
ΘΕΜΑ: « Ακύπυζη ηηρ ςπ’ απιθμ. 199/2018 απόθαζηρ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος  

                 Λαπιζαίυν»   

 

                                                            ΑΠΟΦΑΗ 

          Ο ςνηονιζηήρ  Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ Θεζζαλίαρ – ηεπεάρ Ελλάδαρ 

     Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65,  225 θαη 238 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απην-

δηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-

2010)  φπσο ηζρχνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 28 θαη 28 Α, ηνπ   Ν. 4325/15 (ΦΔΚ 47/11.05.2015 ηεχρνο Α‟) «Δθδε-

κνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο - Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ζπκπιεξψζεθε  κε ην άξζ. 24, ηνπ 

Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/21-2-2016) «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

4. Σελ ππ΄αξηζ.13917/15-5-2017 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ ππ΄αξηζ.250/26-5-

2017/ΤΟΓΓ) πεξί δηνξηζκνχ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο- ηεξεάο 

Διιάδαο. 

5. Σν κε αξηζκφ 138/2010 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο» (ΦΔΚ 231/η.Α΄/27-12-2010).  

6. Σελ κε αξηζ.νηθ. 6983/85785/1-6-2017 απφθαζή καο, πεξί « Παξνρήο εμνπζηνδφηεζεο ππν-

γξαθήο πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ “Με εληνιή πληνληζηή” ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνί-

θεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο (Α.Γ.Θ..Α.) ζηνλ Πξντζηάκελν ή ζηελ Πξντζηακέλε ηεο 

Γεληθήο Γηεπζχλζεσο  Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ή ζηηο Πξντζηακέλεο 

Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο αλσηέξσ Γεληθήο Γηεπζχλζεσο». 
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7. Σελ ππ αξηζκ. 199/22-3-2018 απφθαζε ηνπ  Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λαξηζαίσλ  πεξί « Έγθξη-

ζε ζχλαςεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ  Γήκνπ Λαξηζαίσλ θαη ηεο „ΔΓΝΑΣΗΑ 

ΟΓΟΤ ΑΔ‟» (ΑΓΑ ΩΟΒΩΛΞ-ΓΕ) ( πξση.ΑΓΘΣΔ 4973/47436/29-3-2018). 

8. Σν ππ΄αξηζκ. 16425/4-5-2018 (πξση. ΑΓΘΣΔ 6882/66035/8-5-2018) απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ 

Γήκνπ Λαξηζαίσλ ζην ππ΄αξηζκ. 4973/47436/27-4-2018 έγγξαθφ καο. 

         ύμθυνα κε ηελ παξ.2,2 ηεο ππ΄αξηζ.7666/ΔΓΚ.11/7-2-0 ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α, ηελ παξ.3,ηνπ 

άξζ.225, ηνπ Ν.3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζ.6,παξ.12, ηνπ Ν.4071/2012 θαη ηηο απν-

θάζεηο  ηΔ 1530/2006, 2482/2001 « ε πεξίπησζε πνπ ιείπνπλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν θαη δεηεζεί ε απνζηνιή ή ζπκπιήξσζή ηνπο, ε απνθιεηζηηθή ηξηαληαή-

κεξε πξνζεζκία άξρεηαη απφ ηελ πεξηέιεπζε απηψλ, εθφζνλ έθηνηε είλαη δπλαηφλ λα δηακνξθσζεί 

νινθιεξσκέλε θξίζε γηα ηε λνκηκφηεηα ή κε ηεο πξάμεο» 

ύμθυνα κε ηελ παξ.1
α
,ηνπ άξζ.100,  ηνπ Ν.3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 

παξ.9, ηνπ άξζ.8, ηνπ Ν.4071/2012: «1.α. Για ηη μελέηη και εκηέλεζη έπγων και ππογπαμμάηων ανά-

πηςξηρ μιαρ πεπιοσήρ, καθώρ και για ηην παποσή ςπηπεζιών και ηην ςλοποίηζη ππομηθειών κάθε εί-

δοςρ, οι Γήμοι, οι Πεπιθέπειερ… οι ζύνδεζμοι Γήμων, ηα δίκηςα Γήμων και Πεπιθεπειών ηος άπθπος 

101, οι Πεπιθεπειακέρ Δνώζειρ Γήμων, η Κενηπική Ένωζη Γήμων Δλλάδαρ και η Ένωζη Πεπιθε-

πειών, ηα νομικά ππόζωπα δημοζίος δικαίος ηα οποία ζςνιζηούν ή ζηα οποία ζςμμεηέσοςν οι πποα-

ναθεπόμενοι θοπείρ, καθώρ και Ν.Π.Ι.Γ. ζηα οποία ζςμμεηέσοςν ή ζςνιζηούν η Κενηπική Ένωζη Γή-

μων Δλλάδαρ και η Ένωζη Πεπιθεπειών, οι δημοηικέρ επισειπήζειρ ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ, η 

Ένωζη Γημοηικών Δπισειπήζεων Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.), οι επισειπήζειρ Ο.Τ.Α., ζύμ-

θωνα με ηην κείμενη νομοθεζία, ηα δημοηικά και πεπιθεπειακά ιδπύμαηα, καθώρ και κοινωθελή ι-

δπύμαηα και κληποδοηήμαηα και ηα ιδπύμαηα ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, ζηα οποία πεπιλαμβάνονηαι 

και ηα ηεσνολογικά εκπαιδεςηικά ιδπύμαηα, μποπούν να ζςνάπηοςν ππογπαμμαηικέρ ζςμβάζειρ με ηο 

Γημόζιο, μεηαξύ ηοςρ ή και με θοπείρ ηος δημόζιος ηομέα ηηρ παπ. 6 ηος άπθπος 1 ηος ν. 1256/1982, 

μεμονωμένα ή από κοινού….»  

Επειδή ζχκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία , νη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο θαηά ην άξζξν 

100 ηνπ λ. 3852/2010 ,  είλαη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ ζέηνπλ ην γεληθφ πιαίζην γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά 

δξαζηεξηφηεηαο παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) 

λα ζπκβάιινληαη κε άιια δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα ζπλδπάδνληαο ή αιιεινζπκπιεξψλνληαο ηηο 

αξκνδηφηεηεο ή ηα νηθνλνκηθνηερληθά κέζα πνπ δηαζέηνπλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εθπφλεζε 

κειεηψλ, ε θαηαζθεπή έξγσλ ή ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην πιέγκα ησλ αξκνδηνηή-

ησλ θαη ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο ζθνπψλ. (Δ.. VI Σκ. 25/2017, 2967/2014, 3236/2013, 390/2013). 

Κξίζηκν ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο είλαη φηη ηα ζπκβαι-
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ιφκελα κέξε εθθηλνχλ απφ θνηλή αθεηεξία ζςμππάηηονηαρ καηά ηο δςναηόν ιζόπποπα για ηην 

ςλοποίηζη ππογπαμμάηυν ή ςπηπεζιών και μελεηών ζηο πλαίζιο κοινά εξςπηπεηούμενος 

ζκοπού ηον οποίο είναι, εκ ηος νόμος, επιθοπηιζμένα να επιηελούν (Δ.. Σκ. Μεηδ.Δπη.πλζ. 

2771/2011, 2770/2011, 2769/2011, VI Σκ. 2308/2014, 607/2012). Οη δε πεξηνπζηαθέο κεηαθηλήζεηο 

κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πεξηνξίδνληαη ζηελ θάιπςε ησλ απαξαίηεησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη δεν έσοςν ηο σαπακηήπα ανηαλλάγμαηορ ή αμοιβήρ 

για παπεσόμενερ ζηο πλαίζιο ηηρ ζύμβαζηρ ςπηπεζίερ ή μελέηερ, ζηοισείο πος απανηάηαι μόνο 

ζηιρ αμθοηεποβαπείρ ζςμβάζειρ εξ επασθούρ αιηίαρ, ζηηο νπνίεο ηα κέξε απνζθνπνχλ ζηελ ηθα-

λνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ κε ηε ιήςε παξνρήο θαη αληηπαξνρήο.  Σα ζπκβαιιφκελα 

κέξε δελ εθθηλνχλ απφ ηελ ίδηα αθεηεξία ζπκθεξφλησλ γηα ηελ εθηέιεζε θνηλήο απνζηνιήο , ζχκ-

θσλα κε ην άξζξν 100, ηνπ Ν.3852/2010, αιιά ην έλα σο αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηδηψθεη εθηέιε-

ζεο ππεξεζίαο εθ κέξνπο ηνπ άιινπ όηαν ζηον πποϋπολογιζμό ηηρ Ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ 

πεπιλαμβάνεηαι Φόπορ Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (ΦΠΑ), ν νπνίνο πξνβιέπεηαη κφλν ζηηο εμ επα-

ρζνχο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη φρη φκσο ζηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ( ηελ Πξάμε 

17/2017, VII Σκήκαηνο ηνπ Δι. ). 

Επειδή εν πποκειμένυ: 

- ζην άξζξν 2 ηεο ππφ θξίζε ζχκβαζεο, φπνπ πεξηγξάθεηαη σο ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο « η ςλοποίηζη από μέποςρ ηηρ ΔΓΝΑΤΙΑΣ ΟΓΟΥ όλων ηων ενεπγειών ωπίμανζηρ με ζηό-

σο ηην ςλοποίηζη ηων κάηωθι  έπγων Α) Υλοποίηζη όλων ηων απαπαίηηηων ενεπγειών για ηην μελέηη 

και καηαζκεςή έπγων οδοποιίαρ ζηην πόλη ηηρ Λάπιζαρ Β) αναβάθμιζη ηος δικηύος Ηλεκηποθωηι-

ζμού ηος Γήμος Λαπιζαίων».  

-ζην άξζξν 3 ηεο ππφ θξίζε ζχκβαζεο ,φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψ-

ζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ « ο Γήμορ Λαπιζαίων αναλαμβάνει να εκηελεί ηην οικονομική διασείπιζη 

και καηαβολή ηων αναγκαίων πόπων , όπωρ αναθέπονηαι ζηο άπθπο 4 ηηρ παπούζαρ» 

-ζην άξζξν 4 ηεο ππφ θξίζε ζχκβαζεο, φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα ρξεκαηηθά πνζά θαη νη πφξνη 

ηεο ζχκβαζεο  αλαθέξεηαη: «  Η αμοιβή ηος Φοπέα Υλοποίηζηρ για ηιρ παπεσόμενερ ςπηπεζίερ ανέπ-

σεηαι ζε 5% ηος ζςμβαηικού ποζού εθόζον ηούηο είναι μικπόηεπο ή ίζο ηος πποεκηιμώμενος πποϋπο-

λογιζμού ηος ζςνόλος ηος κόζηοςρ ηος έπγος ( μελέηερ & καηαζκεςή) και θα βαπύνει ηον ΚΑ 

00.6737.40008 ηος πποϋπολογιζμού εξόδων ηος Γήμος (2.993.000*5% είναι <ή = ηος 149.650€ 

πλέον ΦΠΑ)». 

- ζην  ππ΄αξηζκ. 16425/4-5-2018  απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ δηεπθξηλίδεηαη 

φηη : « η αμοιβή ηηρ ΔΓΝΑΤΙΑΣ ΑΔ αθοπά ηο ζύνολο ηων ςπηπεζιών πος θα πποζθέπει και αθοπά 

όλερ ηιρ ενέπγειερ για ηην ωπίμανζη και ηην ςλοποίηζη ηων αναθεπόμενων ζηην ππογπαμμαηική ζύμ-

βαζη έπγων, ωρ να ήηαν η Γιεύθςνζη ηεσνικών Υπηπεζιών ηος Γήμος Λαπιζαίων»  θαη επηζπλάπηε-
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ηαη βεβαίσζε εγγξαθήο πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2018 ζηνλ θσδηθφ 00.6737.40008 

„ΚΟΣΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ (ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΑΔ) ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ‟. 

Ζ ζχλαςε ηεο πξνγξακκαηηθήο κε ηα πξναλαθεξφκελα άξζξα θαη ην πξννίκην απηήο είλαη 

κε λφκηκε δηφηη απνηειεί θαη΄ νξζφ λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ εξ επασθούρ αιηίαρ ζύμβαζη παποσήρ 

ςπηπεζιών και απεςθείαρ ανάθεζη ςπηπεζιών, θαζφηη νη ζπκβαιιφκελνη δελ ζπκπξάηηνπλ η-

ζφξξνπα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αιιά  ν Γήκνο Λαξηζαίσλ απιψο αλα-

ζέηεη ζηελ ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΑΔ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ έλαληη ακνηβήο.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο: 

                                                  ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

Ακςπώνοςμε ηην ςπ απιθμ. 199/22-3-2018 απφθαζε ηνπ  Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λαξη-

ζαίσλ  πεξί « Έγθξηζε ζχλαςεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ  Γήκνπ Λαξηζαίσλ θαη ηεο 

„ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ ΑΔ‟»  . 

  Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 3463/2006 απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) 

κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ή ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε γλψζε απηήο. 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηζη:  

Γήκνο Λαξηζαίσλ 

 (κε απηνκαηνπνηεκέλν e-mail απφ ηελ ε-

θαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  

        

Ο ΤΝΣΟΝΘΣΗ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ 

ΘΕΑΛΘΑ – ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
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