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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Έχοντας  υπόψη: 
1. Τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και 

της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης».
2. Τις   διατάξεις   του  άρθρου   24  του  Π.Δ  142/2010  «Οργανισμός   της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας –Θράκης».
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΚΔΚ).
4. Τις   αριθ.  74895/60/30-12-2010  και  5370/15/02-02-11  εγκυκλίους   του   Υπ. 

Εσωτ/κών, Αποκέντρωσης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.
5. Την  αριθμ.  289/17  απόφαση   του  δημοτικού  συμβουλίου  του  δήμου 

Αλεξανδρούπολης. 
6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 του 28Α του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015).
7. Την αριθ.14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό του Συντονιστή  της Α.Δ.Μ.Θ.
8. Την  αριθμ.  35748/30-05-2017  (ΦΕΚ  1971  τ΄β/07-06-2017)  απόφαση  του 

Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  περί  “Ανάθεση 
άσκησης  αρμοδιοτήτων  σε  οργανικές  μονάδες  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας  -  Θράκης  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  πράξεων  και 
εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης»

   
           επειδή, 
        Στις διατάξεις του 100 του Ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι “1 .α. Για τη μελέτη και  
εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή  
υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές  
Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας και η Ενωση Περιφερειών, τα νομικά  
πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου,  τα  οποία  συνιστούν  ή  στα  οποία  συμμετέχουν  οι  
προαναφερόμενοι  φορείς,  καθώς και  Ν.Π.Ι.Δ.  στα  οποία  συμμετέχουν  ή  συνιστούν  η  
Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας και η Ενωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις  
ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  
τα  δημοτικά  και  περιφερειακά  ιδρύματα,  καθώς  και  κοινωφελή  ιδρύματα  και  
κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται  
και  τα  τεχνολογικά  εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  μπορούν  να  συνάπτουν  προγραμματικές  
συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6  
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του  άρθρου  1  του  ν.  1256/1982,  μεμονωμένα  ή  από  κοινού.  Στις  προγραμματικές  
συμβάσεις,  που  μετέχει  το  Δημόσιο,  μπορεί  να  εκπροσωπείται  και  από  τον  Γενικό  
Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  στην  οποία  εκτελείται  η  προγραμματική  
σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του  
Ελεγκτικού  Συνεδρίου  σύμφωνα  με  τη  σχετική  νομοθεσία.  β.  Στις  Προγραμματικές  
Συμβάσεις  επιτρέπεται  και  η  συμμετοχή  επιχειρήσεων  των  Ο.Τ.Α.,  σύμφωνα  με  την  
κείμενη νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε νομική  
μορφή  και  αν  λειτουργούν,  των  Περιφερειακών  Ταμείων  Ανάπτυξης,  επιμελητηρίων,  
επιστημονικών  φορέων  δημοσίου  δικαίου,  Ερευνητικών  Πανεπιστημιακών  Ινστιτούτων  
(Ε.Π.Ι.),  συνεταιρισμών,  ενώσεων  συνεταιρισμών  και  εργοδοτικών  και  
εργατούπαλληλικών  ενώσεων.  (...)  2.α.  Στις  Προγραμματικές  Συμβάσεις  απαραίτητα  
ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των  
έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα  
και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης,  
οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις  
και η διάρκεια της σύμβασης. Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής  
της  και  οι  Αρμοδιότητες  του,  καθώς  και  ρήτρες  σε  βάρος  του  συμβαλλομένου  που  
παραβαίνει  τους  όρους  της  προγραμματικής  σύμβασης.  β.  Με  την  προγραμματική  
σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση,  
εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση του,  
εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. (...) 4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών  
συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των  
συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του  
ενός  συμβαλλομένου  στον  άλλον,  καθώς  και  η  παραχώρηση  της  χρήσης  ακινήτων,  
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων. (...)”.
        Ο σκοπός σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων πρέπει σύμφωνα με το άρθρο  
100 του Ν.3852/2010 να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και να μην μπορεί ειδικά σε ό,τι  
αφορά  τις  υπηρεσίες  να  παρασχεθεί  με  άλλο  τρόπο  εκτός  της  σύναψης  της  οικείας  
προγραμματικής σύμβασης (ΕΣ Πράξεις VI Τμήματος 289/2012, 2227/2011, 2226/2011,  
Πράξεις  VII  Τμήματος  171/2010,  78/2008,  63/2008,  205/2007,  304/2006   βλ.  και  
εισηγητική έκθεση Ν.1416/1984, με τον οποίο εισήχθη ο θεσμός των προγραμματικών  
συμβάσεων  στο  ελληνικό  δίκαιο).  Περαιτέρω,  δεν  μπορεί  να  αποτελέσει  περιεχόμενο  
προγραμματικής σύμβασης η απλή ανάθεση έργου ή εργασίας από τον ένα συμβαλλόμενο  
φορέα στον άλλο, ώστε ο αντισυμβαλλόμενος φορέας να επέχει απλώς θέση αναδόχου  
εκτέλεσης  του  έργου  ή  της  εργασίας.  (Γν  ΝΣΚ  163/2010,  269/2007,  445/2003,  
638/1992). 
    Οι  προγραμματικές  συμβάσεις  είναι  συμφωνίες  που  σκοπό  έχουν  τη  σύμπραξη  
δημόσιων  φορέων  για  την  εκτέλεση  έργων  και  παροχή  υπηρεσιών  με  αναπτυξιακό  
χαρακτήρα,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  σκοπός  των  υπηρεσιών  δεν  είναι  δυνατό  να  
επιτευχθεί με άλλο μέσο, ώστε να μη μετατρέπεται ο θεσμός σε εργαλείο παράκαμψης  
των κειμένων διατάξεων (ΕΣ Τμ. VI 4141, 26/2013, 1380, 289, 28/2012). Στο πλαίσιο  
αυτό οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει  
οι οποίες αλληλοσυμπληρούμενες τελούν σε αναλογία μεταξύ τους (ΕΣ Τμ. Μείζ. Επτ.  
Σύνθ.  2769,  2770/2011,  Τμ.  VI  607/2012),  συνεπώς  εκκινούν  από  κοινή  αφετηρία  
συμπράττοντας  κατά  το  δυνατό  ισόρροπα  για  την  υλοποίηση  του  συμβατικού  
αντικειμένου, χωρίς η χρηματική μετακίνηση από τον ένα φορέα στον άλλο να έχει το  
χαρακτήρα  ανταλλάγματος,  όπως  στις  από  επαχθή  αιτία  αμφοτεροβαρείς  δημόσιες  
συμβάσεις,  αφού  οι  περιουσιακές  μετακινήσεις  περιορίζονται  στην  κάλυψη  των  
απαραίτητων  δαπανών  για  την  υλοποίηση  του  συμβατικού  αντικειμένου  (ΕΣ  Ζ΄Κλ.  2,  
3/2014, 207, 165/2013).
      Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκκινούν από την ίδια αφετηρία συμφερόντων για την  
εκτέλεση κοινής αποστολής  όπως απαιτεί το άρθρο 100 του ν.3852/10 άλλα το ένα ως  
αναθέτουσα αρχή που επιδιώκει εκτέλεσης υπηρεσίας εκ μέρους του άλλου όταν στον  
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προϋπολογισμό  της  προγραμματικής  σύμβασης  περιλαμβάνεται  Φόρος  Προστιθέμενης  
Αξίας  (ΦΠΑ)  ο  οποίος  προβλέπεται  μόνο  στις  εξ  επαχθούς  συμβάσεις   παροχής  
υπηρεσιών, όχι όμως στις προγραμματικές συμβάσεις (Πράξη 17/2017, VII Τμήματος του 
Ε.Σ.).  
          Στο προοίμιο  της υπό κρίσης σύμβασης αναφέρεται “....Οι προς μελέτη ημικόμβοι  
βρίσκονται επί του άξονα της Εγνατίας Οδού και συνδέουν  αυτήν με το τοπικό δίκτυο. 
Επί  του  εν  λόγω  άξονα η  «Εγνατία  Οδός  Α.Ε.»  ασκεί κατά  απόλυτη 
αποκλειστικότητα την αρμοδιότητα μελέτης και κατασκευής έργων....”
           Στο άρθρο 1  της υπό κρίσης σύμβασης όπου περιγράφονται  το συμβατικό  
αντικείμενο αναφέρεται “Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί  
η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για να καταστεί μελετητικά ώριμη η κατασκευή 
τριών  (3)  νέων  ημικόμβων  στην  Εγνατία  Οδό  και  συγκεκριμένα  των  ημικόμβων 
Δικέλλων,  Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και Πυλαίας – Φερών, με τη συγκρότηση 
ολοκληρωμένου Φακέλου Έργου σε επίπεδο Τευχών Δημοπράτησης....Στο πλαίσιο των 
ανωτέρω, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», ως Φορέας Υλοποίησης,  αναλαμβάνει την εκπόνηση 
των απαιτούμενων μελετών....Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για 
τους  σκοπούς  της  παρούσας  σύμβασης,  ο  Φορέας  Υλοποίησης  αναλαμβάνει  να 
εκτελέσει  τις  παρακάτω  ενέργειες  (ενδεικτικά):  1.  Ωρίμανση  του  Έργου  (έλεγχος 
πληρότητας, θεώρηση & σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων 
και  εγκρίσεων).  2.  Οργάνωση  και  σχεδιασμό  υλοποίησης.  3.  Σύνταξη  ή/και 
Επικαιροποίηση  διακηρύξεων.  4.  Διενέργεια  διαδικασιών  ανάθεσης  και  επιλογής 
αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 5. Υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων με Αναδόχους – μελετητές. 6. Διαχείριση, επίβλεψη και παρακολούθηση 
της υλοποίησης του Έργου. 7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου. 8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του 
(στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή). 9. Πλήρη τεχνική 
και οικονομική τεκμηρίωση στο τέλος του Έργου στο φορέα χρηματοδότησής του. Ο 
Φορέας  Υλοποίησης,  στις  περιπτώσεις  δημοσίων  συμβάσεων  τεχνικών  έργων  και 
μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα 
της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται 
στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι 
ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό της «Εγνατία  Οδός 
Α.Ε.», η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.” 
       Στο άρθρο 2  της υπό κρίσης σύμβασης όπου περιγράφονται τα  δικαιώματα και  
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων αναφέρεται “Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνει:  
Την χρηματοδότηση του έργου στο σύνολό του από πόρους την υποχρέωση εξεύρεσης 
των οποίων αναλαμβάνει πλήρως.....”.     
         Στο άρθρο 4  της υπό κρίσης σύμβασης όπου περιγράφονται τα χρηματικά ποσά και  
οι  πόροι  της  σύμβασης  αναφέρεται  “Το  κόστος  (της  μελέτης  ή  του  έργου)  
προϋπολογίζεται  στο  ποσό  των  τετρακοσίων  πέντε  χιλιάδων  (405.000€)  ευρώ  προ 
Φ.Π.Α., αλλά συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που θα καταβληθεί για την κάλυψη 
των δαπανών της Εντολοδόχου (5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των μελετών). 
Το  ποσό  αυτό  μπορεί  να  αναπροσαρμοσθεί  σύμφωνα  με  υποδείξεις  της  Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αλεξανδρούπολης....”.
          Το αριθμ. 36407/22-08-2019 απαντητικό έγγραφο του  δήμου Αλεξανδρούπολης 
περιλαμβάνεται πινάκα   που περιέχει το ποσό της αμοιβής της  «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
προ ΦΠΑ. 
         Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με το προαναφερόμενα άρθρα  και το  
προοίμιο  αυτής  είναι  μη  νόμιμη  διότι  αποτελεί  κατ'  ορθό  νομικό  χαρακτηρισμό  εξ  
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επαχθούς αιτία σύμβαση παροχής υπηρεσιών και απευθείας ανάθεση υπηρεσιών, καθότι  
οι  συμβαλλόμενοι  δεν  συμπράττουν  ισόρροπα  για  την  υλοποίηση  του  συμβατικού  
αντικειμένου,  αλλά  ο  δήμος Αλεξανδρούπολης   απλώς αναθέτει  στην  «Εγνατία  Οδός 
Α.Ε.» την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου καταβάλλοντας το συμφωνηθέν ποσό με  
δυνατότητα  αναπροσαρμογής  του  για  την  προσφερόμενη  υπηρεσία  και  επιπλέον  
καταβάλει το κόστος της μελέτης ή του έργου με δυνατότητα αναπροσαρμογής του που  
κατά απόλυτη αποκλειστικότητα ανήκει στην αρμοδιότητα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και  
όχι στον δήμο Αλεξανδρούπολης. 

 Αποφασίζουμε

Ακυρώνουμε την αριθμ.  289/17 απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου του δήμου 
Αλεξανδρούπολης  αναφορικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και  
σχεδίου της, μεταξύ του δήμου Αλεξανδρούπολης και της ανώνυμης εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ»  Α.Ε.,  για  την  εκπόνηση  των  μελετών  για  την  κατασκευή  των  ημικόμβων 
Δικέλλων,  Νοσοκομείου  Αλεξανδρούπολης  &  Πυλαίας  Φερών, για  τους  λόγους  που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός (1) ενός μηνός  από την 
κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου  152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει 
στην οδό Παρασίου 4 Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή.  

Ο Συντονιστής
          Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 Μακεδονίας - Θράκης 

 

Δρ. Ιωάννης Κ. Σάββας
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