
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το 15o/15-05-2020 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διδυμοτείχου
Θέμα: 12  o     
Απόφαση: 113  η  /  2020  
“Ανάθεση σε Δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης για την διοικητική αρχή που έχει την αρμοδιότητα και την
ευθύνη συντήρησης της Γέφυρας του Ερυθροποτάμου”. 

   Στο Διδυμότειχο σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου 2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.  στο Δημοτικό
Κατάστημα  του  Δήμου  Διδυμοτείχου  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου
Διδυμοτείχου, ύστερα από την αριθ. 15/11-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης.

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Κυρούδη Μαρία.
   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Πρόεδρος
2. Τσιμπανλιώτης Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος
3. Θεοδοσίου Στυλιανή, Αντιδήμαρχος
4. Δελήμπαλτα Βασιλική, Δ.Σ.
5. Τζιβάρας Γεώργιος, Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ 
      1. Σιαλάκης Αθανάσιος, Δ.Σ.
      2. Τσολακίδης Παρασκευάς, Δ.Σ.

      

    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ιη΄ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-08-2019) η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδιο όργανο που 
«αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά.  Επίσης  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ιθ΄ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-08-2019) η Οικονομική Επιτροπή…… 
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με
μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ΄εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού 
χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν 
εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.».

    Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ. 3003/14-5-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που έχει ως εξής:

“ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ  ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 
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        Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ιθ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-08-2019)  η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδιο όργανο που «
αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους
δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν
δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον
εφόσον δεν έχουν προσληφθεί  δικηγόροι,  με μηνιαία αντιμισθία.  Με απόφασή της είναι  δυνατή,  κατ΄εξαίρεση, η
ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία
για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του
δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.»  Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
πρώτου εδαφίου της παραγρ. 2 του άρθρου 72 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 10 του  ν.  4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020) για  την  περίπτωση ιθ΄δεν  απαιτείται  πλέον γνωμοδότηση
δικηγόρου.

     Έπειτα από αποστολή του αριθ. πρωτ. 281/14-1-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Υ.ΔΟΜ-
Περιβάλλοντος  του  Δήμου μας  προς την  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Έβρου,  μας
διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. Η-390/5-2-2020 έγγραφο Έκθεση Αξιολόγησης της Γέφυρας του Ερυθροποτάμου,
του  Δευτερεύοντος  Εθνικού  οδικού  δικτύου  Ε051,  εισόδου  –  εξόδου  οικισμού  Διδυμοτείχου.  Σύμφωνα  με  την
ανωτέρω  έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά από μακροσκοπικό έλεγχο των επί μέρους στοιχείων του τεχνικού και
μελέτη του οπτικού υλικού, επισημάνθηκε η ύπαρξη κινδύνου για τον χρήστη μόνο στις θέσεις των κιγκλιδωμάτων και
των  στηθαίων  ασφαλείας,  με  το  σκεπτικό  να  γίνει  άμεση  αποκατάσταση-  επισκευή  κυρίως  των  τσιμεντένιων
ορθοστατών των κιγκλιδωμάτων καθώς και της τοποθέτησης των εκλιπόντων στηθαίων ασφαλείας,  και επιπλέον
προτείνεται ο περαιτέρω ενδελεχής έλεγχος του τεχνικού (κατηγορία 3) από εξειδικευμένο προς τούτο προσωπικό, το
οποίο και θα αποτιμήσει ακριβέστερα την κατάσταση της γέφυρας και θα προτείνει τον τρόπο αποκατάστασης των
φθορών. Κατά την διατυπωθείσα άποψη με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου ο
φορέας που είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των προτεινομένων ενεργειών είναι ο Δήμος Διδυμοτείχου και ειδικότερα
η  αρμοδιότητα  συντήρησης  του  Δευτερεύοντος  Εθνικού  οδικού  δικτύου  Ε.Ο.51  που  διασχίζει  την  πόλη  του
Διδυμοτείχου και βρίσκεται ανάμεσα στο Νότιο και στον Βόρειο κόμβο αυτού και στον οποίο ανήκει η παραπάνω
γέφυρα του Διδυμοτείχου, διότι ανήκει στα όρια της διοικητικής του περιφέρειας, επικαλούμενη την αριθ. 3884/5-9-
2007 Απόφαση του Γ.Γ. της πρώην Κρατικής Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1970/Β/8-10-2007)
και την αριθ. οικ.937/20-9-2011 απόφαση (ΦΕΚ 2277/Β/12-10-2011).

     Επειδή από τα ανωτέρω μνημονευθέντα και λαμβανομένου υπόψη ότι η συγκεκριμένη γέφυρα βρίσκεται στην
εκτός σχεδίου περιοχή άποψη της υπηρεσίας είναι ότι δεν προκύπτει ρητά η αρμοδιότητα συντήρησης του φέροντα
οργανισμού  και  γενικότερα  της  κατασκευαστικής  αρμοδιότητας  ή  ποιος  είναι  αρμόδιος  για  τον  έλεγχο  της
στατικότητας της συγκεκριμένης γέφυρας  ήτοι ποιος έχει την Νομική ή Θεσμική υποχρέωση.

    Επειδή φρονούμε πως θα ήταν σκόπιμο η περαιτέρω εξέταση του όλου ζητήματος ώστε να εκταθεί σε βάθος,
προκειμένου  να  υπάρξει  διατύπωση  γνώμης  ικανής  να  δημιουργήσει  εδραία-  σε  βαθμό  σχεδόν  δικανικής
πεποίθησης- άποψη, που θα απαντά στο ερώτημα, σε ποια διοικητική αρχή ανήκει η αρμοδιότητα και συνάμα η
ευθύνη συντήρησης της γέφυρας του Ερυθροποτάμου, η οποία βρίσκεται επί τμήματος της Ε.Ο.51, καθώς και εάν η
ευθύνη συντήρησής της  συνίσταται ή όχι στη λήψη μέτρων προστασίας σε σχέση με την κατασκευαστική αρτιότητα
και στατικότητα αυτής και επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό της. Η σύνταξη μιας τέτοιας γνωμοδότησης έχουμε την
άποψη πως θα αποτελέσει πολύτιμο «εργαλείο», βοηθώντας καίρια στην λήψη των προσηκουσών αποφάσεων επί
τις  πράγματι  αρμόδιες για  την αποκατάσταση του προβλήματος υπηρεσίες,  που δημιουργεί  πρόβλημα και  στην
ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσω της γέφυρας.

   Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014)
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτ. (α) της παρ. 37 του άρθρου 10 του ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015)
νόμιμη θεωρείται η δαπάνη εφόσον: α) προβλέπεται από διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή
εξυπηρετεί την «αποστολή» του οικείου φορέα.

    Επειδή με την αριθ. 135/2020 και με Α.Β.Μ: Α2019/1708-Α Εισαγγελική Παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών
Ορεστιάδας, έχει διαταχθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης των αιρετών και των Υπηρεσιακών Προϊσταμένων
του Δήμου μας,  για παράβαση των άρθρων αρθρ. 259 Π.Κ., 286 παρ. 1α Π.Κ. , 288 παρ.1 Π.Κ. και 306 παρ.1 Π.Κ.
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, ως προς οφειλόμενες ενέργειες για την Γέφυρα του Ερυθροποτάμου.

   Την ανάγκη διασφάλισης των συμφερόντων του Δήμου Διδυμοτείχου
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   Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και το  γεγονός ότι στο Δήμο Διδυμοτείχου δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη
εντολή, ούτε υφίσταται στελεχωμένη νομική υπηρεσία 

                                                                  Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

   Την ανάθεση   στον κ. Κωνσταντίνο Χρυσόγονο, Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.,
δικηγόρο και συγγραφέα, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Πλατεία Δημοκρατίας 1Α Τ.Κ. 54627 με Α.Φ.Μ. ………, προκειμένου
να γνωμοδοτήσει – ως προς τα ακόλουθα ζητήματα:  α) σε ποια διοικητική αρχή ανήκει η αρμοδιότητα και συνάμα η
ευθύνη συντήρησης της Γέφυρας του Ερυθροποτάμου και β) σε τι ακριβώς συνίσταται η έννοια της «συντήρησής»
της, υπό την έννοια που διατυπώνεται στην σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου.”

 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση,  μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 Α. Ορίζει  τον Δικηγόρο κ.  Κωνσταντίνο Χρυσόγονο, Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής του
Α.Π.Θ.,  δικηγόρο και  συγγραφέα,  κάτοικο  Θεσσαλονίκης,  Πλατεία  Δημοκρατίας  1Α Τ.Κ.  54627,  για  την  παροχή
γνωμοδότησης ως προς:  α) σε ποια διοικητική αρχή ανήκει η αρμοδιότητα και συνάμα η ευθύνη συντήρησης της
Γέφυρας του Ερυθροποτάμου και β) σε τι ακριβώς συνίσταται η έννοια της «συντήρησής» της, υπό την έννοια που
διατυπώνεται στην σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου.

Β. Η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων και το ΦΕΚ
242/06-11-2013 (Τεύχος Α΄) «Προσδιορισμός ελάχιστων αμοιβών δικηγόρων» και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.01
του προϋπολογισμού του Δήμου Διδυμοτείχου  έτους 2020. 

    Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 113/2020
   Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, που υπογράφεται ως ακολούθως:

                Ο Πρόεδρος                                                    Τα  Μέλη 
                       Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν            υ π ο γ ρ α φ έ ς 

Σωστό απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

 Μ. Α. Δ.

ΤΣΙΜΠΑΝΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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