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ΘΕΜΑ:  Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 523/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

i.των άρθρων 1 παρ.2 περ.19Α, 6 παρ.1vii, 58, 225, 226, 227, 238 παρ.1, 280 Ι και 283 παρ. 

4  του  Ν.3852/2010  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), 

ii. του  Ν.4555/18 :  Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής  λειτουργίας  των Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  -Ρυθμίσεις  για  τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις  για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018), 

iii. του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-

206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

iv. των άρθρων 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης” (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010), 

v. των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015),

vi. του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/2006), όπως ισχύει.
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2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14138/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017  -  ΑΔΑ:  ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ)  για  το  διορισμό  Συντονιστή  στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

3. Την  υπ’  αριθμ.  35748/30-05-2017(ΦΕΚ  1971/τ.  Β΄/07-06-2017)  απόφαση  του 

Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης  περί  παροχής  εξουσιοδότησης 

υπογραφής πράξεων και εγγράφων.

4. Την  σε  ορθή  επανάληψη  αριθμ.  523/2018  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου 

Αλεξανδρούπολης  αναφορικά  με  την  έγκριση  ή  μη  επικαιροποίησης  της  από  28-05-2013 

προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και  της  ανώνυμης  εταιρίας 

"ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ Α.Ε"  για  την  υλοποίηση  του  έργου:  "Αποκατάσταση  χώρων  ανεξέλεγκτης 

διάθεσης απορριμμάτων στις θέσεις "Παππάς" και "Μαυρότοπος"». 

5. Το αριθμ. πρωτ. 29812/09-10-2018 έγγραφο του Δήμου Αλεξανδρούπολης  με το οποίο 

διαβιβάσθηκε η αριθμ. 523/2018 απόφαση Δ.Σ.,  κατατέθηκε στην υπηρεσία μας την 10-10-

2018 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 21027.  Το αριθμ. πρωτ. 31075/18-10-2018 έγγραφο του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης  με το οποίο διαβιβάσθηκε η σε ορθή επανάληψη αριθμ. 523/2018 

απόφαση Δ.Σ., κατατέθηκε στην υπηρεσία μας την 19-10-2018 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 

21737.  

6. Tις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 

του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 και ισχύουν, η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ελέγχει 

τη νομιμότητά των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των Πειφερειών εντός 

αποκλειστικής  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  περιέλευσή  τους  και  εκδίδει 

υποχρεωτικά σχετική πράξη.  Περαιτέρω, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 226 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις  του άρθρου 117 του Ν. 4555/2018 και 

ισχύουν,  ο  Επόπτης  ΟΤΑ  μπορεί  αυτεπαγγέλτως  να  ακυρώσει  οποιαδήποτε  απόφαση  των 

συλλογικών  ή  μονομελών οργάνων  των δήμων,  των περιφερειών,  των νομικών  προσώπων 

αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) 

μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί. 

7. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ. 1 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 4555/2018 και ισχύουν, μέχρι την 

έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.  ο έλεγχος νομιμότητας των 

Πράξεων κατά το άρθρο 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις 

έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010, μέχρι την έναρξη λειτουρ-

γίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νο-

μικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν.3852/2010, ασκείται από το 

Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης. 

9. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, «6. Πάσης φύσε-

ως συμβάσεις ή συμφωνίες (π.χ. προγραμματικές, συνεργασίας), οι οποίες ενδέχεται να συ-

νάπτονται  δυνάμει  ειδικών  διατάξεων  και  ιδίως:α)….δ)  των  άρθρων  99  και  100  του  ν. 
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3852/2010 (A' 87), ε) …,στ)…»  μπορεί να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου 

Ι του Ν.4412/2016,  υπό  τους  όρους  των άρθρων 3  έως  17  και  ιδίως  του άρθρου 12  του 

Ν.4412/2016. 

10. Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 100 του Ν. 3852/10,  όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ.  9  του  άρθρου  8  του  Ν.  4071/12,  τροποποιήθηκε  με  το άρθρο  74  του  Ν. 

4483/17 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 179 του     N. 4555/18  , ορίζεται 

ότι «1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, κα-

θώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι πε-

ριφέρειες, … μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία 

Οδό Α.Ε.  ή … ή με τους φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και  5 του άρθρου 12 του ν.  

4412/2016 (Α΄ 147), μεμονωμένα ή από κοινού. …2. α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απα-

ραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός, το περιεχόμενο των μελετών, των 

έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δι-

καιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβα-

σης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις 

και η διάρκεια της σύμβασης, καθώς και ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση 

της  προγραμματικής  σύμβασης  λειτουργικών  εξόδων,  καθώς  και  οι  λεπτομέρειες  καταβολής 

τους. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος 

αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Το Όργανο παρακολού-

θησης της εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης πρέπει απαραίτητα να ορίζεται στις προ-

γραμματικές συμβάσεις, καθώς και οι αρμοδιότητές του και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλο-

μένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης. β. Με την προγραμματική 

σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκμε-

τάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον 

προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο..... 3. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμ-

ματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή 

περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φο-

ρέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα 

που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.»

11. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 138 του Ν. 4070/12, (ΦΕΚ-82 Α/10-4-12), ορίζε-

ται ότι : «4. Η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μπορεί να συμβάλλεται με τα νομικά πρόσωπα που 

μνημονεύονται στις διατάξεις των άρθρων 225 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και 100 παρ. 

1  του ν.  3852/2010 (Α΄  87)  στο  πλαίσιο  προγραμματικών  συμβάσεων  για  την μελέτη  και 

εκτέλεση έργων και προγραμμάτων μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή συναφών υπηρε-

σιών. Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των παραπάνω νομικών προσώπων και της εταιρίας 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ που έχουν συναφθεί, θεωρούνται έγκυρες για κάθε συνέπεια».

12. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, και ειδικότερα  στο άρθρο 2 ορίζεται ότι, : 

« 1. ...5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νο-

ούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισ-
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σότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθε-

τόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγα-

θών ή την παροχή υπηρεσιών,...6) ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» 

νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγ-

χρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α' και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήμα-

τος Β ', β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου, γ) την υλοποίηση, με 

οποιαδήποτε  μέσα,  έργου  ανταποκρινόμενου  στις  απαιτήσεις  που  ορίζει  η  αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου, 7) 

ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού 

το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η 

εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά 

την έννοια του παρόντος, με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατα-

σκευές,  επεκτάσεις,  ανακαινίσεις,  επισκευές  - συντηρήσεις κατά τη λειτουργία,  κατεδαφίσεις 

υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, 

λιμενικών, βιομηχανικών - ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νε-

ρού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις με-

ταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδο-

μών εκ του συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών, στο άρθρο 26 ορίζεται ότι, : «1. Οι ανα-

θέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν :α) στις ανοιχτές ή κλειστές διαδικασίες των άρθρων 

27 και 28 αντίστοιχα ή β) στις συμπράξεις καινοτομίας του άρθρου 31. 2.Οι αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να προσφεύγουν στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή στον ανταγωνι-

στικό διάλογο,  στις  ακόλουθες  περιπτώσεις:...6.Στις  ειδικές  περιπτώσεις  και  περιστάσεις  που 

αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία 

με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  ή  διαγωνισμό.»,  στο  άρθρο  32  ότι: 

«1.Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση μπορεί  να χρησιμοποιείται  για δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμη-

θειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από ανοι-

κτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ... β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι 

υπηρεσίες  μπορούν  να  παρασχεθούν  μόνον  από  έναν  συγκεκριμένο  οικονομικό  φορέα  για 

οποιονδήποτε  από  τους  κατωτέρω λόγους:  αα)  στόχος  της  σύμβασης  είναι  η  δημιουργία  ή 

απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, ββ) απουσία ανταγωνισμού για 

τεχνικούς λόγους, γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δι-

καιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας...γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν 

είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγω-

νιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. ...3…..5….. 6.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται 
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στην  επανάληψη  παρόμοιων  έργων  ή  υπηρεσιών  που  ανατέθηκαν  στον  οικονομικό  φορέα 

ανάδοχο της αρχικής σύμβασης...», στο άρθρο 132 ορίζεται ότι: «1. Οι συμβάσεις και οι συμ-

φωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποια-

δήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής 

αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγρα-

φα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προ-

αιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιή-

σεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. 

Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση 

της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο, β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά 

από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική 

σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς 

λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, 

υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβα-

σης, και ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την 

αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό 

(50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική 

αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξί-

ας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει 

να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).γ) όταν 

πληρούνται  σωρευτικά  οι  ακόλουθες  προϋποθέσεις:  αα)  η  ανάγκη  τροποποίησης  προέκυψε 

λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση 

της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε 

περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλου-

θες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, 

δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από 

την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με 

την περίπτωση α', ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής ανα-

διάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή κατα-

στάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από 

άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρ-

χικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης 

και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή γγ) περίπτωσης 

που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργο-

λάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 131, ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την 

έννοια της παρ. 4. Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των 

περιπτώσεων β ' και γ ' δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένω-

σης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Πα-
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ραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65. 2. Χωρίς να 

απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α ' έως δ ' της παρ. 4, οι 

συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμ-

φωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλου-

θων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας  

της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της 

αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολι-

κή φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η 

αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 3. 

Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β ' και γ ' της 

παρ. 1, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμο-

σμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς. 4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη 

διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά 

τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την 

αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τρο-

ποποίηση  θεωρείται  ουσιώδης  όταν  πληροί  μία  ή  περισσότερες  από  τις  ακόλουθες 

προϋποθέσεις :α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχι-

κής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφί-

ων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που 

επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβα-

σης, β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαί-

σιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-

-πλαίσιο, γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνία-

ς-πλαίσιο, δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμ-

βαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ ' της παραγράφου 

1. 5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποι-

ήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης ή μίας συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκεια τους, 

που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2.»

13. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3614/07, ορίζεται ότι «3. 

Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια, η 

αρμοδιότητα υλοποίησης δύναται να μεταβιβαστεί με προγραμματική σύμβαση στην αρχή στην 

οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. α΄ και 

β΄ βαθμού ή ανώνυμη εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο 

οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων και ο οποίος ευθύνεται έναντι 

του δικαιούχου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις 

ολόκληρον με τον δικαιούχο. …. Στην περίπτωση που στον φορέα που αναλαμβάνει υλοποίηση 

έργου σύμφωνα με τα προηγούμενα προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες διοίκησης, αυτές βαρύ-

νουν τον κύριο του έργου. Μετά την παραλαβή προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον δικαιού-

χο μαζί με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση»
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14. Επειδή, οι διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρ-

θρο 22 παρ. 34 του ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α΄), κατά γενική ερμηνευτική αρχή, ως εισάγουσες 

παρέκκλιση από τον κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο κατόπιν της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

δεν μπορεί να γίνει ουσιώδης τροποποίησή της χωρίς την κίνηση νέας διαδικασίας ανάθεσης, 

πρέπει να ερμηνεύονται στενά και να θεωρούνται ως περιοριστικά αναφερόμενες, το δε βάρος 

απόδειξης του ότι συντρέχουν οι αναφερόμενες σ’ αυτές ειδικές περιπτώσεις επιτρεπτής τροπο-

ποίησης της σύμβασης φέρει ο προτιθέμενος να κάνει χρήση των διατάξεων αυτών (πρβλ. ΔΕΚ 

αποφάσεις, της 8ης Απριλίου 2008 C-337/05 σκέψεις 57-58, της 2ας Ιουνίου 2005 C-394/02 

σκ. 33, της 14ης Σεπτεμβρίου 2004 C-385/02 σκ. 19, της 18ης Μαΐου 1995 C-57/94 σκ. 23, 

της 10 Μαρτίου 1987 C-199/85 σκ. 14). Ειδικότερα –α) όταν η αξία της τροποποίησης δημόσιας 

σύμβασης προμήθειας υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης και, ως εκ τούτου, 

δεν αποτελεί ήσσονος αξίας τροποποίηση (βλ. παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 132), ενώ, περαι-

τέρω, β) επεκτείνει, με βάση τις συνθήκες της συγκεκριμένης κάθε φορά σύμβασης, σημαντικά 

το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και, ως εκ τούτου, θεωρείται ουσιώδης τροποποίηση κατά 

την έννοια της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου– δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης μόνο αν συντρέχει κάποια από τις οριζόμενες στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου 

περιπτώσεις. Μεταξύ δε των ως άνω επιτρεπτών τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, η συν-

δρομή των οποίων πρέπει να εξετασθεί στην προκειμένη υπόθεση, βάσει της αιτιολογίας που πε-

ριέχεται στην απόφαση της αναθέτουσας αρχής που εγκρίνει την κρινόμενη τροποποίηση δη-

μόσιας σύμβασης προμήθειας, περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες γ) η τροπο-

ποίηση αφορά στην προμήθεια συμπληρωματικών αγαθών από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία 

δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν αναγκαία κατά τη διάρκεια εκτέλε-

σης αυτής, εφόσον η αλλαγή αναδόχου δεν μπορεί να γίνει για λόγους οικονομικούς ή τεχνι-

κούς και θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την 

αναθέτουσα αρχή (παρ. 1 περ. β΄ του ανωτέρω άρθρου 132) ή δ) η ανάγκη τροποποίησης, η 

οποία δεν πρέπει να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, προέκυψε λόγω περιστάσεων 

που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή (παρ. 1 περ. γ΄ του 

ίδιου άρθρου). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις επιτρεπτών τροποποιήσεων της αρχικής σύμβα-

σης, η αξία των τροποποιήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβα-

σης, ενώ η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. γνω-

στοποίηση των τροποποιήσεων. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, αν η αναθέτουσα αρχή, με την 

απόφαση, με την οποία εγκρίνει την τροποποίηση της αρχικής δημόσιας σύμβασης προμήθειας, 

δεν τεκμηριώνει ότι συντρέχει κάποια από τις ως άνω περιπτώσεις επιτρεπτής τροποποίησής της, 

τότε απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (βλ. 77/2018,  35/2018 πράξη του ΣΤ’ Κλι-

μακίου ΕΣ). 

15. Επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-

διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως 

ισχύει, συνάγεται ότι οι προγραμματικές συμβάσεις είναι διμερείς  ή πολυμερείς συμφωνίες που 

θέτουν το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση και διαχείριση δημοσίων υπηρεσιών και την άσκηση 

συγκεκριμένης κάθε φορά δραστηριότητας παρέχοντας τη δυνατότητα στους Οργανισμούς Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) να συμβάλλονται με άλλα δημόσια νομικά πρόσωπα συνδυάζοντας ή 
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αλληλοσυμπληρώνοντας τις αρμοδιότητες ή τα οικονομικοτεχνικά μέσα που διαθέτουν με εκείνα 

του αντισυμβαλλόμενου φορέα, προκειμένου να επιτευχθεί η εκπόνηση μελετών, η κατασκευή 

έργων ή η παροχή υπηρεσιών που εντάσσονται στο πλέγμα των αρμοδιοτήτων και των καταστα-

τικών τους σκοπών. (Ε.Σ.  VI  Τμ.  2967/2014,3236/2013,390/2013).  Περαιτέρω,  απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη νόμιμη σύναψη  προγραμματικής σύμβασης είναι ότι ο σκοπός τον οποίο 

αυτή καλείται να εκπληρώσει δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο νόμιμο τρόπο και ότι δεν λει-

τουργεί ως ισοδύναμη ή εναλλακτική με την ειδικώς προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, 

διαδικασία επίλυσης του ανακύπτοντος ζητήματος, ούτε περαιτέρω χρησιμοποιείται καταχρηστι-

κά για την παράκαμψη των διατάξεων που θέτουν συγκεκριμένους περιορισμούς στη δράση των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή απαιτούν την τήρηση συγκεκριμένων όρων και προϋπο-

θέσεων αυτής.)

Περαιτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη στα πλαίσια της σύναψης μιας προγραμματικής σύμ-

βασης υποχρεούνται,  όπως αυτό προκύπτει  από την παρ.  2, να καθορίζουν κάθε φορά, ως 

ελάχιστο περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης που πρόκειται να συνάψουν, το αντικείμε-

νό της, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και τη διάρκεια 

της σύμβασης, τον προϋπολογισμό της και τους πόρους, από τους οποίους θα καλυφθούν οι 

αναλαμβανόμενες  από  τους  συμβαλλόμενους  υποχρεώσεις,  το  όργανο  παρακολούθησης  της 

εκτέλεσης της σύμβασης και τις αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος των συμβαλλο-

μένων που παραβαίνουν τους όρους της. Μέσω του ανωτέρω ειδικότερου προσδιορισμού του 

περιεχομένου της προγραμματικής σύμβασης διασφαλίζεται η εξοικονόμηση πόρων με τη διάθε-

ση των απολύτως αναγκαίων χρημάτων, προσώπων και υλικών για την εκτέλεση των μελετών, 

έργων και των εν γένει αναπτυξιακών προγραμμάτων, η διαφάνεια των χρηματοδοτήσεων, η 

διασφάλιση του πραγματικού ανταγωνισμού, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η αποτροπή 

ανεπίτρεπτων επιχορηγήσεων από τους ΟΤΑ προς τους φορείς που συμμετέχουν στις συμβάσεις 

(ΕΣ Πράξεις Τμήματος VII 117/2010, 202/2010, 398/2009, 18/2005) Ακολούθως, δεν αποκλεί-

εται να προβλέπουν τη δυνατότητα των συμβαλλομένων μερών να τροποποιήσουν      με νεότερη   

κοινή συμφωνία τους επιμέρους συμβατικούς όρους, αρκεί η δυνατότητα αυτή να προβλέπεται      

εξαρχής κατά τρόπο ρητό και συγκεκριμένο, να μην επαφίεται στην ελεύθερη βούληση των με-

ρών, αλλά να εξαρτάται από τη συνδρομή προϋποθέσεων που έχουν ήδη προσδιοριστεί (πρβλ. 

VI Τμήμα 28/2012) ενώ πρέπει να      αφορά σε όρους, που δεν είναι      ουσιώδεις. Επομένως, η δυ  -  

νατότητα αυτή      δεν δύναται να αφορά στην τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικει  -  

μένου της, που από την διατύπωση των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει ότι πρέπει      

εξαρχής να καθορισθούν συγκεκριμένα και χωρίς δυνατότητα μεταβολής. (βλ. πράξη 108/2014 

Κλιμ. Τμ.7)

16. Επειδή,  στην προκειμένη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: 

i. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προέβη, στις 28-05-2013, στην σύναψη προγραμματικής σύμβα-

σης με την Εγνατία Οδό Α.Ε.,  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3614/07, με την οποία, λόγω έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας, μεταβίβασε την αρμοδιότητα 

υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α)  του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης στις θέσεις “Παππάς” & “Μαυρότοπος”» ποσού 2.282.490,00€ συμπε-

ριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναλαμβάνοντας επίσης την σύνταξη φακέλου και την υποβολή πρότα-
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σης χρηματοδότησης του ανωτέρω «Έργου» από το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-

2013 με κωδικό 340031, καθώς και την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ii.  H σχετική δημόσια σύμβαση έργου, προϋπολογισμού 1.189.018,00€(συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.)  με  τίτλο  «Έργα  αποκατάστασης  Χώρων  Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Απορριμμάτων  στις 

θέσεις "Παππάς" και "Μαυρότοπος" του Δήμου Αλεξανδρούπολης» υπεγράφη την 25-09-2015 

μεταξύ της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και της Εργοληπτικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. 

Α.Τ.Ε.»,  όπως  αυτή  ήδη  υποκαταστάθηκε  στην  εκτέλεση  του  έργου  από  την  Κοινοπραξία 

«THALIS S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε», ως Υποέργο, στο πλαίσιο εκτέλεσης της ενιαίας σύμβασης 

αποκατάστασης  χώρων  Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Απορριμμάτων  Δήμων  του  Ν.  Σερρών  και 

Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 3.224.702,39€(με Φ.Π.Α.)

iii. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 523/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

το έργο παρέμεινε ημιτελές, καθώς όπως παρατίθεται, επί λέξει ”Επειδή ωστόσο, από τον χρόνο 

σύναψης της από 25-09-2015 αρχικής σύμβασης κατασκευής του ανωτέρω υποέργου μεταξύ  

της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ και της Εργοληπτικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.»,  

έως σήμερα, μετεβλήθησαν οι συνθήκες εκτέλεσης του υποέργου αυτού που αφορά στην απο-

κατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στις θέσεις "Παππάς" και "Μαυ-

ρότοπος" του Δήμου Αλεξανδρούπολης, άνευ υπαιτιότητας της αναδόχου, δεδομένου ότι σ’αυ-

τόν  εναποτέθηκαν  επιπλέον ποσότητες  18  απορριμμάτων,  εκ  τούτου  δε,  υφίσταται  ανάγκη  

εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών και παρεμβάσεων για την διαχείρισή τους», ενώ παρα-

μένει ανεκτέλεστο το ποσό των 920.687,31€ της υφιστάμενης σύμβασης με τον ανάδοχο.

iv. Με την αριθμ. 523/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η επικαιροποίηση 

της από 28-05-2013 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα με την ονομα-

σία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που υλοποιείται βάσει της ΚΥΑ με αριθμ. 13022/24-04-2018 από τη Διεύ-

θυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και αντικείμενο την 

ολοκλήρωση «του Έργου με τίτλο «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλή-

των (Χ.Α.Δ.Α.)  στις  θέσεις  "Παππάς"  και  "Μαυρότοπος"  του Δήμου Αλεξανδρούπολης» («το  

Έργο»), από τον Κύριο και δικαιούχο χρηματοδότησης του «Έργου» Δήμο Αλεξανδρούπολης με  

την σύμπραξη της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο-ΔΟΣ Α.Ε.» ως Φορέα Υλο-

ποίησής του», ενώ στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας προγραμματικής σύμβασης η Εγνατία Οδός 

Α.Ε. θα προβεί επιπλέον στην σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης  με τον ανάδοχο ύψους 

1.528.282,58€, καθώς υφίσταται  ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών και  παρεμ-

βάσεων.

17. Επειδή, με την αριθμ. 523/2018 ελεγχόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετα-

βάλλεται ουσιωδώς ο χαρακτήρας, η συνολική φύση και το αντικείμενο της αρχικής προγραμμα-

τικής σύμβασης, καθώς οι τροποποιήσεις άπτονται όρους του φυσικού και οικονομικού αντικει-

μένου, χωρίς να τίθενται στην από 28-05-2013 αρχική προγραμματική σύμβαση ειδικότεροι όροι 

για το σκοπό αυτό, (καθότι η προγραμματική σύμβαση υπάγεται στην αρχή της νομιμότητας και 

όχι στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων) και συγκεκριμένα:

α) η από 28-05-2013 σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την 

Εγνατία Οδό Α.Ε., συνήφθει με νομικό έρεισμα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
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3614/07, λόγω έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τον ορισμό 

της Εγνατίας Οδού Α.Ε. ως Δικαιούχου του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 με κωδικό 340031, ενώ με την παρούσα προγραμματι-

κή σύμβαση, η επικαιροποίηση της οποίας στηρίζεται  στις διατάξεις  του άρθρου 100 του Ν. 

3852/10, ορίζεται ως δυνητικός δικαιούχος του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» 

ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος “διαθέτει  μεν την απαραίτητη κατά τις  προβλεπόμενες  

ρυθμίσεις του ανωτέρω χρηματοδοτικού Προγράμματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) , διοικητική ικανότητα  

για την εκτέλεση έργων, υπηρεσιών και προμηθειών πλην όμως υλοποιεί την ίδια περίοδο ήδη  

σημαντικό αριθμό άλλων έργων, ώστε να καθίσταται πλέον δυσχερής η αυτοδύναμη  παρακο-

λούθηση ενός σύνθετου, ιδιαίτερων απαιτήσεων και υψηλού προϋπολογισμού έργου, όπως το  

ανωτέρω”, μεταβάλλοντας την νομική βάση της προγραμματικής σύμβασης.

β) προβλέπεται η εκτέλεση νέων ενεργειών από την Εγνατία Οδό Α.Ε και συγκεκριμένα η υπο-

γραφή συμπληρωματικών συμβάσεων, προϋπολογισμού ύψους 1.528.282,58€ με τον ανάδοχο, 

οι οποίες συνυπογράφονται πλέον από τον Κύριο του Έργου, τροποποιώντας ουσιωδώς το φυσι-

κό αντικείμενο, καθώς επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που φέρει ο Κύριος του έργου, 

Δήμος Αλεξανδρούπολης. 

γ) η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης επιφέρει οικονομική επιβάρυνση επιπλέον από 

την αρχική δαπάνη (2.282.490,00€), ύψους 1.528.282,58€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

τροποποιώντας ουσιωδώς το οικονομικό αντικείμενο, ενώ προκύπτει ασάφεια ως προς το συνο-

λικό προϋπολογισμό της σύμβασης, καθώς δεν συνεκτιμάται ο αρχικός προϋπολογισμός της από 

28-05-2013 σύμβασης ούτε και η αμοιβή της εταιρείας.

18. Επειδή, με την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης αποφασίζεται η ουσιώδης τρο-

ποποίηση της από 25-09-2015 σύμβασης έργου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 

132 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, στην οποία καλείται πλέον να συμπράξει ο Κύριος του Έργου, 

Δήμος Αλεξανδρούπολης καθώς, η τροποποίηση και η επέκταση του τεχνικού και οικονομικού 

αντικειμένου αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο 

που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, ενώ η επέκταση αυτή, εάν ήτο εξαρχής γνωστή, 

θα άλλαζε εν δυνάμει τους όρους συμμετοχής και ανταγωνισμού με τη συμμετοχή στη συγκε-

κριμένη διαδικασία περισσότερων ή διαφορετικών υποψηφίων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αξία της κρινόμενης τροποποίησης υπερβαίνει το 10% της αρχικής 

σύμβασης (1.179.640,47 ευρώ Χ 10% = 117.964,00 < 1.528.282,58 ευρώ), ενώ, σε κάθε πε-

ρίπτωση, ανεξάρτητα αν άσκησε επίδραση στην προσέλκυση ενδιαφέροντος και άλλων εν δυ-

νάμει συμμετεχόντων (βλ. άρθρο 132 παρ. 4 περ. α΄ του ν.4412/2016), με βάση τις συνθήκες 

της συγκεκριμένης σύμβασης (ανάθεση στον ανάδοχο συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες, 

είτε σε ποσότητα είτε σε είδος, δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί και οι οποίες επιφέρουν επαύξηση 

του  οικονομικού  αντικειμένου  της  αρχικής  σύμβασης  κατά  ποσοστό  μεγαλύτερο  του  50%, 

1.528.282,58€) της αρχικής σύμβασης (1.179.640,47€) επεκτείνεται σημαντικά το αντικείμενο 

της αρχικής σύμβασης (βλ. ΔΕΕ απόφαση της 29ης Απριλίου 2010 C-160/08 σκέψεις 99-101). 

Επομένως, δεν συνιστά α) ήσσονος αξίας τροποποίηση ούτε β) μη ουσιώδη τροποποίηση, για τις 

οποίες δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
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19. Επειδή, περαιτέρω στην αριθμ. 523/2018 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρού-

πολης δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε τεκμηριώνεται ότι συντρέχει κάποια από τις προβλεπόμε-

νες στο άρθρο 132 παρ. 1 του ν.4412/2016 περιπτώσεις τροποποίησης, για τις οποίες δεν απαι-

τείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου. 

Για τους παραπάνω λόγους, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την  σε ορθή επανάληψη αριθμ. 523/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

Αλεξανδρούπολης  αναφορικά  με  την  έγκριση  ή  μη  επικαιροποίησης  της  από  28-05-2013 

προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και  της  ανώνυμης  εταιρίας 

"ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ Α.Ε"  για  την  υλοποίηση  του  έργου:  "Αποκατάσταση  χώρων  ανεξέλεγκτης 

διάθεσης  απορριμμάτων  στις  θέσεις  "Παππάς"  και  "Μαυρότοπος"»,   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.

Κοινοποίηση:
1. Δήμος Αλεξανδρούπολης 

(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

Ο Συντονιστής
          Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

 Μακεδονίας - Θράκης 
 

Δρ. Ιωάννης Κ. Σάββας
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