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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(ως προς τον αριθμό της απόφασης: 2975/2021 αντί του 2974/2021) 

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 822 
                     213 20 63 776 

 
Συνεδρίαση 67η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2975/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 31-12-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 1125737 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 31-12-2021 
 
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά περιφοράς, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-20). 
 
Το θέμα συζητείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι η προθεσμία άσκησης του 
ενδίκου μέσου λήγει στις 5-1-2022 

 
Θέμα 1ο  

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’αρ.60/2021 
Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
Τo αναπληρωματικό μέλος: 

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα έχει αντικατασταθεί από αναπληρωματικό 
μέλος.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Δέσποινα 
Βασάκη 
 

ΑΔΑ: 9Ρ8Υ7Λ7-ΞΟΨ



 2 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Με το υπ’αρ.1114017/28.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών - Τμήμα Προμηθειών διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η υπ’αρ.60/2021 Πράξη 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας 
ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια πιλοτικού συστήματος πρόγνωσης της 
υγείας ευπαθών ομάδων λόγω της πανδημίας COVID-19” συνολικού προϋπολογισμού 970.000 
ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
 
Η  ως άνω πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιδόθηκε στην Περιφέρεια Αττικής στις 20.12.2021 
και ως εκ τούτου η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Έβδομου 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου λήγει την 5η.01.2021. 
 
Έκρινε δε, ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την ανωτέρω σύμβαση για τους 
κάτωθι λόγους: 
1ον λόγω παραβίασης της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (αρ.18 και 45 
παρ.3 του ν4412//2016 και αρ.33 του ν.4279/20214) διότι: 
 
-Δεν παρατίθενται στις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων ούτε προκύπτουν από το 
φάκελο κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο, τα στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνεται η έκταση και το 
εύλογο της δημοσιονομικής επιβαρύνσεως του ελεγχόμενου φορέα. Συγκεκριμένα δεν 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία που έλαβε υπόψη η αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προσδιορίσει 
τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα (πχ. τυχόν συνταχθείσα μελέτη ή αλληλογραφία 
με τους δήμους) καθώς και στοιχεία που να δικαιολογούν το ύψος του προϋπολογισμού (πχ. τυχόν 
συνταχθείσα μελέτη, ενδεικτικές τιμές μονάδας προμηθευόμενος εξοπλισμού βάσει συγκριτικής 
έρευνας αγοράς κλπ).  
 
2ον λόγω παραβίασης της αρχής της αποτελεσματικότητας καθόσον δεν διασφαλίζεται η 
επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του προγράμματος διότι: 
 
-Δεν προκύπτει από το φάκελο του έργου το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και της 
Περιφέρειας Αττικής, ούτε αποδεικνύεται ότι η τελευταία έχει εξασφαλίσει τη διαβεβαίωση των 
Δήμων περί διάθεσης του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να παρακολουθεί μέσω 
των διατιθέμενων ταμπλετών τις ειδοποιήσεις έκτακτων συμβάντων και να προβαίνει στην 
αντιμετώπιση τους, λαμβάνοντας υπόψη  και το γεγονός ότι δεν διευκρινίζεται το χρονικό πλαίσιο 
απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού. 
 
3ον λόγω τεχνικής πλημμέλεια της τεχνικής προσφοράς της αναδόχου εταιρίας διότι: 
 
-Οι προσφερόμενες οθόνες και ταμπλέτες θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE ωστόσο από τα 
έγγραφα που συνοδεύουν την τεχνική προσφορά της αναδόχου, προκύπτει ότι αντί του εν λόγω 
πιστοποιητικού έχουν υποβληθεί οι από 15.02.21 και 14.06.21 δηλώσεις συμμόρφωσης για τις 
προσφερόμενες οθόνες και ταμπλέτες αντίστοιχα. Ως εκ τούτου μη νόμιμα έγινε δεκτή η προσφορά 
της εταιρίας που αναδείχθηκε ως ανάδοχος. 
 
Εν συνεχεία, η αρμόδια επίτροπος προέβη περαιτέρω σε επισημάνσεις επί του υποβληθέντος 
προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης. 
 
Επί των ανωτέρω αναφέρουμε τα εξής: 
 
Ο ν. 4412/2016 με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147) ορίζει στο άρθρο 18, με τίτλο «Αρχές 
εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων», ότι:  
«1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις 
και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, 
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της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος (…). Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό 
δημοσίων πόρων (…)». 
 
Στο άρθρο 45 του ίδιου νόμου, που φέρει τον τίτλο «Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας 
σύμβασης», ορίζεται ότι:  
«1. Οι αναθέτουσες αρχές καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. 2. Για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και σε 
ηλεκτρονική μορφή ειδικό «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης». 3. Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης 
συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιμέρους στάδια σύναψης της σύμβασης και 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης, β) τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης και την τεκμηρίωσή του, γ) (…)»  
 
Στο άρθρο 53 παρ. 2 περ. ε΄ και ια΄ ορίζονται τα εξής: « 
Τα έγγραφα της σύμβασης (…) περιέχουν ιδίως (…) ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης (…) ια) (…) την ποσότητα και την περιγραφή των (…) υπηρεσιών 
(…)».  
Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ερμηνευόμενων σύμφωνα με τις αρχές της 
οικονομικότητας και της διαφάνειας (βλ. άρθρο 33 περ. α΄ υποπερ. αα΄ και περ. γ΄ του ν. 
4270/2014, Α΄ 143), για να είναι νόμιμη η ανάθεση παροχής υπηρεσιών από αναθέτουσες αρχές,  
απαιτείται να προκύπτουν με σαφήνεια από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης το είδος και η 
ποσότητα των υπηρεσιών, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης και η τεκμηρίωσή 
της. Ειδικότερα, πρέπει να προκύπτουν  από το φάκελο της σύμβασης κατά τρόπο ειδικό και 
ορισμένο τα στοιχεία, στα οποία τεκμηριώνεται το μέγεθος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (π.χ. 
έρευνα αγοράς, συγκριτικά στοιχεία άλλων διαγωνισμών με συναφές αντικείμενο), ώστε να 
αιτιολογείται επαρκώς η έκταση της δημοσιονομικής επιβάρυνσης του φορέα. Στο πλαίσιο δε της 
ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης, η υποχρέωση σαφούς καθορισμού του είδους, της ποσότητας 
των υπηρεσιών και του τρόπου υπολογισμού και τεκμηρίωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
της σύμβασης, υφίσταται ανεξάρτητα από το αν η παροχή των υπηρεσιών ανατίθεται απευθείας ή 
κατόπιν ανοικτού ή πρόχειρου διαγωνισμού, ούτως ώστε να αποτρέπεται ο αυθαίρετος ορισμός 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης τους. Η έλλειψη των ως άνω στοιχείων καθιστά τη σχετική 
διαδικασία ανάθεσης και τις οικείες δαπάνες μη νόμιμες (πρβλ. Ε.Σ. πράξεις VII Τμ. Ελ. Συν. 20, 
37/2017). 
 
Η αρχή της αποτελεσματικότητας της δράσης της δημόσιας διοίκησης συνδέεται με την αρχή της 
χρήσης διοίκησης και με την ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
διογκούμενων. Η αρχή της αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης συνίσταται στην οικονομία 
του χρόνου και των μέσων, στην ευελιξία και την ταχύτητα, κατά την πραγμάτωση των δημόσιων 
πολιτικών και της δημόσιας αποστολής των οργάνων της δημόσιας διοίκησης. Προς την 
πραγμάτωση της αρχής αυτής κατευθύνονται και οι πολιτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μέσα 
από την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας στις δημόσιες υπηρεσίες. Η 
εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ελληνική δημόσια διοίκηση ενισχύει τη διαφάνεια 
και τη φανερή δράση της, ενώ διευκολύνει την πρόσβαση του πολίτη στις αρμόδιες υπηρεσίες με 
αποτέλεσμα την ταχύτερη και ουσιαστικότερη πραγμάτωση των δικαιωμάτων του. 
 
Αντικείμενο της επίμαχης σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός προγράμματος στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης προς τους ευάλωτους πολίτες της Περιφέρειας 
Αττικής, δεδομένων μάλιστα, των ελλείψεων της Κεντρικής Διοίκησης σε επαρκείς θεσμούς 
κοινωνικής φροντίδας - ιδίως σε σύγκριση με τους αντίστοιχους στις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω των αντικειμενικών αυτών ελλείψεων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη 
δυνατότητα να αναλάβει και να υλοποιήσει προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, 
ανάγκη που καταστάθηκε περισσότερο επείγουσα λόγω της πανδημίας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε να υλοποιήσει το επίμαχο πρόγραμμα με 
σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση της υγείας ευπαθών  ομάδων και αντιμετώπισης των προσκλήσεων 
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διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων όπως επιδημιών/πανδημιών σε επίπεδο συνεργασίας Δήμου 
και Περιφέρειας και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Αττικής και 30 δήμων της και με  αρχική 
συμμετοχή 200 ωφελούμενων από κάθε δήμο. 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν: 
1. Στην παρακολούθηση στατιστικών υγείας ευπαθών ομάδων και περιπτώσεων υπό περιορισμό 
2. Συνολική εικόνα δεδομένων ανά δήμο όλων των ωφελούμενων της πλατφόρμας 
3. Περαιτέρω ανάλυση δεδομένων για λήψη αποφάσεων 
4. Χρήσιμες ειδοποιήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων υπό περιορισμό και 
5. Αποτελεσματική ιχνηλάτηση επαφών 
 
Πέραν του ότι από τον φάκελο του διαγωνισμού προκύπτει ότι τα απαραίτητα στοιχεία για την 
δικαιολόγηση της έκτασης και του εύλογου της δημοσιονομικής δαπάνης παρατίθενται επαρκώς, η  
έκταση της πανδημίας του COVID-19 και η έκρηξη του αριθμού των κρουσμάτων καθιστούν 
απαραίτητη και κοινωνικά επιβεβλημένη την ανάληψη της ανωτέρω δράσης εκ μέρους της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
Περαιτέρω, τα στοιχεία που επικαλείται η πράξη με αριθμό 60/2021 δεν συντείνουν στην 
διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθόσον εμπίπτουν στην διακριτική ευχέρεια 
της διοίκησης να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος, ήτοι 
τον αριθμό των ωφελούμενων, το ύψος του προϋπολογισμού κλπ. 
 
Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατό κατά την επανεξέταση της υπόθεση από το αρμόδιο Τμήμα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου  είναι δυνατή η κατάθεση νέων στοιχείων τα οποία δεν  είχαν υποβληθεί 
ενώπιον του Κλιμακίου (βλ. Ελ.Συν.22/2018 ΝΟΜΟΣ). 
 
Ως εκ τούτου προκύπτει ότι υφίστανται βάσιμοι λόγοι άσκησης ένδικου μέσου κατά της 
υπ’αρ.60/2021 Πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίoυ (πλάνη περί τα πράγματα). 
Κατόπιν αυτού εισηγούμαστε την άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ζ Τμήμα αυτού έως 
την 5η.01.2022. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’αρ.60/2021 Πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίoυ, και  συγκεκριμένα την άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ζ Τμήματος  αυτού 
έως την 5η.01.2022. 
 

➢ Τα τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό κ. Αγγέλης Σπυρίδων  καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη 
Άννα καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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