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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 44/9-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 449/2016

ΘΕΜΑ: Άσκηση ή µη προσφυγής κατά της
αριθ. 64546/17-10-2016 απόφασης του
Γ.Γ.
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι)
σήµερα την 9-11-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η
Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 38202/4-11-2016
πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 74 και 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία
γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα και τα 6 µέλη ,δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
1.Καρκατζίνος Νικόλαος
2.Αποστόλου Στυλιανός
2.Αναγνώστου Πασχάλης
3.Γεωργαλή Ζωή
3.Γκιζάρης Στέργιος
4.Πράτανος Απόστολος
5.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6.Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 3ο της ηµερησίας
διατάξεως θέµα είπε ότι µε την υπ’αριθ. 434/2016 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής ανατέθηκε στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Λάππα Παρασκευή (Α.Μ.
3787), η παροχή γνωµοδότησης για την άσκηση ή προσφυγής ενώπιον της
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της µε αριθ.πρωτ.
64546/17-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ο οποίος ύστερα από τον έλεγχο νοµιµότητας
της αριθ. 342/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης που αφορά
την «Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µε το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση ειδικής έρευνας κοινωνικών
ζητηµάτων »”προέβη στην ακύρωσή της.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την γνωµοδότηση της δικηγόρου σύµφωνα µε την
οποία γνωµοδοτεί κατά της άσκησης προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης
κατ΄άρθρο 151 του Ν 3463/2006 ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου
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152 του ιδίου ως άνω νόµου και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου
238 του Ν 3852/2010 καθώς όπως αναφέρεται αναλυτικά στη γνωµοδότησή της:
«……Η ως άνω σχετική απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης αναφέρει στο σκεπτικό της οκτώ (8) λόγους ακύρωσης
της αριθ, 342/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
αριθµηµένους υπό τα σηµεία 13 -20.

I. Επί της εφαρµοστέας νοµοθεσίας και νοµολογίας
Ο Ν- 4412/2016 στο άρθρο 2 περ. 9 εδ. β' αναφέρει: «...ως δηµόσιες συµβάσεις
γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο ......Στις
συµβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως...οι κοινωνικές µελέτες...».
Ο Ν. 4310/2014 στο άρθρο 2 περ. 15 αναφέρει: «Για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί, που
συµπληρώνονται από όσους αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις εθνικού και
ενωσιακού δικαίου που κάθε φορά ισχύουν: 15. «έρευνα»: οποιαδήποτε
συστηµατική και δηµιουργική εργασία που αναλαµβάνεται µε σκοπό την
επαύξηση του αποθέµατος της γνώσης, συµπεριλαµβανόµενος της γνώσης του
ανθρώπου, του πολιτισµού και της κοινωνίας.»
Στο άρθρο 1 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής
έρευνας» (ΦΕΚ A 13} ορίζεται ότι: «... Ο σχεδιασµός, τα προγράµµατα για την
επιστηµονική έρευνα και την τεχνολογία και η εκτέλεσή τους διέπονται από τις
διατάξεις του νόµου αυτού» και στο άρθρο 2 ότι: «... α) «Έρευνα» είναι η
εργασία που έχει σκοπό να προαγάγει την επιστηµονική γνώση σύµφωνα µε
διεθνώς αποδεκτές επιστηµονικές θεωρίες ή η επεξεργασία νέων θεωριών,
ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Αναγκαία
προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί µία εργασία ως ερευνητική είναι η
πρωτοτυπία ... [βλ. και τον αντίστοιχο ορισµό της έρευνας στο άρθρο 2 του Μ.
3653/2008 (ΦΕΚ A 49), η ισχύς του οποίου ανεστάλη µε το άρθρο 40 του Η.
3734/2009 (ΦΕΚ A 8), το άρθρο 2 του Ν. 3822/2010 (ΦΕΚ A 21), το άρθρο 26
παρ.6 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ A 163), το άρθρο 5 παρ.3 της από 31.12.2011
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A 268), το άρθρο 11 παρ.3 περ.1 του Η. 4229/2014 (ΦΕΚ A 8) και
το άρθρο 50 του Η. 4278/2014 (ΦΕΚ A 157) µέχρι τις 31.12.2014 καθώς και τον
ήδη ισχύσντα, αλλά µη εφαρµοζόµενο εν προκειµένω καθόσον δεν ήταν σε ισχύ
κατά το χρόνο υπογραφής της ελεγχόµενης σύµβασης ορισµό του άρθρου 2 του
Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ A 258)] β) «Μελέτη» είναι η συλλογή και ταξινόµηση
στοιχείων που προορίζονται για χρήση από κρατικούς, επιστηµονικούς ή
κοινωνικούς φορείς ... ε) «Πρόγραµµα» είναι το σύνολο των ερευνητικών και
τεχνολογικών έργων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριµένων
ερευνητικών αναγκών σε καθορισµένη χρονική περίοδο .„». Από τις διατάξεις
αυτές προκύπτει ότι βασικό στοιχείο της έννοιας της επιστηµονικής έρευνας
στο πλαίσιο του Ν. 1514/1985, είναι η πρωτοτυπία, δηλαδή η εισαγωγή και
αξιοποίηση νέου παράγοντα µε τη µορφή της προαγωγής της επιστηµονικής
γνώσης ή της επεξεργασίας νέων θεωριών και όχι ο απλός και µε γνωστές ήδη
µεθόδους, συνδυασµός κεντηµένων γνώσεων για την αντιµετώπιση ενός
µεµονωµένου ζητήµατος µε συγκεκριµένο αντικείµενο, ακόµη και εάν το
αντικείµενο είναι σηµαντικό στον ειδικό επιστηµονικό κύκλο που εντάσσεται.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπου δεν παρουσιάζεται κανένα
πρωτοποριακό στοιχείο, αλλά απλή επανάληψη (µε ή χωρίς αξιοποίηση) ήδη
γνωστών παραδοχών, πρόκειται για µελέτη (όπως αυτή στοιχειοθετείται στο
άρθρο 1 παρ.2 εδ.α' του Ν. 3316/2005), που καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της
επιστήµης και τεχνικής, ως µέσων εξυπηρέτησης και προαγωγής της
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οικονοµικής, κοινωνικής και ατοµικής ζωής και σκοπεί στην εφαρµογή ή
εφαρµοσιµότητα των παραδοχών της για τη λύση δεδοµένων πρακτικών
προβληµάτων, όπου και εξαντλείται (απόφαση Vi Τµήµατος 2967/2014,
Πράξεις VII Τµήµατος 267/2014, 333/2010, 1/2008, IV Τµήµατος 73/1996,
15/1995, 54/1994).
Ο Ν. 4412/2016 στο άρθρο 12 παρ. 6 αναφέρει: «Πάσης φύσε ως συµβάσεις ή
συµφωνίες ( πχ προγραµµατικές, συνεργασίας), οι οποίες ενδέχεται να
συνάπτονται δυνάµει ειδικών διατάξεων και ιδίως.,, δ) των άρθρων 99 και 100
του Ν, 3852/2010 µπορεί να µην εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
υπό τους όρους ....και ιδίως του παρόντος άρθρου.»
Ο Ν. 4412/2016 στο άρθρο 12 παρ. 4 και 5 αναφέρουν: «4. Μία σύµβαση, η
οποία συνάπτεται αποκλειστικά µεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών
αρχών, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) η σύµβαση εγκαθιδρύει
ή υλοποιεί συνεργασία µεταξύ των συµµετεχουσών αναθετουσών αρχών η
οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να
εκτελαύν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους
στόχων, β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά
σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος και γ) οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές
εκτελουν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που
αφορά η συνεργασία. 5. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού των
δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην περίπτωση β' του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1, στην περίπτωση β' του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 και στην
περίπτωσης γ' της παραγράφου 4, λαµβάνεται υπόφη ο µέσος συνολικός κύκλος
εργασιών ή άλλο ενδεδειγµένο µέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος
που βαρύνει το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή όσον αφορά
τις υπηρεσίες, τα αγαθά και τα έργα κατά την τριετία που προηγείται της
ανάθεσης της σύµβασης» Nouoλoyia Ελεγκτικού Συνεδρίου
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 Τοπικής Αυτοδιοίκησης να
συµβάλλονται µε άλλα δηµόσια νοµικά πρόσωπα, µεταξύ των οποίων και
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συνδυάζοντας ή αλληλοσυµπληρώνοντας
τις αρµοδιότητες ή τα οικονοµικοτεχνικά µέσα που διαθέτουν µε εκείνα του
αντισυµβαλλόµενου φορέα, προ κειµένου να επιτευχθεί η εκπόνηση µελετών, η
κατασκευή έργων η η παροχή υπηρεσιών που εντάσσονται στο πλέγµα των
αρµοδιοτήτων και των καταστατικών τους σκοπών (Πράξεις Κλίµ. Προλ. Ελ∆απανών στο VII Τµήµα 327/2014, 324/2014, 267/2014, 55/2014, Αποφάσεις V!
Τµήµατος 2967/2014, 3236/2013, 390/2013, Πράξη ΐ Κλιµακίου 207/2013).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόµιµη συναφή προγραµµατικής σύµβασης
είναι ότι ο σκοπός τον οποίο αυτή καλείται να εκπληρώσει δεν µπορεί να
επιτευχθεί µε άλλο νόµιµο τρόπο και ότι αποτελεί το ultimum refugium και δεν
λειτουργεί ως ισοδύναµη ή εναλλακτική µε την ειδικώς προβλεπόµενη από την
κείµενη νοµοθεσία διαδικασία επίλυσης του ανακύπτοντος ζητήµατος, ούτε
χρησιµοποιείται καταχρηστικά για την παράκαµψη των διατάξεων που θέτουν
συγκεκριµένους περιορισµούς στη δράση των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή απαιτούν την τήρηση συγκεκριµένων όρων και
προϋποθέσεων για την άσκησή της (αποφάσεις VI Τµήµατος 3067/2014,
2967/2014, 2308/2014, 4143/2013, 26/2013, 1380/2012, 289/2012, 28/2012, Πράξη
Τ Κλιµακίου 65/2014).... Περαιτέρω, κρίσιµο εννοιολογικό στοιχείο
προσδιορισµού της έννοιας της προγραµµατικής σύµβασης είναι ότι τα
συµβαλλόµενα µέρη εκκινούν από κοινή αφετηρία συµπράττοντας, κατά το
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δυνατόν ισόρροπα, για την υλοποίηση προγραµµάτων ή υπηρεσιών και
µελετών στο πλαίσιο κοινά εξυπηρετούµενου δηµοσίου σκοπού, τον οποίο είναι
εκ του νόµου επιφορτισµένα να επιτελούν (Αποφάσεις Τµήµατος Μείζονος
Επταµελούς Σύνθεσης 2771/2011, 2770/2011, 2769/2011, VI Τµήµατος 3/2014,
607/2012, Πράξεις Ζ' Κλιµακίου 207/201, 165/2013, πρβλ. για τα
χαρακτηριστικά της συνεργασίας για την εκπλήρωση καθήκοντος γενικού
συµφέροντος σε σχέση µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών τις προτάσεις της
Γενικής Εισαγγελέως του ∆.Ε.Ε.στην υπόθεση C-153/11 «Azienda Sanitaria
Locale di Lecce», σκ. 72 επ.) και ότι τυχόν περιουσιακές µετακινήσεις µεταξύ
των συµβαλλόµενων φορέων περιορίζονται στην κάλυψη των απαραίτητων
δαπανών για την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου και δεν έχουν το
χαρακτήρα ανταλλάγµατος ή αµοιβής για παρεχόµενες στο πλαίσιο της
σύµβασης υπηρεσίες ή µελέτες στοιχείο που απαντάται µόνον στις
αµφοτεροβαρείς συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, στις οποίες τα µέρη
αποσκοπούν στην ικανοποίηση διαφορετικών συµφερόντων µε τη λήψη της
παροχής και αντιπαροχής Τέλος, εφόσον από το περιεχόµενο µιας σύµβασης
και ιδίως από το είδος και το εύρος των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των
συµβαλλόµενων µερών καθώς και τις συµφωνηθείσες οικονοµικές
µεταβιβάσεις (παροχή και αντιπαροχή) διαπιστώνεται ότι δεν αποτελεί
συµφωνία προγραµµατικού περιεχοµένου, αλλά, κατ' ορθό νοµικό
χαρακτηρισµό, δηµόσια σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας, αυτή ελέγχεται
περαιτέρω, ως προς την τήρηση των εφαρµοστέων, σε κάθε περίπτωση,
κανόνων περί απευθείας ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης. (Ελ. Συν. Κλιµάκιο
Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών στο VII Τµήµα Πράξη 144/2015),
III) Επί των στοιχείων της υπόθεσης
1. Από το σχέδιο της προγραµµατικής που αποτελεί σώµα της αριθ, 342/2016
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης προκύπτει µε
σαφήνεια ότι η συγκεκριµένη πληροί σωρευτικά τα παρακάτω στοιχεία:
Α) Θέτει το γενικό πλαίσιο για την άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας,
παρέχοντας τη δυνατότητα στο ∆ήµο Θέρµης να συµβληθεί µε ίδρυµα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, συνδυάζοντας ή αλληλοσυµπληρώνοντας τις
αρµοδιότητες ή τα οικονοµικοτεχνικά µέσα που διαθέτει µε εκείνα του
αντισυµβαλλόµενου φορέα, προκειµένου να επιτευχθεί η εκπόνηση κοινωνικής
µελέτης που εντάσσεται στο πλέγµα των αρµοδιοτήτων και των καταστατικών
τους σκοπών.
Β) Ο σκοπός τον οποίο αυτή καλείται να εκπληρώσει δεν µπορεί να επιτευχθεί
µε άλλο νόµιµο τρόπο και ότι αποτελεί το uitimum refugium και δεν λειτουργεί
ως ισοδύναµη ή εναλλακτική µε την ειδικώς προβλεπόµενη από την κείµενη
νοµοθεσία διαδικασία επίλυσης του ανακύπτοντος ζητήµατος, ούτε
χρησιµοποιείται καταχρηστικά για την παράκαµψη των διατάξεων που θέτουν
συγκεκριµένους περιορισµούς στη δράση των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή απαιτούν την τήρηση συγκεκριµένων όρων και
προϋποθέσεων για την άσκησή της.
Αυτό είναι απόλυτα εµφανές δεδοµένου ότι:
1) το αντικείµενο έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Έχει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, εµπίπτει στο πλαίσιο ενός κοινά εξυπηρετούµενου δηµοσίου
κοινωνικού σκοπού, τον οποίο είναι εκ του νόµου επιφορτισµένα να επιτελούν
τα δυο συµβαλλόµενα µέρη, είναι µη εµπορικό και κατά συνέπεια καθίσταται
δύσκολο, έως αδύνατο, να βρεθεί άλλος φορέας και µάλιστα ιδιωτικός, που να
µπορεί να το εκτελέσει, να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της τοπικής
αυτοδιοίκησης, τις δυνατότητες και τις αρµοδιότητες αυτής, να διαθέτει
επιστηµονικό προσωπικό µε σχετική εµπειρία, προϋποθέσεις που εγγυάται ένα
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AEI. Μόνος φορέας που µπορεί να εγγυηθεί την επιτυχηµένη ολοκλήρωση ενός
τόσο ευαίσθητου αντικειµένου και να προτείνει ολοκληρωµένες και
τεκµηριωµένες προτάσεις είναι ένα αναγνωρισµένο Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα,
µε το επιστηµονικό του προσωπικό, µε κύρος και µε εµπειρία σε σχετικά
θέµατα και πάντα σε συνεργασία µε τον αναθέτοντα φορέα και 2) είναι σαφές
ότι δεν επιδιώχθηκε παράκαµψη διαγωνιστικής διαδικασίας από το ∆ήµο µε τη
σύναψη προγραµµατικής σύµβασης. Εξάλλου εάν επρόκειτο για σύναψη
σύµβασης ανάθεσης υπηρεσιών θα µπορούσε να συναφθεί µε απ' ευθείας
ανάθεση, αφού το ποσό είναι κάτω των 20.000,00 € και δεν θα απαιτείτο
ιδιαίτερη διαγωνιστική διαδικασία.
Γ. Τα συµβαλλόµενα µέρη εκκινούν από κοινή αφετηρία συµπράττοντας, κατά
το δυνατόν ισόρροπα, για την υλοποίηση προγραµµάτων ή υπηρεσιών και
µελετών στο πλαίσιο κοινά εξυπηρετούµενου δηµοσίου σκοπού, τον οποίο είναι
εκ του νόµου επιφορτισµένα να επιτελούν. Στην προκείµενη περίπτωση ο δήµος
θα παράσχει το απαραίτητο προσωπικό για την παροχή πλήθος πληροφοριών
και θα παρέχει πλήθος στοιχείων, τα οποία αποτελούν βασικά εργαλεία της
έρευνας του Ειδικού Λογαριασµού, καθώς και προσωπικό που θα βοηθήσει
στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Επίσης θα έχει εκπρόσωπο
στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. Η σύµπραξη του ∆ήµου και η
συµµετοχή του στην υλοποίηση του σκοπού και των στόχων της συγκεκριµένης
προγραµµατικής είναι αναγκαία διότι πρόκειται για επεξεργασία κοινωνικών
στοιχείων και δεδοµένων. Για το λόγο αυτό; κυρίως τα περισσότερα
προγράµµατα κοινωνικού περιεχοµένου (βοήθεια στο σπίτι, εναρµόνιση
οικογενειακής ζωής κτλ) εκτελούνται µε σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων,
θεσµοθετηµένα µάλιστα, καταδεικνύοντας τη βούληση του νοµοθέτη και τη
δυσκολία και πιθανόν την αδυναµία να εκτελεσθούν µε διαφορετικό τρόπο.
∆) Ουδεµία ανάθεση και µεταβίβαση περιουσίας επιδιώκεται από τον έναν
συµβαλλόµενο στον άλλο (πράγµα το οποίο ήταν εφικτό, εάν αυτός ήταν ο
σκοπός του ∆ήµου, µε την απ' ευθείας ανάθεση). Η παρούσα προγραµµατική
σύµβαση καµία διαγωνιστική διαδικασία παρακάµπτει αφού και αν ήθελε
θεωρηθεί σύµβαση παροχής υπηρεσιών δινόταν η δυνατότητα της απ' ευθείας
ανάθεσης. Εξάλλου, στην παρούσα προγραµµατική σύµβαση δε συµµετέχει
ιδιώτης παρά µόνο φορείς δηµοσίου.
Ε) Με τις νέες διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 12 παρ. 4, 5 και 6) τίθενται
σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις υπό πς οποίες µία σύµβαση, η οποία
συνάπτεται αποκλειστικά µεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται α) η
σύµβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία µεταξύ των συµµετεχουσών
αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δηµόσιες
υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την
επίτευξη των κοινών τους στόχων, στοιχείο το οποίο, κατά την άποψή µου,
καλύπτει η συγκεκριµένη προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου και Α.Π.Θ.,
β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς
δηµοσίου συµφέροντος στοιχείο το οποίο, κατά την άποψή µου, επίσης
καλύπτει η συγκεκριµένη προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου και Α.Π.Θ.,
και γ) οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά
λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων π;ου αφορά η συνεργασία. 5. Για
τον προσδιορισµό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην
περίπτωση β' του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, στην περίπτωση β' του πρώτου
εδαφίου της παρ. 3 και στην περίπτωσης γ' της παραγράφου 4, λαµβάνεται
υπόψη ο µέσος συνολικός κύκλος εργασιών ή άλλο ενδεδειγµένο µέτρο βάσει
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δραστηριοτήτων, όπως το κόστος που βαρύνει το συγκεκριµένο νοµικό
πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή όσον αφορά τις υπηρεσίες τα αγαθά και τα έργα
κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της σύµβασης....». Το στοιχείο
αυτό θα πρέπει να διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου αν
καλύπτεται.
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων και της ισχύουσας νοµολογίας συνάγεται
ότι λόγοι ακύρωσης µε αριθµό 13,14,15,16,17 και 18 που επικαλείται η επίµαχη
απόφαση, εφόσον καλύπτονται σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις, δε βρίσκουν
νοµικό και πραγµατικό έρεισµα στο εν λόγω σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης και θα
απορούσαν να προσβληθούν. ( Είµαι σε θέση να υποστηρίξω τη γνώµη, ότι πλην της
τελευταίας για την οποία δεν απορώ να φέρω νοµική άποψη λόγω έλλειψης στοιχείων.
όλοι οι προηγούµενοι λόγοι καλύπτονται στην παρούσα προγραµµατική σύµβαση.
Εξάλλου, οι πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επικαλείται η απόφαση του Γ.Γ.
στους παραπάνω λόγους ακύρωσης µπορούν σε περιπτώσεις κυρίως τεχνικών µελετών
από τις οποίες εκλείπουν τόσο το αναπτυξιακό στοιχείο όσο και τα λοιπά στοιχεία και οι
προϋποθέσεις σύναψης προγραµµατικής σύµβασης και όχι κοινωνικής φύσεως
προγραµµατικές συµβάσεις, για τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει λάβει µέχρι
σήµερα αρνητική θέση.
2.

Από το συνδυασµό των άρθρων άρθρο 2 και 5 του σχεδίου της
προγραµµατικής σύµβασης δεν τεκµηριώνονται, κατά τη νοµική µου άποψη, τα
στοιχεία αυτά που είναι αναγκαία για το χαρακτηρισµό µιας δραστηριότητας
ως «έρευνας» σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει η προαναφερθείσα νοµοθεσία
και την ερµηνεία που προσδίδει στον όρο η ισχύουσα νοµολογία. ∆ε διαφαίνεται
και δεν τεκµηριώνεται το στοιχείο της πρωτοτυπίας, ούτε παρουσιάζεται µε
επιστηµονική τεκµηρίωση η επαύξηση του αποθέµατος της ήδη υπάρχουσας
γνώσης µε το ερευνητικό αποτέλεσµα της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης. Κατά τη νοµική µου άποψη, «έρευνα κοινωνικών ζητηµάτων» που
στερείται του στοιχείου της πρωτοτυπίας, υπό τον παραπάνω προσδιορισµό,
εµπίπτει στην έννοια της κοινωνικής µελέτης σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει
το άρθρο 2 του Ν.4412/2016, που ήδη προαναφέρθηκε.
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων και της ισχύουσας νοµολογίας
συνάγεται, κατά τη νοµική µου άποψη, ότι οι λόνοι ακύρωσης µε αριθµό 19 που
επικαλείται η επίµαχη απόφαση βρίσκουν νοµικό και πραγµατικό έρεισµα,
στο εν λόγω σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης.
3. Τέλος, για το λόγο ακύρωσης µε αριθµό 20 της απόφασης που θέτει

επικουρικά το ζήτηµα της µη τροποποίησης των ουσιωδών όρων της
σύµβασης, το γεγονός ότι προβλέπεται στο άρθρο 9.2.5 η δυνατότητα
τροποποίησης του χρονοδιαγράµµατος της σύµβασης µε απόφαση της Κ.Ε.Π.
και το ότι δεν προβλέπεται διάταξη για ρήτρες σε βάρος των συµβαλλόµενων
που παραβαίνουν τους όρους της σύµβασης, τα παραπάνω έχουν ήδη κριθεί
µε αποφάσεις και πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά τη νοµική µου
άποψη, ο συγκεκριµένος λόγος ακύρωσης έχει νοµική βάση.
III. Συµπεράσµατα
Από το παραπάνω σκεπτικό και το συνδυασµό της νοµοθεσίας - νοµολογίας και
των στοιχείων της υπόθεσης συνάγεται κατά τη γνώµη µου το συµπέρασµα ότι, ο
∆ήµος δεν έχει στη διάθεσή του επαρκή επιχειρήµατα σε νοµική και πραγµατική
βάση για να προσφύγει επί του συνόλου των λόγων ακύρωσης που επικαλείται η
αριθ. 64546/17-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, α οποίος ύστερα από τον έλεγχο νοµιµότητας
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της αριθ. 342/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου που αφορά
στην «Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µε το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση ειδικής έρευνας κοινωνικών
ζητηµάτων» προέβη στην ακύρωσή της.»
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε να αποφασιστεί η µη άσκηση
προσφυγής κατά της µε αριθ. πρωτ. 64546/17-10-2016 απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κατ΄άρθρο
151 του Ν 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του
ιδίου ως άνω νόµου και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν
3852/2010, κάλεσε δε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της,
τη γνωµοδότηση της δικηγόρου και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και της παρ.
1 περ. ιβ) και παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Π.∆. 113/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

Τη µη άσκηση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του
Ν. 3463/2006 κατά της µε αριθ.πρωτ. 64546/17-10-2016 απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ο οποίος
ύστερα από τον έλεγχο νοµιµότητας της αριθ. 342/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου που αφορά στην «Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής
σύµβασης µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση
ειδικής έρευνας κοινωνικών ζητηµάτων» προέβη στην ακύρωσή της, για τους
λόγους που ρητά στη γνωµοδότηση της δικηγόρου κας Λάππα Παρασκευής
αναφέρονται.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 449/2016.

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
εξής:
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

