ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δημοπρασίες προμηθειών, έργων και παροχής υπηρεσιών.
Μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη διεξαγωγή των
διαγωνισμών και την αξιολόγηση των προσφορών.
Ειδικά στους διαγωνισμών για την ανάθεση προμηθειών
εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, οι οποίες
ορίζουν ότι η διεξαγωγή διαγωνισμών και η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων αυτών γίνεται από τριμελείς επιτροπές, οι
οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
από δημοτικούς υπαλλήλους, αφού προηγηθεί κλήρωση.
Οι επιτροπές αυτές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό
διάστημα ενός έτους και η λειτουργία τους διέπεται από τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).
Σε όλες τις επιτροπές, πέραν των τακτικών μελών, ορίζονται και
οι αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα ή
τα προσόντα που απαιτούνται και για τα τακτικά μέλη.
(1172, 1174/2015 αποφάσεις VI Τμήματος)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Η μίσθωση αγαθών εκ μέρους των Ο.Τ.Α., μέχρι τις 13-4-2014

ρυθμιζόταν, από τις ειδικές περί μισθώσεων διατάξεις του Π.Δ.
270/1981.
 Με το άρθρο 67 του Ν. 4275/2014 καταργήθηκαν οι ειδικές διατάξεις
περί μίσθωσης κινητών πραγμάτων εκ μέρους των Ο.Τ.Α. και πλέον οι
συμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στη μίσθωση κινητών
πραγμάτων διέπονται από τις διατάξεις περί προμηθειών, ενώ για
μικτή σύμβαση μίσθωσης πράγματος και παροχής υπηρεσιών, η
μίσθωση, ως ιδιαίτερη μορφή προμήθειας, χαρακτηρίζει το σύνολο της
σύμβασης, εφόσον η οικονομική της αξία υπερβαίνει την αξία των
υπηρεσιών.
 Δεδομένου ότι στις συμβάσεις μίσθωσης οχημάτων δεν προσδιορίζεται
σε όλες τις περιπτώσεις η αξία της αμοιβής των χειριστών αυτών και ότι
αυτή υπολείπεται σημαντικά της μίσθωσης των οχημάτων, η όλη
σύμβαση χαρακτηρίζεται ως σύμβαση προμήθειας, διότι η μίσθωση
οχήματος κυριαρχεί στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
(40/2015 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Μη νομίμως κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του πρόχειρου

διαγωνισμού με απόφαση του Δημάρχου ή του Πρόεδρου της
Δ.Ε.Υ.Α., καθόσον η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στην
Οικονομική Επιτροπή ή στο Διοικητικό Συμβούλιο της
επιχείρησης.
 Το γεγονός ότι επιλέχθηκε η διαδικασία του πρόχειρου
διαγωνισμού, ενώ λόγω μικρότερου ποσού μπορούσε να
ανατεθεί απευθείας, δεν αναιρεί τα ανωτέρω, διότι, αφού
επελέγη η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, έπρεπε να
τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτού.
(39, 316/2011 Πράξεις VII Τμήματος, 289/2014, 54, 137/2015
Πράξεις Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII
Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

Με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 εισάγεται η δυνατότητα να
υποβάλλονται αρνητικές εκπτώσεις στους διαγωνισμούς
προμήθειας πετρελαιοειδών από φορείς του δημοσίου και
Ο.Τ.Α., προς αποτροπή διενέργειας άγονων διαγωνισμών.
Η ανωτέρω διάταξη εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος
και δεν αντίκειται σε κάποια συνταγματικά προστατευόμενη
δημοσιονομική αρχή.
Συνεπώς, ο όρος της διακήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο ήταν
δυνατή η κατάθεση προσφοράς με αρνητική έκπτωση είναι
νόμιμος και ο Δήμος ορθά αποδέχτηκε ως νόμιμες τις
οικονομικές προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών, οι
οποίες περιλάμβαναν ποσοστό αρνητικής έκπτωσης.
Σύννομα κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα, χωρίς να αιτιολογείται
το συμφέρον
(935, 1067, 1310, 1313, 2404/2015 αποφάσεις VI Τμήματος)
5

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Όταν σε διαγωνισμό συμμετείχε ένας μόνο υποψήφιος, για να

είναι νόμιμη η απόφαση κατακύρωσης, απαιτείται ειδική
αιτιολογία ότι η μοναδική προσφορά κρίνεται συμφέρουσα,
υπό την έννοια που επιβάλλει η αρχή της οικονομικότητας,
συγκρινόμενη με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή
παρεμφερές υλικό (Αποφ. VII Τμ. Ελ.Συν. 706/2013, 1975,
1505/2012, 2754/2011 ΣτΕ 375/2009, 3734/2008, 662/2007).
 Μη νομίμως κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
διότι στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στο
πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, δεν αιτιολογείται
επαρκώς η κρίση περί του ότι η προσφορά του αναδειχθέντος
αναδόχου ήταν και συμφέρουσα για το Δήμο.
(375/2013, 203, 315/2014, 69, 79/2015 Πράξεις Κλιμακίου
Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Για δαπάνη προμήθειας υλικών από δημοτική επιχείρηση, ως

συνολικό ποσό εξόδου, νοείται το ποσό αμοιβής του
προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 Ο μη συνυπολογισμός του Φ.Π.Α., συνεπάγεται έλλειψη
πίστωσης, η οποία ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και
κωλύει τη θεώρηση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 Μη νόμιμη η εντελλόμενη δαπάνη, καθόσον η πίστωση που
έχει εγγραφεί σε Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων της
Δ.Ε.Υ.Α., τον οποίο θα βαρύνει η δαπάνη, αντιστοιχεί στο
καθαρό ποσό της σύμβασης, χωρίς να έχει συμπεριληφθεί σε
αυτό ο αναλογούν Φ.Π.Α., με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό
εξόδου, δηλαδή το ποσό που θα εκταμιευθεί από το ταμείο
της Δ.Ε.Υ.Α. να υπολείπεται της εγγεγραμμένης πίστωσης.
(83/2015 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 που προβλέπουν την

υποχρεωτική εγγραφή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε τάξεις
του Μ.Ε.ΕΠ. και εμποδίζουν την πρόσβαση επιχειρήσεων στις
αγορές των συμβάσεων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
αντίκεινται στην προστατευόμενη από το Σύνταγμα
οικονομική ελευθερία και στην αρχή της ισότητας με την
ειδικότερη μορφή της εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού.
 Συνεπώς, καθίσταται σύννομη η ανάθεση κατασκευής έργου
σε εργοληπτική επιχείρηση με μεγαλύτερης τάξης πτυχίου
Μ.Ε.ΕΠ.
(21, 62, 78/2015 Πράξεις Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου
Δαπανών στο VII Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Ο διαχειριστής της πάγιας προκαταβολής ευθύνεται για

έλλειμμα που προκαλεί στη διαχείριση της πάγιας
προκαταβολής από την καταβολή μη νόμιμης δαπάνης, το
οποίο έλλειμμα υπάρχει όσο η πάγια προκαταβολή δεν
τακτοποιείται.
 Σε περίπτωση αποκατάστασης της πάγιας προκαταβολής με
την έκδοση του τακτοποιητικού χρηματικού εντάλματος,
αίρεται η ευθύνη του, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό, στη
διαχείριση της πάγιας προκαταβολής παύει να υφίσταται
έλλειμμα.
 Η καταβολή του ποσού στο όνομά του γίνεται, ως διαχειριστή εκπροσώπου της πάγιας προκαταβολής, με αποκλειστικό
σκοπό την αποκατάστασή της.
(73/2014 Πράξη Β΄ Κλιμακίου)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Η πληρωμή δαπάνης προμήθειας καυσίμων για τις
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μετακινήσεις δημοτικών οχημάτων προϋποθέτει ότι, από τα
δικαιολογητικά, προκύπτουν όλα τα αναγκαία στοιχεία, για
τον υπολογισμό της ποσότητας που επιτρέπεται να
καταναλώνει καθένα από τα οχήματα αυτά, όπως ιδίως:
το χρονικό διάστημα (σε μήνες) που αφορά η προμήθεια,
ο αριθμός κυκλοφορίας και οι φορολογήσιμοι ίπποι του
αυτοκινήτου, για το οποίο προορίζονται τα καύσιμα και
οι διανυθείσες χιλιομετρικές αποστάσεις.
Η δαπάνη εντέλλεται νομίμως μόνον αφού διαπιστωθεί ότι
δεν συντρέχει, για την εκάστοτε εξεταζόμενη προμήθεια,
περίπτωση υπέρβασης των επιτρεπτών ορίων κατανάλωσης
(Αποφ. VII Tμ. 2292/2014, 187/2013, 1834/2010, Πράξεις Β΄
Κλιμ. 154/2008, 24, 47/2012).
(50, 52, 53, 54, 55, 85/2014, 10/2015 πράξεις Β΄ Κλιμακίου)
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

•Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αναγκαιότητα

εκτέλεσης κάθε δημοτικού έργου και προσδιορίζει τη διαδικασία
ανάθεσης αυτού. Αρμόδια για την υλοποίηση της ως άνω
απόφασης είναι η Οικονομική Επιτροπή, η οποία, ως όργανο
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του
Δήμου, έχει την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των επιμέρους
διαδικαστικών πράξεων, όπως η σύνταξη των όρων της
διακήρυξης, η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η
κατακύρωση ή η ακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
•Μη νομίμως, εκκινεί διαδικασία διαγωνισμού για την ανάθεση
εκτέλεσης δημοτικού έργου με κατάρτιση των όρων διακήρυξης
από την Οικονομική Επιτροπή, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να εκφράζεται η
αναγκαιότητα εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου και της
διενέργειας του διαγωνισμού (VI Τμ. 1502/2012, 702/2010).
(936/2015 απόφαση VI Τμήματος)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

Προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης
που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α.,
αποτελεί η έκδοση σχετικής απόφασης του αρμόδιου διατάκτη,
δηλαδή της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία δεσμεύεται η
αναγκαία πίστωση.
Στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αναγράφεται το
συνολικό ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,
ενώ ειδικά σε περίπτωση που η επιβάρυνση εκτείνεται σε
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, η συνολική δαπάνη
πρέπει να κατανέμεται κατ' έτος και να αναφέρονται τα
επιμέρους χρηματικά ποσά που θα βαρύνουν τους
προϋπολογισμούς των ετών αυτών, ενώ στον προϋπολογισμό
κάθε έτους εγγράφεται μόνο το ποσό της επιβάρυνσης που
αφορά στο συγκεκριμένο έτος (VI Τμ. 613, 3570/2014).
(936, 2231, 2404/2015 αποφάσεις VI Τμήματος)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης των

απαιτείται προηγουμένως η έκδοση απόφασης ανάληψης της
σχετικής υποχρέωσης από τον αρμόδιο διατάκτη
(δημοσιονομική δέσμευση).
 Κατά το ανωτέρω στάδιο της δημοσιονομικής ανάληψης της
υποχρέωσης, ο αρμόδιος διατάκτης δίνει την έγκρισή του, που
συνεπάγεται τη δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους για την εκτέλεση της
δαπάνης, σύμφωνα με τη, διακριτή της δημοσιονομικής,
διοικητική ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης (νομική
δέσμευση), που συνίσταται στην έκδοση απόφασης του κατά
περίπτωση αρμοδίου οργάνου, με την οποία γεννάται ή
βεβαιώνεται η υποχρέωση έναντι τρίτων (Ελ. Συν., Ολ. πρακτ.
5ης Γεν.Συν./8.2.2006, θέμα Γ΄).
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Σε κάθε περίπτωση, η εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό

πίστωση δεν πρέπει να δεσμεύεται εκ των προτέρων στο
σύνολό της, αλλά μόνο για ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος της
πραγματικής δαπάνης που συνεπάγεται κάθε φορά η εκάστοτε
διοικητική ανάληψη υποχρέωσης.
 Συνεπώς, η απόφαση δημοσιονομικής δέσμευσης των
πιστώσεων δεν επιτρέπεται, επί ποινή μη κανονικότητας της
δαπάνης, να αποσυνδέεται από τη διοικητική ανάληψη
υποχρέωσης, που αποτελεί άλλωστε και τη νόμιμη αιτία
πραγματοποίησής της (δαπάνης), είτε αυτή είναι σύμβαση είτε
μονομερής διοικητική πράξη, αλλά να τελεί σε άμεση ενότητα
και αντιστοιχία προς αυτήν, εκδιδόμενη κάθε φορά που αυτό
παρίσταται αναγκαίο, δηλαδή κάθε φορά που γεννάται νομική
υποχρέωση συνεπαγόμενη δημόσια δαπάνη (Πρ. Κλιμ. στο VII
Τμ. 203/2014).
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Η δαπάνη παρίσταται μη κανονική, καθόσον για την

πραγματοποίησή της δεσμεύθηκε με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής το σύνολο της εγγεγραμμένης στον
Κ.Α.Ε. πίστωσης, η οποία, παρέμεινε δεσμευμένη για
ολόκληρο το εγγεγραμμένο ποσό, έως τη λήξη του
οικονομικού έτους.
 Όμως, η απόφαση δημοσιονομικής δέσμευσης, με την οποία
δημιουργείται έναντι των τρίτων υποχρέωση για πληρωμή,
πρέπει να είναι αντίστοιχη, ως προς το ύψος της δαπάνης, με
την εκάστοτε απόφαση διοικητικής ανάληψης υποχρέωσης
ενώ δεν επιτρέπεται καταρχήν να αναλαμβάνεται, εκ των
προτέρων, το εγγεγραμμένο σ’ αυτήν ποσό στο σύνολό του,
παρά μόνο για τις ρητώς προβλεπόμενες και περιοριστικά
αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις, στις οποίες δεν εμπίπτει
η ελεγχόμενη δαπάνη.
(119/2015 πράξη Κλιμ. Προλ. Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Οι Δ.Ε.Υ.Α. ως προς τη διαχείριση των υποθέσεών τους,

εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις του Β.Δ. 17.5/15.6.1959 (VII
Τμήμα Πράξη 138/2008, 280/2011, 31/2012).
 Σύμφωνα με το ανωτέρω διάταγμα, οι διατάξεις του οποίου
εξακολουθούν να ισχύουν για τα νομικά πρόσωπα που δεν
εμπίπτουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για την
πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται
προηγούμενα να εγκριθεί η διάθεση της σχετικής πίστωσης.
 Κατά το στάδιο αυτό της δημοσιονομικής ανάληψης της δαπάνης,
ο αρμόδιος διατάκτης, δίνει την έγκρισή του, που συνεπάγεται τη
δέσμευση πιστώσεων του προϋπολογισμού και συντάσσεται
έκθεση ανάληψης της δαπάνης. Το στάδιο αυτό προηγείται και
διακρίνεται από εκείνο της διοικητικής ανάληψης (νομική
δέσμευση) της σχετικής υποχρέωσης, που συνίσταται στην έκδοση
σχετικής απόφασης του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, που
συνιστά την γενεσιουργό αιτία της δαπάνης και δημιουργεί
υποχρέωση προς πληρωμή της.
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Σε περίπτωση μη εκτέλεσης (συνολικά ή τμηματικά) της ανάληψης

υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται,
τότε αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική απόφαση του διατάκτη και
διαγράφεται το αντίστοιχο ποσό που δεσμεύτηκε, ενώ με το νέο
οικονομικό έτος δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης το ανεξόφλητο μέρος της πίστωσης.
 Επομένως, για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης από τις Δ.Ε.Υ.Α.
απαιτείται προηγούμενη δημοσιονομική ανάληψη της δαπάνης από
τον οικείο διατάκτη καθώς και διοικητική ανάληψη της σχετικής
υποχρέωσης, με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο,
ενώ στην περίπτωση ανεξόφλητης πίστωσης απαιτείται η ανατροπή
της αναληφθείσας υποχρέωσης.
 Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, δηλαδή η σύνταξη της
Ε.Α.Δ., καθιστά τη διενέργεια της δαπάνης μη νόμιμη.
(34/2014 Πράξη VII Τμήματος, 312/2014, 10, 94/2015 Πράξεις
Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Της διενέργειας του διαγωνισμού, προηγείται ψήφιση

πίστωσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 Λαμβάνοντας υπόψη, ότι οι διατάξεις του π.δ. 113/2010 δεν
αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία καθ’ αυτή, αλλά έχουν
σκοπό την διασφάλιση της ύπαρξης σχετικής πίστωσης για την
καταβολή της αντιπαροχής στον αντισυμβαλλόμενο κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, συνιστά επαρκή διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης η έκδοση των
σχετικών προτάσεων και η δέσμευση της πίστωσης πριν από
την υπογραφή των συμβάσεων.
 Επομένως, η πλημμέλεια αυτή καθίσταται μη ουσιώδης,
εφόσον πριν την υπογραφή των συμβάσεων εκδοθούν από τα
αρμόδια όργανα του δήμου και των νομικών του προσώπων οι
αναγκαίες αποφάσεις για την δέσμευση των πιστώσεων
οικονομικού έτους 2015.
(2404/2015 απόφαση VI Τμήματος)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

Η διακήρυξη συνιστά κανονιστική διοικητική πράξη και δεσμεύει
με τους όρους της, τόσο την αναθέτουσα αρχή, που διενεργεί το
διαγωνισμό, όσο και τους συμμετέχοντες σε αυτόν, εκτός εάν
περιέχει όρους που αντίκεινται σε κανόνες δικαίου.
Εφόσον, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, αφενός η προθεσμία
πληρωμής για τις εμπορικές συναλλαγές του δημοσίου δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου (υποπαρ. Ζ.5
της παρ. Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013), αφετέρου, στους
διαγωνισμούς για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των
υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών
ταμείων επιβαρύνουν τον Ο.Τ.Α. (παρ. 15 του άρθρου του Ν.
4071/2012), αντίθετες προβλέψεις σε διακήρυξη διαγωνισμού
δεν μπορούν να οδηγήσουν στον αποκλεισμό εταιρείας που
υποβάλει προσφορά σύμφωνη με τις ανωτέρω διατάξεις.
(955/2015 απόφαση VI Τμήματος)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Κατά την παρ. 5 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014, οι

διατάξεις του άρθρου 157 ισχύουν από 8-8-2014 στους
διαγωνισμούς, η δημοσίευση της διακήρυξης των οποίων έχει
λάβει χώρα μετά την ημερομηνία αυτή.
 Συνεπώς, στους διαγωνισμούς που άρχισαν μετά τις 8-8-2014,
η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ανάθεσης δημοσίων
έργων, δεν διέπεται πλέον από το άρθρο 35 του Ν. 3669/2008,
αλλά από το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, που προβλέπει ότι
το ύψος της εγγύησης αυτής ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 5%
επί της αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ.
(1175/2015 απόφαση VI Τμήματος)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Από τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.

4071/2012 προκύπτει ότι είναι επιτρεπτός ο
επιμερισμός όμοιων ή ομοειδών προμηθειών και
υπηρεσιών, η προμήθεια ή παροχή των οποίων λαμβάνει
χώρα εντός του γεωγραφικού πλαισίου του Δήμου, σε
περισσότερες ομοειδείς προμήθειες ή υπηρεσίες, για τις
οποίες έχουν εγγραφεί ξεχωριστές πιστώσεις στον
οικείο προϋπολογισμό, εφόσον κάθε ομάδα προμηθειών
ή υπηρεσιών αφορά σε διαφορετική δημοτική ενότητα.
(38/2014 Πράξη VII Τμήματος, 198, 244/2012, 195, 308/2014
Πράξεις Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII
Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Η θέσπιση κριτηρίων καταλληλότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί

ότι παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας, επειδή καθιστά δυσχερή τη συμμετοχή
υποψηφίων που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά.
 Όρος της διακήρυξης, με τον οποίο τίθεται ως προϋπόθεση
συμμετοχής η δραστηριοποίηση των υποψηφίων στο χώρο της
καθαριότητας από 1.1.2008, δεν αντίκειται στις αρχές της ίσης
μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.
 Όρος που υποχρεώνει τους διαγωνιζόμενους να απασχολούν
100 άτομα, συνιστά καταρχήν θεμιτό κριτήριο εξέτασης της
τεχνικής καταλληλότητας των υποψηφίων. Όμως, πάσχει διότι
απαιτεί την απασχόληση μόνο σε φορείς του δημόσιου τομέα.
 Μη μη προσφυγή κατά των όρων της διακήρυξης δεν ασκεί
επιρροή.
(1759/2015 απόφαση VI Τμήματος)
22

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Η άσκηση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,

ουδεμία επιρροή ασκεί στη συνταγματικά κατοχυρωμένη
αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο των
δημοσίων συμβάσεων και το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν
δεσμεύεται από τη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 Συνεπώς, ακόμα και σε περίπτωση διατύπωσης αρνητικής
γνώμης από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εφόσον η αναθέτουσα αρχή,
κρίνει, με αιτιολογημένη απόφασή της, ότι ο φάκελος μαζί με
το σχέδιο της σύμβασης πρέπει να υποβληθεί στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, αυτό προβαίνει στον προσυμβατικό έλεγχο, ο
οποίος ως καθολικός περιλαμβάνει και την εξέταση της
νομιμότητας όλων των πράξεων της διοικητικής διαδικασίας,
περιοριζόμενος πάντως σε κρίσεις επί νομικών ζητημάτων και
όχι επί τεχνικής φύσης, που εκφεύγουν του ελέγχου του
(Απόφαση Ε.Σ. Τμ. Μειζ.-Επτ. Σύνθεσης 506/2014).
(2121, 2124/2015 αποφάσεις VI Τμήματος)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Από τις 4-8-2014 (δημοσίευση Ν. 4278/2014), καταργήθηκαν

τα κατώτατα όρια του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων
ανά κατηγορία και τάξη εργοληπτικών επιχειρήσεων, με βάση
τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις
δημοσίων έργων οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις.
 Όσα έργα δημοπρατούνται μετά τις 4-8-2014, οι αναθέτουσες
αρχές οφείλουν να προσαρμόσουν τα τεύχη δημοπράτησής
τους ως προς τις καλούμενες τάξεις στις νέες ρυθμίσεις και σε
κάθε περίπτωση να μην αποκλείσουν τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό υποψηφίων, με βάση τους περιορισμούς των
κατώτατων ορίων προϋπολογισμού των υπό ανάθεση έργων.
(2123/2015 απόφαση VI Τμήματος)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Για τη νόμιμη προσφυγή στην ειδική εξαιρετική διαδικασία

διαπραγμάτευσης αρκεί η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής σχετικής πρόσκλησης για
διαπραγμάτευση με βάση τους όρους της προκήρυξης του
προηγηθέντος διαγωνισμού.
(2414/2015 απόφαση VI Τμήματος)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 4013/2011

δημόσιες συμβάσεις καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
 Η σχετική καταχώριση, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της
διαφάνειας και στην παρακολούθηση της εύρυθμης εκτέλεσης
του προϋπολογισμού των δημοσίων φορέων, συνιστά
αναγκαία προϋπόθεση για την κανονικότητα κάθε δαπάνης .
 Σε περίπτωση, συνεπώς, που από τα δικαιολογητικά της
δαπάνης δεν αποδεικνύεται η τήρηση της συγκεκριμένης
διαδικασίας, το χρηματικό ένταλμα δεν μπορεί να θεωρηθεί.
 Μη κανονική η δαπάνη, αφού η σύμβαση δεν καταχωρήθηκε
στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
(24/2014 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
IV Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 4013/2011

δημόσιες συμβάσεις καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
 Η σχετική καταχώριση, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της
διαφάνειας και στην παρακολούθηση της εύρυθμης εκτέλεσης
του προϋπολογισμού των δημοσίων φορέων, συνιστά
αναγκαία προϋπόθεση για την κανονικότητα κάθε δαπάνης .
 Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να καταχωρούνται σ’ αυτό
μετά την υπογραφή τους και πάντως σε κάθε περίπτωση πριν
από την εκτέλεση της σχετικής δαπάνης, δηλαδή πριν από την
εξόφληση του Χ.Ε.Π.
 Νόμιμη η δαπάνη και κανονική, αφού η σύμβαση
καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., πριν από την πληρωμή της
συμβατικής αμοιβής στην ανάδοχο εργολάβο.
(2/2015 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα)
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ
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 Μη νόμιμα κατατμήθηκε η προμήθεια αφενός υδρομέτρων

και αφετέρου διαφόρων υλικών ύδρευσης, όπως εξαρτήματα
πολυαιθυλενίου-ύδρευσης αποχέτευσης, ελαφριά υλικά
ύδρευσης, ειδικά τεμάχια ύδρευσης από χυτοσίδηρο και
σωλήνες ύδρευσης αποχέτευσης και πολυαιθυλενίου και
διενεργήθηκαν ένας πρόχειρος και ένας ανοικτός
διαγωνισμός, συνολικής δαπάνης άνω των 200.000,00 ευρώ.
 Όλα τα ανωτέρω υλικά είναι ομοειδή, εντάσσονται στην
ευρύτερη κατηγορία των «υλικών ύδρευσης» και εκ τούτου,
αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου αντικειμένου, η οικονομική
αξία του οποίου υπερβαίνει το χρηματικό όριο υπαγωγής στον
προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 Επομένως, αφού η σύμβαση συνήφθη χωρίς να ελεγχθεί
προσυμβατικά, είναι αυτοδικαίως άκυρη.
(7/2015 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Νόμιμα κατατμήθηκε η προμήθεια αφενός φωτιστικών

σωμάτων και βραχιόνων και αφετέρου ηλεκτρικών
λαμπτήρων, διότι δεν αποτελούν όμοια ή ομοειδή αγαθά,
καθόσον, συντείνουν μεν στην επίτευξη ενός κοινού σκοπού,
δηλαδή στο φωτισμό της πόλης, πλην όμως, δεν εντάσσονται
σε μια ευρύτερη κοινή κατηγορία (γένους) ειδών, ούτε πολύ
περισσότερο ταυτίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους.
 Ο προμηθευτής ηλεκτρικών λαμπτήρων δεν είναι υποχρεωτικό
σύμφωνα με τις συναλλακτικές αντιλήψεις, ότι πρέπει να
διαθέτει και να εμπορεύεται και τα φωτιστικά σώματα επί των
οποίων εφαρμόζουν οι λαμπτήρες αυτοί.
(14/2015 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Μη νόμιμα κατατμήθηκε η προμήθεια αφενός ανιονικού

πολυηλεκτρολύτη (ανόργανο κροκιδωτικό υγρό), που
χρησιμοποιείται στην αποχλωρίωση των επεξεργασμένων
λυμάτων και αφετέρου ενώ χημικού υλικού (χλωρίου) σε
μορφή ανόργανου χλωρίου (υποχλωριώδες νάτριο), που
χρησιμοποιείται στην απολύμανση του πόσιμου νερού του
δικτύου ύδρευσης του Δήμου, καθόσον αποτελούν, κατά τα
διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές
αντιλήψεις, ομοειδή αγαθά, τα οποία εντάσσονται στην
ευρύτερη κατηγορία αγαθών (κατηγορία γένους) «χημικά
προϊόντα».
(20/2015 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Μη νόμιμα η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση προέβη σε

απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων,
καθόσον υπό την ισχύ της Π.Ν.Π. (12.12.2012) και του
κυρωτικού αυτής νόμου 4111/2013, η προμήθεια έπρεπε να
συμπεριληφθεί στον ενιαίο, διενεργούμενο από το Δήμο,
διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών
για τις ανάγκες, τόσο του ίδιου, όσο και των νομικών
προσώπων του.
 Ως εκ τούτου, η ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για
τις ανάγκες της δημοτικής επιχείρησης έγινε από αναρμόδια
όργανα, δηλαδή τα όργανα της επιχείρησης και όχι αυτά του
Δήμου.
(32/2014, 15/2015 Πράξεις Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου
Δαπανών στο VII Τμήμα)

31

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Μη νόμιμα ανατέθηκε σε ιδιώτη η εκτέλεση εργασιών

συντήρησης - επισκευής βλαβών δικτύου ύδρευσης με όλες τις
απαιτούμενες εργασίες για την καθαίρεση τσιμεντόστρωσης ή
ασφαλτόστρωσης, εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος απαιτείται
για τον εντοπισμό της βλάβης, την αποκατάσταση και την
επαναφορά του οδοστρώματος, καθόσον αυτές εμπίπτουν στα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού του Δήμου
και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται η προσφυγή σε τρίτους
για την εκτέλεσή τους και η διενέργεια εκ του λόγου αυτού
πρόσθετων δαπανών.
 Περαιτέρω, το αντικείμενο της σύμβασης δεν απαιτεί
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, καθόσον, πρόκειται για
συνήθεις και απλές υδραυλικές εργασίες.
(16/2015 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Η απευθείας ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών είναι

νόμιμη εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) παρουσιάζουν συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται
στην αρχική σύμβαση,
β) κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, λόγω
απρόβλεπτων περιστάσεων και
γ) δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την
αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μεγάλα
προβλήματα στο δήμο ή, παρά τη δυνατότητα διαχωρισμού
τους, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.
(1023/2013 απόφαση Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης,
3209/2013 απόφαση VI Τμήματος και 85, 106, 113, 223/2013,
104/2015 πράξεις Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών
στο VII Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Αρμόδιο να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας

Δήμου (μετά από άγονο διαγωνισμό) είναι το κατά τεκμήριο
αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου είναι αρμόδια να προβεί σε
αιτιολογημένη απευθείας ανάθεση μόνον σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις προμηθειών.
(669, 679, 681, 801, 3699/2012 αποφάσεις VI Τμήματος και
42/2013 πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης σχετικά με προσφυγή

στην εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης, καθώς και για την
τελική ανάθεση της προμήθειας, μετά από άγονο πρόχειρο
διαγωνισμό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 23 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., δεδομένου ότι
η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας (ποσού
74.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.), υπερβαίνει το όριο των 15.000,00
ευρώ, μέχρι του οποίου θα μπορούσε να ανατεθεί απευθείας
και όχι ο Δήμαρχος.
 Συγγνωστή πλάνη.
(272/2014 πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Ενέργειες ή δράσεις, οι οποίες δεν έχουν αμιγώς τουριστικό

ενδιαφέρον που να εστιάζει και να προβάλλει τα αξιοθέατα
του συνόλου των περιοχών ενός Δήμου, όπως ιδίως εκθέσεις
πολιτιστικού χαρακτήρα, αγροτικών προϊόντων ή τροφίμων,
δεν απαιτείται να υποβληθούν στη διαδικασία παροχής
σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού (Πραξ.
Κλιμ. VII Τμημ. 236/2012).
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέτει πιστώσεις για την
πληρωμή δαπανών που απορρέουν από τη συμμετοχή του
Δήμου σε εμπορικές εκθέσεις, χωρίς να απαιτείται, ενόψει τη
μη αμιγώς τουριστικής φύσης τους, η τήρηση της παροχής
σύμφωνης γνώμης από τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού.
(2/2014 πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII
Τμήμα)
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 Η δημιουργία τουριστικής διαδικτυακής πύλης με δυνατότητες

προβολής στατικού και δυναμικού περιεχομένου, εμφάνισης
ειδοποιήσεων για τους πολίτες, εγγραφής χρηστών και
διαχείρισης περιεχομένου σχετικά με την προβολή σημείων
τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου, επιβάλλεται να
εναρμονίζεται προς τον τουριστικό σχεδιασμό της χώρας και
για το σκοπό αυτό απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Γενικής
Γραμματείας Τουρισμού.
(23/2014 πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα)
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 Δαπάνες που μπορούν να καλύπτονται από τον

προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Τ.Α.), νοούνται
αυτές που αφορούν σε προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών
μέσων ή μηχανικού εξοπλισμού τεχνικού ή αναδιοργανώσεως
υπηρεσιών, ή σε προμήθειες κεφαλαιουχικών αγαθών, που
προορίζονται αποκλειστικά για κατασκευές μονίμων
εγκαταστάσεων ή έργων. Κάθε άλλη δαπάνη, στα πλαίσια των
επενδυτικών δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α., που αντλεί σχετική
πίστωση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων,
είναι μη νόμιμη (πράξη VII Τμ. 3/2010).
 Μη νόμιμα εγκρίθηκε η πληρωμή της προμήθειας
αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού (γιρλάντες από
φωτοσωλήνα, επίστυλα από φωτοσωλήνα και γιρλάντες με
λάμπες) να γίνει από διαθέσιμο χρηματικό ποσό της (Σ.Α.Τ.Α.).
(12/2014 πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα)
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 Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών (έως 20.000,00 ευρώ,

χωρίς Φ.Π.Α.), ο προϋπολογισμός πρέπει να περιλαμβάνει
σαφή περιγραφή των προς ανάθεση υπηρεσιών, δηλαδή τον
ακριβή προσδιορισμό του αντικειμένου τους, καθορισμό της
ποσότητας των εργασιών που θα αποτελέσουν το συμβατικό
αντικείμενο, καθώς και τη προϋπολογιζόμενη δαπάνη αυτών.
(απόφαση VI Τμ. 23/2012).
 Μη νόμιμη η δαπάνη, καθόσον η αναγραφή της συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης τους, χωρίς να καθορίζεται,
έστω κατά προσέγγιση, η τιμή μονάδας κάθε επιμέρους
ομάδας υπηρεσιών, καθιστά αδύνατο τον έλεγχο του τρόπου
υπολογισμού της συνολικής δαπάνης του Δήμου και του
ακριβούς ύψους της αμοιβής του παρόχου. Συγγνωστή πλάνη.
(13/2014 πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα)
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 Όταν η συνολική δαπάνη των εργασιών δεν υπερβαίνει το

ποσό των 20.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., είναι δυνατή η
απευθείας ανάθεσή τους, με απόφαση του δημάρχου, που
εγκρίνει και τη σχετική μελέτη και τον προϋπολογισμό αυτής ή
όπου αυτά δεν απαιτούνται, περιλαμβάνει την
προϋπολογιζόμενη δαπάνη και την περιγραφή των εργασιών.
 Σε περίπτωση που η προμέτρηση των εργασιών δεν είναι
εφικτή, όπως λ.χ. στην περίπτωση της συντήρησης και
επισκευής μηχανημάτων που εξαρτώνται από το είδος της
βλάβης, ο προϋπολογισμός μπορεί να μην περιλαμβάνει
ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο κατ’ εκτίμηση
δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το
γενικό σύνολο (βλ. VII Τμ. πράξη 288/2011, VI Τμ. πράξη
213/2007, αποφ. 2212, 2215 και 2216/2011).
(44/2014 πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα)
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 Μη νόμιμη η δαπάνη μετά από εξώδικο συμβιβασμό, παρά το

γεγονός ότι τηρήθηκαν τα τυπικά εξωτερικά στοιχεία του
εξώδικου συμβιβασμού, καθόσον δεν συντρέχουν τα
ουσιαστικά στοιχεία για τη σύναψη του εν λόγω εξώδικου
συμβιβασμού, διότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ως προς τον έγγραφο τύπο της σύμβασης, αφού η
αιτία του συμβιβασμού αποτελεί σύμβαση προμήθειας, η
οποία είναι άκυρη ως προφορικώς συναφθείσα.
 Περαιτέρω, η προμήθεια μη νομίμως ανατέθηκε χωρίς
διεξαγωγή διαγωνισμού, σε κάθε περίπτωση, χωρίς να
προκύπτει ότι συνέτρεξαν οι εξαιρέσεις ή οι ειδικές
περιπτώσεις που δικαιολογούσαν την απευθείας ανάθεσή
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
(61/2014 πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα)
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