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Αμοιβή σε εταιρεία για «προετοιμασία και κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια ευρωπαϊκών

ανταγωνιστικών προγραμμάτων». Μη νόμιμη δαπάνη διότι οι ανατεθείσες εργασίες δεν έχουν εξειδικευμένο χαρακτήρα αλλά ανάγονται στις αρμοδιότητες της

Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου. Περαιτέρω, στον Ο.Ε.Υ. προβλέπονται θέσεις προσωπικού ΠΕ και ΤΕ καθώς και ειδικές θέσεις

συμβούλων και συνεργατών, ήτοι προσωπικού που είναι σε θέση να προσεγγίσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το Δήμο και να

αξιοποιήσει τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να εξασφαλισθεί η συμμετοχή του Δήμου σε αυτά. Για τις εργασίες, δε, αυτές δεν απαιτούνται αυξημένα προσόντα ή

ειδικές γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΑΞΗ 294/2017

 

Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του, Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τους Ιωάννη Νταλαχάνη, Πάρεδρο και Ανδρέα Σώκο (εισηγητή), Εισηγητή.

Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συνήλθε στο Κατάστημά του στις 5 Δεκεμβρίου 2017, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθεί το 295, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό

ένταλμα πληρωμής του Δήμου XXX.

 

Αφού έλαβε υπόψη

 

Τη 255/8.11.2017 έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Νικητάκη, σύμφωνα με την οποία το ως

άνω χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

 

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

 

1. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό XXX αρνήθηκε, με την 59/29.9.2017 πράξη της, να θεωρήσει το άνω αναφερόμενο

χρηματικό ένταλμα, ποσού 5.000,00 ευρώ, που αφορά σε αμοιβή της εταιρείας «XXX» ενόψει εν μέρει εκτέλεσης της σύμβασης για

«προετοιμασία και κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια των ευρωπαϊκών

ανταγωνιστικών προγραμμάτων LIFE, CBC Black Sea Basin, Interreg Europe», συνολικού ποσού 19.800,00 ευρώ με ΦΠΑ. Ως αιτιολογία για την

άρνησή της πρόβαλε ότι α) η παροχή των ως άνω μη εξειδικευμένων υπηρεσιών εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου



4/7/2018 Πράξη 294/2017 Κλι μ. Τμ. 7 – ΔήμοςNet

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-2942017-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC-%CF%84%CE%BC-7/ 2/5

και β) δεν προσδιορίζεται σαφώς από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά το είδος, η ποσότητα και ο τρόπος υπολογισμού της

προϋπολογιζόμενης δαπάνης των προς ανάθεση υπηρεσιών. Ο Δήμος επανυπέβαλε για θεώρηση το ως άνω χρηματικό ένταλμα, υποστηρίζοντας

τη νομιμότητα της δαπάνης. Η Επίτροπος όμως ενέμεινε στην άρνησή της με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας

νομίμως απευθύνεται, με την από 27.10.2017 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο.

 

2. Σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας (άρθρο 33 περ. α΄ υποπερ. αα΄ του ν. 4270/2014, Α΄ 143), μερικότερης εκδήλωσης της γενικής

αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των δήμων με την κατά το δυνατόν ελάχιστη

επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους, υπηρεσίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων τους δεν επιτρέπεται να ανατίθενται

σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έναντι αμοιβής ανάθεση τέτοιων υπηρεσιών σε τρίτους, όταν η διεκπεραίωσή τους απαιτεί

εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία που δεν διαθέτει το υπηρετούν προσωπικό (Ε.Σ. Πράξ. VII Τμ. 93/2013, 8/2012, ΚΠΕΔVII Τμ. 89,

246/2016) ή όταν αποδεικνύεται ότι, μολονότι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις η σύσταση και λειτουργία αρμόδιας για την

εκτέλεση των επίμαχων εργασιών υπηρεσίας, αυτή δεν έχει στελεχωθεί με το προβλεπόμενο προσωπικό άνευ υπαιτιότητας του ενδιαφερόμενου

φορέα (Ε.Σ. ΚΠΕΔVII Τμ. 238/2017, 89, 246, 364/2016, 136/2015, 74/2014, 23/2013, 101/ 2012, πρβλ. Πράξ. VII Τμ. 60/2011, 119/2013).

 

3. Περαιτέρω, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου XXX, που εγκρίθηκε με την XXX απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης XXX (Β΄ XXX), προβλέπει στο άρθρο 14 ότι η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι

αρμόδια για την υποστήριξη του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στη Διεύθυνση αυτή υπάγεται και Τμήμα Προγραμματισμού, Απασχόλησης και δια βίου μάθησης, με αρμοδιότητες τη διερεύνηση και ενημέρωση

των οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ε.Ε. και προγράμματα της Ε.Ε. (υποπερ. 9 περ. α΄ του άρθρου 14), καθώς και τη διενέργεια των

διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και

τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (υποπερ. 11 περ. α΄ του άρθρου 14).

Συναφώς, στο άρθρο 24 ορίζεται ότι όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με την ως άνω Διεύθυνση κατά το σχεδιασμό και την

παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των ετήσιων προγραμ-μάτων και γενικά των προγραμμάτων δράσης του Δήμου (παρ. 7)

και με απόφαση του Δημάρχου είναι δυνατή η συγκρότηση ομάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες

διοικητικές ενότητες του Δήμου, καθώς και ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος (παρ. 9). Τέλος, στη Διεύθυνση αυτή είναι τοποθετημένοι

ένας υπάλληλος ειδικότητας  Π.Ε. 1 - Διοικητικού, δύο υπάλληλοι με ειδικότητες Π.Ε. 11 - Πληροφορικής και Π.Ε. 1 - Διοικητικών

(Οικονομολόγοι) και δύο υπάλληλοι με ειδικότητες  Π.Ε. 9 - Γεωπόνων και Τ.Ε. 13 – Τεχνολόγων Γεωπονίας (βλ. την από 9.5.2017 βεβαίωση

της Δ/νσης Προγραμματισμού Καινοτομίας και Ανάπτυξης).
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4. Επιπλέον, στο άρθρο 53 παρ. 2 περ. ε΄ και ια΄ του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ορίζεται ότι «Τα έγγραφα της σύμβασης (…) περιέχουν ιδίως (…)

ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης (…) την ποσότητα και την περιγραφή των (…) υπηρεσιών (…)». Κατά τη διάταξη

αυτή, ερμηνευόμενη σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, για να είναι νόμιμη η ανάθεση παροχής υπηρεσιών από δήμο (άρθρο 2 παρ. 1

υποπαρ. 1 περ. α΄ του ν. 4412/ 2016) σε τρίτο πρόσωπο απαιτείται να προκύπτουν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης το είδος και η

ποσότητα των ανατιθέμενων υπηρεσιών όπως και ο τρόπος υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης τους. Ειδικότερα, προκειμένου να

καταστεί εφικτός ο έλεγχος του τρόπου υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και κατ’ επέκταση της νόμιμης διάθεσης του δημοτικού

χρήματος, θα πρέπει να εκτίθενται στα έγγραφα της σύμβασης όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία έλαβε υπόψη ο δήμος για τον προσδιορισμό της.

Η έλλειψη των ως άνω στοιχείων καθιστά τη σχετική διαδικασία και τις οικείες δαπάνες μη νόμιμες (Ε.Σ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ.151/2017, πρβλ.

ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 168, 23/2017).

 

5. Στην υπό κρίση υπόθεση προκύπτουν τα εξής: Με την 121/16.5.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου XXX εγκρίθηκε η

ανάληψη υποχρέωσης και διατέθηκε πίστωση ποσού 20.000,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, για την εκτέλεση,

με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη, της «Προετοιμασίας και κατάθεσης φακέλου υποψηφιότητας του δήμου για υποβολή προτάσεων

χρηματοδότησης στα πλαίσια των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων LIFE, CBC Black Sea Basin, Interreg Europe». Σύμφωνα με τη

44/2017 (αρ. πρωτ. 19648/10.5.2017) μελέτη - τεχνική περιγραφή, η υπό ανάθεση εργασία περιλαμβάνει τη συμμετοχή, με την υποβολή

προτάσεων, στις κάτωθι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας, με σκοπό την εκμετάλλευση των Κοινοτικών

χρηματοδοτικών εργαλείων: Α. Κοινοτική πρωτοβουλία LIFE 2014 – 2020, η οποία συναπαρτίζεται από δύο υποπρογράμματα, αφενός για το

Περιβάλλον και αφετέρου για τη Δράση για το Κλίμα (κλιματική αλλαγή). Στο πλαίσιο του πρώτου υποπρογράμματος, και στον επιμέρους άξονα

αυτού «περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων» ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποβολή πρότασης με αντικείμενο τη διαχείριση των

οργανικών αποβλήτων του Δήμου, προτείνοντας νέους τρόπους διαχείρισης και αξιοποίησης καθώς και οδηγίες προς τους πολίτες για την ορθή

διαχείρισή τους. Ως παραδοτέα ορίζονται ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του

προγράμματος, η χρηματοοικονομική ανάλυσή του, η μελέτη βιωσιμότητάς του, η έρευνα για εξεύρεση υποστηρικτικών φορέων της πρότασης

και ο προσδιορισμός δεικτών αποτελέσματος έργου με στόχο την κάλυψη των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων. Β. Πρόγραμμα

Διασυνοριακής Συνεργασίας Black Sea Basin 2014 – 2020, το οποίο περιλαμβάνει τη συνεργασία χωρών της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας σε

δύο θεματικές προτεραιότητες 1. υποστήριξη των επιχειρήσεων και της επιχει-ρηματικότητας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και 2.

υποστήριξη της συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και κοινές δράσεις για τη μείωση των αποβλήτων στη Μαύρη Θάλασσα. Στο

πλαίσιο της 2ης θεματικής προτεραιότητας η ανάδοχος αναλαμβάνει την υποβολή πρότασης με τίτλο «Marine habitats» και αντικείμενο ένα

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των ακτών για τον έλεγχο της διάβρωσής τους και την προστασία σημαντικών φυσικών πόρων. Ως
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παραδοτέα ορίζονται η υποστήριξη στη σύνταξη και υποβολή πρότασης μέσω της εξασφάλισης της διασυνοριακότητάς της, η συμμετοχή

φορέων που έχουν σχέση με τις προτεραιότητες της πρόσκλησης,   η μελέτη βιωσιμότητας των δράσεων του έργου και των αποτελεσμάτων 

του, η εξασφάλιση συνεργειών και συμπληρωματικότητας με άλλες στρατηγικές/ πρωτοβουλίες/δράσεις. Γ. Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής

Συνεργασίας INTERREG EUROPE. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η υποστήριξη τοπικών φορέων στους άξονες έρευνα και καινοτομία,

ανταγωνιστικότητα    των ΜΜΕ, οικονομία χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, περιβάλλον και αποτελεσματικότητα ενεργειακών

πόρων. Η πρόταση που θα υποβληθεί σχετίζεται με τους άξονες αυτούς και συγκεκριμένα αφορά στην έρευνα, σχεδιασμό και εγκατάσταση

συστημάτων επιλεκτικής διαλογής υπολειμμάτων τροφών από ξενοδοχεία, εστιατόρια, χώρους εστίασης, super market και λαϊκές αγορές με

στόχο την επανάχρησή τους, την επίτευξη οικονομιών για το Δήμο και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το σχετικό

παραδοτέο περιλαμβάνει προσδιορισμό της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, χρηματοοικονομική ανάλυσή του, μελέτη βιωσιμότητάς του,

προσδιο-ρισμό δεικτών αποτελέσματος αυτού με στόχο την κάλυψη των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων και προσδιορισμό των

ωφελούμενων από το έργο. Στην ίδια 44/2017 μελέτη - τεχνική περιγραφή αναφέρεται ότι η ομάδα έργου πρέπει να αποτελείται από 3 άτομα

τουλάχιστον με 5ετή εμπειρία σε σχετικά προγράμματα. Συναφώς, σύμφωνα με τη συνημμένη ανάλυση κόστους του ενδεικτικού

προϋπολογισμού του έργου, συνολικού ποσού 20.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, για το πρώτο παραδοτέο (LIFE 2014 – 2020) απαιτείται η εργασία ενός

υπευθύνου/επικεφαλής της ομάδας, ειδικότητας οικονομολόγου ή μηχανικού χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, για 3

μήνες με κόστος ανθρωπομήνα 1.400,00 ευρώ και 2 μελών της ομάδας, με εμπειρία σε σχετικά προγράμματα, για 4,2 μήνες με κόστος

ανθρωπομήνα 1.000,00 ευρώ, το συνολικό δε κόστος ανέρχεται στα 8.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Ομοίως για το δεύτερο παραδοτέο (Black Sea

Basin 2014 – 2020) ο επικεφαλής της ομάδας, ίδιας με ως άνω επιστημονικής εξειδίκευσης, απαιτείται να εργαστεί για 1 μήνα με κόστος

1.400,00 ευρώ, η τριμελής δε ομάδα για 3,6 μήνες με κόστος ανθρωπομήνα 1.000,00 ευρώ, το συνολικό δε κόστος ανέρχεται στα 5.000,00

ευρώ με ΦΠΑ. Για το τρίτο παραδοτέο (INTERREG EUROPE) ο επικεφαλής της ομάδας, ίδιας επιστημονικής εξειδίκευσης, πρόκειται να εργαστεί

για 3 μήνες με κόστος ανθρωπομήνα 1.400,00 ευρώ, η διμελής ομάδα για 2,8 μήνες με κόστος ανθρωπομήνα 1.000,00 ευρώ, το συνολικό δε

κόστος ανέρχεται στα 7.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Στη συνέχεια, μετά την πρόσκληση του Δήμου σε τρεις υποψήφιους αναδόχους, με την

2373/26.5.2017 απόφαση του Δημάρχου εγκρίθηκε η ως άνω μελέτη και ανατέθηκε απευθείας η εργασία στην εταιρεία «XXX», υπεγράφη δε η

σύμβαση 22875/26.5.2017, ποσού 19.800,00 ευρώ με ΦΠΑ. Μετά την προσήκουσα εκτέλεση μέρους της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το από

6.6.2017 πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, εκδόθηκε για την εξόφληση του δεύτερου παραδοτέου το

ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

 

6. Με αυτά τα δεδομένα η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι οι ανατεθείσες εργασίες, που συνίστανται στην υποβολή προτάσεων

περιεχομένου περιβαλλοντικού, χρηματοοικονομικού και διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε ο Δήμος να

ενταχθεί σε αυτά και να εκμεταλλευτεί τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν έχουν εξειδικευμένο χαρακτήρα αλλά ανάγονται στις
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αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου. Περαιτέρω, στον Οργανισμό του Δήμου

προβλέπονται θέσεις προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και ειδικές θέσεις συμβούλων και συνεργατών,

προσωπικού δηλαδή που, στο πλαίσιο της επαγγελματικής εμπειρίας και των σπουδών του, είναι σε θέση να προσεγγίσει τα ευρωπαϊκά

προγράμματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το Δήμο και να αξιοποιήσει τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να εξασφαλισθεί η συμμετοχή του

Δήμου σε αυτά. Για τις εργασίες δε αυτές δεν απαιτούνται αυξημένα προσόντα ή ειδικές γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο

(πρβλ. ΚΠΕΔ στο VII Tμ. 355/2016, 384/2013, 25/2012). Ακολούθως, πρέπει να απορριφθεί ο ισχυρισμός του Δήμου περί έλλειψης προσωπικού,

καθώς στην αρμόδια Διεύθυνση υπηρετούν 5 υπάλληλοι που μπορούν να συνεπικουρούνται και από άλλους υπαλλήλους ή από Ομάδες Εργασίας

που συγκροτούνται για αυτό το σκοπό με απόφαση του Δημάρχου (άρθρο 24 του Ο.Ε.Υ.) και στην Τεχνική Έκθεση των ανατεθεισών εργασιών

ρητά προβλέπεται ότι αρκούν τρία άτομα για τη διεκπεραίωσή τους. Τέλος, στην οικεία Τεχνική Έκθεση αναφέρονται τα άτομα που απαιτούνται

για την προετοιμασία υποβολής φακέλου για καθένα των τριών προγραμμάτων, ο προβλεπόμενος χρόνος εργασίας αυτών σε ανθρωπομήνες

και το κόστος κάθε ανθρωπομήνα, ανάλογα με την ειδικότητα και τα καθήκοντα εκάστου των απασχολουμένων και ο σχετικός λόγος

διαφωνίας πρέπει να απορριφθεί.

 

7. Μετά από αυτά, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.

 

Για τους λόγους αυτούς

 

Αποφαίνεται ότι το 295, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου XXX, ποσού 5.000,00 ευρώ, δεν πρέπει να

θεωρηθεί.


