ζπλαληήζεηο ηνπ κε ζεκαίλνληα πξφζσπα ηεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο.  

 

Αξηζκ. 410/2009 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε (5.355 επξψ) πξνκήζεηαο 3.000 ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ 20 ζειίδσλ έγρξσκσλ θαη 

illustration, κε ζέκα ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2008, δηφηη ε πξνβνιή ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο 

δεκνηηθήο αξρήο, κέζσ ηνπ ηχπνπ, δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ.  

 

Αξηζκ. 184/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 
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Με λφκηκε ε πξνκήζεηα 12.000 δεθαεμαζέιηδσλ ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ γηα ηελ πξνβνιή ησλ 

πεπξαγκέλσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010, αληίζηνηρα, ηα νπνία ζα εθδίδνληαη αλά ηξίκελν, δηφηη 

ην πεξηερφκελν ηνπ πεξηνδηθνχ, ην νπνίν αλαιψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο δεκνηηθήο αξρήο 

ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο δξάζεο ηεο, αιιά θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ ζε ζρέζε κε πξνγξάκκαηα 

ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ 

ζπληζηνχλ ηνπηθή ππφζεζε, άγεηαη ζηελ θξίζε φηη ε εληειιφκελε δαπάλε δελ είλαη λφκηκε, δηφηη δελ 

πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ, νχηε δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο ιεηηνπξγηθή. 

 

Αξηζκ. 59/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε πξνκήζεηα ηεο εθηχπσζεο 3.000 εληχπσλ κε ζέκα ηνλ απνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ, 

δηφηη δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ, δελ εμππεξεηεί ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ νχηε ζπληειεί 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ. 

 

Αξηζκ. 61/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά «Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ Απνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ», 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 35.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%), ιακβάλνληαο ππφςε 

ην πεξηερφκελν ηνπ εληχπνπ, ην νπνίν θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αλαιψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 

έξγνπ ηεο δεκνηηθήο αξρήο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο (νηθνλνκηθή δηνίθεζε, αλαπιάζεηο ρψξσλ, 

θαζαξηφηεηα, θνηλσληθέο ππεξεζίεο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θ.ιπ.), δηφηη δελ 

πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ, νχηε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ιεηηνπξγηθή, δνζέληνο φηη δελ 

απνζθνπεί απιά θαη κφλν ζηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, αιιά αθνξά 

θπξίσο ζηελ πξνβνιή ησλ έξγσλ ηεο λπλ Γεκνηηθήο Αξρήο, φπσο πξνθχπηεη, άιισζηε, θαη απφ ην 

ζρεηηθφ ραηξεηηζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ αξρή ηνπ εληχπνπ. 

 

Αξηζκ. 7/2012 Πξάμε VII Σκήκαηνο θαη 76/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ 

ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνζνχ 2.500,00 επξψ πεξίπνπ γηα δεκνζίεπζε ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ζε 

εθεκεξίδα κε δηζέιηδε θαηαρψξεζε, δηφηη αθελφο ην θείκελν αλαιψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο 

δεκνηηθήο αξρήο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο δξάζεο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνεθινγηθέο ηεο εμαγγειίεο, αιιά 

θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα εμπγίαλζεο ηνπ Γήκνπ θαη αθεηέξνπ δελ 

πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ, νχηε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ιεηηνπξγηθή. 

 

Αξηζκ. 10/2012 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 15.000,00 επξψ, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πξνβνιή εθδειψζεσλ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, πνπ αθνξνχζαλ αθηεξψκαηα ζηελ πεδνγξαθία, ηελ 

πνίεζε, ηελ Πξσηνκαγηά θ.ιπ., δηφηη ε κεηάδνζε ησλ ζρεηηθψλ ξαδηνθσληθψλ δηαθεκίζεσλ, θέξεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελεκεξσηηθήο πξνβνιήο εθδειψζεσλ, πνπ πξφθεηηαη λα νξγαλσζνχλ απφ ην λνκηθφ 
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πξφζσπν, νη νπνίεο είλαη ζπλαθείο κε ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη θαη απνζθνπεί ζηελ επξχηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε απηέο, γεγνλφο πνπ απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζή 

ηνπο.  

Αξηζκ. 106/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ηεο δεκηνπξγία DVD κε επεμεξγαζία (κνληάδ) θαη θαηαγξαθή πεξηνρψλ 

θαη βηληενζθνπεκέλσλ δξάζεσλ θαη εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ φισλ ησλ εηψλ, κε ζθνπφ ηελ αλάξηεζε 

απηψλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αξηηφηεξε παξνπζίαζε ησλ πεξηερνκέλσλ απηήο, 

έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 2.300,00 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., δηφηη δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ νχηε 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ιεηηνπξγηθή, θαζφζνλ ην πεξηερφκελν ηνπ DVD, ην νπνίν – θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο – ηνπ αλαιψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο πξνεγνχκελεο δεκνηηθήο αξρήο. 

 

Αξηζκ. 112/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκεο νη δαπάλεο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην πιαίζην αλάιεςεο δξάζεο απφ ην Γήκν ελαληίνλ ηεο 

ςήθηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» γηα ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη 

ηεο ζπλέλσζεο ηνπ Γήκνπ κε άιινπο, δηφηη δελ πξνβιέπνληαη απφ δηάηαμε λφκνπ, δελ εμππεξεηνχλ 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπληεινχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ 

ηνπ. 

 

Αξηζκ. 183, 296/2008, 78, 195/2009 281, 359/2010, 251, 257, 274/2011, 4, 71, 99/2012 Πξάμεηο VII 

Σκήκαηνο 

Δπηηξέπεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε δηάζεζε πηζηψζεσλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή 

πξνβνιή κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηεο εδαθηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα 

δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο δηαθεκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο ησλ Γήκσλ, ηα νπνία ππνβάιινληαη πξηλ απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Σνπξηζκνχ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο εθδίδεη ζχκθσλε γλσκνδφηεζε (άξζξν 30 ηνπ Ν. 3498/2006). 

 

Αξηζκ. 13/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δπηηξέπεηαη ζηνπο Γήκνπο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε δηάζεζε πηζηψζεσλ γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή πξνβνιή, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηεο εδαθηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο (βι. Δι.πλ. VII Σκ. Πξαμ. 

183, 296/2008). Απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ, πνπ δηελεξγνχληαη ζην 

πιαίζην ηεο πινπνίεζεο δηαθεκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ Γήκσλ, 

ζπληζηά ε ππνβνιή απηψλ, πξηλ απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο, ζηε ζπζηαζείζα ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζεί ζχκθσλε γλψκε απφ ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα Σνπξηζκνχ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκβαηφηεηάο ηνπο κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ θεληξηθνχ 

δηαθεκηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ (βι. Δι.πλ. VII Σκ. 78, 195, 281/2009, 139, 257, 274/2011, 99/2012). 
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Σν γεγνλφο φηη ε ζχκβαζε, κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, έρεη ην ίδην 

πνζφ κε ηελ πξνγελέζηεξε, αιιά κε ιηγφηεξεο δξάζεηο ηνπξηζηηθψλ ή κε ππεξεζηψλ, δελ άπηεηαη ηνπ 

ειέγρνπ λνκηκφηεηα πνπ δηελεξγεί ην Κιηκάθην. 

 

Αξηζκ. 23/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ ράξαμε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Υψξαο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ Κεληξηθή 

Γηνίθεζε (Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, ζχκθσλα κε ην π.δ. 85/2012, ΦΔΚ Α΄ 141), επηθνπξηθφ φξγαλν ηεο 

νπνίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ αξκνδηνηήησλ είλαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ 

(βι. πξάμεηο VII Σκ. 52/2005, 7, 67/2006, 10/2008, Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ δαπαλψλ VII 

Σκήκαηνο 66/2012, θ.ά.). Ο Δ.Ο.Σ., ζπλεξγάδεηαη, κε ηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη δηαθήκηζε ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ, θαη κε ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ βαζκνχ, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πξνβνιή ησλ πεξηνρψλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εδαθηθή ηνπο πεξηθέξεηα. Πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε δηαθεκηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, πνπ δηελεξγνχληαη απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα, 

επνκέλσο θαη απφ ηνπο Γήκνπο, ζπληζηά ε πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ 

(Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ), σο πξνο ηε δηαπίζησζε ηεο πιήξνπο ελαξκφληζήο ηνπο κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο ρψξαο.  

Γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ «Γεκηνπξγίαο Σνπξηζηηθνχ Ηζηνηφπνπ», αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη ε δεκηνπξγία 

ηνπξηζηηθήο δηαδηθηπαθήο πχιεο κε δπλαηφηεηεο πξνβνιήο ζηαηηθνχ θαη δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ, εκθάληζεο 

εηδνπνηήζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο, εγγξαθήο ρξεζηψλ Πχιεο θαη δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνβνιή ζεκείσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ θαη ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, επηβάιιεηαη λα ελαξκνλίδεηαη πξνο ηνλ ηνπξηζηηθφ ζρεδηαζκφ 

ηεο ρψξαο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνχ. 

 

Αξηζκ. 129/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ απνξξέεη απφ ζχκβαζε δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

εηαηξείαο, δηφηη κε ηελ επίκαρε ζχκβαζε αλαηέζεθαλ κε επαρζή αηηία (θαη πξνβιεπφκελε δαπάλε άλσ 

ησλ 8.804,11 επξψ), ζε αλάδνρν δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ, εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: ην ζρεδηαζκφ 

θαη νξγάλσζε δηαθεκηζηηθήο ζηξαηεγηθήο (ζχληαμε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αλαθχθισζεο), ηελ αλαθνίλσζε πξνο ην επξχ θνηλφ ησλ ππεξεζηψλ αλαθχθισζεο πνπ παξέρεη ν Γήκνο, 

ηελ παξαγσγή πξσηφηππσλ δεκηνπξγεκάησλ ιφγνπ ή ηέρλεο σο θνξέσλ ηνπ κελχκαηνο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ αλαθχθισζε (βι. παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο θαη ηδίσο 

ινγφηππα, έληππν πιηθφ, αθίζεο, 20.000 ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, 2.000 δηαθεκηζηηθά ζηπιφ θαη 1.000 

δηαθεκηζηηθέο κνλάδεο απνζήθεπζεο ειεθηξνληθνχ πιηθνχ –usb-) θαζψο θαη ηελ θαηαρψξεζε-κεηάδνζε ή 

κε άιιν πιηθφ κέζν πξνβνιή ηνπ αλσηέξσ κελχκαηνο (βι. θαηαρσξήζεηο ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά 

Μ.Μ.Δ., ζπλεληεχμεηο ζηα Μ.Μ.Δ., δειηία ηχπνπ ζηα ηνπηθά Μ.Μ.Δ.).  
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Γεδνκέλνπ, δε φηη ηεο επίκαρεο ζχκβαζεο δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ δελ πξνεγήζεθε ε θαηάξηηζε, 

ππνβνιή θαη έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Σχπνπ θαη Μ.Μ.Δ. αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνβνιήο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζην θνηλφ ν Γήκνο (ελ πξνθεηκέλσ ησλ ππεξεζηψλ αλαθχθισζεο), ε ζρεηηθή 

ζχκβαζε ηπγράλεη άθπξε, ελψ, πεξαηηέξσ, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 5 παξ. 3 ηνπ 

π.δ/ηνο 261/1997 θαη 12 παξ. 2 πεξ. ηδ΄ ηνπ λ.3688/2008 ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ ζρεηηθνχ 

αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ δε ζπκκεηείρε σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν εθπξφζσπνο ηεο πην αληηπξνζσπεπηηθήο 

έλσζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη γεληθφηεξα εηαηξεηψλ επηθνηλσλίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Διιάδα. 

 

Αξηζκ. 211/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε αλάζεζε ησλ επίκαρσλ ππεξεζηψλ πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ Γήκνπ θαη 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο πξνβνιήο ηνπ ζε δεκνζηνγξάθν θαη δελ παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο 

(7.380,00 επξψ, κε Φ.Π.Α.). Δηδηθφηεξα νη αλαηεζείζεο ππεξεζίεο είλαη ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο θαη 

κάιηζηα εηδηθήο θχζεο κε ζηφρεπζε ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά, απνζθνπνχλ ζηε πξνζέιθπζε λέσλ νκάδσλ 

επηζθεπηψλ θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γήκνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ζε λέεο αλαδπφκελεο 

ηνπξηζηηθέο αγνξέο θαη γηα ηελ παξνρή ηνπο απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα 

επηθνηλσλίαο, πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, φπσο απηά ηεο αλαδφρνπ, ε νπνία 

είλαη αξρηζπληάθηεο ηνπξηζηηθνχ πεξηνδηθνχ, αξζξνγξαθεί ζε πιήζνο εμεηδηθεπκέλσλ εληχπσλ θαη δηαζέηεη 

εηθνζαεηή θαη πιένλ πείξα ζηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Δμάιινπ, νη ππεξεζίεο απηέο δελ εκπίπηνπλ 

ζηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ Αλάπηπμεο Σνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ, θαζφζνλ απηά 

πεξηνξίδνληαη ζε πιεξνθφξεζε θαη παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ ήδε επηζθέπηνληαη ην 

Γήκν θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζρεηηθέο εθζέζεηο, νχηε θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ, 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο, πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο ηνπηθήο 

ηνπξηζηηθήο αγνξάο θαη ηεο ελεκέξσζεο ησλ παξαγφλησλ ηεο, ψζηε λα παξακέλεη ειθπζηηθή θαη 

αληαγσληζηηθή. Δπηπιένλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ απαηηείηαη ε δηαξθήο 

δηακνλή, επαθή θαη ελαζρφιεζε κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ έδξα ηνπο θαη ηα ινηπά ζεκεία 

εκπνξηθνχ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζπκθσλήζεθε κε ηελ αλάδνρν 

νη ππεξεζίεο ηεο λα παξέρνληαη θπξίσο ζηελ Αζήλα, πξάγκα αδχλαην ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ 

φζν θαη γηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ, Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο απηνχ.  

 

Αξηζκ. 110/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ αλάζεζε ηεο παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο κε εμεηδηθεπκέλν επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ηαπηφρξνλε 

δηεξεχλεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, 

δηαθξίλεηαη απφ εθείλε ηεο αλάζεζεο δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

δηαθεκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, γηα ηελ νπνία θαη κφλν απαηηείηαη ε δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο απφ 

Γεληθφ Γξακκαηέα Σνπξηζκνχ. πλεπψο, δελ απαηηείηαη γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ε 

πξνεγνχκελε ππνβνιή ηεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ. 
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Αξηζκ. 128/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ αλάζεζε ηεο παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ εθπφλεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηεο πφιεο σο ζχγρξνλνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ, δηαθξίλεηαη απφ εθείλε ηεο αλάζεζεο δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

δηαθεκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, γηα ηελ νπνία θαη κφλν απαηηείηαη ε δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο απφ 

Γεληθφ Γξακκαηέα Σνπξηζκνχ. πλεπψο, δελ απαηηείηαη γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ε 

πξνεγνχκελε ππνβνιή ηεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ, νχηε θαη ε δηάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πίζησζεο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη’ άξζξν 158 παξ. 3 εδ. δ΄ ηνπ Ν. 3463/2006, πνπ 

αθνξά κφλν ζε ζέκαηα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο. 

 

Αξηζκ. 139/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπξηζηηθνχ πεξηνδηθνχ, έλαληη ηνπ 

πνζνχ ησλ 3.146,00 επξψ (κε Φ.Π.Α.), δηφηη δελ απνδεηθλχεηαη φηη πξηλ ηελ δηαθεκηζηηθή θαηαρψξηζε ζην 

πεξηνδηθφ, ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ θαη ε δηαηχπσζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. 

 

Αξηζκ. 41/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δθφζνλ νπνηαδήπνηε δηαθεκηζηηθή ελέξγεηα (π.ρ. δηαθεκηζηηθά έληππα) ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε 

πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο νξηζκέλεο πεξηνρήο, ην νπνίν επηβάιιεηαη λα ελαξκνλίδεηαη πξνο 

ηνλ ηνπξηζηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνχ, ε παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ 

Γήκνπ, πξηλ απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ, ζην αξκφδην θεληξηθφ φξγαλν γηα ηε δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο, 

ελέξγεηα πνπ απνηειεί νπζηψδε ηχπν ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη ηεο 

δαπάλεο πνπ ε ππνζηήξημή ηεο ζπλεπάγεηαη, θαζηζηά ηε δαπάλε κε λφκηκε. 

 

Αξηζκ. 236/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ γηα παηδηά θαη ελήιηθεο, νη 

νπνίεο ζπληεινχλ πξσηίζησο ζηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάηαζε ησλ δεκνηψλ ηεο πφιεο ηεο θαη 

ζηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο επξχηεξεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ν πξνέρσλ ραξαθηήξαο 

απηήο είλαη ν πνιηηηζηηθφο. Σνχην δε, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ε εθδήισζε απηή εκκέζσο επηδξά θαη ζηελ 

ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη αλάπηπμε ηνπ Γξάκαο πξνζειθχνληαο θάζε ρξφλν επηζθέπηεο απφ άιιεο 

πεξηνρέο πνπ επηδηψθνπλ λα βηψζνπλ απφ θνληά ηε ρξηζηνπγελληάηηθε αηκφζθαηξα πνπ πξνζθέξεη. 

πλεπψο, δελ απαηηείηαη γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ε πξνεγνχκελε ππνβνιή ηεο ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ γηα ηε δηαηχπσζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο 

ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα απηήο. Πεξαηηέξσ, ε δαπάλε γηα ηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηεο 

εθδήισζεο κέζσ ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ δηελεξγήζεθε κε λνκίκσο, δηφηη δελ πξνεγήζεθε ε έληαμε απηήο 

ζε πξφγξακκα δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ πνπ ν Γήκνο φθεηιε λα θαηαξηίζεη γηα ην θξίζηκν έηνο θαη λα 
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ππνβάιεη ζηνλ επνπηεχνληα Τπνπξγφ θαη αθνινχζσο ζην Τπνπξγείν Σχπνπ θαη Μ.Μ.Δ. πξνο έγθξηζε σο 

πξνο ηε λνκηκφηεηά ηνπ (άξζξν 9 ηνπ λ. 2328/1995 θαη π.δ. 261/1997). 

 

Αξηζκ. 2/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δλέξγεηεο ή δξάζεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ ακηγψο ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ λα εζηηάδεη θαη λα πξνβάιιεη 

ηα αμηνζέαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνρψλ ελφο Γήκνπ, φπσο ηδίσο εθζέζεηο πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα, 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ, δελ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ ζηε δηαδηθαζία παξνρήο ζχκθσλεο 

γλψκεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Σνπξηζκνχ (βι. Πξαμ. Κιηκ. VII Σκεκ. 236/2012). 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα δηαζέηεη πηζηψζεηο γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ, φπσο είλαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

εκπνξηθνχ ραξαθηήξα. ε θάζε πεξίπησζε, νη δαπάλεο απηέο, ζα πξέπεη λα κελ αληηηίζεληαη ζηελ αξρή 

ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ε νπνία ζε θάζε θαηεγνξία δαπαλψλ νξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο 

αξρέο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο  θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο, ελ φςεη 

ησλ ζπλζεθψλ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο. Γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ Γήκνπ ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο δελ απαηηείηαη, ελφςεη ηε κε ακηγψο ηνπξηζηηθήο θχζεο ηνπο, ε ηήξεζε 

ηεο παξνρήο ζχκθσλεο γλψκεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ. 

 

Αξηζκ. 28/2010 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά πξνκήζεηα ζπκβνιηθνχ ιηηνχ γεχκαηνο (αμίαο 900 επξψ γηα νθηψ εθινγηθά 

θέληξα) πξνο ηνπο δηθαζηηθνχο αληηπξνζψπνπο θαη ηηο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο ησλ εθινγψλ. 

 

Αξηζκ. 229/2011 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά πξνκήζεηα ζπκβνιηθνχ ιηηνχ γεχκαηνο, αμίαο 18,00 επξψ θαη’ άηνκν πξνο 

ηνπο δηθαζηηθνχο αληηπξνζψπνπο θαη ηηο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο ησλ εθινγψλ. 

 

Αξηζκ. 5 θαη 6/2009 Πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε γηα ρξήζε ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο απφ ζρνιηθνχο θχιαθεο, δηφηη δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο απφ ην λνκνζέηε θαηεγνξίεο νξγάλσλ ησλ Ο.Σ.Α. α΄ 

βαζκνχ πνπ δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

Αξηζκ. 39/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα ν Γήκνο πξνκεζεχηεθε ζαξάληα επηά (47) ζπλνιηθά ζπλδέζεηο ζε δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο (42 

ζπλδέζεηο κε κεληαίν πάγην 11,20 επξψ θαη 5 κε κεληαίν πάγην 16,80 επξψ), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεεηδνπνίεζεο, κε ηελ απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ζε 

πεξίπησζε βιάβεο, δηαθνπήο ξεχκαηνο θ.ιπ. ησλ αληιηνζηαζίσλ ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

Δηδηθφηεξα, νη αλσηέξσ ζπλδέζεηο έρνπλ ραξαθηήξα ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, δηφηη ζπληεινχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ πνπ επηδηψθεη ν Γήκνο, θαζφζνλ κε ηελ πξνκήζεηα ησλ σο 
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άλσ ζπλδέζεσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε θαη έγθαηξε ζπληήξεζε ηνπ δεκνηηθνχ 

δηθηχνπ χδξεπζεο (πξβι. 229, 221/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ) θαη δελ ππεξβαίλεη ην 

επηβαιιφκελν απφ ηε θχζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο, πξνζήθνλ κέηξν.  

 

Αξηζκ. 31/2012 Πξάμε VII Σκήκαηνο 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δήκνπο θαη φρη ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. θαη κφλν γηα νξηζκέλα πξφζσπα, πξνο 

θάιπςε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη κέρξη ηνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη γηα θάζε δηθαηνχρν, λα 

θάλνπλ ρξήζε ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (βι. Πξ. VII Σκ. Δι.πλ. 271/2007).  

Με λφκηκε ε δαπάλε θαηαβνιήο ησλ ηειψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, γηα ηε λνκηθή ζχκβνπιν, ηε δηεπζχληξηα 

ηεο Γ.Ο.Τ., ηνλ νδεγφ θαζψο θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο (εξγάηε θαη ηερλίηε απνρέηεπζεο, 

εξγνδεγφ θαη κεραλνδεγφ δνκηθψλ, βνεζφ ρεηξηζηή απνρέηεπζεο, ηερλίηεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, 

νηθνδφκν, κεραληθφ θαη ειεθηξνιφγν), δηφηη δελ απνδεηθλχεηαη φηη εμππεξεηνχλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε ηε ρξήζε ζηαζεξψλ ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ. 

Νφκηκε φζνλ αθνξά ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ην δηεπζπληή ηεο 

ηερληθήο ππεξεζίαο. 

 

Αξηζκ. 110, 137/2012 Πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2374/2004 ζπλάγεηαη φηη κφλν ηα πξφζσπα, πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζε απηέο, 

δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (βι. VII Σκ. απφθ. 1834/2010, πξάμ. 

5/2009). ζνλ αθνξά ζηηο Γ.Δ.Τ.Α., νη νπνίεο απνηεινχλ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ, σο 

δηθαηνχκελα πξφζσπα πξέπεη, θαη’ αλαινγία, λα ζεσξεζνχλ ν Πξφεδξνο (θαη’ αληηζηνηρία πξνο ην 

Γήκαξρν) θαη ν Αληηπξφεδξνο (θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηνλ Αληηδήκαξρν) ηνπ Γ.., θαζψο θαη ν Γεληθφο 

Γηεπζπληήο (θαη’ αληηζηνηρία πξνο ην Γεληθφ Γξακκαηέα Γήκνπ) απηψλ. 

Με λφκηκε ε δαπάλε θαηαβνιήο ηειψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαηά ην κέξνο πνπ απηή αθνξά ζε πιεξσκή 

ηειψλ ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ κε δηθαηνχκελα θαηά ηα αλσηέξσ πξφζσπα 

θαη γηα πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά φξηα, πνπ νξίδνληαη ζηελ αξηζκ. 

18391/22-9-2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1388/Β΄). 

 

Αξηζκ. 221/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε δαπάλε 1.800,00 επξψ γηα έλα κήλα ρξήζεο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ζηειέρε θαη 

πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. πγθεθξηκέλα, πξνβιέθζεθαλ ηξηάληα ηέζζεξηο (34) ζπλδέζεηο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο ζε κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο 

θαη ηα ζηειέρε απηήο. Αθνινχζσο, ρνξεγήζεθαλ δψδεθα (12) επηπιένλ γξακκέο γηα ηηο αλάγθεο 

ηειεκεηάδνζεο θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνχ ηνπ πδξνηακηεπηήξα θαη κία (1) γξακκή γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Μειεηψλ θαη Δπίβιεςεο. Δμππεξεηνχληαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα, ε απξφζθνπηε κεηάδνζε ζηνηρείσλ, κελπκάησλ θαη ζπλαγεξκνχ βιαβψλ ησλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ε ελ γέλεη 24σξε ζηαζεξή θαη ζπλερή ελεκέξσζε γηα ηελ 
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θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο, νη νπνίεο, ιφγσ θαη ηεο κεγάιεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο πνπ εμππεξεηείηαη, δελ κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ κε ηε ρξήζε ζηαζεξψλ ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ, αιιά νχηε θαη κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ησλ 

ηερλνινγηψλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ησλ FM θαη VHS, νη νπνίεο είραλ αλεπηηπρψο εθαξκνζηεί θαηά ην 

παξειζφλ απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α. 

 

Αξηζκ. 229/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Σν δηθαίσκα ρξήζεο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνο θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, παξέρεηαη 

λνκνζεηηθά ζηνπο δήκνπο θαη κφλν γηα ηα πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελα ζην λφκν πξφζσπα θαη φρη ζηηο 

δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Ζ δαπάλε απηή κπνξεί, θαη’ εμαίξεζε λα ζεσξεζεί 

λφκηκε, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη εμππεξεηεί ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, νη νπνίεο 

άπηνληαη ηεο εθπιήξσζεο ηνπ εηδηθνχ ζθνπνχ ζχζηαζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. θαη νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ κε ηηο ζηαζεξέο ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο. (πξβι. πξ. VII Σκ. 137, 56, 31/2012). 

Νφκηκε (ιεηηνπξγηθή) ε αλαλέσζε 16 ζπλδέζεσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο εηήζηαο δαπάλεο 6.000,00 επξψ, 

ρσξίο Φ.Π.Α., γηα ηνλ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γεληθφ Γηεπζπληή θαη απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο 

επηρείξεζεο (πξντζηάκελνο Σ.Τ., ηερλίηεο πδξαπιηθνί, γξαθείν Σ.Τ., πξνζσπηθφ βάξδηαο, γξαθείν Ο.Τ., 

ζπλεξγείν θαηακεηξεηψλ – πδξνκεηξεηψλ), θαζφζνλ εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζπληειεί άκεζα ζηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο, 

ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην πξνζήθνλ κέηξν. 

 

Αξηζκ. 37/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο ηδηψηε, δηφηη δελ πξνβιέπεηαη απφ 

δηάηαμε λφκνπ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ λα θαηαβάιιεη κε απηεπάγγειηε ελέξγεηα απνδεκηψζεηο ζηνπο 

πνιίηεο.  

Ζ απαίηεζε δελ έρεη αλαγλσξηζηεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, φπνπ λα δηαπηζηψλεηαη ε ζπλδξνκή 

ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνδεκίσζε απφ ην Γήκν θαη ζπγθεθξηκέλα ε παξάλνκε ελέξγεηα ή 

παξάιεηςε ηνπ Γήκνπ, ην χςνο ηεο δεκηάο θαη ηπρφλ ζπλππαηηηφηεηα ηνπ ηδηψηε. 

 

Αξηζκ. 114/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε ηδηψηε γηα ηε δεκηά πνπ ππέζηε ην απηνθίλεηφ ηνπ ιφγσ πηψζεο 

ζε ιαθθνχβα, παξά ην γεγνλφο φηη ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ (άξζξν 103 παξ. 2 

πεξ. ε΄ ηνπ Ν. 3463/2006).  

Ζ δηαπίζησζε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ππάξρεη θαζίδεζε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο δελ αξθεί γηα λα ζεκειηψζεη ηελ επζχλε ηνπ Γήκν. 

 

Αξηζκ. 389/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 
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Με λφκηκε ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε θάηνηθν, ηνπ νπνίνπ ην απηνθίλεην ππέζηε δεκηά, ιφγσ επζχλεο 

ηνπ δήκνπ, δηφηη δελ ζπληξέρνπλ ηα νπζηαζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζχλαςε ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ.  

Γελ παξαηίζεληαη ιεπηνκεξψο νη ζπλζήθεο πξφθιεζεο ηνπ αηπρήκαηνο, φπσο ε εμαθξίβσζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο ηεο νδνχ, ή ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θηλνχληαλ ν νδεγφο, ε παξαβίαζε ή κε εξπζξνχ 

ζεκαηνδφηε, θιπ.  

 

Αξηζκ. 262/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε απνδεκίσζεο ηδηψηε, δηφηη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο νδνπνηίαο, πξνθάιεζαλ βιάβε ζην ζσιήλα χδξεπζεο, ηελ νπνία απνθαηέζηεζαλ πιεκκειψο, κε 

ζπλέπεηα λα πξνθιεζεί λέα δηαξξνή χδαηνο. πλεπψο, εθφζνλ απφ ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

απηψλ εθ κέξνπο ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ πξνθιήζεθε δεκία, γελλάηαη απνδεκησηηθή επζχλε ηνπ Γήκνπ, θαηά 

ηα άξζξα 105-106 Δηζ.ΝΑΚ. 

 

Αξηζκ. 175/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Τθίζηαηαη επζχλε ηνπ Γήκνπ γηα απνθαηάζηαζε ηεο επειζνχζαο ζην αθίλεην ηεο ηδηψηε δεκίαο θαη’ άξζξν 

105 Δηζ. ΝΑΚ, δηφηη αθελφο ν δήκνο είλαη θαηά λφκν ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε, επίβιεςε θαη αζθαιή 

ρξήζε, ηφζν απφ ηνπο πεδνχο, φζν θαη απφ ηα νρήκαηα, ηνπ ρψξνπ φπνπ είρε θπηεπηεί ην δέλδξν πνπ 

θαηέπεζε, αθεηέξνπ ηα αξκφδηα φξγαλά ηνπ παξέιεηςαλ λα πξνβνχλ πξνιεπηηθά ζηελ ελδεδεηγκέλε 

ζπληήξεζε ηνπ δέλδξνπ θαη ελδερνκέλσο ζηελ θνπή απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πηψζε ηνπ 

ηδίνπ ή ησλ θιαδηψλ ηνπ, ιφγσ ηεο εκθαλνχο παιαηφηεηαο θαη επηθίλδπλεο θιίζεο πνπ είρε ιάβεη, ζην 

παξαθείκελν αθίλεην. Δπηπιένλ, απφ ηα ζπλεκκέλα ζηελ αίηεζε απνδεκηψζεσο ζηνηρεία, ηα νπνία 

ειήθζεζαλ ππφςε θαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ, πξνθχπηεη ηφζν ε έθηαζε ηεο δεκίαο φζν θαη ν αηηηψδεο ζχλδεζκνο κεηαμχ 

ηεο παξάιεηςεο ησλ νξγάλσλ ηνπ δήκνπ λα ζπληεξήζνπλ ην δέληξν θαη ησλ δεκηψλ πνπ επήιζαλ, 

θαζφζνλ ε σο άλσ παξάλνκε παξάιεηςε είλαη, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, ηθαλή, θαηά ηε 

ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, λα επηθέξεη ηα δεκηoγφλα απνηειέζκαηα. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, 

ε εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε είλαη λφκηκε θαη επνκέλσο απηφ πξέπεη λα 

ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 263/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκνο ν εμψδηθφο ζπκβηβαζκφο γηα ηελ πιεξσκή πξνκεζεπηή, δηφηη δελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., (έθδνζε απφθαζεο γηα ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ, ν έγγξαθνο ηχπνο ηεο ζχκβαζεο, 

βεβαηψζεηο παξαιαβήο – θαιήο εθηέιεζεο). 

 

Αξηζκ. 276/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Καηά ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ, ην Διεγθηηθφ πλέδξην εμεηάδεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο δαπάλεο, φηαλ απαηηείηαη, θαη ηελ χπαξμε δηθαηψκαηνο ηνπ δαλεηζηή (πηζησηή) ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 
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Ο.Σ.Α. θαη ησλ ινηπψλ λ.π.δ.δ.. Δθφζνλ γηα ην αλσηέξσ δηθαίσκα ππάξρεη δεδηθαζκέλν απφ δηθαζηηθή 

απφθαζε, ην Διεγθηηθφ πλέδξην δεζκεχεηαη απφ απηφ. ηαλ, φκσο, γηα ηελ αμίσζε ηνπ θεξφκελνπ σο 

δηθαηνχρνπ δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή λ.π.δ.δ., ην δηθαίσκα απηνχ γηα πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο δαπάλεο, ζηεξίδεηαη ζε ηίηιν εθηειεζηφ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 904 Κ.Πνι.Γ., κε βάζε 

ηνλ νπνίν κπνξεί λα επηζπεπζεί αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, ην Διεγθηηθφ πλέδξην, θαηά ηνλ ελεξγνχκελν ππ’ 

απηνχ έιεγρν, ππνρξενχηαη, αθνχ δηαπηζηψζεη ην ηχπνηο ππνζηαηφ ηνπ επηθαινχκελνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ, 

λα πξνβεί ζε ζεψξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πνπ εθδίδεηαη ππέξ ηνπ θεξφκελνπ δηθαηνχρνπ ζηνλ 

εθηειεζηφ ηίηιν, δηφηη ν εθηειεζηφο απηφο ηίηινο απνηειεί γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην λφκηκν θαη πιήξεο 

δηθαηνινγεηηθφ. πλεπψο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην, θαηά ηνλ ελεξγνχκελν πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ 

δαπαλψλ, ππνρξενχηαη ζε ζεψξεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε, 

ζε ζπκκφξθσζε κε εθηειεζηφ ηίηιν απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 904 παξ. 2 πεξ. γ΄ - δ΄ ηνπ 

Κ.Πνι.Γ..  

Νφκηκε ε δαπάλε πνπ θαηαβνιή ηηκήκαηνο απφ δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο πψιεζεο αγαζψλ, κεηά απφ 

αίηεζε ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, κε πξφζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ λα παξαηηεζεί απφ ηελ 

απαίηεζε χςνπο 50.000 πεξίπνπ επξψ γηα ηφθνπο θαη δηθαζηηθά έμνδα, εθφζνλ ηνπ θαηαβιεζεί απφ ην 

Γήκν γηα θεθάιαην (χςνπο 144.046,00 επξψ), ηφθνπο θαη έμνδα ην πνζφ ησλ 150.000,00 επξψ. Μεηά απφ 

ζεηηθή γλσκνδφηεζε πεξί ζχλαςεο ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ απφ ηε Ννκηθή χκβνπιν ηνπ Γήκνπ, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εηζεγήζεθε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ εθθξεκνχζε κε ηε 

ζχλαςε εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ, πξφηαζε πνπ έγηλε δεθηή κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπνπ 

ην πνζφ ηνπ ζπκβηβαζκνχ πξνζδηνξίζηεθε ζε 144.046,00 επξψ. ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο απηήο 

ππνγξάθεθε ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξάο, ην νπνίν επηθπξψζεθε κε Πξάμε ηνπ 

Πξνεδξεχνληνο ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ. Σν σο άλσ πξαθηηθφ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ κεηά ηελ 

επηθχξσζή ηνπ κε πξάμε ηνπ Πξνεδξεχνληνο ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ, απνηειεί εθηειεζηφ ηίηιν 

θαη’ άξζξν 904 παξ. 2 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη, ζπληζηά λφκηκν θαη πιήξεο δηθαηνινγεηηθφ κε ην νπνίν 

απνδεηθλχεηαη ε επίδηθε απαίηεζε, σο εθ ηνχηνπ, ην ειεγρφκελν ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο πξέπεη λα 

ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 264, 268/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε απνδεκίσζεο ηδηψηε γηα ηε δεκηά πνπ ππέζηε ην Η.Υ.Δ. απηνθίλεηφ ηνπ απφ θαζίδεζε 

ηνπ νδνζηξψκαηνο, κεηά απφ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ. 

 

Αξηζκ. 129/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηακφξθσζεο θνηλνρξήζηνπ θαη πεξηβάιινληα 

ρψξνπ Ηεξψλ Ναψλ, θαζψο δελ πξφθεηηαη πεξί θνηλφρξεζηεο έθηαζεο ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε δεκνηηθή 

δαπάλε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζην ρψξν απηφ. 

 

Αξηζκ. 265/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

../../president/Desktop/�����%207%20-%202009/0129.doc
../../president/Desktop/�����%207%20-%202009/0265.doc


Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 336 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3801/2009, ε έλλνηα ηεο ιεηηνπξγηθήο δαπάλεο έγηλε ειαζηηθφηεξε, 

αιιά πξνζνρή ζην πξνζήθνλ κέηξν, πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο.  

 

Αξηζκ. 18, 43, 187, 277, 280, 290/2009, 1, 6, 80, 89, 102, 108, 121, 161 θαη 206/2010  

πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Ο Γήκνο κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ θνηλσθειή ηνπ επηρείξεζε, κέζσ ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο 

δξάζεο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα θαιχπηεη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη νχηε λα ζπληζηά ηε κνλαδηθή πεγή 

εζφδσλ ηεο. Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα εμεχξεη θαη άιιεο πεγέο εζφδσλ.  

Οη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Γ.Κ. απνβιέπνπλ ζηελ ίδξπζε νηθνλνκηθά βηψζηκσλ θαη παξαγσγηθψλ θνηλσθειψλ 

επηρεηξήζεσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζα έρεη αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη δελ ζα ζηεξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αξσγή ηνπ Ο.Σ.Α. πνπ ηηο έρεη ζπζηήζεη. 

 

Αξηζκ. 80, 206/2010 θαη 221/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Γηα λα είλαη ζχλλνκε ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο – κέζσ ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο - ζα 

πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο αλάισζεο ησλ ρξεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

επηρνξεγνχκελσλ κε απηφ δξάζεσλ, απφ ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ην ρξεκαηηθφ 

έληαικα θαηαβνιήο κέξνπο ηεο επηρνξήγεζεο. 

 

Αξηζκ. 140/2011 πξάμε Ε΄ Κιηκαθίνπ 

Καηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 254 ηνπ Ν. 3463/2006 αλαθέξεηαη ζην δηεηέο πξφγξακκα φηη 

κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε ν θαζαξηζκφο ησλ παξαιηψλ θαη νη δελδξνθπηεχζεηο, 

θαζφζνλ νη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, ηηο νπνίεο ν λνκνζέηεο επηθπιάζζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 348/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Μεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.4071/2012, είλαη δπλαηή ε 

ρξεκαηνδφηεζε εθ κέξνπο ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. δεκνηηθήο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο, γηα ηελ νπνία πιένλ, 

ζε αληίζεζε κε ηα κέρξη ηψξα ηζρχνληα απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θνηλσθεινχο 

επηρείξεζεο ζπλνδεπφκελνπ απφ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, ε νπνία ζα 

ηεθκεξηψλεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα απηήο, ζχκθσλα κε ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3463/2006. ηε ζπλέρεηα, ε ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α., πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

Δμάιινπ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηειεπηαία 

έρεη σο δξαζηεξηφηεηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, είλαη δπλεηηθφο, αιιά φρη ππνρξεσηηθφο ν θαζνξηζκφο 

είζπξαμεο εχινγεο απνδεκίσζεο απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ ηελ επηρείξεζε 

ππεξεζηψλ, γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο απηψλ. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004381
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Πεξαηηέξσ απφ ην άξζξν 2 ηνπ λ. 2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» (ΦΔΚ Α΄ 

248) πξνθχπηεη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο νηθείνπο Γήκνπο δελ 

εκπίπηεη ζηηο έλλνηεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, παξάδνζεο αγαζψλ, εηζαγσγήο αγαζψλ ή ελδνθνηλνηηθήο 

απφθηεζεο αγαζψλ γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ Κψδηθα, 

δνζέληνο φηη ε εθάζηνηε ρξεκαηνδνηνχκελε θνηλσθειήο επηρείξεζε δελ παξέρεη ππεξεζίεο ζηνλ νηθείν 

Ο.Σ.Α. ψζηε λα απνηειέζεη ππνθείκελν επηβνιήο ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

(αληηθείκελν επηβνιήο Φ.Π.Α.), αιιά ζηνπο δεκφηεο απηνχ. Πεξαηηέξσ, νη θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο είλαη 

θαη’ αξρήλ πξφζσπα ππνθείκελα ζηνλ σο άλσ θφξν, αθνχ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ (άξζξν 252 παξ. 5 ηνπ λ. 3463/2006), θαη ηνχην αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ελεξγνχλ πξάμεηο δεκφζηαο 

εμνπζίαο αθνχ ε δηάθξηζε απηή αθνξά κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα 

πξφζσπα απηά, γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, νθείινπλ λα 

εθδίδνπλ ηηκνιφγην, ζην νπνίν ππνινγίδεηαη θαη ν αλαινγψλ θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) εθηφο αλ 

ε ζπγθεθξηκέλε παξερφκελε ππεξεζία, ιφγσ ηεο θχζεψο ηεο, ππάγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν απηφλ, φπσο νη ζπλδεφκελεο κε ηελ θνηλσληθή πξφλνηα (πξβι. Πξάμε 

241/2010 VII Σκ. Δι.πλ.). 

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ Ν. 3463/2006, εγθξίζεθε ε αλάζεζε 

εξγαζηψλ ζπλέρηζεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη» γηα ην έηνο 2013 ζηε Γεκνηηθή 

Κνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ έλαληη πνζνχ 45.000,00 επξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

Ζ ειεγρφκελε δαπάλε ζπληζηά ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεκνηηθήο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

Γήκνπ, δηφηη αθνξά ζε έλα απφ ηα θχξηα αληηθείκελα δξάζεο ηεο επηρείξεζεο, απεπζχλεηαη ζηνπο δεκφηεο 

θαη φρη ζην Γήκν θαη ε πξναλαθεξζείζα αλάζεζε ππεξεζηψλ ππνθξχπηεη ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο 

γηα ηελ νπνία δελ ηεξήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 259 παξ. 1 ηνπ λ.3463/2006, 

δειαδή δελ πξνζθνκίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2013 ηεο επηρείξεζεο, ζπλνδεπφκελνο απφ 

εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Γ.. απηήο, ε νπνία λα ηεθκεξηψλεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα απηήο (ψζηε ε δηαθνξά 

ηνπο λα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ρξεκαηνδφηεζεο), ζχκθσλα κε ην εηήζην 

πξφγξακκα δξάζεο ηεο επηρείξεζεο (ε ζχληαμε ηνπ νπνίνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ).  

Πεξαηηέξσ, κε λνκίκσο ζηε δαπάλε ζπκπεξηειήθζε Φ.Π.Α., δηφηη, αθελφο ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

δεκνηηθήο επηρείξεζεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ δελ απνηειεί αληηθείκελν επηβνιήο ηνπ Φ.Π.Α., αθεηέξνπ ζε 

θάζε πεξίπησζε, ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηελά ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ θνηλσληθή πξφλνηα απαιιάζζεηαη ηνπ 

Φ.Π.Α..  

Αληηζέησο, αβαζίκσο πξνβάιιεηαη απφ ηε δηαθσλνχζα Δπίηξνπν ε ππνρξέσζε επηβνιήο εχινγεο 

απνδεκίσζεο ζηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ επίκαρνπ πξνγξάκκαηνο, θαζφζνλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ ηε ζρεηηθή απφθαζε σο δπλεηηθή θαη φρη σο ππνρξεσηηθή. 

 

Αξηζκ. 1/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Ν. 3463/2006 επηηξέπνπλ κφλν ηελ παξαρψξεζε ζηελ 

θνηλσθειή επηρείξεζε ηεο ρξήζεο δεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη φρη θαη ηελ εθκεηάιιεπζε απηψλ.  
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Αξηζκ. 4/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη ε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνχ γηα ζέκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, εθφζνλ εθδφζεθαλ νη απαηηνχκελεο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηε δηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. 

 

Αξηζκ. 4/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο «Γαπάλεο ελεκέξσζεο πγηεηλήο θαη ηαηξηθήο πξφιεςεο ζε καζεηέο» 

έλαληη ηνπ πνζνχ 12.000,00 επξψ, κε αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε έκθαζε ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, άζιεζεο θαη 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, ε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθήο εκεξίδαο γηα ηνπο γνλείο κε ζέκα ηελ πξφιεςε θαη 

ηνπο θηλδχλνπο ηεο ζχγρξνλεο δηαηξνθηθήο ζπλήζεηαο, ε παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο γνλείο θαζψο θαη ε δηελέξγεηα ελεκεξσηηθψλ επηζθέςεσλ ζε επηιεγκέλα δεκνηηθά 

ζρνιεία θαζψο θαη ε παξάιιειε θαηαγξαθή επξεκάησλ θαηά ηηο επηζθέςεηο απηέο.  

Απαξαδέθησο πξνβάιιεηαη απφ ηελ Δπίηξνπν φηη ε εηαηξεία είλαη αθαηάιιειε πξνο παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο, δεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο επίκαρεο αλάζεζεο εθθεχγεη ηεο αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

Αξηζκ. 13, 14/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Μπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. λα αλαηεζεί απεπζείαο ζε θνηλσθειή δεκνηηθή επηρείξεζε, ε παξνρή 

ππεξεζηψλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

α) ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν είλαη ζπλαθέο ή ζπλδέεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

δεκνηηθήο επηρείξεζεο,  

β) ε αμία ησλ ππεξεζηψλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 45.000 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη  

γ) ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηα κέζα (πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφ θ.ιπ.) ψζηε λα κπνξεί λα εθπιεξψζεη ε ίδηα θαη 

φρη ηξίηα πξφζσπα ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο.  

 

Αξηζκ. 178/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Μπνξεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα αλαηεζεί απεπζείαο ζε αλαπηπμηαθή αλψλπκε εηαηξεία 

Ο.Σ.Α., ε εθπφλεζε κειέηεο εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) ην ζπκβαηηθφ 

αληηθείκελν είλαη ζπλαθέο ή ζπλδέεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δεκνηηθήο επηρεηξήζεσο, 

β) ε αμία ησλ ππεξεζηψλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 45.000 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., θαη γ) ε επηρείξεζε 

δηαζέηεη ηα κέζα (πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφ θ.ιπ.) ψζηε λα κπνξεί λα εθπιεξψζεη ε ίδηα θαη φρη ηξίηα 

πξφζσπα ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο θαη εηδηθφηεξα λα δηαζέηεη πξνζσπηθφ εηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο 

κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο (πξβι. πξάμεηο VΗΗ Σκ. 212, 349/2009, 192/2007). Σνχην ζεκαίλεη εηδηθφηεξα 

φηη ε αλαπηπμηαθή αλψλπκε εηαηξεία Ο.Σ.Α. νθείιεη, πέξαλ ησλ εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ 

ηα ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο δεηήκαηα ζην νηθείν θαηαζηαηηθφ, λα δηαζέηεη ελ ηνηο πξάγκαζη, ηα 
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αλαγθαία, ίδηα κέζα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

(πξβι. πξάμε VII Σκ. 13/2010). 

 

Αξηζκ. 257/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με ην Ν. 3463/2006 ηίζεηαη απαγνξεπηηθφο θαλφλαο γηα ηελ εμππαξρήο ζχζηαζε θαηαζθεπαζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (κε απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή δεκνηηθψλ έξγσλ) απφ Γήκνπο, ελψ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο απηήο ηεο κνξθήο λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζπζηαηηθή ηνπο πξάμε, κεηαηξεπφκελεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

νηθείαο λνκνζεζίαο, κέρξη ηηο 31.12.2010, είηε ζε αλψλπκεο εηαηξείεο Ο.Σ.Α. είηε ζε δεκνηηθέο αλψλπκεο 

εηαηξείεο, νη νπνίεο ππέρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ (πξβι. 

Δι.πλ. VII Σκ. Πξαμ. 116, 282/2011, 43, 44/2009). Πεξαηηέξσ, κηα επηρείξεζε γηα λα είλαη 

θαηαζθεπαζηηθή δελ αξθεί ζην θαηαζηαηηθφ ηεο λα πεξηέρεη ζθνπνχο πνπ άπηνληαη ηνπ θιάδνπ ησλ 

θαηαζθεπψλ αιιά ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη σο εθ ηνχηνπ νθείιεη λα 

είλαη εγγεγξακκέλε ή ζηα ΜΔΔΠ ή ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα, φπνπ θξηηήξην γηα ηελ εγγξαθή ηεο, απνηειεί 

κεηαμχ άιισλ ε θαηαζθεπαζηηθή ηεο εκπεηξία (βι. Δι.πλ. VII Σκ. Πξαμ. 43, 44/2009, γλσκ. ΝΚ 

984/1986). Σέινο, νη Γήκνη ζπληζηνχζαλ δεκνηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ «θνηλνχ», δειαδή ησλ θαηνίθσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπο. Δπνκέλσο ε 

ζχζηαζε δεκνηηθήο θαηαζθεπαζηηθήο επηρείξεζεο πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο ηνπηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ 

Γήκνπ απνηειεί δηθαηνπξαθηηθή βνχιεζε ηνπ Ο.Σ.Α. ππεξβαίλνπζα ηελ εθ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

παξερφκελε εμνπζία, θαζφζνλ νη Ο.Σ.Α. δελ έρνπλ εμνπζία λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηα πέξαλ ησλ 

νξίσλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα νη θαηαζθεπαζηηθέο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ήδε ζπζηαζεί θαη έρνπλ 

σο ζθνπφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ θαη ππφθεηληαη ζε γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο, κε δπλάκελεο λα επεθηείλνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ πνπ ηηο ζπλέζηεζε ή 

ζπκκεηέρεη ζ’ απηέο (πξβι. γλσκ. ΝΚ 143/1999, κεηνς. ζηελ 714/1998, 710/1997, contra 389/1992). Με 

ηε δε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 171/1987, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο Ο.Σ.Α. θαη’ εμαίξεζε λα 

αλαζέηνπλ απεπζείαο ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ δεκνηηθψλ έξγσλ ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδίνπ ηνπ 

θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή άιινπ Ο.Σ.Α. σζηφζν ε δπλαηφηεηα απηή πεξηνξίζηεθε ξεηά ζε έξγα νξηζκέλνπ 

πνζνχ. 

 

Αξηζκ. 213, 214, 215, 216, 217 θαη 218/2009 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε εμφθιεζε απφ ην δήκν ρξεψλ ιπζείζαο ακηγνχο δεκνηηθήο επηρείξεζεο, ιφγσ κε χπαξμεο 

ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ (απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κειέηε, πξσηφθνιιν παξαιαβήο, 

θιπ). 

 

Αξηζκ. 294/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 
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Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκβνιή ηεο απηνδηνίθεζεο ζην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο καο 

(κε πξνσζεηηθέο εθδειψζεηο, θιπ) δελ είλαη ζχλλνκεο, δηφηη απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο πνιηηείαο θαη δελ 

είλαη ηνπηθή ππφζεζε. 

 

Αξηζκ. 201/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε πξνκήζεηα κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, δηφηη δελ εκπίπηεη  ζηνλ 

θχθιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, αιιά αλάγεηαη ζε αληηθείκελν θξαηηθήο κέξηκλαο.  

 

Αξηζκ. 221/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε κεηάδνζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κέζσ 

internet, δηφηη δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ. 

 

Αξηζκ. 248, 323/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε δαπάλε γηα ηε δεκηνπξγία αζχξκαηνπ δηθηχνπ ζην Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ 

πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ην πθηζηάκελν, δελ είλαη ιεηηνπξγηθή, νχηε εκπίπηεη 

ζηνπο ζθνπνχο ηνπ Γήκνπ, δηφηη, ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε, πεξηιακβάλεη πξνερφλησο ηε δπλαηφηεηα ησλ δεκνηψλ, αιιά θαη 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ, γηα ελεκέξσζε κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Γήκνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη, είηε κέζσ νπνηνπδήπνηε άιινπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, φπσο θαη 

ηελ πξνψζεζε λέσλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ (ελδεηθηηθά: ελεκέξσζε, 

δηαθπβέξλεζε, επηρεηξείλ, ηαηξηθή, εθπαίδεπζε, εξγαζία, ςπραγσγία, θ.ιπ.). Απφ ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο, 

σζηφζν, δελ απνξξέεη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα θαηαβάιεη ηε δαπάλε ζχλδεζεο ησλ δεκνηψλ, είηε απφ 

θνηλνχ είηε απηνηειψο, ζην δηαδίθηπν θαη εηδηθφηεξα ηε δαπάλε γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

αζχξκαηεο ή δνκεκέλεο θαισδίσζεο γηα ηε ζχλδεζε απηή, θαζψο ηνχην ζπληζηά ππνθαηάζηαζή ηνπο ζηε 

ζχλαςε ηδησηηθψλ ελλφκσλ ζρέζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, σο θαηαλαισηηθνχ 

αγαζνχ, πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Ο.Σ.Α., νχηε ζπληζηά ηνπηθή ππφζεζε.  

 

Αξηζκ. 19/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά ηελ αλάζεζε ζε ηδηψηε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλακεηάδνζεο (Live 

Streaming) ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο αλαπαξαγσγήο καγλεηνζθνπεκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ εθδειψζεσλ. 

 

Αξηζκ. 146/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε δαπάλε, πνζνχ 24.500,00 επξψ κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ηε δσληαλή αλακεηάδνζε, 

βηληενζθφπεζε θαη ε δηαδηθηπαθή αξρεηνζέηεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα έλα 

έηνο, δηφηη, αλ θαη δελ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ, εμππεξεηεί άκεζα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο 

ηνπ Γήκνπ παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα άκεζεο ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ γηα ηηο δξάζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία 
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ηνπ Γήκνπ θαη ζπκβάιιεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ. 

 

Αξηζκ. 222/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά επέθηαζε δηθηχνπ ειεθηξνδφηεζεο αλακεηαδφηε ηεο ΔΡΣ, δηφηη ε 

εγθαηάζηαζε αλακεηαδνηψλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο ΔΡΣ.  

 

Αξηζκ. 237/2011, 126/2012 πξάμεηο VII Σκήκαηνο  

Με λφκηκε ε πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηζθεπή ησλ ηειενπηηθψλ 

αλακεηαδνηψλ ησλ ηδησηηθψλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ζηα νξεηλά ηνπηθά δηακεξίζκαηα ηνπ δήκνπ. 

 

Αξηζκ. 3, 44, 61/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Γελ είλαη λφκηκε ε δαπάλε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ αλακεηάδνζεο ήρνπ θαη 

εηθφλαο ηδησηηθψλ ή θξαηηθψλ ηειενπηηθψλ δίαπισλ (θαλαιηψλ), εζληθήο, πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο 

εκβέιεηαο, γηα ηελ εμππεξέηεζε νηθηαθψλ δεθηψλ δπζπξφζηησλ νξεηλψλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ ηνπ 

δήκνπ, δηφηη δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ. 

 

Αξηζκ. 65, 70/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Καηά πάγηα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ (βι. πξάμεηο VII Σκ. Δι.πλ. 126/2012, 237/2011, 

222/2009, πξάμεηο Κιηκ. VII Σκ. Δι.πλ. 44, 3/2012), ε δαπάλε γηα ηελ κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη 

ζπληήξεζε δεκνηηθνχ εμνπιηζκνχ αλακεηάδνζεο ήρνπ θαη εηθφλαο θξαηηθψλ ή ηδησηηθψλ ηειενπηηθψλ 

δίαπισλ (θαλαιηψλ), εζληθήο, πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο εκβέιεηαο, παξφηη πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ λα 

εμαζθαιίζεη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ δπζπξφζηησλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ πξφζβαζε 

ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα ξαδηνηειενπηηθά κέζα ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο, δελ είλαη 

ιεηηνπξγηθή γηα ηνλ νηθείν Γήκν, αθνχ δελ εμππεξεηεί ζθνπφ πνπ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. Καη 

ηνχην δηφηη νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ λνκίκσο κφλν κε πξσηνβνπιία θαη κέζα ησλ 

ίδησλ ησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, ζην πιαίζην ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη εληφο ηεο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αλαγξαθφκελν ζηελ άδεηά ηνπο ράξηε ζπρλνηήησλ (βι. θαη πξάμεηο VII Σκ. 

Δι.πλ. 3, 95, 126/2012, 237/2011, 252/2010, 283/2006 φπνπ θαη αληίζεηε άπνςε). 

 

Αξηζκ. 226/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά πξνκήζεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο θαηνίθσλ άιιεο 

ρψξαο (ή θαη άιινπ δήκνπ).  

 

Αξηζκ. 266/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

χλλνκε ε δαπάλε (357 €) γηα ελεκεξσηηθή θαηαρψξεζε ζηνλ ηχπν γηα λένπο απηνθηλεηφδξνκνπο πνπ 

δηαπεξλνχλ ην δήκν.  
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Αξηζκ. 41/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε (1350 επξψ) πξνβνιήο ηνπ δήκνπ ζε ηειεθσληθφ θαηάινγν θαη ζην δηαδίθηπν 

(Internet), δεδνκέλνπ φηη νη αξηζκνί ηειεθσληθψλ γξακκψλ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη 

θαηαρσξεκέλνη ζην γεληθφ θαηάινγν ηνπ Ο.Σ.Δ.  

 

Αξηζκ. 26/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε εγγξαθή ηνπ Γήκνπ σο ζπλδξνκεηή, ζε αξθεηέο ηνπηθέο εθεκεξίδεο (κε ηξεηο εηήζηεο 

ζπλδξνκέο), θαζψο θαη ζε ηνπηθή ηζηνζειίδα. Ζ δαπάλε δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ, δελ 

πξνθχπηεη ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδξνκψλ νχηε γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο γηα 

ηηο νπνίεο απηέο πξννξίδνληαη. Απφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ πξνθχπηεη φηη νη ζπλδξνκέο έρνπλ ην ραξαθηήξα 

επηρνξήγεζεο. 

 

Αξηζκ. 20/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο ηνπ δήκνπ ζε νθηψ ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά. 

Παξά ην ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα ηεο, ε δαπάλε είλαη κε λφκηκε, δηφηη ππεξβαίλεη ην πξνζήθνλ κέηξν, 

ελφςεη ηνπ πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ θχιισλ, πνπ πξνκεζεχεηαη εκεξεζίσο ν δήκνο (20 θχιια). 

 

Αξηζκ. 263/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

χλλνκε ε δαπάλε (11.900 €) γηα πξνκήζεηα πίλαθα δσγξαθηθήο δηεζλνχο θήκεο Έιιελα δσγξάθνπ, ζην 

πιαίζην έθζεζήο ηνπ ζην δήκν. 

 

Αξηζκ. 43/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε δσγξάθν ηεο θηινηέρλεζεο ηνπ πνξηξέηνπ πξψελ δεκάξρνπ θαη ππνπξγνχ, 

έλαληη πνζνχ 4.500 επξψ. 

 

Αξηζκ. 76/2010 θαη 26/2012 πξάμεηο ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηε ζχληαμε 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, δηφηη ε αξκνδηφηεηα απηή, αλήθεη ζηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα 

έξγνπ.  

 

Αξηζκ. 36, 180/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Σα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαηαξηίδνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ εηδηθά 

γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2011-2014 ην αξγφηεξν κέρξη 30.9.2012. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπγθξνηείηαη δηεπηζηεκνληθή νκάδα έξγνπ, απαξηηδφκελε απφ αηξεηά φξγαλα, ππαιιήινπο 

ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ζηελ νπνία κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ εηδηθνί ζχκβνπινη θαη 
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εηδηθνί επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε γλψζεηο ζε νηθνλνκηθά, ηερληθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά 

ζέκαηα. Δπίζεο, ππφ ην θαζεζηψο ηζρχνο ηνπ π.δ/ηνο 185/2007 θαη έσο ηελ έθδνζε ηνπ π.δ/ηνο 89/2011 

ήηαλ δπλαηή ε πξνζθπγή ζε εμσηεξηθφ ζχκβνπιν, αθνχ πξψηα είραλ εμαληιεζεί νη δπλαηφηεηεο πνπ είραλ 

γηα ηελ εθ ησλ έζσ εθπφλεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Δπνκέλσο, θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηνπ π.δ/ηνο 185/2007, δελ ήηαλ λφκηκε ε αλάζεζε ζε εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο ππεξεζηψλ, πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ εμ νινθιήξνπ εθπφλεζε θαη ζχληαμε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ απηψλ πξνγξακκάησλ [βι. πξάμεηο VII Σκ. Δι.πλ. 116/2012, 424, 262, 109/2010, 

307/2009 θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ π.δ/ηνο 89/2011 (ΦΔΚ Α΄ 213/29.9.2011), κε 

ηηο νπνίεο θαηαξγήζεθε ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο ππεξεζηψλ ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο]. 

 

Αξηζκ. 59/2006 θαη 104/2009 Πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

ηελ αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ εκπίπηεη ε ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο πνπ αλήθνπλ 

ζε απηνχο ή νη ίδηνη κεξηκλνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, φρη φκσο θαη ε κίζζσζε ηδησηηθψλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο. 

Ζ έγθξηζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δελ 

θσιχεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ηεο επίκαρεο δαπάλεο. 

 

Αξηζκ. 224, 406/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε (ιεηηνπξγηθή) ε δαπάλε (1.000 επξψ εηεζίσο), πνπ αθνξά ηε κίζζσζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο, γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, αθνχ κε ηε δεκηνπξγία 

ππνδνκψλ ζηάζκεπζεο ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αχμεζε 

ηεο επηζθεςηκφηεηάο ηεο.  

 

Αξηζκ. 238/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηάζκεπζε ησλ θξαηηθψλ απηνθηλήησλ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο δελ επηηξέπεηαη, ηπρφλ δε απνθιίζεηο απφ ην 

γεληθφ απηφ θαλφλα κπνξνχλ λα ζεζπηζζνχλ κφλνλ κε ηελ πξνβιεπφκελε ζην λ.δ. 2396/1953 δηαδηθαζία, 

δειαδή κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο θαλνληζηηθήο πξάμεο. 

Με λφκηκε ε κίζζσζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο ησλ ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ, δηφηη ηα ππεξεζηαθά 

απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ  ππφθεηληαη αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο ζηάζκεπζεο ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο 

5750/32572/28.11.1994 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, κε ζπλέπεηα ζηάζκεπζή ηνπο ζε ηδησηηθφ ρψξν 

θαη, θαη’ επέθηαζε, κίζζσζε ηέηνηνπ ρψξνπ γηα ην ζθνπφ απηφ, λα κελ επηηξέπεηαη. Γηα ηε δπλαηφηεηα 

ζηάζκεπζεο ησλ θξαηηθψλ απηνθηλήησλ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο, απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο θαλνληζηηθήο 

πξάμεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ. 

 

Αξηζκ. 248/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

χλλνκε ε πξνκήζεηα ηξηψλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, κηθξνχ θπβηζκνχ, αμίαο 33.000 €, ιφγσ πνιιψλ 

δηακεξηζκάησλ πνπ δελ εμππεξεηνχληαη κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο.  
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Αξηζκ. 12, 220/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Κάζε δήκνο κπνξεί λα δηαζέηεη έλα θαη κφλν επηβαηηθφ φρεκα, ην νπνίν δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί 

απνθιεηζηηθά ν Γήκαξρνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη πάληνηε εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ δήκνπ. Οη ππάιιεινη δελ δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε επηβαηηθνχ 

νρήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ. Σα απηνθίλεηα δελ επηηξέπεηαη λα 

θηλνχληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο δψλεο επζχλεο ηνπ δήκνπ. 

 

Αξηζκ. 33/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δπηηξέπεηαη ε πξνκήζεηα απφ ηνπο Γήκνπο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ηνπο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Σα απηνθίλεηα απηά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Γήκαξρν, αιιά ππφ πξνυπνζέζεηο θαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ γηα ηηο εληφο ησλ νξίσλ απηνχ ππεξεζηαθέο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Ζ πξνκήζεηα, πνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί λνκίκσο θαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, πξέπεη λα αθνξά ζε απηνθίλεηα πνπ πιεξνχλ, 

αλάινγα κε ηελ ππεξεζία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Κ.Τ.Α. 

129/2534/20.1.2010 (θπβηζκφο, φξην εθπνκπήο CO2, θαηαλάισζε βελδίλεο, ηηκή).  

Οη Ο.Σ.Α. εμαηξνχληαη ξεηψο απφ ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ε Τ.Α. 6400/2060/1984 (πιήξσο 

αηηηνινγεκέλε αίηεζε κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν κφλν ζηνηρ. Α΄ παξ. 2 ηεο αλσηέξσ 

Τ.Α.), φηαλ πξφθεηηαη λα πξνβνχλ ζηελ πξνκήζεηα επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. 

Πεξαηηέξσ, φζνλ αθνξά ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο έγθξηζεο ζέζεο ζε θπθινθνξία επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ 

ησλ Γήκσλ, απηή αζθείηαη, απφ 1.1.2011, απφ ηνλ αηξεηφ Πεξηθεξεηάξρε (άξζξν 286 ηνπ Ν. 3852/2010). 

 

Αξηζκ. 96/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε θαηαβνιή ηεο αμίαο ηεο βελδίλεο θαη ησλ δηνδίσλ γηα ηελ θίλεζε ησλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ 

ηνπ Γήκνπ, γηα λα κεηαθεξζνχλ κε απηά ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ απφ θαη πξνο ηελ Αζήλα, δηφηη δελ 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο επηβαηηθνχ νρήκαηνο απφ δεκνηηθνχο ππαιιήινπο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ηα νρήκαηα απηά δελ επηηξέπεηαη λα 

θηλνχληαη εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 128/2009 πξάμε I Σκήκαηνο  

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 3584/2007 εκπίπηνπλ κφλν νη ππεξεζίεο εθείλεο κε ηηο 

νπνίεο επηδηψθεηαη ε παξνρή πξφζζεηεο εξγαζίαο θαη ε δηεμαγσγή ηεο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε, δειαδή νη 

νξηδφκελεο ζηελ παξ. 1 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ. Απφ ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ εμαηξείηαη ε ηήξεζε θαη 

ζχληαμε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εξγαζία ε νπνία απνζθνπεί 

ζηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη απξφβιεπησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. Νφκηκα αλαηέζεθε ζε ππάιιειν ε 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηήξεζεο θαη ζχληαμεο πξαθηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, παξάιιεια κε ηα 

θαζήθνληα ηνπ σο ιεμηάξρνπ. 
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Αξηζκ. 24, 37, 98, 114, 222, 233/2009 θαη 60/2012 πξάμεηο I Σκήκαηνο  

Αξηζκ. 17, 19, 20, 46, 50, 87, 89, 94, 110, 193, 251, 252, 323, 358, 407/2009, 35, 40, 50, 73, 76, 81, 97, 

112, 146, 154, 219, 373, 435/2010, 1, 29, 42, 58, 60, 64, 65, 98, 131, 173, 234, 245, 265, 280, 286, 309, 

310/2011, 16, 74, 88, 119, 120, 124/2012 πξάμεηο VII Σκήκαηνο, 26, 27, 59, 70/2012, 14, 29, 63, 93, 

137, 269, 273, 274, 332/2013, 4, 20, 27, 28, 30, 34, 197/2014, 16, 97/2015 πξάμεηο Κιηκαθίνπ 

πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Πνιιέο αλαζέζεηο εξγαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ (εξγαζίεο 

πξαζίλνπ, πδξαπιηθέο, ειεθηξνινγηθέο, ινγηζηηθέο, έθδνζεο κηζζνδνζίαο, θιπ), ζεσξνχληαη παξάλνκεο, 

αθφκα θαη φηαλ δελ ππεξεηεί επαξθέο πξνζσπηθφ. Δλφςεη ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο πνπ επηβάιιεη 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ Ο.Σ.Α. κε ηελ θαηά ην δπλαηφλ ειάρηζηε επηβάξπλζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, δελ κπνξνχλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, λα δηαζέηνπλ λνκίκσο 

πηζηψζεηο γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε 

θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ ηνπο, αθνχ απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αδηθαηνιφγεηε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ηνπ Ο.Σ.Α.. Καη’ εμαίξεζε, ζην βαζκφ πνπ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο αλαγθαηφηεηαο 

θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ζε ηξίηνπο ηδηψηεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπά, εξγαζηψλ 

εηδηθήο θχζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη είηε πξνζσπηθφ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξία, πνπ δελ δηαζέηεη, ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ήδε ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ, είηε ε 

ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαζέηεη ν Ο.Σ.Α..  

 

Αξηζκ. 208/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα ν δήκνο αλέζεζε ζε ηδηψηε εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, θαζφζνλ απηέο, ιφγσ 

ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ βιαβψλ, πνπ είραλ νδεγήζεη ζηελ απφζπξζή ηνπο, αιιά 

θαη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο δηαζηάζεηο ησλ λέσλ θαπαθηψλ πνπ επξφθεηην λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν δήκνο, δελ ζπληζηνχλ ζπλήζεηο, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο (αιιά θαη ηελ 

πξναλαθεξζείζα ηερληθή πεξηγξαθή), εξγαζίεο θαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο θαη 

εκπεηξία, κε ζπλέπεηα λα κελ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. 

Πεξαηηέξσ, νη εξγαζίεο απηέο δελ κπνξνχζαλ λα εθηειεζηνχλ απφ ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ, θαζψο 

θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν ηεο αλάζεζεο δελ ππεξεηνχζε ειεθηξνζπγθνιιεηήο ζην Γήκν, ελψ νη δχν ηερλίηεο 

ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο ππεξεηνχζαλ ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαιχπηνληαο αλάγθεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ θαη 

ησλ παγίσλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ, αληίζηνηρα.  

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε είλαη λφκηκε 

θαη, ζπλεπψο, απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 4/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο, αλαηέζεθε ζε ηδηψηε γεσιφγν ε εξγαζία ζχληαμεο θαθέισλ ππνβνιήο γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

γηα πθηζηάκελεο ρξήζεηο λεξνχ ησλ πδξεπηηθψλ θαη αξδεπηηθψλ γεσηξήζεσλ θαη πεγψλ ηνπ Γήκνπ. Ο 

πάξνρνο απέγξαςε πθηζηάκελεο πδξεπηηθέο θαη αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο, πεγάδηα θαη πεγέο λεξνχ, πνπ 
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αλήθαλ ζην Γήκν, θαηάξηηζε ηνπο νηθείνπο θαθέινπο, πξνο ππνβνιή, γηα ρνξήγεζε αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ, 

ζπλέιιεμε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία, αλαδεηψληαο απηά απφ ηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο ή 

άιισλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ, ζπγθέληξσζε πιεξνθνξίεο απφ ηα Σνπηθά πκβνχιηα, πξνέβε ζε ιήςε 

θαη εθηχπσζε θσηνγξαθηψλ, χζηεξα απφ επί ηφπνπ κεηάβαζε, θαη ιήςε ζπληεηαγκέλσλ κε GPS. Απφ ηηο 

εθηειεζζείζεο εξγαζίεο έπεηαη φηη γηα ηελ παξνρή ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ δελ απαηηνχληαλ εμεηδηθεπκέλεο 

γεσινγηθέο γλψζεηο, αιιά, αληηζέησο, νη ππεξεζίεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα παξαζρεζνχλ απφ ην ήδε 

ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 27/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ αλαηέζεθε απεπζείαο, ζε Αγξνλφκν Σνπνγξάθν ε παξνρή 

ππεξεζηψλ ζπγθέληξσζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζπκπιήξσζεο αηηήζεσλ – δειψζεσλ άδεηαο ρξήζεο 

λεξνχ απφ ηε δεκφζηα πδξνιεςία ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 150559/2011 

Κ.Τ.Α. κε πνζφ ακνηβήο 15.000 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (23%), θαζφζνλ απηέο αθνξνχλ 

ζε αληηθείκελν πνπ εκπίπηεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ο.Δ.Τ., ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ 

Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ππάγεηαη ζηα 

θαζήθνληα ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο δε νη εξγαζίεο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηελ απφθαζε 

αλάζεζεο, ζπληζηνχλ ζπλήζεηο εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο θαη 

εκπεηξία (βι. Πξάμε Κιηκ. Πξνι. Δι. ζην VII Σκ. 122/2013). Σνχην δε αλεμαξηήησο ηεο απαζρφιεζεο ησλ 

ππαιιήισλ (δχν Γεσπφλσλ) ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ ζε άιια 

θαζήθνληα, ηζρπξηζκφο ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη αφξηζηνο θαη δελ ζεκειηψλεη αληηθεηκεληθή 

αδπλακία ηνπ θνξέα λα εθηειέζεη ηελ επίκαρε εξγαζία κε ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζή ηνπ. 

 

Αξηζκ. 220/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα ν δήκνο αλέζεζε ζε ηδηψηε ηηο ππεξεζίεο εληζρχζεσο ηνπ καγεηξείνπ – εζηηαηνξίνπ θαζφζνλ θαηά 

ηε κεηαβίβαζε ησλ νηθείσλ αξκνδηνηήησλ ζε απηφλ απφ ην πξψελ Δζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο ήηαλ γλσζηφ 

φηη ηδξχζεθε κφλνλ κία πξνζσπνπαγήο ζέζε κάγεηξα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο Δζηίαο, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία απηήο. Απηήλ ηελ αδπλακία επηθαιείηαη σο 

αηηηνινγία ε πξάμε απεπζείαο αλαζέζεσο ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε εληζρχζεσο 

ησλ ππεξεζηψλ καγεηξείνπ –εζηηαηνξίνπ ζε ζπλδπαζκφ θαη πξνο ηελ, νκνίσο επηθαινχκελε, θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε πεξί κεηαβηβάζεσο αξκνδηνηήησλ, κε ηελ νπνία ζπζηήζεθε κφλνλ κία ζέζε γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο θνπδίλαο ηεο Δζηίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ πεξί απεπζείαο αλάζεζεο 

παξίζηαηαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε, ε αηηηνινγία δε απηή, ε νπνία ππάξρεη ζην ζψκα ηεο, κπνξεί λα 

ζπκπιεξσζεί θαη απφ ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ελψ πεξαηηέξσ, ν Γήκνο πξνέβε ζηελ αλάζεζε ζε 

ηξίην πάξνρν, ησλ ππεξεζηψλ εληζρχζεσο ηνπ καγεηξείνπ, θαζφζνλ ην πξνζσπηθφ ηνπ (ην νπνίν 

κεηαθέξζεθε ζε απηφλ απφ ην πξψελ Δζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο) δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηεο Μαζεηηθήο Δζηίαο Μνιάσλ, ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ηεο θνπδίλαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία απηήο, αξκνδηφηεηα πνπ πιένλ αζθείηαη απφ απηφλ. 
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Αξηζκ. 272/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο αλαηέζεθε ζε ηερληθή εηαηξεία ε εξγαζία ηεο ξχζκηζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, ζε θηίζκα 

ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λ. 4014/2011, έλαληη ακνηβήο 8.790,00 επξψ 

(κε Φ.Π.Α.), θαζφζνλ απηή αθνξά ζε αληηθείκελν πνπ εκπίπηεη ζηα θαζήθνληα ησλ ππεξεηνχλησλ ζην 

Γξαθείν Σερληθψλ Έξγσλ κεραληθψλ ηνπ Γήκνπ. Πεξαηηέξσ δελ πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη γηα εηδηθήο 

θχζεσο εξγαζίεο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία πνπ 

απνδεδεηγκέλα δελ δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Γξαθείν Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ, ην 

νπνίν, ζχκθσλα κε ηνλ Ο.Δ.Τ. νθείιεη, κεηαμχ άιισλ, έρνληαο ηελ αλαγθαία γλψζε ηεο εθάζηνηε 

ηζρχνπζαο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, λα κεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ, θαζψο θαη λα ζπληάζζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο 

θάζε έξγνπ ζε πιηθά. Δπηπξνζζέησο, ν Γήκνο δελ πξνβάιιεη αδπλακία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ 

Σερληθψλ Έξγσλ γηα ηελ πξφζβαζε απηνχ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο, ελψ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ εγθξίζεθε ε αλάζεζε απηή, ζην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ 

ππεξεηνχζαλ δχν (2) πνιηηηθνί κεραληθνί, πξνζσπηθφ ην νπνίν θξίλεηαη απφ ην Κιηκάθην επαξθέο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ν απμεκέλνο θφξηνο εξγαζίαο ησλ ππεξεηνχλησλ κεραληθψλ πξνβάιιεηαη ανξίζησο θαη 

δελ κπνξεί ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ αλάζεζε ζε ηξίηνπο ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληά ηνπο. 

 

Αξηζκ. 27/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ γηα ην ζηνιηζκφ ηεο πφιεο 

θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ενξηψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο, θαζφζνλ απηέο εκπίπηνπλ ζηα 

θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη δελ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

θαη εκπεηξία, θαζφζνλ, πξφθεηηαη γηα ζπλήζεηο θαη απιέο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο κάιηζηα δελ 

αλέθπςαλ αηθληδίσο, αιιά κπνξνχζαλ λα έρνπλ εληαρζεί ζε πξνγξακκαηηζκφ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

εθηέιεζή ηνπο, αθφκα θαη ζηαδηαθά, απφ ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ. 

 

Αξηζκ. 332/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ειεθηξνιφγν – κεραληθφ ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο «ζπληήξεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζηα εθπαηδεπηήξηα ηνπ Γήκνπ», έλαληη ακνηβήο 14.000,00 επξψ κε 

Φ.Π.Α., (έιεγρνο ησλ αγσγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο (ΑΠ) είθνζη εθπαηδεπηεξίσλ ηνπ 

Γήκνπ, αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ θαη θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ, ζχζθημε φισλ ησλ ζπλδέζεσλ 

δηαθιάδσζεο θαη ζπλέρεηαο ηνπ ΑΠ, πξνζζήθε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ζπιιεθηεξίσλ αθίδσλ θαη αγσγψλ, έιεγρνο ησλ γεηψζεσλ, θιπ), θαζφζνλ απηέο εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα θαη 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δηθαηνινγείηαη ε πξνζθπγή ζε ηξίηνπο γηα 

ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη ε δηελέξγεηα εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ πξφζζεησλ δαπαλψλ. Πεξαηηέξσ, ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εθηέιεζε απιψλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, ε 
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αλάγθε δε εθηέιεζεο απηψλ δελ αλέθπςε αηθληδίσο, αιιά κπνξνχζαλ λα έρνπλ εληαρζεί ζε πξνγξακκαηηζκφ, 

έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε εθηέιεζή ηνπο, αθφκα θαη ζηαδηαθά, απφ ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ. Γελ πξνθχπηνπλ 

νη εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αδπλακία εθηέιεζεο απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ 

Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, πνπ θαηά ηελ θξίζηκε ρξνληθή πεξίνδν δηέζεηε ηξεηο ππαιιήινπο ΓΔ24 Ζιεθηξνιφγσλ θαη 

ηξεηο ΠΔ5 Μεραλνιφγσλ – Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, ν δε πξνβαιιφκελνο ηζρπξηζκφο ηνπ Γήκνπ φηη ε 

απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά θχξην ιφγν κε ηηο ρξνλνβφξεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εθηεηακέλνπ 

δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ 

θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ εθηέιεζε απφ απηφ ησλ αλαηεζεηζψλ εξγαζηψλ, πέξαλ ηνπ φηη πξνβάιιεηαη 

αλαπνδείθησο, δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιχςεη ηελ ειιείπνπζα αηηηνινγία ηεο απφθαζεο αλάζεζεο.  

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε δαπάλε δελ είλαη λφκηκε θαη ην ρξεκαηηθφ έληαικα δελ πξέπεη 

λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 34/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ αλαηέζεθαλ απεπζείαο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 9 ηνπ 

Γ.Κ.Κ., ε εξγαζία «πληήξεζε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ εκπνξνπαλήγπξεο», πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, 

πνζνχ 5.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α., ζε ηδηψηε ειεθηξνιφγν, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ησλ ζπλδέζεσλ, ησλ 

παξνρψλ, ησλ πηλάθσλ, θαισδίσλ θ.ιπ., θαζφζνλ απηή εκπίπηεη ζηα ζπλήζε θαζήθνληα θαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Έξγσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ δηθαηνινγείηαη ε πξνζθπγή ζε ηξίηνπο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο θαη ε δηελέξγεηα 

εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ πξφζζεηεο δαπάλεο. Πεξαηηέξσ, ην αληηθείκελφ ηεο δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξία, θαζφζνλ, πξφθεηηαη γηα ζπλήζεηο θαη απιέο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο 

κάιηζηα δελ αλέθπςαλ αηθληδίσο, αιιά κπνξνχζαλ, ελφςεη ηνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε εκπνξνπαλήγπξε 

δηεμάγεηαη θάζε ρξφλν ηελ ίδηα πεξίπνπ ρξνληθή πεξίνδν, λα έρνπλ εληαρζεί ζε πξνγξακκαηηζκφ, έηζη 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε εθηέιεζή ηνπο, αθφκα θαη ζηαδηαθά, απφ ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ, ηνπ νπνίνπ φιεο 

νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. ζέζεηο είλαη θαιπκκέλεο. 

 

Αξηζκ. 137/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθαλ ζε ηδηψηεο νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ππεξφδησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη νη 

εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ δήκνπ, δηφηη απηέο εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα 

θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δηθαηνινγείηαη ε πξνζθπγή ζε 

ηξίηνπο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη ε δηελέξγεηα εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ πξφζζεησλ δαπαλψλ. Πεξαηηέξσ, ην 

αληηθείκελν ησλ ππφ θξίζε ζπκβάζεσλ δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, θαζφζνλ, 

πξφθεηηαη γηα ζπλήζεηο θαη απιέο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο κάιηζηα δελ αλέθπςαλ αηθληδίσο, 

αιιά κπνξνχζαλ λα έρνπλ εληαρζεί ζε πξνγξακκαηηζκφ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε εθηέιεζή ηνπο, αθφκα 

θαη ζηαδηαθά, απφ ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ, ηνπ νπνίνπ φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. ζέζεηο 

είλαη θαιπκκέλεο.  

 

Αξηζκ. 269/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Με λφκηκα αλαηέζεθαλ απεπζείαο ζε ηδηψηε Ζιεθηξνηερλίηε νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, θαζφζνλ απηέο εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Γήκνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δηθαηνινγείηαη ε πξνζθπγή ζε ηξίηνπο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη ε 

δηελέξγεηα εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ πξφζζεησλ δαπαλψλ. Πεξαηηέξσ, αθελφο ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, θαζφζνλ, πξφθεηηαη, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο 

θνηλήο πείξαο, γηα ζπλήζεηο θαη απιέο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, αθεηέξνπ δελ πξνθχπηεη φηη ε Τπεξεζία 

δελ δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ. Δμάιινπ, 

απνξξηπηένο είλαη θαη ν ηζρπξηζκφο ηνπ Γήκνπ, φηη ε αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζε ηξίηνπο ήηαλ 

επηβεβιεκέλε, δηφηη, απαζρνιεί κφλν ηξεηο ειεθηξνιφγνπο, νη νπνίνη, αλ αλαιάκβαλαλ θαη ηηο επίκαρεο 

εξγαζίεο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα, ζην 

πιαίζην ηεο αξρήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηε δξάζε ησλ νξγάλσλ ησλ Ο.Σ.Α., θαη 

δεδνκέλνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο δελ αλέθπςαλ αηθληδίσο, απηέο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ εληαρζεί 

ζε πξνγξακκαηηζκφ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε εθηέιεζή ηνπο, αθφκα θαη ζηαδηαθά, απφ ην ππεξεηνχλ 

πξνζσπηθφ. Πεξαηηέξσ, ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζηνλ αλάδνρν έγηλε ρσξίο ηελ χπαξμε ησλ 

λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ, θαζφζνλ ε άδεηα ηνπ αλαδφρνπ σο «Βνεζφο Ζιεθηξνηερλίηεο Σ΄ εηδηθφηεηαο 

ελαέξηα δίθηπα» δελ παξέρεη ην δηθαίσκα λα αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ειεθηξηθψλ 

εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο θαη θαηεγνξίαο, αιιά κπνξεί λα εξγάδεηαη θάησ 

απφ ηηο εληνιέο εγθαηαζηάηε αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

 

Αξηζκ. 93/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο ν δήκνο αλέζεζε ζε εξγνιήπηε ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ, 

θαζφζνλ απηέο εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ηφζν ζην Σκήκα επνπηείαο 

παηδηθψλ ραξψλ θαη παηδφηνπσλ φζν θαη ζην Σκήκα ζπλεξγείσλ αλνηθηψλ ρψξσλ. Δηδηθφηεξα, νη 

αλαηεζείζεο εξγαζίεο ζπληζηνχλ ζπλήζεηο εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηνχληαη εηδηθέο 

γλψζεηο θαη εκπεηξία, ελψ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ην νπνίν δελ 

απνδείρζεθε φηη ζηεξείηαη ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, ή φηη δελ επαξθεί. 

 

Αξηζκ. 59/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα ν Γήκνο αλέζεζε ζε εηαηξεία εξγαζίεο απνριφαζεο θαη απνθνκηδήο ησλ ρφξησλ απφ ηνπο 

αχιεηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ, θαζφζνλ απηέο εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γήκνπ, αθνχ ζπληζηνχλ ζπλήζεηο εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο 

θαη εκπεηξία, ελψ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν, δελ απνδείρζεθε 

φηη ζηεξείηαη ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, ή φηη δελ επαξθεί. 

 

Αξηζκ. 70/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθαλ ζε ηδηψηε απφ Γ.Δ.Τ.Α. νη ππεξεζίεο θαηακέηξεζεο πδξνκέηξσλ θαη δηαλνκήο 

ινγαξηαζκψλ θαηαλάισζεο, δηφηη νη αλαηεζείζεο εξγαζίεο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Πεξαηηέξσ, νη εξγαζίεο απηέο δελ απαηηνχλ, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, εηδηθέο 
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γλψζεηο θαη εκπεηξία πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ, ψζηε λα δηθαηνινγεζεί ε αλάζεζή 

ηνπο ζε ηξίηνλ θαη ε δηελέξγεηα πξφζζεησλ δαπαλψλ, ελφςεη κάιηζηα θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν θεξφκελνο 

σο δηθαηνχρνο ησλ ειεγρφκελσλ εληαικάησλ απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο κφιηο έλα (1) άηνκν, ππφ 

θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

 

Αξηζκ. 123/2015 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο ε Γ.Δ.Τ.Α. πξνέβε ζηελ αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο δηαξξνψλ 

θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ χδξεπζεο, θαζφζνλ νχηε ζηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. πεξί έγθξηζεο ηεο 

κειέηεο θαη δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ αηηηνινγείηαη, εηδηθψο, ε επηθαινχκελε αδπλακία ηνπ 

ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. λα εθηειέζεη ηηο αλαηεζείζεο εξγαζίεο, πνπ εκπίπηνπλ ζηα 

ζπλήζε θαζήθνληα απηνχ, νχηε απνδεηθλχεηαη ε αδπλακία απηή απφ ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ην 

ειεγρφκελν ρξεκαηηθφ έληαικα. Ο ηζρπξηζκφο ηεο Γ.Δ.Τ.Α., πνπ πξνβάιιεηαη κε ην έγγξαθν 

επαλππνβνιήο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζην αξκφδην Σκήκα Όδξεπζεο ππεξεηνχλ 12 άηνκα, πνπ πξέπεη 

λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο 48.000 θαηαλαισηψλ χδξεπζεο, δελ απνδεηθλχεηαη απφ θαλέλα ζηνηρείν, ηνπ 

θαθέινπ νχηε πεξαηηέξσ δηεπθξηλίδεηαη απφ ηε δεκνηηθή επηρείξεζε ζε πνηεο ζπγθεθξηκέλα εξγαζίεο ήηαλ 

απαζρνιεκέλν ην ππεξεηνχλ ζην Σκήκα Όδξεπζεο πξνζσπηθφ, κε ζπλέπεηα λα αδπλαηεί, 

απνδεδεηγκέλα, λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαηέζεθαλ κε ηελ επίκαρε ζχκβαζε. 

 

Αξηζκ. 71/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα αλαηέζεθε ε εθηέιεζε εξγαζηψλ θαηακέηξεζεο πδξνκεηξεηψλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ζε ηδηψηε 

Σερλνιφγν Πνιηηηθφ Μεραληθφ - Δξγνιήπηε Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαζφζνλ αθελφο ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ δήκνπ, ελφςεη θαη ηεο εηδηθήο θχζεο ηνπο, αθεηέξνπ, ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζε απηφλ δελ επαξθεί γηα ηελ θαηαγξαθή θαη θαηακέηξεζε ησλ ελδείμεσλ 

θαηαλάισζεο λεξνχ θαη ηνλ έιεγρν ησλ πδξνκεηξεηψλ παξνρψλ χδξεπζεο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ, 

δηφηη ζηνλ Ο.Δ.Τ. πξνβιέπνληαη ηξεηο (3) ζέζεηο, ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ δχν (2) ππάιιεινη, πνπ 

θαιχπηνπλ απνθιεηζηηθά ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, πεξαηηέξσ δε, θαη’ εθαξκνγήλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ ζη΄ ηνπ λ. 4093/2012 (ΦΔΚ Α΄ 222), νη πξνζιήςεηο θαη νη δηνξηζκνί ηνπ 

κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηεο 

θαηεγνξίαο ΤΔ φισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ ηνπ Γήκνπ έρνπλ αλαζηαιεί έσο ηελ 31.12.2016. 

 

Αξηζκ. 63/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο αλαηέζεθε ζε ηξίην ηδηψηε ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ειέγρνπ ηνπ 

εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ δήκνπ, δεδνκέλνπ φηη εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ηνπ 

ππεξεηνχληνο ζην Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνζσπηθνχ, φπνπ φιεο νη πξνβιεπφκελεο 

απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. ζέζεηο είλαη θαιπκκέλεο, ελψ, πεξαηηέξσ, ην πξνζσπηθφ απηφ, δειαδή ηξεηο (3) 

πδξαπιηθνί θαη δχν εξγάηεο, επαξθεί γηα ηε ζηαδηαθή θαη νξγαλσκέλε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο, θαζψο δελ απνδεηθλχεηαη νπνηαδήπνηε αλαγθαηφηεηα άκεζεο εθηέιεζεο ησλ αλαηεζεηζψλ 
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εξγαζηψλ. Ζ θξίζε απηή εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κε ηε ζχκβαζε νη ελ ιφγσ εξγαζίεο αλαηίζεληαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, ζε έλαλ κφλν πδξαπιηθφ. 

 

Αξηζκ. 16/2015 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο - επηζθεπήο βιαβψλ δηθηχνπ χδξεπζεο 

κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ θαζαίξεζε ηζηκεληφζηξσζεο ή αζθαιηφζηξσζεο, εθζθαθή ζε 

νπνηνδήπνηε βάζνο απαηηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο βιάβεο, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, θαζφζνλ απηέο εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γήκνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δηθαηνινγείηαη ε πξνζθπγή ζε ηξίηνπο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη ε δηελέξγεηα 

εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ πξφζζεησλ δαπαλψλ. Πεξαηηέξσ, ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, θαζφζνλ, πξφθεηηαη γηα ζπλήζεηο θαη απιέο πδξαπιηθέο εξγαζίεο. 

 

Αξηζκ. 88/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λνκίκσο αλαηέζεθε ζε γεσπφλν ε ζχληαμε ησλ θαθέισλ πξνεξγαζίαο αλαδαζκνχ, θαζφζνλ νη 

εξγαζίεο απηέο αθνξνχλ ζε αληηθείκελν πνπ εκπίπηεη ζην δηάγξακκα ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Γήκν, πξνζσπηθνχ θαη επηπιένλ ζπληζηνχλ ζπλήζεηο, θαηά ηα 

δηδάγκαηα ηα θνηλήο πείξαο, εξγαζίεο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο θαη 

εκπεηξία. 

 

Αξηζκ. 120/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα αλαηέζεθαλ ζε ηδηψηε νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζην Γήκν, 

θαζφζνλ απηέο εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη δελ 

απνδείρζεθε φηη ζηεξείηαη ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. Δπίζεο, ην ππεξεηνχλ 

πξνζσπηθφ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχζαλ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

κεραλεκάησλ (ριννθνπηηθά, βελδηλνπξίνλα θ.ιπ.), αθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ κε ηε 

ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ δελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία. 

 

Αξηζκ. 310/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα ν Γήκαξρνο αλέζεζε κε απφθαζή ηνπ ζε ηδηψηε ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζε 

πεξηνρή ηνπ δήκνπ, πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο κε Φ.Π.Α. 17.097 επξψ, δηφηη αλ θαη εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε 

θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη δελ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο εηδηθφηεξεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξία, εληνχηνηο νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο, ελφςεη ηνπ φηη, φπσο βεβαηψλεηαη ζε έγγξαθν ηεο Γηεπζχληξηαο 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην Σκήκα Πξαζίλνπ δελ επαξθεί, θαζψο 

ελψ ζηνλ Ο.Δ.Τ. πξνβιέπνληαη 6 ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γελδξνθεπνπξψλ θαη 9 ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΤΔ 

Δξγαηψλ Κήπνπ, ππεξεηνχλ ζε απηέο 4 Γελδξνθεπνπξνί θαη 6 Δξγάηεο Κήπνπ, εθ ησλ νπνίσλ έλαο 

(εξγάηεο θήπνπ) βξίζθεηαη ζε καθξνρξφληα άδεηα. Δπίζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην ίδην έγγξαθν νη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη πξαζίλνπ ηνπ δήκνπ, πνπ ζπληεξνχληαη κε επζχλε ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ ηνπ 

Γήκνπ έρνπλ ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 200 ζηξέκκαηα θαη πεξηιακβάλνπλ 10 θεληξηθέο πιαηείεο, 18 
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παηδηθέο ραξέο, πεδφδξνκνπο κε δελδξνθπηεκέλα παξηέξηα, 5 κεγάιεο λεζίδεο ιεσθφξσλ, πάξθα θαη ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν πξαζίλνπ 32 ζρνιηθψλ θηηξίσλ, 6 εθθιεζηψλ, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

δεκνηηθψλ θηηξίσλ.  

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε, σο εθ ηνχηνπ, ην ρξεκαηηθφ έληαικα 

πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 324/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα ν Γήκαξρνο αλέζεζε απεπζείαο ζε ηδηψηε ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη 

δηακφξθσζεο ρψξσλ πξαζίλνπ, πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο κε Φ.Π.Α. 14.999,97 επξψ, θαζφζνλ απηέο 

εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηελ Τπεξεζία Πξαζίλνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, ζηελ νπνία έρνπλ θαιπθζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ 

νξγαληθέο ζέζεηο, ελψ πεξαηηέξσ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ δελ απαηηνχληαη εηδηθφηεξεο γλψζεηο 

θαη εκπεηξία. Ζ αλαγθαηφηεηα, ηεο δαπάλεο δελ αηηηνινγείηαη ζηελ απφθαζε ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, αθνχ ε 

κφλε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηελ απφθαζε απηή είλαη ε αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ «γηα 

ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Πξαζίλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο», ιφγνο, ν νπνίνο δελ 

κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζε ηδηψηε, αληί ηεο εθηέιεζεο απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ 

ηεο νηθείαο ππεξεζίαο. Δπηπξνζζέησο, αζάθεηα σο πξνο ηηο αλαηεζείζεο εξγαζίεο θαη θαη’ επέθηαζε σο πξνο 

ηελ αλαγθαηφηεηα αλάζεζεο απηψλ ζε ηδηψηε απνξξέεη θαη απφ ηελ έιιεηςε αλαθνξάο ηεο πνζφηεηαο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ αλαηέζεθαλ, δνζέληνο φηη ηφζν ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή απηψλ, φζν θαη ζηελ απφθαζε ηνπ 

Γεκάξρνπ πεξί αλάζεζεο απηψλ, θαζψο θαη ζηελ ζε εθηέιεζε απηήο ζχκβαζε κλεκνλεχεηαη κφλν ην είδνο 

ησλ εξγαζηψλ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο αλάζεζεο, ρσξίο αλαθνξά ηηκήο θαη πνζφηεηαο, αλά εξγαζία.  

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε δελ είλαη 

λφκηκε, σο εθ ηνχηνπ, απηφ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 274/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ ίδξπζε θαη ζπληήξεζε θνηκεηεξίσλ (λεθξνηαθείσλ), πνπ απνηεινχλ πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο θαηά 

ην άξζξν 966 Α.Κ., αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη κεηαμχ 

άιισλ, λα ηα πεξηβάιινπλ κε δψλε πξαζίλνπ θαη λα επηκεινχληαη αθελφο, ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπο, αθεηέξνπ, ηελ θαζαξηφηεηα ησλ εληφο απηψλ θεηκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. ηα πιαίζηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο απηήο κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ πηζηψζεηο γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ αλάιεςε ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο απηέο. Οη δαπάλεο απηέο ζα πξέπεη λα κελ αληηηίζεληαη ζηελ αξρή 

ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ε νπνία ζε θάζε θαηεγνξία δαπαλψλ νξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο 

αξρέο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο, ελ φςεη 

ησλ ζπλζεθψλ πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ελφςεη ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο πνπ επηβάιιεη 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ δήκσλ κε ηελ θαηά ην δπλαηφλ ειάρηζηε επηβάξπλζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, δελ κπνξνχλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, λα δηαζέηνπλ λνκίκσο 

πηζηψζεηο γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ αλάγνληαη ζηα ζπλήζε 
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θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ ηνπο, αθνχ απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αδηθαηνιφγεηε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζή ηνπο. Δίλαη, θαη’ εμαίξεζε, δπλαηή, ζην βαζκφ πνπ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηηο αξρέο 

αλαγθαηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, ε αλάζεζε ζε ηξίηνπο ηδηψηεο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπά, εξγαζηψλ 

εηδηθήο θχζεσο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη είηε πξνζσπηθφ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξία, πνπ δελ δηαζέηεη, ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ήδε ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ, είηε ε 

ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαζέηεη ν δήκνο (βι. 115/2011 Πξ. ηνπ VII Σκ.). 

ε πεξίπησζε θαηαβνιήο ακνηβήο, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο Ο.Σ.Α., ζηηο νπνίεο 

εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980 πεξί πξνκεζεηψλ, απαξαίηεην θαηά λφκν 

δηθαηνινγεηηθφ εθθαζάξηζεο θαη εμφθιεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απνηειεί, κεηαμχ άιισλ, ην 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο νξηδφκελεο ζην άξζξν 67 παξ.1 ηνπ π.δ/ηνο 28/1980 αξκφδηαο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο. Σν πξαθηηθφ απηφ πξέπεη λα πεξηέρεη θάζε ζηνηρείν απφ ην νπνίν, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, λα πξνθχπηεη ζαθψο ε απαίηεζε ηνπ παξέρνληνο ηηο ππεξεζίεο θαηά λνκηθή θαη πξαγκαηηθή 

βάζε αιιά θαη πνζφ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο. πλεπψο, ε κε έθδνζε ή κε λφκηκε 

έθδνζε ηνπ σο άλσ δηθαηνινγεηηθνχ θαζηζηά ηελ εληειιφκελε δαπάλε κε θαλνληθή (πξβι. Πξ.VII Σκ. 

Δι.πλ. 165/2007, 302/2011). 

Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ δεκνηηθνχ λεθξνηαθείνπ 

(θιαδέκαηα δέληξσλ θαη ζάκλσλ, θαζαξηζκφο παξηεξηψλ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ, κεηαθνξά κπαδψλ, 

ειαηνρξσκαηηζκνί κάλδξαο θαη θηγθιηδσκάησλ), δηφηη απηέο εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ηνπ 

ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο δελ απαηηνχληαη, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο 

πείξαο εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία. Ο ηζρπξηζκφο πεξί αδπλακίαο εθηέιεζήο ηνπο, ιφγνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο, πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αφξηζηνο, θαζφζνλ δελ εμεηδηθεχνληαη νη εηδηθφηεξεο εθείλεο εξγαζίεο, 

κε ηηο νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλνη νη ππάιιεινη εξγάηεο θαη ηερλίηεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ, 

πνπ θαζηζηνχλ αλέθηθηε ηελ εθηέιεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Πεξαηηέξσ, ν 

ηζρπξηζκφο πεξί αλάγθεο ρξήζεο θνξησηή θαη κηθξνχ θνξηεγνχ πνπ λα κπνξεί λα εηζέξρεηαη εληφο ηνπ 

ρψξνπ ηνπ θνηκεηεξίνπ, ηα νπνία ν δήκνο δελ δηαζέηεη, πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αλαπφδεηθηνο θαζφζνλ 

δελ επαιεζεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, εηδηθφηεξα, απφ ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή ησλ αλαηεζεηζψλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηε ζχκβαζε.  

Δπηπιένλ ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη κε θαλνληθή δηφηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ παξειήθζεζαλ 

λφκηκα απφ ηξηκειή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ έλα δεκνηηθφ ζχκβνπιν θαη δχν δεκνηηθνχο 

ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 1 ηνπ π.δ. 28/1980, αιιά απφ δχν κφλν 

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. 

 

Αξηζκ. 16/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηξίην ηεο εξγαζίαο ηεο ζπληήξεζεο ησλ ζπληξηβαληψλ ηνπ δήκνπ (αληηθαηάζηαζε 

ησλ κεραληθψλ θαη ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο, 

θαζαξηζκφο θαη αιιαγή ηνπ λεξνχ), δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ζπλήζεηο εξγαζίεο, ρσξίο ηδηαίηεξεο 

πιηθνηερληθέο απαηηήζεηο θαη αληίζηνηρε εηδηθή ππνδνκή, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ. 
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Αξηζκ. 47/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα ν δήκνο αλέζεζε ζε εηαηξεία, ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνθνκηδήο πξντφλησλ εθζθαθψλ 

θαη θαζαηξέζεσλ, θαζφζνλ απηέο αθνξνχλ ζε αληηθείκελν πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο 

πληήξεζεο θαη Απηεπηζηαζίαο, ζπληζηνχλ ζπλήζεηο, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, εξγαζίεο γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία, δπλάκελεο λα εθηειεζηνχλ απφ ην 

ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ελφςεη θαη ηνπ φηη ν Γήκνο δελ απνδεηθλχεη φηη απηφ ζηεξείηαη ησλ αλαγθαίσλ 

γλψζεσλ ή ηερληθψλ κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο.  

 

Αξηζκ. 60/2012 πξάμε I Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε θαηαβνιήο ρξεκάησλ ζε δηθαζηηθφ επηκειεηή, γηα ηε δηελέξγεηα επηδφζεσλ πξνο 

θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα έγγξαθσλ εηδνπνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζρεηηθά κε ηελ απνκάθξπλζε 

δηαθεκηζηηθψλ επηγξαθψλ ή ηελ επηβνιή εηο βάξνο ηνπο πξνζηίκσλ γηα παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ 

δηέπεη ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε, δηφηη νη επηδφζεηο απηέο αλάγνληαη ζηα θαζήθνληα ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο θαη ζπλεπψο ελφςεη ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηε δξάζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Ο.Σ.Α., κε επηηξεπηψο αλαηέζεθε ε δηελέξγεηά ηνπο ζε ηξίην. 

 

Αξηζκ. 175, 254, 358/2009 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε εηαηξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ ειεθηξνληθήο κνξθήο απνδειηίσζε ησλ 

δεκνζηεπκάησλ ηνπ εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ, θαζφζνλ απηή αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ήδε ππεξεηνχληνο ζην Γήκν πξνζσπηθνχ. 

 

Αξηζκ. 13/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Λεηηνπξγηθή ε δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο απνδειηίσζεο. 

Με λφκηκα πξνζδφζεθε αλαδξνκηθή ηζρχο ζηελ ζχκβαζε θαη νξίζηεθε ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο ζχλαςήο ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, κε λφκηκε ε θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ζηνλ αλάδνρν πξηλ ηελ ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ρσξίο λα κπνξεί λα βεβαησζεί ε πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ ζπκθσλήζεθαλ. 

 

Αξηζκ. 43/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Νφκηκα αλαηέζεθαλ απεπζείαο ζε ηδηψηε νη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ πεξηαζηηθψλ δαζψλ, θαζφζνλ ην 

ζπκβαηηθφ ηίκεκά ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ησλ 15.000,00 επξψ θαη απαηηνχλ 

ηε ρξήζε εηδηθψλ κεραλεκάησλ θαη κέζσλ, ηα νπνία δελ δηέζεηε ν Γήκνο, ελψ παξάιιεια, δελ 

ππεξεηνχζε πξνζσπηθφ κε εηδηθφηεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ. 

 

Αξηζκ. 6/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 
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Νφκηκε ε ζχλαςε ζχκβαζεο κε εηδηθφ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν – νηθνλνκνιφγν, κε αληηθείκελν ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ επθαηξηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. κέζσ πξνγξακκάησλ (Αλαπηπμηαθψλ, 

Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ), ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηε 

Γ.Δ.Τ.Α., αληί εηήζηαο ακνηβήο 25.000,00 επξψ, δηφηη αλ θαη αθνξνχλ ζε αληηθείκελν πνπ αλάγεηαη ζηα 

θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., εληνχηνηο ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ δελ 

επαξθεί θαη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο εηδηθέο ππεξεζίεο, πνπ αλαηέζεθαλ ζηνλ εμσηεξηθφ 

ζχκβνπιν – νηθνλνκνιφγν, ελψ ε δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην πξνζήθνλ κέηξν. 

 

Αξηζκ. 24/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα αλαηέζεθε ζε εηαηξεία ε παξαθνινχζεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 

5.800,00 επξψ, θαζφζνλ απηέο αθνξνχλ κελ ζε αληηθείκελν πνπ εκπίπηεη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, πιελ φκσο, ην αλσηέξσ 

Γξαθείν δελ έρεη ζηειερσζεί θαη δελ ιεηηνπξγεί ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.  

 

Αξηζκ. 25/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδησηηθή εηαηξεία ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ 

Σερληθνχ πκβνχινπ κε αληηθείκελν ηε δηνηθεηηθή σξίκαλζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηνπ Γήκνπ», 

έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 11.600,00 επξψ (κε Φ.Π.Α.), θαζφηη, αθελφο ζπλάδεη κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ Γήκνπ θαη ελψ εκπίπηεη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ήδε ππεξεηνχληνο ζην 

Γήκν πξνζσπηθνχ, εληνχηνηο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ 

εξγαζηψλ αξκνδηφηεηαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, δελ ήηαλ, θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν, 

ζηειερσκέλε κε επαξθέο πξνζσπηθφ, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 97/2015 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα αλαηέζεθε απεπζείαο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Φ.Ο.Γ..Α., ε παξνρή 

ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΥΤΣΑ (έιεγρνο παξακέηξσλ θαη 

βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο, θαηαγξαθή ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ θαη παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ ησλ ΥΤΣΑ, έξεπλα γηα ηηο ηερληθά βέιηηζηεο ηηκέο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ θαη νξηζκφο ηνπο ζην ζχζηεκα γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο, έιεγρνο 

ηήξεζεο βηβιίνπ πνηνηηθψλ αλαιχζεσλ ζηξαγγηζκάησλ θαη θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, θιπ). 

Οη αλαηεζείζεο ππεξεζίεο εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ηνπ ππεξεηνχληνο ζηνλ Φ.Ο..Γ.Α. 

πξνζσπηθνχ, ελψ γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ δελ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, φκσο, νη 

ελλέα (9) ήδε απαζρνινχκελνη ππάιιεινη εηδηθφηεηαο ΠΔ Μεραληθψλ, ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ 

εκπίπηνπλ νη αλαηεζείζεο εξγαζίεο, δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ηνπ πλδέζκνπ, 

δεδνκέλνπ φηη ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη εμαηξεηηθά δηεπξπκέλν θαη άπηεηαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο (βι. Πξ. I Σκ. 2/2015). εκεησηένλ φηη ην σο άλσ λνκηθφ 
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πξφζσπν είλαη λενζχζηαην, ελψ ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ πξνβιέπνληαη 22 ζέζεηο 

εηδηθφηεηαο ΠΔ Μεραληθψλ, νη νπνίεο φκσο, θαηά ην ρξφλν ηεο επίκαρεο αλάζεζεο, δελ είραλ πιεξσζεί 

αθφκα. Καη’ αθνινπζίαλ εθφζνλ λνκίκσο αλαηέζεθαλ νη σο άλσ ππεξεζίεο ζε ηδηψηε, ε εληειιφκελε 

δαπάλε είλαη λφκηκε θαη ην ειεγρφκελν ρξεκαηηθφ έληαικα πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 245/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ννκίκσο αλαηέζεθε ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο «Πξνκειέηε εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο ζρνιηθψλ θηηξίσλ», θαζφζνλ ε ελεξγεηαθή κειέηε αθνξά ζε εηδηθήο θχζεο αληηθείκελν, 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία θαη δελ πξνθχπηεη φηη ην 

πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Γήκν κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ. 

 

Αξηζκ. 197/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 15.000,00 επξψ (κε Φ.Π.Α.) ε παξνρή ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο έληαμεο ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα εμπγίαλζεο (εθπφλεζε πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, ζχληαμε ησλ αηηήζεσλ έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ θαη 

αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαλείσλ ηνπ απφ ην Σ.Π.Γ., εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπο, απνηχπσζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηνπ, αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, 

πξφηαζε κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ ηνπο, αλάιεςε δξάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ρξένπο ηνπ κε αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα θαη ε εθηίκεζε γηα ηε 

κεζνπξφζεζκε δηακφξθσζε ησλ εζφδσλ, ησλ δαπαλψλ θαη ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ), δηφηη 

απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (ηερλνγλσζία) θαη εκπεηξία θαη εθθεχγεη ηφζν ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, φζν θαη ησλ ζπλήζσλ θαζεθφλησλ ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Γήκν απηφ 

πξνζσπηθνχ, ην νπνίν δελ πξνθχπηεη φηη δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απμεκέλεο επηζηεκνληθέο απαηηήζεηο εθπφλεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 231/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε αλάζεζε εθπφλεζεο κειέηεο ζε ηδηψηε, ην αληηθείκελν ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζηελ απνηχπσζε 

θαη θηεκαηνγξάθεζε ελφο νηθηζκνχ, θαζψο θαη αδφκεησλ εθηάζεσλ 170 ζηξ. πεξίπνπ, δηφηη απαηηεί, ιφγσ 

ηνπ ζχλζεηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη ηνπ κεγέζνπο απηήο, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (ηερλνγλσζία) θαη 

εκπεηξία, εθθεχγεη ηφζν ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. 

απηνχ, φζν θαη ησλ ζπλήζσλ θαζεθφλησλ ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Γήκν απηφ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν δελ 

πξνθχπηεη φηη δηαζέηεη νχηε ηνλ απαηηνχκελν εηδηθφ εμνπιηζκφ, αιιά νχηε θαη ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ αηφκσλ 

γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζπλεξγείσλ εθηέιεζεο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ ηεο κειέηεο. 

 

Αξηζκ. 435/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο 
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Με λφκηκα αλαηέζεθαλ ζε ηδηψηε ειεθηξνιφγν κεραληθφ νη ππεξεζίεο παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζπληξηβαληψλ ηεο πφιεο, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ζπλήζεηο εξγαζίεο, 

ρσξίο ηδηαίηεξεο πιηθνηερληθέο απαηηήζεηο θαη αληίζηνηρε εηδηθή ππνδνκή, πνπ εκπίπηνπλ ξεηά ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ δήκνπ θαη έπξεπε λα δηεθπεξαησζνχλ κέζσ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ. 

 

Αξηζκ. 235/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο αλαηέζεθε ζην Παλεπηζηήκην ε ζχληαμε κειέηεο γηα ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο Γ.Δ.Τ.Α., 

πνζνχ 15.000,00 επξψ, θαζφζνλ ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο αλήθεη ζηνλ θχθιν ησλ θαζεθφλησλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ. 

 

Αξηζκ. 26/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ειεθηξνιφγν ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο-βειηίσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

θσηηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 20.000,00 

επξψ ρσξίο Φ.Π.Α., θαζφζνλ, αλ θαη απηέο εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ήδε 

ππεξεηνχληνο ζην Γήκν πξνζσπηθνχ, εληνχηνηο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα εθηέιεζεο 

ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζην κεγάιεο έθηαζεο θαη δηαζπνξάο δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ζην δίθηπν ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηεο εδαθηθήο 

ηνπ πεξηθέξεηαο, ελφςεη έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ θινπψλ θαη βαλδαιηζκψλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο, δελ 

ήηαλ θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν ζηειερσκέλε κε επαξθέο πξνζσπηθφ, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 207/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα αλαηέζεθε απεπζείαο ε «ελεξγεηαθή απνηχπσζε γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ 

Γήκνπ» ζε εηαηξεία, έλαληη 20.000,00 επξψ, κε Φ.Π.Α. (απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ 

ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ αλά ηχπν ιακπηήξα ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πξαγκαηηθά 

θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο θαηαλάισζεο ηνπ 

νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ηηκνιφγηα ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ησλ ιακπηήξσλ ζε βιάβε, ν 

ππνινγηζκφο ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ δεκνηηθνχ νδηθνχ θσηηζκνχ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ηνπ νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ, δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 

ππνβνιή ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ, κε γεληθή αλαζθφπεζε ησλ δηαζέζηκσλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθά 

απνδνηηθψλ ιχζεσλ ζηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο), θαζψο 

θαη ε εθηίκεζε ηνπ χςνπο επέλδπζεο θαη ε παξνπζίαζε δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο.  

Σε κειέηε εθπφλεζε ηξηκειήο νκάδα, απφ έλα κεραληθφ κεηαιιείσλ – κεηαιινπξγφ κεραληθφ θαη 

δηδάθηνξα ηερλνινγίαο πιηθψλ, έλα ρεκηθφ κεραληθφ θαη έλαλ ειεθηξνιφγν κεραληθφ – κεραληθφ 

ηερλνινγίαο Ζ/Τ.  

 

Αξηζκ. 200/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ζην VII Σκήκα 
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Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαηαγξαθήο, ηαθηνπνίεζεο, έθδνζεο αδεηψλ 

θπθινθνξίαο θαη δηαδηθαζηψλ Κ.Σ.Δ.Ο. φισλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ δήκνπ, 

θαζφζνλ εκπίπηεη ζηα θαζήθνληα ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ. 

 

Αξηζκ. 280/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, ε αλάζεζε εξγαζηψλ «ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ», «ζπληήξεζεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο», «νηθνδνκηθψλ θαη 

απνθαηαζηάζεσλ θαηά θαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο», δηφηη εκπίπηνπλ 

ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Νφκηκε ε απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη 

εθνδηαζκνχ εγθαηαζηάζεσλ», δηφηη ε Γ.Δ.Τ.Α. δελ δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε δίπισκα νδήγεζεο Γ΄ 

Καηεγνξίαο. 

 

Αξηζκ. 245/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα ν δήκνο αλέζεζε ζε ηδηψηε ηνπνγξάθν – κεραληθφ ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηεο 

ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ νδηθψλ αμφλσλ ηεο πφιεο, θαζφζνλ απηέο 

αθνξνχλ ζε αληηθείκελν πνπ αλάγεηαη ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

ππεξεηνχληνο ζην ηκήκα ηερληθψλ έξγσλ ηνπ δήκνπ, πξνζσπηθνχ θαη φπσο αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε, 

ζπληζηνχλ ζπλήζεηο εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία, 

πνπ δελ δηαζέηεη ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ. 

 

Αξηζκ. 285/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ζην VII Σκήκα 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 4 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αλαδηαηχπσζή ηνπ κε 

ην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ λ.3536/2007, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Σ.Τ.Γ.Κ., ζπλάγεηαη φηη επηηξέπεηαη λα 

αλαηεζεί απφ δήκν ε ζχληαμε κειέηεο έξγνπ ζε ηδηψηεο κειεηεηέο θαη ηδησηηθά γξαθεία κειεηψλ κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζην δήκν δελ ππάξρεη ηερληθή ππεξεζία ή ε ππάξρνπζα αδπλαηεί λα ζπληάμεη ηελ ππφ 

αλάζεζε κειέηε, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. Οη δηαηάμεηο απηέο, νη νπνίεο 

εηζάγνπλ παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο ζχληαμεο ηεο κειέηεο έξγνπ απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ ππαιιήινπο, πξέπεη, ζχκθσλα θαη κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, λα 

εξκελεχνληαη ζπζηαιηηθά, ν δε δήκνο, πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πην πάλσ δπλαηφηεηαο θέξεη ην 

βάξνο απφδεημεο φηη ζπληξέρεη πξάγκαηη πεξίπησζε πνπ δηθαηνινγεί ηελ πξνζθπγή ζηελ σο άλσ 

αλάζεζε (βι. Πξάμε Κιηκ. VII Σκ. Δι.πλ. 118/2013). 

Με λφκηκε ε αλάζεζε εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ νδνπνηίαο «Αζθαιηφζηξσζε νδνχ ……….» θαη 

«Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ ………» ζε ηδησηηθφ γξαθείν κειεηψλ, δηφηη θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 209 

παξ. 4 ηνπ Κ.Γ.Κ., δελ παξαηίζεηαη ζηηο απνθάζεηο αλάζεζεο εηδηθή αηηηνινγία, γηα ηελ αδπλακία ησλ 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ ζηε ζχληαμε ησλ αλαηεζεηζψλ κειεηψλ θαη ζπλαθφινπζα γηα ηελ αλάγθε αλάζεζεο 

απηψλ ζε ηξίην ηδηψηε. Ζ εθ ησλ πζηέξσλ επηρεηξνχκελε αηηηνιφγεζε ηεο αλάζεζεο απηήο είλαη αλεπαξθήο 
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δνζέληνο φηη σο ιφγνο αδπλακίαο εθπφλεζεο ησλ σο άλσ κειεηψλ αλαθέξεηαη, ε έιιεηςε εηδηθψλ 

γλψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο φκσο λα πξνζδηνξίδεηαη ε επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα ζηελ 

νπνία αληηζηνηρνχλ νη γλψζεηο απηέο. Δπίζεο, θαη ε έιιεηςε εμνπιηζκνχ πξνβάιιεηαη ανξίζησο αθνχ δελ 

πξνζδηνξίδνληαη ηα φξγαλα κεηξήζεσλ θαζψο θαη πφζα πξνγξάκκαηα νδνπνηίαο απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθπφλεζε ηέηνησλ κειεηψλ, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ε έιιεηςε απηή, αιεζήο ππνηηζέκελε, δελ δηθαηνινγεί 

ηηο ππφ θξίζε αλαζέζεηο αθνχ δελ πξνθχπηεη εηδηθφηεξα γηαηί ν Γήκνο δελ έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ αθνχ απηή απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

 

Αξηζκ. 317/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ζην VII Σκήκα 

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Σκεκάησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Τ.Γ.Κ.) ησλ θξαηηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ (βι. άξζξν 280 παξ. VII ηνπ λ.3852/2010), ζπλάγεηαη φηη επηηξέπεηαη λα αλαηεζεί απφ δήκν ε 

ζχληαμε κειέηεο έξγνπ ζε ηδηψηεο κειεηεηέο θαη ηδησηηθά γξαθεία κειεηψλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ 

νηθείν δήκν δελ ππάξρεη ηερληθή ππεξεζία ή ε ππάξρνπζα αδπλαηεί λα ζπληάμεη ηελ ππφ αλάζεζε κειέηε, 

κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. Οη δηαηάμεηο απηέο, νη νπνίεο εηζάγνπλ 

παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο ζχληαμεο ηεο κειέηεο έξγνπ απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ δήκνπ ππαιιήινπο, πξέπεη, ζχκθσλα θαη κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, λα 

εξκελεχνληαη ζπζηαιηηθά, ν δε δήκνο, πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πην πάλσ δπλαηφηεηαο θέξεη ην 

βάξνο απφδεημεο φηη ζπληξέρεη πξάγκαηη πεξίπησζε πνπ δηθαηνινγεί ηελ πξνζθπγή ζηελ σο άλσ 

αλάζεζε (βι. Πξάμε Κιηκ. VII Σκ. Δι.πλ. 118/2013). 

Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε κειεηεηή ε ζχληαμε ηεο κειέηεο «Αλαζχληαμε κειέηεο βειηίσζεο νδψλ», 

ιφγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ, έλαληη ηνπ πνζνχ 

ησλ 12.581,10 ρσξίο Φ.Π.Α. (αλψηαην φξην ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ ηάμεο γηα ηελ θαηεγνξία κειεηψλ 

ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ 41.937,00 επξψ Υ 30% = 12.581,10 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.), θαζφζνλ δελ 

παξαηίζεηαη ζηελ απφθαζε αλάζεζεο εηδηθή αηηηνινγία γηα ηελ αδπλακία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ, σο πξνο ηε ζχληαμε ηεο αλαηεζείζαο κειέηεο. Δηδηθφηεξα, ε πεξηερφκελε, ζην ζψκα ηεο 

απφθαζεο αλάζεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αηηηνινγία είλαη ειιηπήο αθνχ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

πεξηιεπηηθή αλαθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο θαη ηνπ ζηφρνπ απηήο παξαζέηνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 209 παξ. 3 ηνπ λ. 3463/2006 γηα ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο απφ ην Γήκν, 

ελψ ην έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλεη κία γεληθή θαη 

αφξηζηε αηηηνινγία, θαζφζνλ αλαθέξεη ζπκπεξαζκαηηθά φηη «….ε Τπεξεζία καο, βάζε ηεο ζηειέρσζήο 

ηεο, δελ έρεη ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία γηα ηε ζχληαμε ηεο αλσηέξσ κειέηεο…». Ζ εθ ησλ 

πζηέξσλ αηηηνιφγεζε ηεο αλάγθεο ζχλαςεο ηεο σο άλσ ζχκβαζεο είλαη αλεπαξθήο δνζέληνο φηη 

πξνβάιιεηαη εθ λένπ σο ιφγνο αδπλακίαο εθπφλεζεο ηεο σο άλσ κειέηεο, νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζηειερψλνπλ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία, ρσξίο φκσο λα πξνζδηνξίδνληαη, κε επίθιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, νη ηδηνκνξθίεο 

ηεο αλαηεζείζαο κειέηεο θαη νη εηδηθέο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γη’ απηήλ ζε ζρέζε κε ηηο 

κειέηεο πνπ ζπλήζσο αλαιακβάλεη, ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη πνηα είλαη ε 
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εηδηθφηεξε εκπεηξία πνπ απαηηείηαη λα έρεη ν κειεηεηήο, ηελ νπνία απνδεδεηγκέλα δελ δηαζέηεη ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Δπίζεο, θαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ νδψλ πξνβάιιεηαη ανξίζησο, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε, ε έιιεηςε 

απηή δελ αηηηνινγεί ηελ ππφ θξίζε αλάζεζε, αθνχ δελ πξνθχπηεη εηδηθφηεξα γηαηί ν Γήκνο δελ έρεη 

κεξηκλήζεη γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ νδψλ, 

εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηάο ηνπ.  

Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, ηo ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 28/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Σκεκάησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Τ.Γ.Κ.) ησλ θξαηηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ, ζπλάγεηαη φηη επηηξέπεηαη λα αλαηεζεί απφ δήκν ε ζχληαμε κειέηεο έξγνπ ζε ηδηψηεο 

κειεηεηέο θαη ηδησηηθά γξαθεία κειεηψλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ νηθείν δήκν δελ ππάξρεη ηερληθή 

ππεξεζία ή ε ππάξρνπζα αδπλαηεί λα ζπληάμεη ηελ ππφ αλάζεζε κειέηε, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. Οη δηαηάμεηο απηέο, νη νπνίεο εηζάγνπλ παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα 

ηεο ζχληαμεο ηεο κειέηεο έξγνπ απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ ππαιιήινπο, 

πξέπεη, ζχκθσλα θαη κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, λα εξκελεχνληαη ζπζηαιηηθά, ν δε δήκνο, πνπ 

πξνηίζεηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πην πάλσ δπλαηφηεηαο θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη ζπληξέρεη πξάγκαηη 

πεξίπησζε πνπ δηθαηνινγεί ηελ πξνζθπγή ζηελ σο άλσ αλάζεζε (βι. Πξάμε Κιηκ. VII Σκ. Δι.πλ.  

118/2013, 285/2013 θαη 317/2013). 

Ζ, κε απεπζείαο αλάζεζε, εθπφλεζε κειέηεο απνηειεί εμαηξεηηθή δηαδηθαζία, πνπ επηηξέπεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, φηαλ ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο δελ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 30% 

ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ ηάμεο ηεο θαηεγνξίαο κειεηψλ ζηελ νπνία αλήθεη ε ππφ αλάζεζε 

κειέηε θαη εθφζνλ ζηνλ νηθείν δήκν δελ ππάξρεη ηερληθή ππεξεζία ή ε ππάξρνπζα αδπλαηεί λα ζπληάμεη 

ηελ ππφ αλάζεζε κειέηε. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπνγξαθηθέο κειέηεο ην αλψηαην απηφ φξην θαζνξίζηεθε απφ 

5.5.2011 ζην πνζφ ησλ 40.807 επξψ, ήηνη γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηέηνησλ θαηεγνξηψλ κειέηεο ην φξην 

είλαη (40.807 Υ 30% =) 12.242,10 επξψ. Δμάιινπ, ειιείςεη ζρεηηθήο ξχζκηζεο, ζην πνζφ ηεο 

πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο κηαο κειέηεο - θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ην πνζφ απηφ ππεξβαίλεη ην 

φξην πνπ ηίζεηαη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 209 παξ.3 ηνπ λ.3463/2006 - δελ 

πεξηιακβάλεηαη ν αλαινγψλ θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.), δεδνκέλνπ φηη ν θφξνο απηφο δελ 

απνηειεί ηκήκα ηεο ακνηβήο, αιιά απνδίδεηαη φπσο εηδηθφηεξα νξίδνπλ νη νηθείεο δηαηάμεηο πεξί Φ.Π.Α. 

Πεξαηηέξσ, γηα λα ππνινγίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ πξνυπνινγηδφκελε αμία ηεο ππφ εθπφλεζε κειέηεο 

θαη ζπλαθφινπζα ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο αλάζεζήο ηεο, νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηε ζπλνιηθή 

δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. ζε κειέηεο, νη νπνίεο 

θαηαηάζζνληαη, σο εθ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, ζηελ ίδηα θαηεγνξία κειεηψλ θαη κνινλφηη δελ ζπλαξηψληαη 

άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ πξννξίδνληαη λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ ίδην ζθνπφ 

θαηά ην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο. πλεπψο, δελ είλαη λφκηκνο ν επηκεξηζκφο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ κειεηψλ ηεο 

απηήο θαηεγνξίαο ζε πιείνλεο κηθξφηεξεο νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε, κε απεπζείαο αλάζεζε, εθπφλεζή 
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ηνπο κε βάζε ην χςνο ηεο εθηηκψκελεο δαπάλεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπο 

αμίαο, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη, θαηά πεξηγξαθή ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ, ε κε ηήξεζε ηεο 

απαηηνχκελεο απ’ απηέο δηαδηθαζίαο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. Δπνκέλσο δελ είλαη λφκηκε θαη ε δαπάλε 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ απηψλ. (βι. Κιηκ. Πξνι. Δι. Γαπ. VII Tκ. 15/2013, 

Πξάμεηο Δι.πλ. VII Σκ. 101/2012, 238/2011, 291, 328, 430, 437, 77/2010). 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε αλάζεζε απφ ην Γήκν ζε ηδηψηε κειεηεηή δχν κειεηψλ δελ είλαη λφκηκε, θαζφζνλ, 

θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 4 ηνπ Κ.Γ.Κ., δελ παξαηίζεηαη ζηελ απφθαζε αλάζεζεο εηδηθή 

αηηηνινγία γηα ηελ αδπλακία ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ λα ζπληάμεη ηηο κειέηεο. Ο 

επηθαινχκελνο θφξηνο εξγαζίαο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ πξνβάιιεηαη, φισο ανξίζησο, σο ιφγνο 

αδπλακίαο εθπφλεζεο ησλ επίκαρσλ κειεηψλ, ρσξίο λα πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα πνηεο εξγαζίεο είραλ 

αλαηεζεί γηα δηεθπεξαίσζε ζε θάζε ππάιιειν κε ζπλαθή εηδηθφηεηα θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν ηεο αλάζεζεο 

ησλ κειεηψλ, ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί ν έγθαηξνο θαη νξζφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ππεξεζηαθψλ 

αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηε δξάζε ησλ 

νξγάλσλ ηνπ. Σέινο, ν Γήκνο παξαζέηεη ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ νη αλαηεζείζεο 

κειέηεο θαη πξνβάιιεη φηη γηα ηελ εθπφλεζή ηνπο ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο, ν δε 

ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο πνπ δηαζέηεη ε ηερληθή ππεξεζία δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηφηε πνπ 

πεξηήιζε ζην Γήκν, νχηε έρεη ζπληεξεζεί ή βαζκνλνκεζεί, θαζφζνλ ηνχην απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο, ρξφλν θαη θφζηνο θαη ζπλεπψο, δελ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άξηηα θαη 

αζθαιή εθπφλεζε ησλ κειεηψλ. Ο ηζρπξηζκφο απηφο πξνβάιιεηαη ανξίζησο, αθνχ δελ εμεηδηθεχεηαη, 

πέξαλ ηνπ απαηηνχκελνπ ινγηζκηθνχ, ν ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο. ε θάζε δε πεξίπησζε, ν ηζρπξηζκφο απηφο θαη αιεζήο ππνηηζέκελνο δελ δχλαηαη λα αηηηνινγήζεη 

ηηο αλσηέξσ αλαζέζεηο, αθνχ δελ πξνθχπηεη, γηαηί ν Γήκνο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο απηψλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα 

δηέπεη ηε δξάζε ηνπ, δελ έρεη κεξηκλήζεη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηνπνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηνπ, πνπ νχησο ή άιισο δηαζέηεη, ψζηε απηφο λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ 

κειεηψλ. Πεξαηηέξσ, ην Κιηκάθην θξίλεη φηη νη ελ ιφγσ ηνπνγξαθηθέο κειέηεο έρνπλ ην ίδην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, δελ πξνυπνζέηνπλ δηαθνξεηηθά πξνζφληα γηα ηελ εθπφλεζή ηνπο, αλαηέζεθαλ θαηά ηνλ ίδην 

ρξφλν ζηελ ίδηα κειεηήηξηα, εθηειέζηεθαλ βάζεη παλνκνηφηππσλ ζπκβάζεσλ κε ηελ ίδηα δηάξθεηα, κε 

ζπκβαηηθφ νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα πνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά, αθνξνχλ γεηηνληθνχο νηθηζκνχο 

ηεο ίδηαο δεκνηηθήο ελφηεηαο ελψ εμππεξεηείηαη κ’ απηέο ε ίδηα ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία, δειαδή ε 

θαηαζθεπή απνρέηεπζεο. πλεπψο, ζπληζηνχλ ηκήκαηα κίαο κειέηεο, ε ακνηβή γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη 

απφ ηελ άζξνηζε ηνπ χςνπο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο ακνηβήο ησλ δχν επηκέξνπο κειεηψλ (12.190 επξψ 

+9.837,33 επξψ=22.027,33 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.). Απηφ ην πνζφ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 12.242,10 επξψ, 

κέρξη ην νπνίν επηηξέπεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

άξζξνπ 209 παξ. 3 ηνπ Κ.Γ.Κ.. Καηά ζπλέπεηα, νη αλσηέξσ θεξφκελεο σο δηαθξηηέο κειέηεο κε λνκίκσο 

αλαηέζεθαλ απεπζείαο θαη νη εληειιφκελεο κε ηα αλσηέξσ ρξεκαηηθά εληάικαηα δαπάλεο δελ είλαη λφκηκεο 

γηα ην πξφζζεην απηφ ιφγν. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ Γήκνπ φηη νη κειέηεο αθνξνχλ ζε δχν δηαθνξεηηθνχο 
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νηθηζκνχο, δελ δηθαηνινγεί ηελ αλάγθε εθπφλεζεο δηαθξηηψλ κειεηψλ, θαζψο απφ ηηο δχν ηερληθέο 

εθζέζεηο δελ πξνθχπηεη νπζηψδεο δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν κειεηψλ. 

 

Αξηζκ. 30/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Χο θχξηα δηαδηθαζία αλάζεζεο κειεηψλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. θαζηεξψλεηαη ν δηαγσληζκφο κεηαμχ κειεηεηψλ ή 

κειεηεηηθψλ γξαθείσλ. Χο εμαηξεηηθή δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε, ε νπνία επηηξέπεηαη - 

κεηαμχ άιισλ - φηαλ ε πξνεθηηκψκελε ζπλνιηθή ακνηβή φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο ππφ αλάζεζε κειέηεο δελ 

ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ ηάμεο ηεο θαηεγνξίαο κειεηψλ ζηελ νπνία 

αλήθεη ε ππφ αλάζεζε. Πξνθεηκέλνπ γηα γεσηερληθέο κειέηεο (θαηεγνξία κειεηψλ 21) ην αλψηαην απηφ 

φξην θαζνξίζηεθε απφ 11.4.2012 ζην πνζφ ησλ 25.150,00 επξψ, δειαδή γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

ηέηνηαο θαηεγνξίαο κειεηψλ ην φξην είλαη 7.545,00 επξψ (25.150,00 ρ 30%= 7.545,00 επξψ). Δπνκέλσο, 

δελ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε φηαλ ε ζπλνιηθή ακνηβή ηεο ππφ αλάζεζε κειέηεο ππεξβαίλεη ην σο 

άλσ φξην ησλ 7.545,00 επξψ. Πεξαηηέξσ, ζηελ πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ κειεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία, δειαδή έρνπλ νκνεηδέο γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαη απνηεινχλ ηα ηκήκαηα ζηα νπνία έρεη 

θαηαηκεζεί κία κειέηε, ηα αλσηέξσ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Δπνκέλσο, ε εθαξκνζηέα δηαδηθαζία γηα 

ηελ αλάζεζε πξνθχπηεη απφ ηε ζπλάζξνηζε ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπλνιηθήο 

κειέηεο, δειαδή γηα ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο κειεηψλ θαη φρη κε βάζε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ 

πξνθχπηεη γηα θάζε ηκήκα. Καηά ζπλέπεηα, ν επηκεξηζκφο κηαο κειέηεο, ε νπνία ιφγσ ηνπ χςνπο ηεο 

ακνηβήο γηα ηελ εθπφλεζή ηεο δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο κειεηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα αλαηίζεληαη 

απεπζείαο, ζε πεξηζζφηεξεο νκνεηδείο κε αληίζηνηρεο πξνο απηέο ρσξηζηέο πηζηψζεηο ζηνλ νηθείν 

πξνυπνινγηζκφ θαη ε απεπζείαο αλάζεζε ησλ επηκέξνπο κειεηψλ ρσξηζηά ιφγσ πνζνχ, θαηά 

παξάθακςε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο αλαδφρνπ κε δεκφζην αλνηθηφ ή θιεηζηφ δηαγσληζκφ δελ είλαη 

λφκηκνο. Δπνκέλσο δελ είλαη λφκηκε θαη ε δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ απηψλ 

(βι. πξάμεηο Κιηκ. Πξνι. Δι. Γαπ. ζην VII Σκ. 309, 15/2013, VII Σκ. 134, 101/2012, 238/2011, 291, 328, 

430, 437/2010). 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη νη αλαηεζείζεο γεσηερληθέο κειέηεο έρνπλ ην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν, δελ 

πξνυπνζέηνπλ δηαθνξεηηθά πξνζφληα γηα ηελ εθπφλεζή ηνπο, αλαηέζεθαλ θαηά ηνλ ίδην ρξφλν ζε 

κειεηεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο, εθηειέζηεθαλ βάζεη παλνκνηφηππσλ ζπκβάζεσλ, κε ίδην ζπκβαηηθφ 

νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα, αθνξνχλ δε ην ίδην δεκνηηθφ δηακέξηζκα θαη κάιηζηα ην ίδην νηθφπεδν. πλεπψο 

ζπληζηνχλ ηκήκαηα κίαο κειέηεο, ε ακνηβή γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ηνπ χςνπο ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο ακνηβήο ησλ δχν επηκέξνπο κειεηψλ (7.340,00 επξψ + 7.340,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α.). 

Απηφ ην πνζφ ππεξβαίλεη πξνθαλψο ην φξην ησλ 7.545,00 επξψ, κέρξη ην νπνίν επηηξέπεηαη ε απεπζείαο 

αλάζεζε κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Γεκνηηθνχ Κψδηθα. Καηά ζπλέπεηα, νη 

αλσηέξσ, θεξφκελεο σο δχν δηαθξηηέο κειέηεο, αλαηέζεθαλ απεπζείαο, θαηά παξάβαζε ησλ ξπζκίζεσλ 

πνπ επηβάιινπλ ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ. Δπνκέλσο, ε εληειιφκελε κε ην αλσηέξσ ρξεκαηηθφ έληαικα 

δαπάλε δελ είλαη λφκηκε.  
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Αξηζκ. 14/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ε εθηέιεζε εξγαζηψλ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απνηχπσζε ησλ θαηφςεσλ 

θαη ηνκψλ ηξηψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ζηε ζχληαμε θαθέινπ λνκηκνπνίεζεο θαη άδεηαο κηθξήο 

θιίκαθαο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί ζρνιείν ζε θέληξν δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, θαζφζνλ πξφθεηηαη 

γηα ζπλήζεηο εξγαζίεο πνπ άπηνληαη ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ηνπ ππεξεηνχληνο 

ζηελ αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία πξνζσπηθνχ. 

 

Αξηζκ. 199/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο «Έληαμε θπξσκέλεο πξάμεο εθαξκνγήο ηεο 

πνιενδνκηθήο ελφηεηαο ζην ιεηηνπξγνχλ Κηεκαηνιφγην», θαζφζνλ απηή αθνξά ζε αληηθείκελν πνπ 

εκπίπηεη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Σκήκα Σερληθψλ έξγσλ θαη 

Κηεκαηνινγίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. Ο επηθαινχκελνο απμεκέλνο θφξηνο εξγαζίαο ησλ 

ππεξεηνχλησλ κεραληθψλ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ αλάζεζε ζε ηξίηνπο ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληά ηνπο. 

 

Αξηζκ. 29/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ αλάζεζε ηεο ζχληαμεο κηαο κειέηεο ζε ηδηψηεο κειεηεηέο θαη ηδησηηθά γξαθεία κειεηψλ επηηξέπεηαη κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην δήκν δελ ππάξρεη ηερληθή ππεξεζία ή ε ππάξρνπζα αδπλαηεί λα ζπληάμεη ηελ 

ππφ αλάζεζε κειέηε. Ο δήκνο, πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πην πάλσ δπλαηφηεηαο θέξεη ην βάξνο 

απφδεημεο φηη ζπληξέρεη πξάγκαηη πεξίπησζε πνπ δηθαηνινγεί ηελ πξνζθπγή ζηελ σο άλσ αλάζεζε. (βι. 

θαη πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ 55, 18/2012). 

Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε κειεηήηξηα ε ζχληαμε ηεο κειέηεο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο πεξηνρψλ 

αλάπιαζεο νηθηζκψλ, δηφηη ζην Γήκν ιεηηνπξγεί Σκήκα Δθπφλεζεο Μειεηψλ, ην νπνίν ζηειερψλεηαη απφ 

ηξεηο (3) αληίζηνηρεο, κε ηελ αλάδνρν, εηδηθφηεηαο κεραληθνχο, ελψ δελ απνδεηθλχεηαη φηη ε ηερληθή 

ππεξεζία αδπλαηεί λα ζπληάμεη ηελ σο άλσ κειέηε, ε νπνία δελ πξνθχπηεη φηη απαηηεί εηδηθέο 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη δελ κπνξεί λα εθπνλεζεί απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζην Γήκν κεραληθνχο. 

Δηδηθφηεξα, ε αηηηνιφγεζε ηνπ Γηεπζπληή Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ηεο αδπλακίαο εθπφλεζεο ηεο 

σο άλσ κειέηεο, είλαη αζαθήο, αφξηζηε θαη αλεπαξθήο. 

 

Αξηζκ. 210/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα αλαηέζεθε απφ ην δήκν ζε ηδηψηε κειεηεηή αξρηηέθηνλα κεραληθφ ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο 

«χληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ -Γηακφξθσζε ηνπ πνιπρψξνπ πξψελ Δθπαηδεπηεξίνπ», δηφηη 

ζπληζηά έλα εηδηθήο θχζεο έξγν θαη γηα ηε ζχληαμε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζήο ηνπ απαηηνχληαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, πξνζφληα ηα νπνία δελ απνδεηθλχεηαη φηη δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ 

πνπ ήδε ππεξεηεί ζην Γήκν. Δμάιινπ, ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ σο 

άλσ έξγνπ, δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ κειεηψλ νχηε ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο 

Απφδνζεο Κηεξίσλ. Γεδνκέλνπ δε φηη ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ δελ ππεξεηεί 
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αξρηηέθηνλαο κεραληθφο, νχηε κεραλνιφγνο κεραληθφο Π.Δ., λνκίκσο αλαηέζεθε ε ελ ιφγσ κειέηε. Καη’ 

αθνινπζία, ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε θαη ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα πξέπεη λα ζεσξεζεί. 

 

Αξηζκ. 181/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθε απεπζείαο ζε ζπκπξάηηνληεο κειεηεηέο (Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ θαη Μεραλνιφγν 

Μεραληθφ), ε εθπφλεζε ηεο «Μειέηεο δηακφξθσζεο θφκβνπ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζηνλ πθηζηάκελν 

Τδαηφππξγν», έλαληη πνζνχ 6.545,00 επξψ κε Φ.Π.Α., θαζφζνλ απηέο εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληα 

ησλ ππεξεηνχλησλ ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ππαιιήισλ, αθνχ ζπληζηνχλ 

ζπλήζεηο, θαηά ηα δηδάγκαηα ηα θνηλήο πείξαο, εξγαζίεο, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ δελ 

απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία. 

 

Αξηζκ. 26/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηξίην ηεο εξγαζίαο «Μειέηε νλνκαζίαο νδψλ θαη έιεγρνο πθηζηάκελσλ-πξφηαζε 

λέσλ πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ», πνζνχ 24.500,00 επξψ, κε Φ.Π.Α., θαζφζνλ αθνξνχλ ζε αληηθείκελν 

πνπ αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Γήκν πξνζσπηθνχ, ελψ δελ 

πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη γηα εηδηθήο θχζεσο ππεξεζίεο, γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο, πνπ 

απνδεδεηγκέλα δελ δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Γήκν.  

Πεξαηηέξσ, ν πξνβαιιφκελνο ιφγνο δηαθσλίαο πεξί ππέξβαζεο ηνπ πξνζήθνληνο κέηξνπ, ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο αφξηζηνο, δηφηη, δελ πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα νξηνζέηεζεο ηνπ πξνζήθνληνο κέηξνπ θαη 

εηδηθφηεξα δελ παξαηίζεληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ζπκβάζεηο νκνίνπ ή ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ, ρξνληθήο 

δηάξθεηαο θ.ιπ. κε εθείλν ηεο επίκαρεο ζχκβαζεο, ψζηε λα κπνξεί λα εμαρζεί αζθαιήο θξίζε ζρεηηθά κε 

ην αλ ν θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ηνπ θεξφκελνπ σο δηθαηνχρνπ ππεξβαίλεη ηα θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο 

θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο κέηξν (πξβι. Δι. πλ. πξάμ. Η Σκ. 15/2012, IV 

Tκ. 93/2011, Κιηκ. Πξνι. Δι. VII Σκ. 68, 185/2012). 

 

Αξηζκ. 117/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ α) ζην θαηέβαζκα ησλ ηεζζάξσλ (4) επηγξαθψλ 

δηαζηάζεσλ 2,50 Υ 2,50 απφ ηα φξηα ηνπ πξψελ Γήκνπ, β) ζηελ επηζθεπή απηψλ (απνηχπσζε λέσλ 

ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηνλ δηεπξπκέλν Καιιηθξαηηθφ Γήκν, γ) ζηελ απνηχπσζε πάλσ ζηηο επηγξαθέο 

ράξηε λένπ Γήκνπ κε φξηα θαη ζέζεηο Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ θαη Κνηλνηήησλ, δ) ζηελ επαλαηνπνζέηεζε 

ησλ επηγξαθψλ, έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 7.250,00 επξψ, πεξίπνπ. 

Δληειψο ανξίζησο θαη αλεπίδεθηνο εθηίκεζεο είλαη ν πξνβαιιφκελνο, απφ ηνλ δηαθσλνχληα Δπίηξνπν, 

ιφγνο κε λνκηκφηεηαο ηεο εληειιφκελεο δαπάλεο, ιφγσ ππέξβαζεο ηνπ επηβαιιφκελνπ πξνζήθνληνο 

κέηξνπ, θαζφζνλ εθθέξεηαη απιψο ζπκπεξαζκαηηθά, ρσξίο λα εθηίζεληαη ηα δεδνκέλα ηεο εθηίκεζεο 

απηήο θαη, εηδηθφηεξα, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ ππφςε, απφ ζπκβάζεηο νκνίνπ ή ζπλαθνχο 

αληηθεηκέλνπ ή άιιεο πξφζθνξεο ηηκέο ηεο αγνξάο, ψζηε λα κπνξεί λα εμαρζεί αζθαιήο θξίζε ζρεηηθά κε 

ην αλ ε δαπάλε ηεο ζχκβαζεο, ζηελ νπνία αθνξά ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα, ππεξβαίλεη, θαηά ηα 
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δηδάγκαηα ηεο θνηλή πείξαο θαη ινγηθήο, ην επηβαιιφκελν απφ ηε θχζε ηεο, αλάινγν (πξνζήθνλ) κέηξν 

(βι. Δι.πλ., Σκ. VII πξάμε 301/2011, βι. 185, 68, 13/2012, 26/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ). 

 

Αξηζκ. 166/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ,  

έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 12.000,00 επξψ, πιένλ Φ.Π.Α., ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

θαζαξηφηεηαο θαη ησλ ζνβαξψλ πςεινχ θφζηνπο βιαβψλ ησλ θνξηεγψλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ θνξησηή ηνπ 

Γήκνπ, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ε ρξήζε ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ 

νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ θαη κπαδψλ, θαζψο θαη ηεο αλάγθεο άκεζεο πεξηζπιινγήο ησλ φγθσλ κπαδψλ θαη 

ζθνππηδηψλ πνπ είρε ζπζζσξεπζεί ιφγσ πξνεγνχκελεο επίζρεζεο εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 27/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθε σο παξνρή ππεξεζίαο (Π.Γ. 28/1980) ε «χληαμε πξνηάζεσλ γηα ην ξπζκηζηηθφ 

ζρέδην ηνπ δήκνπ θαη πξνηάζεηο αλάπηπμεο», πξνυπνινγηζκνχ 12.200,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α., θαζφζνλ 

αλ θαη αθνξά ζε αλάζεζε ρσξνηαμηθήο-ξπζκηζηηθήο κειέηεο, δελ αλαηέζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3316/2005 πεξί κειεηψλ θαη επηπξφζζεηα ε αλαηεζείζα κειέηε εκπίπηεη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Γήκν πξνζσπηθνχ.  

 

Αξηζκ. 34/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθε σο παξνρή ππεξεζίαο (Π.Γ. 28/1980) ζχκβαζε κε αληηθείκελν ζεηξά απαηηεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ κειεηψλ (αξρηηεθηνληθή, βηνθιηκαηηθή, θπηνηερληθή, θσηνηερληθή, ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ) θαη άιιεο ηερληθέο εξγαζίεο θαη έξεπλεο (κεηξήζεηο, ππνινγηζκφο θαη εθηίκεζε 

θιηκαηνινγηθψλ παξακέηξσλ πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ) κε ζηφρν ηελ πνιενδνκηθή 

αλάπιαζε επηιεγκέλνπ ζε πηινηηθή βάζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε βάζε βηνθιηκαηηθέο παξακέηξνπο, ζην 

πιαίζην αλαδήηεζεο κεζφδνπ αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ, πξνθεηκέλνπ ζηε 

ζπλέρεηα λα εθπνλεζεί θαη πινπνηεζεί ζρέδην επξχηεξεο βηνθιηκαηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ φκνξσλ 

νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ, κε αλαπιάζεηο πεδνδξφκσλ, πιαηεηψλ θαη άιισλ αλνηρηψλ ππαίζξησλ 

δεκφζησλ ρψξσλ. Σα πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά ζαθψο πξνζηδηάδνπλ ζηελ έλλνηα ηεο κειέηεο, 

θαηά ηνλ ηερληθφ νξηζκφ ηεο πνπ παξέρεη ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 3316/2005. 

 

Αξηζκ. 234/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αζθάιεηα – θαιχηεξε δσή 

ζην Γήκν - Σερληθά Έξγα - Παηδηθέο Υαξέο», έλαληη ακνηβήο 15.000,00 επξψ, κε ην Φ.Π.Α., κε αληηθείκελν: 

α) επηζεψξεζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ θηλδχλσλ ζε επηιεγκέλνπο αλνηθηνχο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, θαζψο 

θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο απηνχο, β) 
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θαζνξηζκφο ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 

εθηεινχκελα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ηερληθά έξγα θαη γ) εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. 

Οη αλσηέξσ εξγαζίεο εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ ηνπ δήκνπ. 

 

Αξηζκ. 15/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ε εθπφλεζε «Σνπνγξαθηθήο κειέηεο απνηχπσζεο πθηζηάκελσλ παηδηθψλ 

ραξψλ», έλαληη ακνηβήο 14.300 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε αληηθείκελν ηελ ηνπνγξαθηθή 

κειέηε απνηχπσζεο πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ θαη εηδηθφηεξα ηε ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ 

δηαγξακκάησλ ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ, θαζφζνλ απηή αθνξά ζε αληηθείκελν, πνπ αλάγεηαη ζηα 

θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Γήκν πξνζσπηθνχ, δελ πξφθεηηαη γηα εηδηθήο 

θχζεσο εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο, πνπ απνδεδεηγκέλα δελ 

δηέζεηε ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηνχζε ζην Γήκν.  

 

Αξηζκ. 118/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ζ αλάζεζε, απφ δήκν, ηεο ζχληαμεο κίαο κειέηεο ζε ηδηψηεο κειεηεηέο θαη ηδησηηθά γξαθεία κειεηψλ 

επηηξέπεηαη, θαη' αξράο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην δήκν δελ ππάξρεη ηερληθή ππεξεζία ή ε 

ππάξρνπζα αδπλαηεί λα ζπληάμεη ηελ ππφ αλάζεζε κειέηε. Οη δηαηάμεηο, πνπ εηζάγνπλ παξέθθιηζε απφ 

ηνλ θαλφλα ηεο ζχληαμεο ηεο κειέηεο απφ ηνπο ππεξεηνχληεο, ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ, 

ππαιιήινπο, πξέπεη λα εξκελεχνληαη ζπζηαιηηθά, ν δε δήκνο, πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πην 

πάλσ δπλαηφηεηαο θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη ζπληξέρεη πξάγκαηη πεξίπησζε πνπ δηθαηνινγεί ηελ 

πξνζθπγή ζηελ σο άλσ αλάζεζε (βι. Δι.πλ., Σκ. VII πξάμεηο 106, 79, 55/2012, 137/2011, 437/2010, 

294/2007, βι. 29/2013, 55, 18/2012 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ ηνχηνπ).  

Με λφκηκα αλαηέζεθε απεπζείαο ζε ηδηψηε ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο «Σξνπνπνηήζεηο ζρεδίνπ θαη ζχληαμεο 

πξάμεσλ ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνχ απνδεκηψζεσο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ εγθεθξηκέλνη 

θνηλφρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρψξνη ηνπ δήκνπ», θαζφζνλ, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 4 ηνπ Ν. 

3463/2006, δελ αηηηνινγείηαη φηη ε αξκφδηα πξνο ηνχην Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο αδπλαηνχζε λα ζπληάμεη 

ηελ σο άλσ κειέηε. 

 

Αξηζκ. 122/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθε ζχκβαζε πνζνχ 9.500,00 πεξίπνπ κε Φ.Π.Α., κε αληηθείκελν «παξνρή ππεξεζηψλ 

γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ γηα πθηζηάκελεο ρξήζεηο λεξνχ ζην Γήκν», γηα ηελ ππνζηήξημε ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε ζπγθέληξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ θαη λα 

δεκηνπξγήζεη γξαθείν παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζην δήκν. ην γξαθείν απηφ θαηαηίζεληαη απεπζείαο νη 

αηηήζεηο γηα πδξεπηηθέο θαη βηνκεραληθέο ρξήζεηο, ελψ γηα ηηο αξδεπηηθέο ρξήζεηο πξνβιέπεηαη φηη νη 

αηηήζεηο ππνβάιινληαη κε ηε κεζνιάβεζε ησλ νηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ, φπνπ γίλεηαη θαηά πξψηνλ ε 

επεμεξγαζία θαη ζπκπιήξσζή ηνπο.  
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Ζ εληειιφκελε δαπάλε δελ είλαη λφκηκε, δηφηη θέξεηαη ζε εθηέιεζε ζχκβαζεο ην αληηθείκελν ηεο νπνίαο 

εκπίπηεη ζηα θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ δελ 

απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία πνπ δελ δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 1/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα αλαηέζεθαλ ππεξεζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ έξεπλα θαη κειέηε θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

ραξαθηήξα, κε αληηθείκελν ηηο ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ ζε δεηήκαηα πνιηηηζκνχ θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 

δηφηη εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο έρνπλ αξκνδηφηεηα 

λα εξεπλνχλ, λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο εμειίμεηο ζην Γήκν κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη δεηθηψλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θ.ιπ. θαηάζηαζή ηνπ. 

 

Αξηζκ. 29/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ησλ εξγαζηψλ απνςίισζεο κεγάισλ ρψξσλ πξαζίλνπ αιζψλ θαη ιφθσλ 

πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλνπ φηη έπξεπε λα δηεθπεξαησζνχλ κέζσ ηνπ 

ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ. 

 

Αξηζκ. 58, 173/2011 πξάμεηο ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ηεο εξγαζίαο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη ηνπ απηφκαηνπ πνηίζκαηνο 

(απνκάθξπλζε ησλ μεξψλ θχιισλ θαη ζθνππηδηψλ, θνχξεκα κε ριννθνπηηθή κεραλή, ιίπαλζε, ζθάιηζκα 

θαη πφηηζκα, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηνπ πνηίζκαηνο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ππνγείνπ δηθηχνπ, θ.ιπ.), θαζφζνλ 

απηέο αλάγνληαη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ.  

Δκπίπηεη ζηηο λνκηκνπνηεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 3772/2009 ζε ζπλδπαζκφ κε 

απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 3731/2008. 

 

Αξηζκ. 98/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λνκίκσο αλαηέζεθαλ ζε εηαηξεία ζπκβνχισλ νη ππεξεζίεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ θήξπμε πεξηνρψλ ηνπ 

Γήκνπ σο «αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο», κε ηε ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο - ππνκλήκαηνο, δηφηη νη ππεξεζίεο 

απηέο αθνξνχλ ζε αληηθείκελν πνπ αλάγεηαη ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ. 

 

Αξηζκ. 227/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα αλαηέζεθαλ απφ ην Γήκν ζην Παλεπηζηήκην νη εξγαζίεο ζχληαμεο ελφο ζπλφινπ πξσηφηππσλ 

θεηκέλσλ, θαξπφο ησλ πεξηπιαλήζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ λέσλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πφιε 

ηνπ Γήκνπ θαη ζα απνηειέζνπλ έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ αλζνιφγην γξαθήο κέζα απφ ην νπνίν ζα 

αλαδεηθλχεηαη ην πξφζσπν ηεο πφιεο, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 11.000,00 επξψ.  

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε δαπάλε ζχληαμεο ηεο ζπιινγήο θεηκέλσλ κε ηίηιν «Ζ επαλάθηεζε ηεο πφιεο – 

κηα λεαληθή καηηά ζηελ πφιε» ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθνχ θαη 
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Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηνπ Γήκνπ θαη ε δαπάλε απνηειεί ιεηηνπξγηθή δαπάλε σο ζπλάδνπζα κε ηελ απνζηνιή 

θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο (ηδίσο ηελ πνιηηηζηηθή ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε 

Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηε δηάζεζε πξνο κειέηε εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε φηη έρεη ζρέζε 

κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ Γήκνπ).  

 

Αξηζκ. 176/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ε παξνρή ππεξεζηψλ κε αληηθείκελν ηελ αληηζηνίρηζε – ηαπηνπνίεζε 

πδξνκεηξεηψλ θαη αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ (πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζαθήο εηθφλα ησλ πδξνκεηξεηψλ, ψζηε 

λα γίλεηαη ζσζηή ρξέσζε ηεο θαηαλάισζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη αληηζηνίρηζε θαη ηαπηνπνίεζε 

πδξνκεηξεηή θαη αθηλήηνπ, κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ), δηφηη λαη κελ δελ 

εκπίπηεη ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ηνπ ηερλίηε πδξαπιηθνχ θαη ησλ εξγαηψλ χδξεπζεο, αλάγεηαη, φκσο, ζηα 

θαζήθνληα ησλ ππεξεηνχλησλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη ζην Γξαθείν Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 124/2012 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε εηαηξεία ε θαηακέηξεζε πδξνκεηξεηψλ ηνπ Γήκνπ, δηφηη φηη νη εξγαζίεο απηέο 

εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ηνπ ηερλίηε πδξαπιηθνχ θαη ηνπ πδξνλνκέα πνπ ήδε ππεξεηνχλ ζην 

Γήκν. 

 

Αξηζκ. 225/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε απεπζείαο αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο βιαβψλ δηθηχσλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. ζε ηδηψηε πδξαπιηθφ, θαζφζνλ αθελφο ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., ελφςεη θαη ηεο εηδηθήο θχζεο ηνπο, αθεηέξνπ, φπσο βεβαηψλεηαη απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α. ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζε απηήλ δελ επαξθεί, κεηά θαη ηελ επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζην ζχλνιν ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

επηρείξεζε. Σνχην, δηφηη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α., πξνβιέπνληαη δχν (2) ζέζεηο Σερληηψλ Τδξαπιηθψλ θαη 

κία (1) ζέζε βνεζνχ Σερλίηε, θαζψο θαη πέληε (5) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΤΔ Δξγαηψλ, ελψ ππεξεηνχλ ζε 

απηέο έλαο (1) Σερλίηεο Τδξαπιηθφο θαη ηξεηο (3) Δξγάηεο, πιελ φκσο, νη δχν εθ ησλ ηξηψλ σο άλσ 

Δξγαηψλ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, ηα νπνία δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα αληαπνθξίλνληαη, 

ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζηηο απαηηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 

δηθηχσλ ηεο επηρείξεζεο, πεξαηηέξσ δε, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 2 ηνπ 

λ. 4024/2011, νη θελέο ζέζεηο εξγαδνκέλσλ ηνπ Ο.Δ.Τ. απηήο θαηαξγήζεθαλ. 

 

Αξηζκ. 177/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ππεξεζηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

επελδπηηθψλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ζε εθαξκνγή εηδηθνχ λνκνζεηηθνχ θαζεζηψηνο (απηνρξεκαηνδφηεζε 

θαη παξαρψξεζε εθκεηάιιεπζεο, ζχκπξαμε δεκνζίνπ ηδησηηθνχ ηνκέα), δηφηη νη αλαηεζείζεο ππεξεζίεο 

απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία. 

../../���������%20����������%20���������%202006-2010/�������/�����%20VII%20-%202010/0034.doc
../../���������%20����������%20���������%202006-2010/�������/�����%20VII%20-%202010/0034.doc
../../���������%20����������%20���������%202006-2010/�������/�����%20VII%20-%202010/0034.doc


Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 369 

 

Αξηζκ. 310/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε εηαηξεία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ, ζηε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, έλαληη ηνπ πνζνχ 

ησλ 20.000 επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.). 

 

Αξηζκ. 118/2012 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Οη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ παξακεηξνπνίεζε, αλαβάζκηζε θαη ηερληθή βειηίσζε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Syzeyxis, εθηφο ηνπ 

φηη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, αθνξνχλ ζε αληηθείκελν 

πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ θχθινπ ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ.  

κσο, νη αλσηέξσ απεπζείαο αλαηεζείζεο εξγαζίεο, νη νπνίεο είλαη νκνεηδείο κεηαμχ ηνπο θαη αθνξνχλ 

ζηελ ηερληθή βειηίσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ, ζην πιαίζην νκαιήο ιεηηνπξγίαο 

απηνχ κε ην Δζληθφ Γίθηπν Syzeyxis, κε λνκίκσο επηκεξίζζεθαλ θαη αλαηέζεθαλ απεπζείαο, κε βάζε ην 

χςνο ηεο δαπάλεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ελ ιφγσ θαηάηκεζε, ρσξίο λα δηελεξγεζεί πξφρεηξνο 

δηαγσληζκφο, θαζφηη ε ζπλνιηθή ηνπο δαπάλε, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ηεο νθεηιφκελεο 

ζηνλ αλάδνρν ακνηβήο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 40.000,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. θαη επνκέλσο ππεξβαίλεη 

ην φξην ησλ 20.000,00 επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), κέρξη ην νπνίν είλαη θαηά λφκν επηηξεπηή ε απεπζείαο 

αλάζεζε. 

 

Αξηζκ. 347/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ εγθξίζεθε ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο 

ηζηνζειίδσλ (Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Γήκνπ) ζε εηαηξία, νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 11.685 επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α..  

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη νη αλαηεζείζεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ, παξφιν πνπ 

εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ ηνπ Γήκνπ, λνκίκσο αλαηέζεθαλ ζε εηαηξία, δνζέληνο φηη, αθελφο κελ, απαηηνχληαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία γηα ηελ παξνρή ηνπο, αθεηέξνπ δε, δελ επαξθεί ν κνλαδηθφο 

ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, πνπ ππεξεηεί ζην σο άλσ Σκήκα, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνπεξηγξαθεηζψλ ππεξεζηψλ.  

 

Αξηζκ. 143/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ννκίκσο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, απνθαζίζηεθε ε απεπζείαο αλάζεζε έλαληη πνζνχ 

45.000 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ηνπ Γήκνπ Α.Δ. Ο.Σ.Α., ε κειέηε 

αλάιπζεο ινγαξηαζκψλ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ αλακφξθσζή ηνπο ζε ινγαξηαζκνχο Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο (Γ.Π.Υ.Α.), πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη ε θαηάξηηζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (απνηειέζκαηα ρξήζεο, ηακεηαθέο ξνέο, θ.ιπ.). ε εθηέιεζή ηεο παξαδφζεθε 

κειέηε, ε νπνία αλαπηπζζφηαλ ελδεηθηηθά ζηα εμήο θεθάιαηα: θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, θαηάζηαζε 
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ζπλνιηθψλ εζφδσλ ρξήζεο, θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, γεληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην Γήκν, πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (πξψηε εθαξκνγή ησλ 

δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη ελαιιαθηηθνί ρεηξηζκνί θαηά ην ρξφλν κεηάβαζεο, ζεκαληηθέο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο 

θαη ζεκαληηθέο πεγέο αβεβαηφηεηαο, θ.α.), ζχλνςε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ (άπια, ελζψκαηα πάγηα, 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα, ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, 

απνζέκαηα, ινηπέο πξνβιέςεηο, κηζζψζεηο, αλαγλψξηζε εζφδσλ), θεθάιαην, ινηπά απνζεκαηηθά 

θεθάιαηα, απνηειέζκαηα ζε λέν, ππνρξεψζεηο ζε παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία, ινηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο, ινηπέο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο, θχθινο εξγαζηψλ, αλάιπζε εμφδσλ θαη’ είδνο, άιια έζνδα θαη έμνδα, ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα, πξνζαξκνγέο ζηα απνηειέζκαηα γηα ηηο ηακεηαθέο ξνέο, πξνζαξκνγέο ζηα ίδηα θεθάιαηα 

θαη ηα απνηειέζκαηα ιφγσ κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α., πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ, 

παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ.  

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε, ιφγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ 

πξνυπνζέηεη κειέηε κε ην παξαπάλσ αληηθείκελν θαη αλαιπηηθφ πεξηερφκελν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη νη ππάιιεινη ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηα θαζήθνληα ησλ νπνίσλ πξνζηδηάδεη ε ζχληαμή 

ηεο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ ινγηζηηθά, αλαιπηηθά θαη ζπλνιηθά, ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γήκνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ θαη εθαξκνζηέσλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαλφλσλ, πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ απηνχο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ε κειέηε θαη 

ηνπο νπνίνπο δηεξεπλά ν Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζεη, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αθξηβέζηεξε 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη λα εμάγνληαη ζαθέζηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπ θαηάζηαζε.  

 

Αξηζκ. 144/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Καη’ εμαίξεζε, αλάζεζε ππεξεζίαο έλαληη ακνηβήο ζε ηδηψηε, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, επηηξέπεηαη φηαλ 

αθνξά ζε ηδηαίηεξα ζνβαξέο ή εηδηθήο θχζεσο ππνζέζεηο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, ζηηο νπνίεο απνδεδεηγκέλσο δελ αληαπνθξίλεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ 

ήδε ππεξεηεί (βι. Πξάμεηο VII Σκ. Δι.πλ. 16/2012, 309, 176/2011, θ.α.). 

Ννκίκσο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, απνθαζίζηεθε ε απεπζείαο αλάζεζε 

έλαληη πνζνχ 45.000 επξψ (πιένλ Φ.Π.Α.) ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ηνπ Γήκνπ Α.Δ. Ο.Σ.Α., ε 

εθπφλεζεο κειέηεο κε αληηθείκελν «Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζην Γήκν» θαη ε ππνβνιή ηεο ζηηο αξκφδηεο εζληθέο θαη επξσπατθέο αξρέο πξνο 

εμεχξεζε πφξσλ. Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ν εληνπηζκφο, ε αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, νη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ είλαη 

επηξξεπείο ζηελ επίδξαζε θάζε παξάγνληα θαη ηελ έληαζε ζηελ νπνία απηφ παξαηεξείηαη. Βάζεη ησλ 

δηαπηζηψζεσλ απηψλ, ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα ζρεδηαζηνχλ δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ζην Γήκν 

θαηάιιειεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ην νπνίν εληείλεηαη επηθίλδπλα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο πξφζθνξνπ λα νδεγήζεη ζηελ 
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θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ. ε εθηέιεζή ηεο παξαδφζεθε εθηελήο 

κειέηε, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζηα εμήο θεθάιαηα: θνηλσληθφο απνθιεηζκφο – θνηλσληθή ζπλνρή, εππαζείο 

νκάδεο, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηελ Διιάδα, Γήκνο, νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα – 

απαζρφιεζε – αλεξγία, αλάιπζε πεξηνρήο παξέκβαζεο (πξνβιήκαηα, δηαηχπσζε θαη ηεξάξρεζε 

αλαγθψλ, αλάιπζε swot), δξάζεηο θνηλσληθήο ζπλνρήο – θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, δξάζεηο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη ελζσκάησζεο/είδε, πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο, νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο, 

πξνηεηλφκελεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο. 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε, ιφγσ ηνπ ζηνρεπκέλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθε, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ έλα θαηλφκελν πνπ αλέπηπμε 

έληνλεο θαη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ζε δπζαλάινγα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο πθίζηαηαη νμχηαηε 

ηελ επίδξαζε ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, αληηθείκελν πνπ δεδνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ νθείινπλ λα εθπιεξψζνπλ νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, δελ ήηαλ εθηθηφ λα 

εθπνλεζεί απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε απηέο.  

 

Αξηζκ. 145/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Ννκίκσο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, απνθαζίζηεθε ε απεπζείαο αλάζεζε 

έλαληη πνζνχ 45.000 επξψ (πιένλ Φ.Π.Α.) ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ηνπ Γήκνπ Α.Δ. Ο.Σ.Α., ε παξνρήο 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ ζηελ πξνζαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζρεδίσλ δξάζεο ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε απηή ην αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ 

ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: 1. ελαιιαθηηθνί ηξφπνη δηαρείξηζεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ, ηδίσο ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηνπο Γήκνπο κε ην λ. 

3852/2010, κε θχξηα θξηηήξηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ, 2. απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ λένπ νξγαληζκνχ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο, 3. 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο, ψζηε ν Γήκνο 

λα ελαξκνλίδεηαη, 4. δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ, 5. παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ 

Γήκνπ, θαζψο θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπγρψλεπζεο θαη δηαδνρήο ζηηο πθηζηάκελεο έλλνκεο ζρέζεηο απφ ηα λέα λνκηθά πξφζσπα. ε εθηέιεζή 

ηεο παξαδφζεθε θείκελν 120 ζειίδσλ, ην νπνίν δηαξζξψλεηαη ζε πέληε θεθάιαηα (λένη ηνκείο 

αξκνδηνηήησλ, απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ νξγαληζκνχ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο, ελαξκφληζε κε ηηο 

πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δπλαηφηεηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ, ζπγρσλεχζεηο 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ Γήκνπ) κε επηκέξνπο ελφηεηεο θαζέλα.  

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε, ιφγσ ηνπ πνιχπιεπξνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

κειέηεο πνπ εθπνλήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα ζπζηεκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο νη 

επηβεβιεκέλεο απφ ην λ. 3852/2010 κεηαβνιέο ζην Γήκν, λα αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά νη λέεο 

ππεξεζίεο πνπ αλαηέζεθαλ θαη λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο θαη νη πεξηπηψζεηο πξαγκαηνπνίεζεο 

δξάζεσλ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εξγαζία ε νπνία απνθηά 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα πνπ δηθαηνινγεί ηελ αλάζεζή ηεο ζε ηξίην, ελφςεη 
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ηεο επξχηεηαο ησλ κεηαβνιψλ πνπ επήιζαλ απφ ην λ. 3852/2010 ζην ζχλνιν ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο.  

 

Αξηζκ. 252/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ δέληξσλ θαη ζάκλσλ, πξνυπνινγηζκνχ 

23.999,00 επξψ, κε αληηθείκελν ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θεληξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ απφ μεξά ρφξηα 

γηα ηελ απνθπγή ππξθαγηψλ ελφςεη ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ, βνηάληζκα, θιάδεκα ζάκλσλ. 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα ηνπ ππεξεηνχληνο ζηνλ δήκν πξνζσπηθνχ, γηα 

ηελ εθηέιεζή ηνπο φκσο απαηηείηαη ε ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ (απηνθηλνχκελν θνπηηθφ κεράλεκα πνπ 

δηαζέηεη καραίξη, πξηφλη γηα ηελ θνπή θιαξηψλ δέληξσλ θαη  πίζσ ζθνχπα) πνπ δελ δηαζέηεη ν Γήκνο. 

 

Αξηζκ. 265/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, δηφηη αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα 

ηνπ ππεξεηνχληνο ζηνλ δήκν πξνζσπηθνχ. 

 

Αξηζκ. 34/2010 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ηεο εξγαζίαο ςεθηαθήο κεηαηξνπήο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ ηνπ Γήκνπ 

(απνδειηίσζε), θαζφζνλ αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ήδε ππεξεηνχληνο ζην Γήκν 

πξνζσπηθνχ θαη δελ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηεο εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία.  

 

Αξηζκ. 73/2010 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηξίην εξγαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ Γεκνηνινγίνπ, θαζφζνλ 

απηέο αθνξνχλ ζε αληηθείκελν πνπ αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεξεηνχληνο 

πξνζσπηθνχ.  

 

Αξηζκ. 373/2010, 60/2011, 119/2012 πξάμεηο ηνπ VII Σκήκαηνο θαη 59/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ 

Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε αλάζεζε εξγαζηψλ έθδνζεο κηζζνδνζίαο, Α.Π.Γ. θαη βεβαηψζεσλ απνδνρψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζε ηδηψηε Φνξνηερληθφ, θαζφζνλ απηέο αθνξνχλ ζε αληηθείκελν πνπ αλάγεηαη ζηα 

θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ. 

 

Αξηζκ. 20/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθε απεπζείαο απφ Κνηλσθειή Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ζε εηαηξεία, κε πνζφ ακνηβήο 

7.500 επξψ πιένλ ηνπ Φ.Π.Α., ε νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε γηα ηελ έθδνζε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη εηδηθφηεξα: ε ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ ησλ εξγαδνκέλσλ (άλνηγκα θαξηέιαο εξγαδνκέλσλ, 

θαηάηαμε απηψλ κε βάζε ηελ θαηεγνξία εθπαίδεπζεο θαη ηελ εηδηθφηεηα πξφζιεςεο ζην κηζζνινγηθφ 

θιηκάθην), ε έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ζηελ Δπηζεψξεζε 
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εξγαζίαο, ε έθδνζε ησλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ αλαιπηηθψλ πεξηνδηθψλ 

δειψζεσλ γηα ην Η.Κ.Α. θαη ε απνζηνιή ηνπο, ε παξαθνινχζεζε ησλ επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ζηα 

νπνία ζπκκεηέρεη ε επηρείξεζε σο πξνο ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ, ε έθδνζε ησλ 

πξνζσξηλψλ θαη εηεζίσλ δειψζεσλ θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη ε απνζηνιή ηνπο κε ηαπηφρξνλε 

έθδνζε ησλ εηήζησλ βεβαηψζεσλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζφζνλ απηέο αθνξνχλ ζε αληηθείκελν 

πνπ εκπίπηεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Τπεξεζηψλ ηεο, ζηηο αξκνδηφηεηεο 

ησλ ηκεκάησλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Λεηηνπξγηψλ θαη Λνγηζηεξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο θαη 

Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη ππάγεηαη ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ  ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ηεο (Πξάμεηο 

VII Σκ. 60/2011, 119/2012, Κιηκ. VII Σκ. 59/2013).  

ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ππεξεηνχλ ηξεηο δηνηθεηηθνί ππάιιεινη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, 

ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο απαζρνιείηαη θαη πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο (1) ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ Λνγηζηήο – Πξνγξ. Ζ/Τ, έλαο (1) ππάιιεινο 

θαηεγνξίαο ΣΔ Βνεζ. Λνγηζηή θαη άιινη ηξεηο (3) θαηεγνξίαο ΓΔ Γηνηθ. Τπάιιεινη. 

 

Αξηζκ. 246/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε δαπάλε πνζνχ ησλ 6.000,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. γηα φιν ην έηνο, πνπ αθνξά ηελ απεπζείαο 

αλάζεζε ζε ηδηψηε ινγηζηή απφ δεκνηηθφ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο «παξνρήο αλεμάξηεησλ (ινγηζηηθψλ - θνξνηερληθψλ) 

ππεξεζηψλ» (παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ηήξεζε ησλ απφ ηνλ Κ.Β.. 

πξνβιεπφκελσλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ κεραλνγξαθηθά, ζχληαμε ησλ δειψζεσλ ησλ παξαθξαηνχκελσλ 

θφξσλ, ε ζχληαμε ησλ εηεζίσλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ εηζνδήκαηνο θαη ηεο νξηζηηθήο ησλ 

παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, ε θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απαζρφιεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, ήηνη ζχληαμε κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ – ππνβνιή Α.Π.Γ. ζην Η.Κ.Α., 

ππνβνιή θαηαζηάζεσλ πξνζσπηθνχ θαη ινηπψλ ζπκβάζεσλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ζηελ επηζεψξεζε 

εξγαζίαο θαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηελ επηρείξεζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθά, θνξνινγηθά 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά), δηφηη ε κνλαδηθή ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1 Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, πνπ 

ζηειέρσλε ην ζπγθεθξηκέλν γξαθείν απνδεδεηγκέλα δελ δηέζεηε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία. 

 

Αξηζκ. 89/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

ηα ιηκεληθά ηακεία, πνπ ζπληζηψληαη σο δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.2738/1999 (ΦΔΚ Α΄ 180) εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 244 ηνπ λ.3463/2006 

(ΦΔΚ Α΄114) ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 240 παξ.2 θαη 236 παξ.1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, κεηαμχ άιισλ, νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ λ.3463/2006 κφλν θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζηνλ απνινγηζκφ ησλ 

Γήκσλ. Δπνκέλσο, ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ λ.3463/2006 πνπ νξίδεη φηη: «Ο ηζνινγηζκφο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ειέγρνληαη απφ έλαλ νξθσηφ 

ειεγθηή – ινγηζηή. Οη Γήκνη πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην ππνρξενχληαη, γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, λα νξίδνπλ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή – ινγηζηή …» δελ 

ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηα δεκνηηθά ιηκεληθά ηακεία. 
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Με λφκηκε ε αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ ηεο 

ρξήζεο 2011 ζε ινγηζηηθή εηαηξεία, θαζφζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ, ζε θάζε δε πεξίπησζε, 

δελ αηηηνινγείηαη ελφςεη ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ε αλαγθαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ επίκαρνπ 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ην χςνο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (πξβι. πξμ. Kι.Πξ.Δι. ζην ΗV Σκ. 70/2012). 

 

Αξηζκ. 250/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθαλ ζε ηδηψηε, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο (θαηάξηηζε εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο επηρείξεζεο θαη θνηλνπνίεζε ζηα κέιε ηνπ, ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, 

δαθηπινγξάθεζε θαη αλαπαξαγσγή απνθάζεσλ θαη απνζηνιή ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο), δηφηη εκπίπηνπλ 

ζε ζπλήζε δηνηθεηηθά θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη δελ απαηηνχλ εηδηθέο γλψζεηο θαη 

εκπεηξία. 

 

Αξηζκ. 81/2010 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε εξγαζηψλ αλαλέσζεο θφκεο δέληξσλ θαη ζάκλσλ, θνπή μεξψλ θιαδηψλ, 

βνηάληζκα, θιπ., θαζφζνλ αθνξνχλ ζε αληηθείκελν πνπ αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ.  

 

Αξηζκ. 85/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνξά θιαδέκαηα θαη αξδεχζεηο 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ, δηφηη αλ θαη αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα ησλ ππεξεηνχλησλ ζην 

δήκν πξνζσπηθνχ, εληνχηνηο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο απαηηείηαη ε ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ (θαιαζνθφξσλ 

νρεκάησλ θαη πδξνθφξσλ) πνπ δελ δηαζέηεη ν δήκνο, ελψ ηα δηαηηζέκελα απφ απηφλ ιφγσ είηε ησλ 

ηερληθψλ ηνπο πξνδηαγξαθψλ, είηε ηνπ αξηζκνχ ηνπο, δελ επαξθνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο. 

 

Αξηζκ. 109/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε κεηά απφ ηε δηελέξγεηα αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ε εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο θιάδεπζεο δέλδξσλ κε ρξήζε ηειεζθνπηθνχ θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ 

κέζνπ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ δέλδξνπ, δέλδξσλ πνπ θχνληαη ζε δελδξνζηνηρίεο πεδνδξνκίσλ, πιαηείεο 

θαη άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ (θνηλίθσλ χςνπο θνξκνχ πάλσ απφ 2,5 κέηξα), θαζψο θαη ε 

απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ θνπήο, δηφηη απηέο, αθνξνχλ ζε αληηθείκελν πνπ αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα θαη 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ θαη ζπληζηνχλ ζπλήζεηο εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

νπνίσλ δελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία. 

 

Αξηζκ. 97/2010, 309/2012 πξάμεηο ηνπ VII Σκήκαηνο 
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Με λφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ειεθηξνιφγν ε ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζε δεκνηηθφ πάξθν, 

θαζφζνλ απηέο αλάγνληαη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ήδε ππεξεηνχληνο ζην Γήκν 

πξνζσπηθνχ (ππεξεηεί έλαο ειεθηξνιφγνο ΓΔ24). 

 

Αξηζκ. 112/2010, 64, 105, 125/2011 πξάμεηο ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζην Γήκν, θαζφζνλ απηέο αθνξνχλ ζε αληηθείκελν πνπ αλάγεηαη ζηα 

θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ. 

Αβάζηκα, επηθαιείηαη ν Γήκνο ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3613/2007, δεδνκέλνπ φηη πιήξσζε κία 

απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δχν ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ, ελψ ε άιιε, κε επζχλε ηνπ 

Γήκνπ παξακέλεη θελή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Αξηζκ. 50/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Ο Γήκνο λνκίκσο αλέζεζε ζε εηαηξεία ηηο ινγηζηηθέο εξγαζίεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.3613/2007, θαζφζνλ 

θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν δελ ππεξεηνχζε ζην Γήκν ππάιιεινο κε άδεηα ινγηζηή γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

Αξηζκ. 1/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ζην VII Σκήκα 

Αθνχ ζην Γήκν ππεξεηεί ππάιιεινο κε άδεηα ινγηζηή, κε λνκίκσο νη εξγαζίεο πνπ άπηνληαη ηεο ηήξεζεο 

ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαηέζεθαλ ζε εηαηξεία (βι. άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ λ. 3697/2008), αθνχ 

απηέο εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα ησλ ππεξεηνχλησλ ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ππαιιήισλ θαη 

ηδίσο ζε εθείλα ηνπ ππεξεηνχληνο ινγηζηή, πνπ πξνζειήθζεθε, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

3051/2002, εηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Αξηζκ. 11/2014 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκα αλαηέζεθαλ ζε εηαηξεία, ινγηζηηθέο ππεξεζίεο, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην Γήκν, δηφηη νη ππεξεζίεο απηέο εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ (ζηελ νπνία θαηά ηνλ 

θξίζηκν ρξφλν ππεξεηνχζαλ 4 ππάιιεινη ΠΔ1, 1 ππάιιεινο ΠΔ θαη 2 ππάιιεινη ΣΔ17), ηδίσο δε ζε 

εθείλα ησλ δχν ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ θιάδνπ ΠΔ1 Οηθνλνκηθνχ –Λνγηζηηθνχ κε άδεηα ινγηζηή Α΄ 

ηάμεο θαη ΣΔ 17 Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ κε άδεηα ινγηζηή Β΄ ηάμεο. Πεξαηηέξσ, ε απαζρφιεζε ηνπ 

ππαιιήινπ κε άδεηα ινγηζηή Α΄ ηάμεο, σο αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ δελ κπνξεί λα ζεκειηψζεη 

αληηθεηκεληθή αδπλακία ηνπ Γήκνπ λα εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαζφζνλ ν ππάιιεινο απηφο ζα έπξεπε λα δηαηεζεί πξσηίζησο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ηξερνπζψλ 

ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ αλαηέζεθαλ ζηελ θεξφκελε σο δηθαηνχρν εηαηξεία. ε θάζε δε πεξίπησζε, 

ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε, θαηά ην θξίζηκν δηάζηεκα, ππεξεηνχζε θαη κία αθφκε ππάιιεινο κε άδεηα 
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ινγηζηή Β΄ ηάμεο, ε νπνία είρε ήδε εθπαηδεπηεί καδί κε άιινπο ππαιιήινπο ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο απφ ηνλ 

αλάδνρν πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο ζηε ρξήζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, 

 

Αξηζκ. 222/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα αλαηέζεθαλ απφ Γ.Δ.Τ.Α. ινγηζηηθέο ππεξεζίεο ζε ηδηψηε ινγηζηή δηφηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., δελ ππεξεηεί ζε απηήλ ινγηζηήο, παξά ηελ πξφβιεςε 

αληίζηνηρεο ζέζεο ζηνλ Ο.Δ.Τ. απηήο, ελψ νη αλαηεζείζεο ππεξεζίεο (έιεγρνο ηεο ινγηζηηθήο ελεκέξσζεο 

ησλ παξαζηαηηθψλ θαη ππνβνιή δειψζεσλ Φ.Π.Α.) δελ εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ ήδε 

ππεξεηνχλησλ ζηελ σο άλσ επηρείξεζε (γεσιφγνπ, γξακκαηέσο θαη ηακία, αθαηξνπκέλσλ ησλ ηερληθψλ 

εηδηθνηήησλ). Δπηπξφζζεηα, ελφςεη ησλ ξπζκίζεσλ ησλ λ. 4024/2011 θαη 4093/2012, δελ είλαη δπλαηή ε 

πξφζιεςε ινγηζηή ζηε Γ.Δ.Τ.Α., γεγνλφο γηα ην νπνίν, αλακθίβνια, δελ θέξεη επζχλε ε ίδηα ε επηρείξεζε. 

 

Αξηζκ. 130/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε αλάζεζε εθηέιεζεο «ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο δηπινγξαθηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο 

εηαηξείαο ……….», νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελφ ηνπο θαηά θχξην ιφγν ηελ παξακεηξνπνίεζε, ηελ 

αλαβάζκηζε θαη ηελ ηερληθή βειηίσζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ πξνγξάκκαηνο, δηφηη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο 

απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο. Πεξαηηέξσ, πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, πνπ ζπληεινχλ ζηελ 

θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ δηπινγξαθηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο ………….. 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Γήκν θαη σο εθ ηνχηνπ εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα απηνχ. 

 

Αξηζκ. 6/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ζην VII Σκήκα 

Ννκίκσο αλαηέζεθαλ ζε ηδηψηε νη ππεξεζίεο κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο - ζπληήξεζεο εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ, θαζφζνλ απηέο αθνξνχλ δηαθξηηφ αληηθείκελν, κε εθείλν πνπ έρεη ήδε παξαζρεζεί απφ ηνλ ίδην 

αλάδνρν ζην πιαίζην ησλ δχν πξφζθαησλ ζπκβάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ε επίκαρε ζχκβαζε αθνξά ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο ζηα ήδε εγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, ελψ 

νη δχν πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ (licenses θαη 

releases). 

 

Αξηζκ. 153/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά ηελ εξγαζία ηεο ζπληήξεζεο ινγηζκηθνχ δεκνηνινγίσλ, εθινγηθψλ 

θαηαιφγσλ θαη κηζζνδνζίαο (παξακεηξνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ, αλαβάζκηζε θαη εγθαηάζηαζε λέσλ 

εθδφζεσλ, νδεγίεο θαη επίδεημε ησλ λέσλ εθαξκνγψλ, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δήκνπ ζε λέεο 

παξακέηξνπο ησλ εθαξκνγψλ, επίιπζε απνξηψλ, έιεγρν πξνβιεκάησλ θαη δηνξζψζεηο κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο ιαζψλ), δηφηη απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο. 

 

Αξηζκ. 56/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 
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Με λφκηκα αλαηέζεθαλ ζε ηδηψηε νη εξγαζίεο αλαζεψξεζεο ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ (αλαζεψξεζε, 

εθηχπσζε αλαζεσξεκέλσλ θαηαιφγσλ θαη απνζηνιή ζρεηηθνχ CD ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, δηφηη 

είραλ αληηθείκελν πνπ ελέπηπηε ζηα θαζήθνληα ησλ αξκφδησλ γηα ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο δεκνηηθψλ 

ππαιιήισλ. 

Αληηζέησο, νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ινγηζκηθνχ ζην Γεκνηνιφγην 

θαη ζην Μεηξψν Αξξέλσλ θαη θαηφπηλ απηνχ ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ην Δζληθφ Γεκνηνιφγην απαηηνχλ γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πξνζαξκνγήο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ, νη 

νπνίεο εθθεχγνπλ ησλ θαηά λφκν απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ, δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 65/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λνκίκσο αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ε ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ, θαζφζνλ αθνξνχλ ζε 

αληηθείκελν πνπ αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Σκήκα Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ πξνζσπηθνχ.  

 

Αξηζκ. 131/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθνχ ζπκβνχινπ, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ππνβνιήο θαθέισλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ ζην Δ..Π.Α., ηελ πξνεηνηκαζία ησλ Σερληθψλ Γειηίσλ θαη ησλ 

ηεπρψλ πξνθήξπμεο θαη ηε ζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζηελ πινπνίεζε πξάμεσλ, εθφζνλ απηέο εγθξηζνχλ, 

θαζφζνλ απηέο αθνξνχλ ζε αληηθείκελν πνπ αλάγεηαη ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ ππεξεηνχληνο ζηνλ αλσηέξσ Γήκν πξνζσπηθνχ. 

 

Αξηζκ. 144/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λνκίκσο αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ (ηερληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο) ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Δ..Π.Α., έλαληη ηνπ πνζνχ 18.450,00 επξψ (κε Φ.Π.Α.), κε 

αληηθείκελν ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ ηερληθή θαη 

νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο γηα ηελ 4
ε
 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, 

θαζφζνλ νη αλαηεζείζεο εξγαζίεο αθνξνχλ ζε αληηθείκελν πνπ εκπίπηεη ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ θαη 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Γήκν πξνζσπηθνχ. 

 

Αξηζκ. 67/2011, 104/2012 πξάμεηο ηνπ VII Σκήκαηνο 

Μπνξεί λα δηαηίζεληαη πηζηψζεηο γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ, πνπ αθνξνχλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ νξγαλψλνπλ νη δήκνη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ εμππεξεηνχληαη νη ελδεηθηηθά 

πξνβιεπφκελνη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Κψδηθα ζθνπνί ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηνί πνπ 

αλάγνληαη ζηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκφδηα ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαη ζην ζπληνληζκφ ηεο 
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πνιηηηθήο πξνζηαζίαο έλαληη ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα εθάζηνπ δήκνπ ή θαη 

ζε ζέκαηα Ζ/Τ. 

Οη Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

εθπαίδεπζεο δηαζέηνληαο πνζά πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηελ θαη’ έηνο απφ απηνχο θαηαβιεζείζα εηζθνξά 

ππέξ ηνπ Λ.Α.Δ.Κ., πνζά ηα νπνία κεηέπεηηα ηνπο επηζηξέθνληαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ.. 

 

Αξηζκ. 193/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Οη Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο δηαζέηνληαο πνζά πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηελ θαη’ έηνο απφ απηνχο θαηαβιεζείζα 

εηζθνξά ππέξ ηνπ Λ.Α.Δ.Κ., ηα νπνία (πνζά) ηνπο επηζηξέθνληαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ θαη ηελ ππνβνιή αίηεζεο απνπιεξσκήο κε ζπλεκκέλα ηα αληίγξαθα ησλ 

παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ (βι. Δι.πλ. VII 

Σκ. 67/2011, 104/2012). Γηα ηε ζπκκεηνρή ελφο Γήκνπ ζην Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

Δξγαδνκέλσλ (ΛΑΔΚ 0,45%) έηνπο 2012, δελ απαηηείηαη εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε 

φιε δε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξφηαζεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ειέγρνπ θαη 

απνπιεξσκήο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ δηαδηθηχνπ ζηνλ θεληξηθφ θφκβν ηνπ 

ΛΑΔΚ. Πεξαηηέξσ, ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα πινπνηνχληαη είηε απφ ηνπο Ο.Σ.Α. ζε 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο είηε λα αλαηίζεληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. ηελ ηειεπηαία απηή 

πεξίπησζε, ε δαπάλε πνπ αθνξά ζην θφζηνο ηεο ππεξεζίαο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο, φπσο απηφ (ην θφζηνο) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα πνπ παξέρεη ηε ζρεηηθή 

ππεξεζία, πεξηιακβάλεηαη ζην πνζφ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη ν Ο.Σ.Α. απφ ηνλ ΟΑΔΓ, εθφζνλ ε δαπάλε 

απηή δηθαηνινγείηαη απφ ηηκνιφγην ή δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ε εληειιφκελε δαπάλε πνπ αθνξά ζην θφζηνο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο απφ εθπαηδεπηηθφ θνξέα, ζηνλ νπνίν αλέζεζε ηε ζρεηηθή 

ππεξεζία ν Γήκνο κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ, βξίζθεη έξεηζκα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 ηνπ 

λ.2224/1994 θαη 1 ηνπ λ.2434/1996, φπνπ πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 

πνζνζηφ (0,45%) ηεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ζέκαηα ζπλζεθψλ 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 

 

Αξηζκ. 154/2010 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ηεο ζχληαμεο δειηίσλ ηχπνπ, πξνψζεζεο επηθνηλσληαθψλ δειηίσλ κε 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζηνλ εκεξήζην, εβδνκαδηαίν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν, επηθνηλσλία κε δεκνζηνγξάθνπο 

ηνπ πνιηηηζηηθνχ «ξεπνξηάδ», ζπγγξαθή δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ γηα ξαδηνθσληθά θαη ηειενπηηθά ηξέηιεξ, 

δηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο θαη επηκέιεηα θσηνγξαθήζεσλ, δηφηη εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ. 

 

Αξηζκ. 32/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 
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Νφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηεο κειεηεηέο ε εθπφλεζε κειεηψλ (ξπκνηνκηθέο, ηνπνγξαθηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθή), θαζφζνλ αθελφο ζην αξκφδην ηκήκα ηνπ Γήκνπ δελ ππεξεηεί πεξηβαιινληνιφγνο, γηα 

ηελ εθπφλεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο, πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο αλαηεζείζαο κειέηεο θαη αθεηέξνπ, 

απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. δελ πξνθχπηεη φηη ζηα θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

εκπίπηεη θαη ε εθπφλεζε πνιενδνκηθψλ θαη ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ. 

 

Αξηζκ. 137/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λνκίκσο αλαηέζεθε ζε ηδηψηε κειεηεηή ε εθπφλεζε αξρηηεθηνληθήο κειέηεο, θαζφζνλ απηή αθνξά ζε 

αληηθείκελν πνπ αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Γήκν πξνζσπηθνχ, 

ελψ πεξαηηέξσ δελ πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη γηα εηδηθήο θχζεο εξγαζίεο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ 

απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο, πνπ απνδεδεηγκέλα δελ δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Γήκν, 

αληηζέησο κάιηζηα ε θξηλφκελε αλάζεζε έγηλε ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο ηεο αξκφδηαο ηερληθήο ππεξεζίαο. 

 

Αξηζκ. 41/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο επηηξέπεηαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο πεξί εθπφλεζεο κειεηψλ, ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο εθπφλεζεο κειέηεο ζε κειεηεηή ή 

κειεηεηηθφ γξαθείν κε πηπρίν Α΄ ή Β΄ ηάμεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή φισλ ησλ 

ζηαδίσλ ηεο κειέηεο δελ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 30% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ ηάμεο, 

ην νπνίν, πξνθεηκέλνπ γηα κειέηεο ηεο θαηεγνξίαο 7 (εηδηθέο αξρηηεθηνληθέο κειέηεο) είρε θαζνξηζηεί, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 3.9.2009 έσο 21.6.2010, ζην πνζφ ησλ 11.416 επξψ, ήηνη γηα ηελ απεπζείαο 

αλάζεζε ηεο σο άλσ θαηεγνξίαο κειέηεο ην φξην είλαη 3.424,80 επξψ (11.416 Υ 30%=3.424,80 επξψ) (βι. 

Πξάμεηο 328, 350, 400, 437/2010, 151/2011 VII Σκήκαηνο Δι.πλ.). Διιείςεη ζρεηηθήο ξχζκηζεο, ζα 

πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ζην πνζφ ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο κηαο κειέηεο δελ πεξηιακβάλεηαη ν 

αλαινγψλ θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.). 

Νφκηκεο νη εληειιφκελεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε εθπφλεζε εηδηθψλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ ζε 

νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ, θαζφζνλ απηέο (νη κειέηεο) ζπγθξνηνχλ ην απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο θαη 

αλαιπηηθήο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο εξγαζίαο θαη έξεπλαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζχλζεην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, ην νπνίν αθνξά ζην ζρεδηαζκφ, δηακφξθσζε θαη αλάπιαζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ νηθηζκψλ θαη 

πιαηεηψλ απηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ θαη κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κφλν απφ 

πξφζσπν κε θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε αλαπιάζεηο 

πεδνδξφκσλ, πιαηεηψλ θαη άιισλ αλνηθηψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Πεξαηηέξσ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

πξνεθηηκψκελε πξν Φ.Π.Α. ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε θάζε κίαο απφ ηηο κειέηεο απηέο αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 3.000,00 θαη 2.000,00 επξψ θαη, επνκέλσο, δελ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ 

ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ Σάμεο πνπ ίζρπε θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν αλάζεζεο (3.424 επξψ), ην Κιηκάθην θξίλεη 

φηη λνκίκσο ν Γήκνο πξνέβε ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ ππφ θξίζε κειεηψλ, θαηά ην άξζξν 209 παξ. 3 

ηνπ λ. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), ην νπνίν ηπγράλεη εθαξκνζηέν ελ πξνθεηκέλσ σο εηδηθφηεξν, θαηά παξέθθιηζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3316/2005 πεξί αλάζεζεο εθπφλεζεο κειεηψλ ζε ηδηψηεο κειεηεηέο. 
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Αξηζκ. 140/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ηεο εξγαζίαο ζχληαμεο Γεσξγηθνχ - Δδαθνινγηθνχ Υάξηε, ε νπνία 

πινπνηείηαη ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ ηνπ 

Γήκνπ (άξζξν 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3463/2006), κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ ρξήζηκσλ ζηε 

γεσξγηθή παξαγσγή, αλαθνξηθά κε ηε βαζηθή δνκή θαη ηαπηφηεηα ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εδάθνπο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πνηθηιηψλ θαη εηδψλ, κε ηε θπζηθή 

θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ην βαζκφ ή θίλδπλν ππνβάζκηζεο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ην βαζκφ δηάβξσζεο 

θαη ην ζρεδηαζκφ έξγσλ ππνδνκήο θαη πξνζηαζίαο. 

 

Αξηζκ. 231/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδηψηε αγξνλφκν - ηνπνγξάθν κεραληθφ, κε πηπρίν Α΄ ηάμεο ζηηο θαηεγνξίεο 2 θαη 

16, ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε πεξηκεηξηθήο δψλεο Φπρηθνχ – Απνηχπσζε – 

Κηεκαηνγξάθεζε – ξηα αγξνθηήκαηνο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 14.760,00 επξψ (κε Φ.Π.Α.), κε 

αληηθείκελν ηελ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ζε αδφκεηεο εθηάζεηο πεξίπνπ 170 ζηξ. θαη ίδξπζε 

ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο.  

Ζ εθπφλεζε ηεο επίκαρεο κειέηεο απαηηεί ιφγσ ηνπ ζχλζεηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη ηνπ κεγέζνπο απηήο, 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (ηερλνγλσζία) θαη εκπεηξία, εθθεχγεη δε ηφζν ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ άλσ Γήκνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν Ο.Δ.Τ. απηνχ, φζν θαη ησλ ζπλήζσλ 

θαζεθφλησλ ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Γήκν απηφ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν δελ πξνθχπηεη φηη δηαζέηεη νχηε ηνλ 

απαηηνχκελν εηδηθφ εμνπιηζκφ, αιιά νχηε θαη ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ αηφκσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ 

ζπλεξγείσλ εθηέιεζεο ησλ επηκέξνπο θάζεψλ ηεο. 

 

Αξηζκ. 134/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Με λφκηκε ε αλάζεζε εθπφλεζεο ηεο κειέηεο «χληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο – εηδηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ – επηθαηξνπνίεζεο – ηερληθνχ δειηίνπ θαη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ην έξγν: 

Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο δηθηχνπ απνρέηεπζεο» γηα ηελ έληαμε ηεο κειέηεο ζην πξφγξακκα Δ..Π.Α., ζε 

ηδηψηε αγξνλφκν ηνπνγξάθν κεραληθφ, αληί πνζνχ 8.500,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α., θαζφζνλ ε ζχληαμε ηεο 

αλσηέξσ κειέηεο εκπίπηεη ζηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξηζκ. 45/2012 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Ννκίκσο αλαηέζεθε ζε ηδηψηε ε παξνρή ππεξεζηψλ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο Γξαθείνπ επξσπατθψλ 

θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ζηε ζχληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ 

απφ δηάθνξα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, νη νπνίεο απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (ηερλνγλσζία) θαη 

εκπεηξία θαη εθθεχγνπλ ησλ ζπλήζσλ θαζεθφλησλ ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Γήκν απηφ πξνζσπηθνχ, ην 

νπνίν δελ πξνθχπηεη φηη δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο 
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απαηηήζεηο ζχληαμεο πξνηάζεσλ θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη 

ζρεηηθέο πξνηάζεηο έληαμεο δξάζεψλ ηνπ ζηα πξναλαθεξφκελα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. 

 

Αξηζκ. 402/2009 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε αλάζεζε ζε ηδηψηε ηεο ζχληαμεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο βησζηκφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο, θαζφζνλ αθνξά ζε αληηθείκελν εμεηδηθεπκέλν θαη ζχλζεην, πνπ 

βξίζθεηαη εθηφο ηνπ θχθινπ ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ.  

 

Αξηζκ. 60/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκα αλαηέζεθε ζε ηδησηηθή εηαηξεία ε ζχληαμε ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο 

επαλαιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ζθαγείσλ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 18.450,00 επξψ (κε Φ.Π.Α. 23%), 

θαζφζνλ ε σο άλσ κειέηε αθνξά ζε αληηθείκελν εμεηδηθεπκέλν θαη ζχλζεην, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ 

απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, ελψ πεξαηηέξσ, ην αληηθείκελν απηφ δελ αλήθεη ζηνλ 

θχθιν ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ. 

 

Αξηζκ. 41/2010 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά ηελ αγνξά εηδηθψλ θξπζηάιισλ αληηξεθιέμ, ζε ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, 

νη νπνίνη εξγάδνληαη θαζεκεξηλά θαηά θχξηα απαζρφιεζε κπξνζηά ζε νζφλε Ζ/Τ, αθνχ ε επηβάξπλζε 

απηή δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ, νχηε ε ζρεηηθή δαπάλε θαιχπηεη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ 

νηθείνπ Γήκνπ.  

 

Αξηζκ. 50/2010 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε (1.190 €) πνπ αθνξά ηελ ελεκέξσζε γηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο (ΔΠΑ), 

εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη αηξεηψλ θαη πξνεηνηκαζία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έληαμε ζε 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. 

Αθελφο, αλάγνληαη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. 

Αθεηέξνπ, δελ απαηηνχλ εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δηθαηνινγείηαη ε αλάζεζή ηεο ζε 

ηξίηνπο θαη ε δηελέξγεηα πξφζζεησλ δαπαλψλ. 

 

Αξηζκ. 289/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο θαη 133/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ 

Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Νφκηκε ε δαπάλε πνπ αθνξά ζε εηδηθήο θχζεο ππεξεζίεο ζρεδηαζκνχ θαη θαηάξηηζεο ησλ πξνηάζεσλ 

πξνο ρξεκαηνδφηεζε, κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΑ, δηφηη απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (ηερλνγλσζία) θαη εκπεηξία θαη εθθεχγεη ησλ ζπλήζσλ θαζεθφλησλ ηνπ 

ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ, ην νπνίν δελ πξνθχπηεη φηη δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο επεμεξγαζίαο θαη πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ έληαμεο 

δξάζεψλ ηνπ ζην νηθείν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα. 
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Αξηζκ. 56, 77/2010 πξάμεηο ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε δαπάλε (10.000 €), πνπ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία, ζχληαμε θαη ππνβνιή αίηεζεο – πξφηαζεο 

ηνπ δήκνπ ζην πξφγξακκα «ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ» ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.  

Αλάγνληαη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Γήκν πξνζσπηθνχ.  

Οη εξγαζίεο δελ απαηηνχλ εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία θαη κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ ην ππάξρνλ 

πξνζσπηθφ. 

 

Αξηζκ. 200/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Καη’ εμαίξεζε, αλάζεζε ππεξεζίαο έλαληη ακνηβήο ζε ηδηψηε, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, είλαη επηηξεπηή 

κφλνλ φηαλ αθνξά ζε ηδηαίηεξα ζνβαξέο ή εηδηθήο θχζεο ππνζέζεηο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ 

απαηηείηαη πξνζσπηθφ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, πξνζφληα ηα νπνία απνδεδεηγκέλσο δελ 

δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ πνπ ήδε ππεξεηεί (βι. Πξ.VII Tκήκ. 112,146,147, 171/2007, 55,56,124,208,215 

θαη 251/2006).  

Με απφθαζε ηνπ Γεµάξρνπ αλαηέζεθε ζε εηαηξεία έλαληη ηηκήκαηνο 15.000,00 επξψ (κε Φ.Π.Α.), ε 

παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο ηνπ Γήµνπ γηα ηελ «Πξνεηνηκαζία θαη Τπνζηήξημε ηεο 

Τπνβνιήο ηνπ Φαθέινπ - Αίηεζεο ηνπ Γήµνπ ζην Πξφγξαµµα Δμνηθνλνµψ (Οινθιεξσµέλν ρέδην 

δξάζεο θαη ρέδην Τινπνίεζεο)». 

Δπίζεο, κε άιιε απφθαζε ηνπ Γεµάξρνπ αλαηέζεθε ζηελ ίδηα εηαηξεία έλαληη ακνηβήο χςνπο 15.000,00 

επξψ (κε Φ.Π.Α.), ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο ηνπ Γήµνπ γηα ηελ «Δπηζηεκνληθή 

Τπνζηήξημε ζηελ Δθηίµεζε ησλ απαηηνχµελσλ Δλεξγεηαθψλ Γεδνµέλσλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε 

πµπιήξσζε ησλ Αληίζηνηρσλ Πεδίσλ θαη Δληχπσλ ησλ ΟΓ θαη ΥΤ ηνπ Γήµνπ ζην Πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάµµαηνο “ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ”». 

Σν Κιηκάθην θξίλεη φηη ην αληηθείκελν ησλ σο άλσ αλαηεζεηζψλ ζπµβάζεσλ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

πξνεηνηµαζία ησλ θαθέισλ θαη ηελ εθπφλεζε ελεξγεηαθψλ µειεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην 

Πξφγξακκα «ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ», απαηηεί µελ εμεηδηθεπµέλεο γλψζεηο θαη εµπεηξία, ηηο νπνίεο, φµσο, ν 

Γήµνο δελ απέδεημε φηη δελ δηαζέηεη ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ ηνπ, δνζέληνο φηη ππεξεηνχζαλ, θαηά ην 

ρξφλν αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηέζζεξηο (4) ππάιιεινη ΠΔ3 Πνιηηηθνί Μεραληθνί, έλαο (1) ΠΔ5 

Μεραλνιφγνο-Μεραληθφο, µία (1) ππάιιεινο ΠΔ6 Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, δχν (2) ππάιιεινη ΣΔ3 

Σερληθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, έλαο (1) ΣΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη έλαο (1) ΣΔ Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ, µία (1) ΠΔ9 Γεσπφλνο, έλαο (1) ΠΔ Πιεξνθνξηθήο θαη έλαο (1) ΓΔ Γηνηθεηηθνχ. ε θάζε 

πεξίπησζε, άιισζηε, ν Γήκνο δελ απέδεημε φηη θαη ε ζπγθεθξηκέλε αλάδνρνο εηαηξεία, ζηελ νπνία 

αλαηέζεθε κε ηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ε παξνρή ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ, είρε ηελ εηδηθή ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηάξηηζε κειέηεο εθηίκεζεο 

ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην 

πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ».  
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Πεξαηηέξσ, νη εληειιφκελεο δαπάλεο αθνξνχλ ζηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ ζε ππεξεζίεο, νη νπνίεο, 

σο εθ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο εληάζζνληαη, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, ζε παξεκθεξείο 

θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ, ζηνρεχνπζεο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ηνπ θαθέινπ – αίηεζεο ηνπ Γήκνπ 

γηα έληαμε έξγσλ ζην Πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ», θαζψο θαη θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνµέλσλ µε 

ηελ ζπµπιήξσζε ησλ εληχπσλ γηα ην ελ ιφγσ Πξφγξαµµα. Χο εθ ηνχηνπ, κε λνκίκσο επηκεξίζζεθαλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο Κ.Α.Δ. νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο θαη αλαηέζεθαλ ρσξηζηά, κεηά απφ θαηάηκεζε ηεο ζπλνιηθήο 

δαπάλεο, ρσξίο λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκ. 42/2011 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Με λφκηκε ε αλάζεζε εξγαζηψλ κε αληηθείκελν «Απφθηεζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηχπνπ Β θαη Γ ηνπ 

Γήκνπ» ζε ηδηψηε κειεηεηή, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα θξηζεί επαξθήο σο ηειηθφο δηθαηνχρνο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία (Γ΄ Κ.Π.. – Δ..Π.Α.), θαζφζνλ απηέο αθνξνχλ ζε 

αληηθείκελν πνπ αλάγεηαη ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ππεξεηνχληνο 

πξνζσπηθνχ. 

 

Αξηζκ. 8/2012 πξάμε ηνπ VII Σκήκαηνο 

Νφκηκε ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο «Σερληθή Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

πζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 1429:2008 θαη ηνπο νδεγνχο 

εθαξκνγήο ηνπ», έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 10.710,00 επξψ, θαζφζνλ απηέο αθνξνχλ ζε αληηθείκελν πνπ δελ 

εκπίπηεη ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ππεξεηνχληνο ζην Γήκν πξνζσπηθνχ, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ δηάξζξσζε θαη ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

 

Αξηζκ. 67, 76, 109, 196/2010, 154/2011 πξάμεηο ηνπ VII Σκήκαηνο 

Γελ κπνξεί λνκίκσο λα αλαηεζεί ε πξφζζεηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ζχληαμεο θαη 

θαηάξηηζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ησλ Ο.Σ.Α. ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο.  

 

Αξηζκ. 23, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 45, 51, 52, 54, 223/2013 Πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ 

Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην I Σκήκα 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ/ηνο 164/2004 (19.7.2004), δελ επηηξέπεηαη ε ζχλαςε «δηαδνρηθψλ» 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δειαδή ζπκβάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη κεηαμχ ηνπ ίδηνπ 

εξγνδφηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδφκελνπ, κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθφηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο 

φξνπο εξγαζίαο θαη κεηαμχ ησλ νπνίσλ κεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ θαη 

φηη, θαη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε ζχλαςε ηέηνησλ ζπκβάζεσλ, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο 

ιφγνπο, ν δε αξηζκφο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ηξηψλ, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 εμαηξέζεσλ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ 

κελψλ έρεη θξηζεί φηη είλαη θαη’ αξρήλ αληηθεηκεληθφ θαη πξφζθνξν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

νδεγίαο θαη ηεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ, δεδνκέλνπ φηη ε πάξνδνο ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο κπνξεί 
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λα ζεσξεζεί επαξθήο, γηα ηε δηαθνπή θάζε ππάξρνπζαο ζρέζεο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα κε 

ζεσξείηαη θαη’ αξρήλ δηαδνρηθή νπνηαδήπνηε ζχκβαζε ελδέρεηαη λα ππνγξαθεί αξγφηεξα.  

πλεπψο, ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κεηά ηελ πάξνδν ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) κελψλ δελ είλαη 

δηαδνρηθέο θαη ε ζχλαςή ηνπο επηηξέπεηαη.  

Δπνκέλσο, ζπκβάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη κεηαμχ ηνπ ίδηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδφκελνπ, κε ηελ 

ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθφηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο φξνπο εξγαζίαο θαη κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

κεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ηελ 

απαγφξεπζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ/ηνο 164/2004 θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηνπο επηηξέπεηαη λα 

ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο. 

 

Αξηζκ. 283/2008, 25, 189, 227/2009, 25, 51, 220, 413/2010, 7, 141, 189/2011, 17/2012  

πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Οη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Ο.Σ.Α. είλαη εθηειεζηέεο απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Ζ 

παξάιεηςε απνζηνιήο ηνπο ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε δελ ηηο θαζηζηά γηα ην ιφγν απηφ παξάλνκεο. 

Ζ έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα δελ απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ ηνπ Υ.Δ.Π. θαη δελ δεζκεχεη ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, ην νπνίν είλαη ην κφλν απφ ην χληαγκα αξκφδην λα απνθαλζεί γηα ηε λνκηκφηεηα ησλ 

δαπαλψλ. 

 

Αξηζκ. 250/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Δίλαη λφκηκε ε εμφθιεζε δηθαησζέλησλ πξνκεζεπηψλ κεηά απφ ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, δειαδή 

κεηά απφ δίθε. 

 

Αξηζκ. 200, 253 θαη 293/2009 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Οη δηαηαγέο πιεξσκήο δελ εληάζζνληαη ζηνπο λφκηκνπο ηίηινπο πιεξσκήο. 

 

Αξηζκ. 2347/2009 απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαηά ησλ Ο.Σ.Α., κε ηηο νπνίεο επηδηθάδνληαη ζε βάξνο 

ηνπ ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο. Οη δηαηαγέο πιεξσκήο εμνκνηψλνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη είλαη 

εθηειεζηνί ηίηινη. 

 

Πξαθηηθά ηεο 9εο Γ.. ηεο 19-5-2010 Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

Ο Δπίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ππνρξενχηαη ζε 

ζεψξεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ εθδίδεηαη ζε ζπκκφξθσζε:  

α) πξνζσξηλήο δηαηαγήο πνπ εθδφζεθε απφ ην δηθαζηήξην ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ θαη  

β) ζε απφθαζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ αξκνδίνπ πνιηηηθνχ δηθαζηεξίνπ. 
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Αξηζκ. 145, 226/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο 

Δμαηξνχληαη ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ.  

Αλ ππνβιεζεί ζηνλ Δπίηξνπν έληαικα γηα ζεψξεζε, ν Δπίηξνπνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν, 

αλεμαξηήησο αλ, ε θξηλφκελε δαπάλε ππάγεηαη ή φρη ζηηο εμαηξνχκελεο ηνπ ειέγρνπ πεξηπηψζεηο.  

Με ηελ αξηζκ. 2347/2009 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηα Πξαθηηθά ηεο 9εο Γ.. ηεο 19-5-2010 

Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θξίζεθε φηη ν Δπίηξνπνο ππνρξενχηαη λα ζεσξήζεη ρξεκαηηθφ 

έληαικα πιεξσκήο πνπ εθδίδεηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο. 

Νφκηκε ε θαηαβνιή πνζνχ ζε εξγνιάβν δεκνζίσλ έξγσλ, πνπ κεηά απφ ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ηνπ 

Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ, ν δήκνο ππνρξεψζεθε λα ηνπ θαηαβάιεη, σο ακνηβή, γηα εθηέιεζε 

έξγσλ νδνπνηΐαο. 

Νφκηκε ε θαηαβνιή κεηά απφ έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο, γηα ηελ νπνία δελ αζθήζεθε αλαθνπή. 

 

Αξηζκ. 77/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Ζ δηαηαγή πιεξσκήο, ε νπνία έρεη θαηαζηεί ηειεζίδηθε, δεζκεχεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαηά ηνλ ππ’ 

απηνχ αζθνχκελν έιεγρν θαη ζπλεπψο δηθαηνινγείηαη ε ζεψξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο 

πνπ εθδφζεθε ζε εθηέιεζε ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο. 

 

Αξηζκ. 200/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί κε λφκηκν εθηειεζηφ ηίηιν, αθνχ δελ απνηειεί 

παξεκπηπηφλησο αλαθπφκελν δήηεκα, θαηά ηνλ αζθνχκελν ππφ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ έιεγρν, ν 

έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ή κε ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ, δειαδή ε λνκηκφηεηα ή κε ηεο πεξηερφκελεο ζ’ απηφλ 

νπζηαζηηθήο αμίσζεο ππέξ απηνχ γηα ηνλ νπνίν εθδφζεθε, αιιά ν εθηειεζηφο απηφο ηίηινο απνηειεί γηα ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην λφκηκν θαη πιήξεο δηθαηνινγεηηθφ. 

Θεσξεηέν ην ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζηεξίδεηαη ζε πξάμε Πξνέδξνπ ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ, κε 

ηελ νπνία επηθπξψζεθε ην πξαθηηθφ εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο θαη’ άξζξν 214Α ηνπ Κ.Πνι.Γ., 

δηφηη απνηειεί εθηειεζηφ ηίηιν θαη’ άξζξν 904 παξ. 2 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη δεζκεχεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην 

θαηά ηνλ αζθνχκελν απφ απηφ πξνιεπηηθφ έιεγρν δαπαλψλ. 

 

Αξηζκ. 188/2013 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα 

Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α. θαη λνκηθψλ λ.π.δ.δ., κε ηηο 

νπνίεο επηδηθάδνληαη εηο βάξνο ηνπο ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο, ζηνπο ηίηινπο δε απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη νη δηαηαγέο πιεξσκήο, νη νπνίεο λαη κελ εθδίδνληαη απφ δηθαζηή, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα αθνπζηεί 

θαη λα αλαπηχμεη ηηο απφςεηο ηνπ ν θαζνχ, κεηά απφ εμέηαζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ θαηά λφκν 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έθδνζή ηνπο θαη φρη απφ ζπγθξνηεκέλν δηθαζηήξην, πιελ φκσο εμνκνηψλνληαη 

ιεηηνπξγηθψο κε ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
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Ζ εθδηδφκελε δηαηαγή πιεξσκήο, κνινλφηη δελ θέξεη ραξαθηήξα δηθαζηηθήο απφθαζεο, αιιά απνηειεί 

απιψο ηίηιν εθηειεζηφ, απνθηά εληνχηνηο ηζρχ δεδηθαζκέλνπ θαη ηζνδπλακεί ζπλεπψο κε ηειεζίδηθε 

επηδίθαζε ηεο απαίηεζεο, κεηά ηελ ηειεζίδηθε απφξξηςε ηεο αλαθνπήο πνπ αζθήζεθε θαη’ απηήο ή κεηά 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ πξνο άζθεζε αλαθνπήο. 

Ζ δηαηαγή πιεξσκήο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ απνηειεί λφκηκν θαη πιήξεο 

δηθαηνινγεηηθφ, κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη λφκηκε απαίηεζε. (βι. Πξαθηηθά Οι. Δι. πλ. 3
ε
/ 26.1.2011, 

Πξ. VII Σκ. 99/2011). 

Οη εληειιφκελεο δαπάλεο είλαη λφκηκεο, θαζφζνλ νη δηαηαγέο πιεξσκήο, θαηά ησλ νπνίσλ δελ έρεη 

αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο αλαθνπήο ησλ άξζξσλ 632 θαη 633 παξ. 2 ηνπ Κ.Πνι.Γ., έρνπλ θαηαζηεί 

ηειεζίδηθεο θαη παξάγνπλ δεδηθαζκέλν. Χο εθ ηνχηνπ, ζπληζηνχλ λφκηκν θαη πιήξεο δηθαηνινγεηηθφ ησλ 

ειεγρφκελσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, πνπ δεζκεχνπλ ην Διεγθηηθφ πλέδξην σο πξνο ηελ χπαξμε ηεο 

επίδηθεο απαίηεζεο ηεο θεξφκελεο σο δηθαηνχρνπ εηαηξείαο θαηά ηνπ Γήκνπ. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ 

αλσηέξσ, νη εληειιφκελεο δαπάλεο είλαη λφκηκεο θαη ηα ππφ θξίζε ρξεκαηηθά εληάικαηα πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ. 
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