Ε΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ 147/2021
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Θεολογία Γναρδέλλη,
Σύμβουλο, και τα μέλη Κωνσταντίνο Δήμου και Αντώνιο Φρούντα, Παρέδρους.
Συνήλθε στις 22 Φεβρουαρίου και στις 8 Μαρτίου 2021, προκειμένου να ελέγξει
τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του
έργου του Δήμου Κρωπίας Αττικής «Βελτίωση – Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης
Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας (3 Ζώνες)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.241.935,49
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 24% (συμβατικού τιμήματος 4.585.344,28 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
24%). Ο φάκελος με τα στοιχεία της υπόθεσης υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο
στις 11.2.2021 (αριθ. πρωτ. ΕλΣ 6880), με το 2496/11.2.2021 έγγραφο του
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του ως άνω Δήμου.
Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Αντωνίου Φρούντα.
Σκέφθηκε κατά τον νόμο και
Αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Από τις διατάξεις των άρθρων 324 και 326 παρ. 1 του ν.4700/2020 συνάγεται
ότι, στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων εκτέλεσης
δημόσιων έργων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των
νομικών τους προσώπων, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να υποβάλει στο αρμόδιο
Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου πλήρη φάκελο με όλα τα έγγραφα και στοιχεία της
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και κατάρτισης της σχετικής σύμβασης, πριν από τη
σύναψή της. Αν ο υποβληθείς φάκελος δεν είναι πλήρης ή κρίνεται απαραίτητη για τη
διαμόρφωση ασφαλούς κρίσης η προσκόμιση και άλλων συμπληρωματικών στοιχείων,
το Κλιμάκιο εκδίδει αναβλητική Πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η ενδεικτικά τασσόμενη
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τριακονθήμερη προθεσμία, που προβλέπεται από τις ως άνω διατάξεις για την
ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας, διακόπτεται και αρχίζει εκ νέου από την
υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο των ελλειπόντων στοιχείων (πρβλ. Ε΄ Κλ. 462/2019,
22, 16/2018, 257, 111/2017, 75, 321, 349/2013, 437/2012).
2. Στην κρινόμενη υπόθεση, το Κλιμάκιο διαπιστώνει ότι δεν έχει υποβληθεί
ενώπιόν του απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία ελέγχθηκε
η νομιμότητα της 210/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας,
η οποία επικύρωσε το από 23.9.2020 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του
ελεγχόμενου έργου. Το στοιχείο αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διενεργηθεί ο
προβλεπόμενος από τις ανωτέρω διατάξεις έλεγχος νομιμότητας του ελεγχόμενου
σχεδίου σύμβασης.
3. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι πρέπει να αναβάλει την
οριστική του κρίση, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προσκομίσει το ανωτέρω
απαραίτητο για την άσκηση του ελέγχου στοιχείο.
Για τους λόγους αυτούς
Αναβάλλει την έκδοση οριστικής Πράξης επί της νομιμότητας του σχεδίου
σύμβασης του έργου του Δήμου Κρωπίας Αττικής «Βελτίωση – Αντικατάσταση
Δικτύου Ύδρευσης Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας (3 Ζώνες)». Και
Διατάσσει τη συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου με το αναφερόμενο στο
σκεπτικό (σκ. 3) της παρούσας Πράξης στοιχείο.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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