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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του άρθρου 7 του Ν.2839/2000 (πρώην άρθρου 18 του
Ν.2218/94) ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 16-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε
στη Δ/νση Διοίκησης (Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Ροδόπης) της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ.9986/22-07-2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η Επιτροπή του
άρθρου 7 του Ν.2839/2000 (πρώην άρθρου 18 του Ν.2218/94) της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, μετά την αριθμ. οικ. 43/12-11-2018 πρόσκληση της
Προέδρου της, όλων των μελών τακτικών και αναπληρωματικών, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της από 16-11-2018 ημερήσιας διάταξης:

1. Παραπομπή προς έλεγχο νομιμότητας της υπ΄αριθ. 510/2018 αποφάσεως της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., σχετικής με: » Εισήγηση για την έγκριση
μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών
Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ.».
2. Παραπομπή στον έλεγχο νομιμότητας της υπ΄αριθ. 727/2018 αποφάσεως της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., σχετικής με: « Εισήγηση για την έγκριση:
Α) της σύμπραξης μελετητών, Β) Του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Γ) Της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της
μελέτης : «Μελέτη υδραυλικής διευθέτησης ευρύτερης περιοχής γέφυρας
Κομψάτου στον επαρχιακό δρόμο Πολυάνθου – Ιάσμου».

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν και έλαβαν μέρος:
1. Όλγα Τσιρκινίδου, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος,
σύμφωνα με την υπ΄αριθ πρωτ. 16111/27-09-2017

(ΦΕΚ 528/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-10-

2017) τροποποιητική απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.
2. Θεανώ Καμπαρέλη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υγείας & Πρόνοιας, της Δ/νσης
Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Δ/κού
– Οικ/κού, με Α΄ βαθμό, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του
τακτικού μέλους Τσέγκα

Ευαγγελίας, η οποία δήλωσε κώλυμα συμμετοχής στη

συνεδρίαση, ως προς την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης,
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3. Χρήστος Γάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, σύμφωνα με την
υπ΄αριθ.19416/10-10-2014

(ΦΕΚ

697/τ.υ.ο.δ.δ./10-11-2014)

τροποποιητική

απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.

Επίσης, παρέστη η Παναγοπούλου Αθηνά, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικού –
Οικονομικού Ν. Ροδόπης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης του κλάδου
ΠΕ Δ/κού – Οικ/κού με Β’ βαθμό, ως γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία αυτής, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και την εξέταση των θεμάτων που αναφέρονται στην από 16-112018 ημερησία διάταξη:

ΘΕΜΑ 2ον: Παραπομπή προς έλεγχο νομιμότητας της αριθ. 727/2018 αποφάσεως
της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., σχετικής με: « Εισήγηση για την έγκριση:
Α) της σύμπραξης μελετητών, Β) Του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Γ) Της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης :
«Μελέτη υδραυλικής διευθέτησης ευρύτερης περιοχής γέφυρας Κομψάτου στον
επαρχιακό δρόμο Πολυάνθου – Ιάσμου».

Ενώπιον της Επιτροπής εμφανίστηκαν πριν την έναρξη της συζητήσεως της υπό κρίση
παραπομπής, οι κ.κ. Ευάγγελος Παπαθεοδώρου υπάλληλος της Διευθύνσεως Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, καθώς και ο κ. Αργύριος Πλέσσιας ως
εκπρόσωπος της μειοδότριας ένωσης οικονομικών φορέων «ΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.
– ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», οι οποίοι αφού ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους
απεχώρησαν.

Ο Εισηγητής του θέματος κ. Χρήστος Γάκης διάβασε την εισήγησή του, που έχει ως εξής:
« Η σύμβαση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη υδραυλικής διευθέτησης ευρύτερης περιοχής
γέφυρας Κομψάτου στον επαρχιακό δρόμο Πολύανθου-Ιάσμου» υπογράφηκε στις 6
Φεβρουαρίου 2009, και είχε ως αντικείμενο την εκπόνηση Υδραυλικής και Τοπογραφικής
Μελέτης, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, η τοπογραφική
Μελέτη θα εκπονούνταν σε 20 ημέρες και η Υδραυλική σε 60 ημέρες.
Παρόλα αυτά η ως άνω μελέτη, σήμερα, περίπου 9 έτη μετά, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Η Τοπογραφική μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ενώ στις 6-4-2009 υποβλήθηκε η Α΄Φάση
της Υδραυλικής μελέτης, χωρίς να υποβληθεί αίτημα για παράταση της ολοκλήρωσης της.
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Επίσης ο ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτηση για παράταση ούτε στις 25-6-2009 ημερομηνία
κατά την οποία είχε λήξη η σχετική σύμβαση. Ενώ από πουθενά δεν προκύπτει ότι είχε δοθεί
παράταση στον ανάδοχο, πριν λήξει η προθεσμία της εκπόνησης και μέχρι σήμερα.
Τέλος δε η ανάγκη για την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών ή συμπληρωματικών
υπηρεσιών δεν προέκυψε κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης αλλά σχεδόν εννέα (9)
χρόνια αργότερα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ να γίνει δεκτή η παραπομπή και να ακυρωθεί η
υπ’ αριθμόν 727/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, διότι αυτή εκδόθηκε κατά παράβαση των άρθρων 27,29 και 37 του
Ν. 3316/2005».

Η Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε όλα τα στοιχεία του σχηματισθέντος
φακέλου, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού σκέφθηκε κατά
Νόμον, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής:

Την αποδοχή της παραπομπής και την ακύρωση της παραπεμπόμενης υπ΄αριθ.

727/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., σύμφωνα με τις
σκέψεις που εκτέθηκαν αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15 /2018

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΛΓΑ ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
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