
Οπάξη 85/2013 Ιλιμάκιο Ζ' - Ρςνοπτική πεπιγπαφή 

Μειέηε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ. Η πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο 
επίκαρεο κειέηεο ππνιείπεηαη ηνπ νξίνπ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ επξψ ρσξίο ΦΠΑ, ην 
Κιηκάθην πξέπεη λα απέρεη ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάδεημεο αλαδφρνπ. 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ 

Ξ ΕΚΕΓΙΘΙΞ ΡΣΜΕΔΠΘΞ 

Z΄ ΙΚΘΛΑΙΘΞ 
ΟΠΑΝΗ 85/ 2013 

Απνηεινχκελν απφ ηελ Πξφεδξν απηνχ Ειέλε Λπθεζά, χκβνπιν θαη ηνπο 

Νηθνιέηα Ρέλεζε, Πάξεδξν θαη, θσιπνκέλσλ ησλ ινηπψλ Παξέδξσλ, Παλαγηψηε 

Παππίδα, Εηζεγεηή. 

πλήιζε ζηελ αίζνπζα δηαζθέςεσλ ηνπ Καηαζηήκαηφο ηνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Αζήλα, ζηηο 13 Μαΐνπ 2013. 

Γηα λα ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο «Μειέηεο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζηηο 

πεξηνρέο ΥΥΥ- ΥΥΥ - ΥΥΥ ΔΚ ΥΥΥ» ηνπ Δήκνπ ΥΥΥ, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο 

ππνβιήζεθαλ ζην Ειεγθηηθφ πλέδξην ζηηο 8.5.2013 (αξηζ. πξση. Ει. πλ. 

28230). 

Αθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Εηζεγεηή Παλαγηψηε Παππίδα θαη κειέηεζε ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα. 

Ρκέφτηκε κατά το νόμο 

και έκπινε τα ακόλοςθα 

I. Σν άξζξν 36 ηνπ λ. 4129/2013 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Ειεγθηηθφ 

πλέδξην» (ΦΕΚ Α΄ 52) νξίδεη φηη «1. Γηα ηηο ζπκβάζεηο - παξνρήο ππεξεζηψλ - 

πνπ ζπλάπηνπλ νη ΟΣΑ - πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ρσξίο θφξν πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (ΦΠΑ), πνζνχ άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ, δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά 

πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο απηψλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηνπο απφ ηνλ 

Επίηξνπν ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν 

ησλ δαπαλψλ ηνπο. 2. Γηα ηηο ζπκβάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ρσξίο ΦΠΑ ησλ 

πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ, δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηνπο 

έιεγρνο λνκηκφηεηαο απφ ην θαζ' χιελ αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Ειεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ». Πεξαηηέξσ, ην ελ ιφγσ πξνεγνχκελν άξζξν 35 ίδηνπ 

λφκνπ νξίδεη ζηελ παξ. 3 εδ. α΄, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 73 παξ. 1 

ηνπ λ. 4146/2013, φηη «Ο πξνβιεπφκελνο ζηελ παξάγξαθν 1 έιεγρνο λνκηκφηεηαο 

επί ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζπκβάζεσλ - παξνρήο ππεξεζηψλ - δηελεξγείηαη 

ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηνπο απφ Κιηκάθηα ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ 

(10.000.000) επξψ (ρσξίο ΦΠΑ)-».  

ΘΘ. Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπλάγεηαη φηη ζηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγνληαη πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο νη 

ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη 

ζπκβάζεηο εθπφλεζεο κειεηψλ, πνπ ζπλάπηνπλ νη ΟΣΑ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε, εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπο ρσξίο ΦΠΑ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ επξψ (VI Σκ. απνθ. 2485/2012). Σν 

φξην απηφ ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε ππνβιεζείζα πξνο 

έιεγρν ζχκβαζε αθνξά απηνηειέο έξγν ή ππνέξγν ε εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ 

εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην εθηέιεζεο πεξηζζφηεξσλ ππνέξγσλ (Ζ΄ Κιηκ. 

πξάμεηο 201/2012, 102/2010), θαζφζνλ ζθνπφο ηνπ λφκνπ είλαη αθξηβψο ε 



επηηάρπλζε ζηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ 

θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο πφξνπο ζπκβάζεσλ. Ελφςεη απηψλ νη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ζπκβάζεηο, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ 

ππνιείπεηαη ηνπ σο άλσ πνζνχ, δελ ππάγνληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρνηνπ 

Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

III. ηελ θξηλφκελε πεξίπησζε, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ απνδεηθλχνληαη ηα 

αθφινπζα: Με ηελ ΑΠ 169379/24.6.2011 απφθαζε ηνπ Εηδηθνχ Γξακκαηέα Τδάησλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ε πξάμε 

«Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ Δήκνπ ΥΥΥ» εληάρζεθε ζηνλ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο «02-Πξνζηαζία θαη Δηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ» ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ-Αεηθφξνο Αλάπηπμε». Η εθπφλεζε ηεο 

κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζηηο 

πεξηνρέο ΥΥΥ - ΥΥΥ - ΥΥΥ ΔΚ ΥΥΥ» ηνπ Δήκνπ ΥΥΥ, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 

77.824,47 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, απνηειεί, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ απφθαζε, ην 

πξψην απφ ηα ζπλνιηθά ηξία ππνέξγα ηεο σο άλσ πξάμεο. 

IV. Με ηα δεδνκέλα απηά θαη ελφςεη ηνπ φηη ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο 

επίκαρεο κειέηεο ππνιείπεηαη ηνπ νξίνπ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ επξψ ρσξίο ΦΠΑ, 

ην Κιηκάθην πξέπεη λα απέρεη ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλαδφρνπ. 

Για τοςρ λόγοςρ αςτούρ 

Απέρεη ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο «Μειέηεο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζηηο 
πεξηνρέο ΥΥΥ - ΥΥΥ - ΥΥΥ ΔΚ ΥΥΥ» ηνπ Δήκνπ ΥΥΥ. 

 


