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ΠΗΡΕ ΤΟ ¨ΟΚ¨ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Φως και μάλιστα «πράσινο» ανάβει στη δημοτική αρχή του Μωυσή Ελισάφ, η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει το
σχεδιασμό της για την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων οδοφωτισμού με
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λαμπτήρες led, με βάση την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 30 Οκτωβρίου.

Η Αποκεντρωμένη στον έλεγχο της προσφυγής που είχε καταθέσει η παράταξη του Θωμά
Μπέγκα κατά της 426/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών,
έκρινε πως δε συντρέχει λόγος ακυρότητας της επίμαχης απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής στις 13 Σεπτεμβρίου. Θυμίζουμε πως κατά πλειοψηφία, αποφασίσθηκε η
ακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών
σωμάτων τεχνολογίας LED», προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α. που είχε προκηρύξει
η προηγούμενη δημοτική αρχή εν μέσω θέρους.

Σύμφωνα με το καταληκτικό της απόφασης, «Συνακόλουθα, στην προκειμένη περίπτωση, η
υπό κρίση κατατεθείσα ενώπιον της Υπηρεσίας μας διοικητική προσφυγή κατ' άρθρο 227 ν.
3852/2010, δεν γίνεται τυπικά δεκτή και πρέπει να απορριφθεί ως απαραδέκτως
ασκηθείσα, καθώς λόγω της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (3.000.00,00 € με Φ.Π.Α.) ο εν
λόγω διαγωνισμός εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του
ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), που αποκλείει την άσκηση
διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων (όπως είναι οι αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών) ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, ενώ
καθόσον, το θεσπιζόμενο σύστημα παροχής έννομης προστασίας, κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σκοπεί στην προστασία όσων
ενδιαφέρονται να τους ανατεθούν οι συμβάσεις του ν. 4412/2016, έναντι της βλάβης την
οποία υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν από την πιθανολογούμενη, εκ μέρους της
αναθέτουσας αρχής, παράβαση των οικείων κανόνων που διέπουν τις διαγωνιστικές
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έχει παγίως κριθεί ότι ο περιορισμός των προσώπων που
δύνανται να προσφύγουν κατά μιας κανονιστικής πράξης, υπό την έννοια της θεμελίωσης
του εννόμου συμφέροντος είναι θεμιτός και επιβεβλημένος, μη προσκρούων στο άρθρο 6
της ΕΣΔΑ, καθόσον συνάδει στην εξασφάλιση αποτελεσματικής έννομης προστασίας κατά
το προδικαστικό στάδιο, αποτρέποντας την έναρξη προπετών διαδικασιών (ΑΕΠΠ αρ.
933_934/2018 σκ. 14)».
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