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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συµπληρωµατική σύµβαση: η αναγκαιότητά της πρέπει να οφείλεται σε
απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι πραγµατικά γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στον χρόνο
κατάρτισης της αρχικής σύµβασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ – ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του, στις 9 Μαρτίου 2020, µε
την εξής σύνθεση: Ιωάννης Σαρµάς, Πρόεδρος, Γεώργιος Βοΐλης,
Σταµάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, ∆έσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα,
Αγγελική Μυλωνά και Γεωργία Τζοµάκα, Σύµβουλοι. Γραµµατέας ο
Γεώργιος Καρασσαβίδης.
Γενικός Επίτροπος Επικρατείας: Αντώνιος Νικητάκης, Επίτροπος της
Επικρατείας, κωλυοµένης της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, Χρυσούλας Καραµαδούκη.
Για να αποφασίσει σχετικά µε την κατατεθείσα στις 10.9.2019 (µε
Α.Β.∆. 372/2020) αίτηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου –
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µε την επωνυµία «…», που εδρεύει στ… και
παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Σπυρίδωνος Χουλιάρα.
Με την προαναφερόµενη αίτηση επιδιώκεται η αναθεώρηση της
1297/2019 απόφασης του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό
Οικονοµικών, παραστάθηκε δια της Παρέδρου του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους Σπυριδούλας Θωµοπούλου.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το ∆ικαστήριο άκουσε:
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος ∆ήµου, ο οποίος ζήτησε
την παραδοχή της αίτησης.
Την εκπρόσωπο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που δήλωσε ότι το
δικόγραφο δεν κοινοποιήθηκε νοµίµως στο Ελληνικό ∆ηµόσιο χωρίς να
προβάλει λόγο ακυρότητας της διαδικασίας. Και
Τον Επίτροπο Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος
ανέπτυξε την από 9.3.2020 γνώµη του και πρότεινε να απορριφθεί η αίτηση
αναθεώρησης.
Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση, το ∆ικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.
Άκουσε την εισήγηση της Συµβούλου Αγγελικής Μυλωνά και
Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον νόµο
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1. Με το άρθρο τρίτο της Κ.Υ.Α. ∆1α/ΓΠ.οικ.26804/25.4.2020
«Επιβολή του µέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των
∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής
Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστηµα από 28.4.2020
έως και 15.5.2020» (φ. 1588/25.4.2020 Β΄), που εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εµφάνισης COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», ήδη
κυρωθείσας µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (φ. 76 Α΄), αποφασίστηκε, η
προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστικών σχηµατισµών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το διάστηµα από 6.5.2020 έως 15.5.2020. Στην
ίδια απόφαση ορίσθηκε ότι κατ’ εξαίρεση της αναστολής αυτής εντός του
ως άνω διαστήµατος διενεργούνται, µεταξύ άλλων, διασκέψεις εξ
αποστάσεως µε τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών µέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις µε φυσική παρουσία. Τούτου δοθέντος, το
∆ικαστήριο οµοφώνως αποφάνθηκε ότι συντρέχει σοβαρός λόγος για την εξ
αποστάσεως λήψη απόφασης επί της υπό κρίση υπόθεσης µε χρήση της
υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης της επίσηµης κρατικής πλατφόρµας
e:Presence.gov.gr (βλ. το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 429/2020, φ. 850 Β΄).
2. Για την άσκηση της κρινόµενης αίτησης δεν απαιτείται η
καταβολή παραβόλου (άρθρο 73 παρ. 1 του κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο
του ν. 4129/2013, φ. 52 Α΄, Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο).
3. Με την κρινόµενη αίτηση ζητείται η αναθεώρηση της 1297/2019
απόφασης του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία
απορρίφθηκε αίτηση του αιτούντος ∆ήµου για την ανάκληση της 607/2019
πράξης του Ε΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την πράξη αυτή
κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης Συµπληρωµατικής
Σύµβασης του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών από φυσικές καταστροφές
στο ∆ήµο … - Αστική Οδοποιία».
4. Η ως άνω αίτηση αναθεώρησης έχει ασκηθεί εµπροθέσµως και εν
γένει νοµοτύπως και, ως εκ τούτου, είναι τυπικά δεκτή και πρέπει να
εξετασθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική βασιµότητα των
προβαλλοµένων δι’ αυτής λόγων.
5. Η κρινόµενη αίτηση συµπληρώνεται µε το από 16.3.2020
παραδεκτώς κατατεθέν υπόµνηµα.
6. Ο ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (φ.
147 Α΄), στο άρθρο 132, µε τίτλο «Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη
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διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» (όπως ισχύει µετά την
αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 µε το
άρθρο 22 παρ. 34 του ν. 4441/2016, φ. 227 Α΄), ορίζει ότι «[ο]ι συµβάσεις
(…) µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) (…) 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 (…)».
7. Στο Κεφάλαιο ΙΙ του ανωτέρω νόµου που τιτλοφορείται «Ειδικοί
Κανόνες ανά είδος σύµβασης» και ειδικότερα στον Τίτλο Ι που αφορά στις
δηµόσιες συµβάσεις έργων περιλαµβάνεται το άρθρο 156 µε τίτλο «Ειδικά
θέµατα τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξοµειώσεις
εργασιών – νέες εργασίες». Στο εν λόγω άρθρο, εφαρµοζόµενο ειδικά στις
συµβάσεις έργου, προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης της σύµβασης
για την εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών, οι οποίες, παρά το γεγονός
ότι δεν περιλαµβάνονταν στο αρχικώς ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη
συναφθείσα σύµβαση, δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν
από αυτήν. Τούτο, διότι είτε είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση
του αντικειµένου της αρχικής σύµβασης είτε ο διαχωρισµός τους θα
δηµιουργήσει µείζονα προβλήµατα στην αναθέτουσα αρχή. Πέραν των
ανωτέρω,
απαραίτητη
προϋπόθεση
για
τη
νόµιµη
σύναψη
συµπληρωµατικής σύµβασης, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης, είναι η αναγκαιότητά της να
οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Ως απρόβλεπτες περιστάσεις, κατά
την ανωτέρω έννοια, νοούνται πραγµατικά γεγονότα, τα οποία δεν
ανάγονται στον χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύµβασης.
8. Στην υπό κρίση περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου που
συνοδεύουν την ελεγχόµενη σύµβαση προκύπτουν όσα διαλαµβάνονται
στις σκέψεις 9 έως 16 που ακολουθούν.
9. Σύµφωνα µε την µε αριθµ. 36396/28.03.2017 Εγκύκλιο Οδηγιών
για την έγκριση και χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) 2017 και προγραµµατισµό δαπανών Π.∆.Ε. 20182020 του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ειδικότερα το Κεφ. 5,
παρ. 5.13.2.4), προκειµένου να ενταχθούν νέα έργα άµεσης αποκατάστασης
ζηµιών σε υποδοµές λόγω φυσικής καταστροφής απαιτείτο η υποβολή
πρότασης από την Περιφέρεια µε τη συνολική αποτίµηση της ζηµιάς για
την πληγείσα περιοχή και µετά από πρόταση του Φορέα Χρηµατοδότησης,
η οποία θα έπρεπε να συνοδεύεται από δικαιολογητικά κήρυξης της
περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και από
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Τεχνικό ∆ελτίο, που, πέραν της κατηγοριοποίησης των ζηµιών και τα
αναλυτικά στοιχεία των υποέργων που προτείνονται να χρηµατοδοτηθούν
θα έπρεπε να περιλαµβάνει εκθέσεις και αυτοψίες ζηµιών, σύντοµη
περιγραφή της µετεωρολογικής κατάστασης, σε σχέση µε τις ζηµίες,
περιγραφή της µεθοδολογίας ανάλυσης του κόστους άµεσης ζηµίας και
σχετική φωτογραφική τεκµηρίωση.
10. Για την αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από
έντονα καιρικά φαινόµενα από τις απογευµατινές ώρες της 21ης έως και την
22α Οκτωβρίου 2016 στον αστικό ιστό της …, καθώς και στο αστικό
δίκτυο, σε τεχνικά έργα και σε υποδοµές σε όλα τα γειτνιάζοντα τοπικά
διαµερίσµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας …, υποβλήθηκε, µε το
…/16.12.2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του αιτούντος
∆ήµου, πρόταση για τη χρηµατοδότηση του έργου µε τίτλο
«Αποκατάσταση ζηµιών από τις φυσικές καταστροφές Οκτωβρίου 2016
στον ∆ήµο …», συνολικού προϋπολογισµού 3.206.000,00 ευρώ, σε βάρος
των πιστώσεων της Συλλογικής Απόφασης Έργων Περιφέρειας (Σ.Α.Ε.Π.)
801 του Π.∆.Ε..
11. Κατόπιν της εξέτασης των υποβληθέντων από τον αιτούντα
∆ήµο στοιχείων το Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας … ενέκρινε
µε την 119/4.7.2017 απόφασή του την πρόταση ένταξης και
χρηµατοδότησης του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών από φυσικές
καταστροφές στο ∆ήµο …» στη Σ.Α.Ε.Π. 801 του Εθνικού σκέλους του
Π.∆.Ε. έτους 2017 και εκδόθηκε σχετικώς η …/20.9.2017 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε την οποία
τροποποιήθηκε το Π.∆.Ε. έτους 2017 µε την ένταξη στη Σ.Α.Ε.Π. 801, του
έργου αυτού, µε κωδικό 2017ΕΠ80100009 και προϋπολογισµό
2.753.000,00 ευρώ.
12. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου του ως άνω
έργου, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από τις φυσικές καταστροφές στον
∆ήµο … - Αστική Οδοποιία» και προϋπολογιζόµενη δαπάνη 2.061.000,00
ευρώ, συντάχθηκε και θεωρήθηκε, στις 20.12.2017, η 90/2017 µελέτη, η
οποία εγκρίθηκε µε την …/9.2.2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
του αιτούντος ∆ήµου, ενώ µε την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η δηµοπράτησή
του µε ανοικτό διαγωνισµό. Μετά το πέρας της διενεργηθείσας
διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξη ως αναδόχου της κοινοπραξίας
«Κ/Ξ …», η οποία είχε προσφέρει ποσοστό µέσης έκπτωσης 69,78%, το
οικείο σχέδιο σύµβασης υπεβλήθη προς έλεγχο ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και µε την 447/2018 πράξη του Ε΄ Κλιµακίου κρίθηκε ότι δεν
κωλύεται η υπογραφή του. Η οικεία σύµβαση υπεγράφη στις 17.9.2018,
έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγµατος, ύψους 622.818,69 ευρώ, µε
Φ.Π.Α., και µε προθεσµία περαίωσης των εργασιών αυτής την 16.6.2019, η
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οποία παρατάθηκε µε την 173/16.7.2019 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου … έως την 31.8.2019.
13. Το αντικείµενο της αρχικής εργολαβίας αφορούσε στην
εκτέλεση των εργασιών για την τµηµατική αποκατάσταση αστικής
οδοποιίας που υπέστη ζηµίες από τα καταστροφικά καιρικά φαινόµενα της
περιόδου Οκτωβρίου 2016, προκειµένου οι ως άνω οδοί να γίνουν
προσβάσιµες, λειτουργικές και να γίνει επαναφορά τους στην πρότερη
κατάσταση. Ειδικότερα, οι προς εκτέλεση εργασίες αφορούσαν: (α) στην
αποκατάσταση βλαβών οδοστρώµατος, ήτοι ασφαλτοτάπητα και στρώσεων
οδοστρωσίας, καθώς και ερεισµάτων που διαβρώθηκαν, (β) στην
αποκατάσταση αποχετευτικών συστηµάτων των οδών µε καθαρισµό,
διάνοιξη, διαµόρφωση των υπαρχόντων στοιχείων που φράχθηκαν κατά το
πληµµυρικό φαινόµενο ή και ανακατασκευή - αποκατάστασή τους, (γ) στην
αποκατάσταση στοιχείων σήµανσης και ασφάλειας των οδών και (δ) στην
άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση πρανών που αποσταθεροποιήθηκαν µε
ανακατασκευή των τοίχων αντιστήριξης σε θέσεις όπου προκλήθηκαν
βλάβες.
14. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, µε τη …/29.10.2018
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου …, εγκρίθηκαν ο 1ος
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Πρωτόκολλο
Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), µε τους
οποίους τακτοποιήθηκαν εργασίες και ποσότητες που ήταν αναγκαίες για
την κατασκευή του έργου, µε βάση τις επιµετρήσεις των ήδη εκτελεσµένων
εργασιών και τις προσµετρήσεις των υπολειποµένων. Ακολούθως, στις
25.2.2019 συντάχθηκε από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του αιτούντος
∆ήµου ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου, ο οποίος περιλαµβάνει την 1η
συµπληρωµατική σύµβαση.
15. Σύµφωνα µε την µε ίδια ηµεροµηνία αιτιολογική έκθεση, που
τον συνοδεύει, η σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε., καθώς και η σύναψη της 1ης
συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου κατέστησαν αναγκαίες,
προκειµένου να συµπεριληφθούν «εργασίες που η ανάγκη κατασκευής τους
προέκυψε λόγω των µεγαλύτερων από τις αρχικώς εκτιµηθείσες ζηµίες από
τα καιρικά φαινόµενα, αλλά και λόγω (του) ότι αυτές επιδεινώθηκαν από τα
πληµµυρικά φαινόµενα που συνέβησαν µετά την ένταξη χρηµατοδότησης
του έργου τον ∆εκέµβριο 2017. Η ίδια έκθεση αναφέρει στη συνέχεια τα
εξής: «Από την ηµέρα των βλαβών την 20η και 21 Οκτωβρίου 2016 έως τη
συµβασιοποίηση του έργου την 17η Σεπτεµβρίου 2018 πέραν του ότι, όπως
προαναφέρθηκε, υπήρξε και νέο πληµµυρικό φαινόµενο που επέκτεινε τις
φθορές, η µη αποκατάσταση των αρχικών βλαβών είχαν σε µεγάλο βαθµό
επιδεινωθεί (sic). Αποτέλεσµα αυτού είναι οι αρχικές επιµετρήσεις, στις
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θέσεις αποκατάστασης, όπως αυτές απεικονίζονται στο βιβλίο καταγραφής
βλαβών, κατά τη σύνταξη της µελέτης να µην ανταποκρίνονται πλέον
σήµερα στην πραγµατική κατάσταση των προς αποκατάσταση βλαβών.
Αυτό είχε ως συνέπεια να απαιτούνται µεγαλύτερες των αρχικώς
εκτιµηθέντων ποσότητες για τα προς αποκατάσταση σηµεία µε προφανή
κίνδυνο να µην µπορέσουν να αποκατασταθούν όλα τα σηµεία που είχαν
υποστεί βλάβες». Στην ως άνω αιτιολογική έκθεση διασαφηνίζεται ότι το
ποσό της συµπληρωµατικής σύµβασης δεν υπερβαίνει το 50% του αρχικού
συµβατικού αντικειµένου και ότι δεν µεταβάλλεται η φύση της αρχικής
σύµβασης, θα εκτελεσθούν δε από τον αρχικό ανάδοχο, διότι η αλλαγή δεν
είναι εφικτή για λόγους λειτουργικούς, τεχνικούς και οικονοµικούς.
Συνολικά, κατά την έκθεση, το ποσό των συµπληρωµατικών εργασιών
ύψους 285.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.), επιφέρει αύξηση κατά ποσοστό
45,76% της αρχικής σύµβασης.
16. Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη του Τεχνικού Συµβουλίου
∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας …, το οποίο, χωρίς αναφορά σε
αναλυτικά και πραγµατικά στοιχεία, γνωµοδότησε θετικά µε τη
…/02/14.3.2019 γνωµοδότησή του. Με την …/2.4.2019 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του αιτούντος ∆ήµου εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ο
2ος Α.Π.Ε. του έργου, συνολικής προτεινόµενης δαπάνης 622.818,69 ευρώ,
και η σύναψη της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης για την εκτέλεση των
συµπληρωµατικών εργασιών του ίδιου έργου, συνολικής προτεινόµενης
δαπάνης 285.000,00 ευρώ.
17. Το Ε΄ Κλιµάκιο, επιληφθέν του ελέγχου νοµιµότητας της ως
άνω 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου, ανέβαλε αρχικώς µε την
462/2019 πράξη του τη διατύπωση οριστικής κρίσης και ζήτησε τη
συµπλήρωση των στοιχείων του φακέλου, µεταξύ, δε, άλλων, µε στοιχεία
που αφορούν στην αρχική µελέτη του έργου, την τυχόν ύπαρξη απόφασης
παράτασης της αρχικής, εννεάµηνης, από την υπογραφή της σύµβασης,
διάρκειας του έργου, καθώς και διευκρινίσεις, συνοδευόµενες από όλα τα
απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα, σχετικά µε τα καιρικά φαινόµενα της
20ης - 21ης Οκτωβρίου 2016 και των µεταγενέστερων πληµµυρικών
φαινοµένων που συνέβησαν την 1η ∆εκεµβρίου του 2017, για τη φύση και
την έκταση των φθορών που προκλήθηκαν και για τον λόγο για τον οποίο
δεν έγινε επικαιροποίηση της τεχνικής µελέτης και των τευχών
δηµοπράτησης του έργου, ώστε να ληφθούν και αυτές υπόψη, πριν τη
διενέργεια του διαγωνισµού.
18. Μετά τη συµπλήρωση των στοιχείων του φακέλου, µε το
…/18.6.2019 έγγραφο του Αντιδηµάρχου του αιτούντος ∆ήµου, εκδόθηκε η
607/2019 πράξη, µε την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του
σχεδίου της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης για τους εξής δύο λόγους: (1)
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Η ανάγκη σύναψης της συµπληρωµατικής σύµβασης οφείλεται στα
πληµµυρικά φαινόµενα που έλαβαν χώρα την 1η ∆εκεµβρίου 2017, η
µελέτη όµως του αρχικού έργου συντάχθηκε µεταγενέστερα, στις 20
∆εκεµβρίου 2017, ήτοι σε χρονικό σηµείο κατά το οποίο το δεύτερο
πληµµυρικό φαινόµενο που επέτεινε τις καταστροφές στο αστικό δίκτυο
εντός της πόλης του Μεσολογγίου και στα δηµοτικά και τοπικά
διαµερίσµατα του ∆ήµου, είχε ήδη εκδηλωθεί, µε συνέπεια οι εργασίες της
συµπληρωµατικής σύµβασης να είναι ήδη γνωστές κατά τον χρόνο
σύνταξης της µελέτης του αρχικού έργου, πολλώ δε µάλλον κατά τον χρόνο
έγκρισης αυτής, καθώς και µεταγενέστερα κατά τη δηµοπράτηση του
αρχικού έργου, εσφαλµένα δε και από παράλειψη της αναθέτουσας αρχής,
δεν συµπεριλήφθηκαν στο αρχικό σχεδιασµό, βάσει του οποίου
δηµοπρατήθηκε το κύριο έργο. (2) Έχει ήδη εξαντληθεί η προθεσµία
περαίωσης του αρχικού έργου, ενώ δεν έχει εγκριθεί οιαδήποτε νέα
παράταση των προθεσµιών αυτής, και εποµένως, δεν είναι δυνατή η
σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης µετά την εξάντληση της αρχικής
συµβατικής προθεσµίας περάτωσης του έργου.
19. Το VI Τµήµα, επιληφθέν κατόπιν αίτησης ανάκλησης του
αιτούντος ∆ήµου έκρινε, µε την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το ανωτέρω
υπό Β σκέλος της πράξης του Κλιµακίου δεν είχε προσβληθεί µε την
ασκηθείσα αίτηση ανάκλησης. Ανεξαρτήτως τούτου, έκρινε ότι η σύναψη
της επίµαχης συµπληρωµατικής σύµβασης δεν είναι δυνατή δοθέντος ότι η
προθεσµία εκτέλεσης του αρχικού έργου είχε παρέλθει και δεν είχαν
προσκοµισθεί στοιχεία περί παράτασης αυτής. Περαιτέρω, έκρινε ότι η
ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της
συµπληρωµατικής σύµβασης δεν οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις,
καθώς η εκδήλωση των πληµµυρικών φαινοµένων της 1ης.12.2017 και η
επιδείνωση της υφιστάµενης κατάστασης ήταν ήδη γνωστές τόσο κατά τον
χρόνο σύνταξης της µελέτης του αρχικού έργου (20.12.2017) όσο και κατά
τον χρόνο έγκρισης αυτής (9.2.2017). Κατά συνέπεια, µε την
προσβαλλόµενη απόφαση κρίθηκε ότι δεν συντρέχουν εν προκειµένω οι
προϋποθέσεις για τη σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης.
20. Με την κρινόµενη αίτηση προβάλλεται, ότι εσφαλµένα κρίθηκε
µε την προσβαλλόµενη απόφαση ότι στη µελέτη του έργου θα έπρεπε να
συµπεριληφθούν οι περαιτέρω φθορές και βλάβες που προκλήθηκαν από τα
πληµµυρικά φαινόµενα της 1ης ∆εκεµβρίου 2017, δεδοµένου ότι η µελέτη
αυτή είχε ήδη υποβληθεί για χρηµατοδότηση στην Περιφέρεια … τον
∆εκέµβριο του 2016 και στο Υπουργείο τον Ιούλιο του 2017, ενώ µετά τη
χρηµατοδότησή της δεν δύναται να αυξάνεται το φυσικό της αντικείµενο
και ο προϋπολογισµός της, ώστε να συµπεριληφθούν οι ανωτέρω βλάβες, οι
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οποίες σε µεγάλο βαθµό έγιναν ορατές µετά την έναρξη των εργασιών της
σύµβασης.
21. Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι ο αιτών ∆ήµος προσκόµισε την
…/16.7.2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου … περί παράτασης της
αρχικής σύµβασης έως την 31η.8.2019, η οποία όµως δεν είχε τεθεί υπόψη
του VI Τµήµατος κατά το χρόνο εκδίκασης της αίτησης ανάκλησης.
22. Το ∆ικαστήριο παρατηρεί ότι η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών
που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της επίµαχης συµπληρωµατικής
σύµβασης, καίτοι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής και
του αναδόχου, αλλά στα έντονα καιρικά φαινόµενα που εκδηλώθηκαν κατά
την 1η.12.2017, ήταν ήδη γνωστή τόσο κατά τον χρόνο σύναψης της
αρχικής σύµβασης όσο και κατά τον χρόνο σύνταξης της σχετικής µελέτης
(20.12.2017). Συνεπώς, δεν πληρούται ο ουσιώδης για την έννοια της
συµπληρωµατικής σύµβασης όρος, ο οποίος απαιτεί η ανάγκη σύναψής της
να προήλθε από περιστάσεις οι οποίες προέκυψαν µετά την έναρξη
εκτέλεσης της αρχικής σύµβασης.
23. Προβάλλεται από τον αιτούντα ∆ήµο ότι η 90/2017 µελέτη του
έργου είχε ήδη συνταχθεί από το ∆εκέµβριο του έτους 2016 και αποτελούσε
αναπόσπαστο τµήµα των υποβληθέντων εγγράφων χορήγησης της
χρηµατοδότησης, καθώς τόσο από τη διαδικασία έγκρισης της σχετικής
πρότασης, όπως αυτή περιγράφεται στην 36396/28.03.2017 Εγκύκλιο
Οδηγιών, όσο και από την …/4.7.2017 απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας … προκύπτει ότι στα δικαιολογητικά στα
οποία στηρίχθηκε η αξιολόγηση της πρότασης χρηµατοδότησης του
συγκεκριµένου έργου δεν περιλαµβάνεται η ως άνω µελέτη, καθώς µόνη
βέβαιη ηµεροµηνία την οποία φέρει η µελέτη είναι εκείνη της σύνταξής της
από τους µελετητές και της θεώρησής της από την Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου στις 20.12.2017. Όµως, ακόµα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι λυσιτελώς
προβάλλεται ο ανωτέρω ισχυρισµός, πάντως τα προσκοµισθέντα από τον
αιτούντα ∆ήµο Τεχνικά ∆ελτία ουδόλως αποδεικνύουν τον ανωτέρω
ισχυρισµό, καθώς σε αυτά περιλαµβάνεται µία γενική µόνο περιγραφή των
εργασιών αποκατάστασης των βλαβών της οδοποιίας του ∆ήµου, ενώ δεν
εξειδικεύεται το ακριβές γεωγραφικό πλαίσιο εκτέλεσης της σύµβασης.
24. Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι αποτελεί εγγενές στοιχείο της
διακήρυξης δηµόσιου έργου αποκατάστασης οδοστρωµάτων ο ακριβής
γεωγραφικός προσδιορισµός και η έκταση των παρεµβάσεων, ώστε, µεταξύ
άλλων, σε περίπτωση σύναψης συµπληρωµατικής σύµβασης, όπως εν
προκειµένω, να είναι δυνατός ο έλεγχος τυχόν µη επιτρεπόµενης επέκτασης
του τεχνικού αντικειµένου του έργου ή η τυχόν επικάλυψη εργασιών.
Τέτοιος όµως προσδιορισµός δεν αποδεικνύεται ότι έγινε εν προκειµένω.
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Για τον λόγο δε αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί και ο ισχυρισµός του
αιτούντος ∆ήµου, σύµφωνα µε τον οποίο µέρος των προς αποκατάσταση µε
τη συµπληρωµατική σύµβαση βλαβών έγινε ορατό µετά την έναρξη
εκτέλεσης της αρχικής σύµβασης, ο οποίος σε κάθε περίπτωση προβάλλεται
εν προκειµένω αορίστως.
25. Τέλος, το ∆ικαστήριο υπογραµµίζει ότι οι κανόνες έντεχνης
εκτέλεσης ενός έργου επιτάσσουν στην αναθέτουσα αρχή, εφόσον
µεσολαβήσουν, ως εν προκειµένω, µεταβολές στα τεχνικά χαρακτηριστικά
και δεδοµένα επί των οποίων ο σχεδιασµός του υπό ανάθεση έργου
στηρίχθηκε, να γίνεται επικαιροποίηση ή εκ νέου εκπόνηση της σχετικής
µελέτης. Όπως δε ορθώς επισηµαίνεται στην προσβαλλόµενη απόφαση,
εφόσον κατά τους ισχυρισµούς του αιτούντος ∆ήµου η επικαιροποίηση
αυτή δεν ήταν δυνατή, έπρεπε για την εκτέλεση των περιλαµβανόµενων στη
συµπληρωµατική σύµβαση εργασιών είτε να γίνει νέα πρόταση προς την
Περιφέρεια για τη χρηµατοδότησή τους σε βάρος πιστώσεων είτε να
αναζητηθεί άλλος τρόπος χρηµατοδότησης.
26. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι δεν
συντρέχουν εν προκειµένω οι προϋποθέσεις τροποποίησης της σύµβασης
και η κρινόµενη αίτηση αναθεώρησης πρέπει να απορριφθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την αίτηση αναθεώρησης.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 30 Απριλίου 2020.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΗΣ

∆ηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση, στις 22 Ιουνίου 2020.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΗΣ

