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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. : 12755
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΕΒΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μ. Μπότσαρη 6
ΚΟΙΝ :
Τ. Κ.: 68100 Αλεξανδρούπολη
1) Δήμου Σουφλίου
Πληροφορίες: Μ. Καρυπίδης
(με αποδεικτικό παραλαβής)
Τηλέφωνο: 2551088565
e-mail: mkarip@damt.gov.gr
2) κ. Καραγιάννη Χρήστο

(με αποδεικτικό παραλαβής δια του
του δήμου Σουφλίου)
3) κ. Καλλιούνη Ιωάννη
(με αποδεικτικό παραλαβής δια του
του δήμου Σουφλίου)

ΘΕΜΑ : Εξέταση προσφυγής κατά των αριθμ.111/2020, 112/2020 και 113/2020
αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουφλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας –Θράκης».
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]... .).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
6. Την αριθ.14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 του 28Α του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015).
8. Την από 28-07-2020 (ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία μας) προσφυγή των
δημοτικών συμβούλων και μελών της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουφλίου
κατά την συνεδρίαση στις 13 Ιουλίου 2020 κ. Καραγιάννη Χρήστο και κ.
Καλλιούνη Ιωάννη καθώς και τις από 11-08-2020 (ημερομηνία εισόδου στην
υπηρεσία μας) απαραίτητες διευκρινήσεις επί της προσφυγής, κατά των αριθμ.
αριθμ.111/2020, 112/2020 και 113/2020 αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής
του δήμου Σουφλίου.
9. Την αριθμ. 111/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουφλίου
αναφορικά με τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης έγκριση μελέτης, όρων και τευχών
δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης για το
έργο ¨ Επείγουσες Παρεμβάσεις για την Αποκατάσταση της Βατότητας της
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Διαδημοτικής Οδού : “Μικρό Δέρειο - Ρούσσα - Γονικό μετά από Έντονα Καιρικά
Φαινόμενα από 3 έως 6-4-2020 - ΤΜΗΜΑ Μικρό Δέρειο Ρούσα”.
10.Την αριθμ. 112/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουφλίου
αναφορικά τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης έγκριση μελέτης, όρων και τευχών
δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης για το
έργο ¨ Επείγουσες Παρεμβάσεις για την Αποκατάσταση της Βατότητας της
Διαδημοτικής Οδού : “Μικρό Δέρειο - Ρούσσα - Γονικό μετά από Έντονα Καιρικά
Φαινόμενα από 3 έως 6-4-2020 - ΤΜΗΜΑ Ρούσα Γονικό”.
11.Την αριθμ. 113/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουφλίου
αναφορικά με τον ορισμό τριμελούς επιτροπής για την διεξαγωγή
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.
12. Τα αριθμ. 6660/14-08-2020 και 6797/19-08-2020 έγγραφα του δήμου Σουφλίου με
το οποία εστάλησαν τα ζητηθέντα στοιχεία.
13. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 τ΄β/07-06-2017) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί “Ανάθεση
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και
εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
Επειδή

Στις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/18 ορίζεται ότι “Το άρθρο 227 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 227 Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις
θεραπείας 1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις
των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών
προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον
του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε
πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη
παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για
λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών....”.
Στις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 4555/18 ορίζεται ότι «Το άρθρο 238 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 238 Εποπτεία των Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη
λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. - Μετάταξη στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. προσωπικού των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων - Έναρξη λειτουργίας ΑΥΕ Ο.Τ.Α. 1. Μέχρι την έναρξη
λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως
227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές
Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι
οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68
του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α΄ 21), που βρίσκονται στην
έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης….».
Οι αριθμ. 111/2020, 112/2020 και 113/2020 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής
του δήμου Σουφλίου αναρτήθηκαν στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” στις 16-07-2020 και 17-08-2020. Η
εν λόγω προσφυγή, κατά των ανωτέρω αποφάσεων, πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία
μας στις 28-07-2020 εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών και επομένως
είναι εμπρόθεσμη και εξετάζεται περαιτέρω.
Οι προσφεύγοντες προσβάλλουν τις αριθμ. 111/2020 και 112/2020 αποφάσεις της
οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουφλίου και ζητούν την ακύρωσή τους διότι
ισχυρίζονται ότι ψηφίσαν μόνο την έγκριση της μελέτης και δεν ψηφίσαν τους όρους
δημοπράτησης γιατί δεν τους είχαν επιδοθεί.
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Οι προσφεύγοντες προσβάλλουν την αριθμ. 113/2020 απόφαση της οικονομικής
επιτροπής του δήμου Σουφλίου και ζητούν την ακύρωσή της διότι ισχυρίζονται ότι
ψηφίσαν όχι για μια συγκεκριμένη περίπτωση αλλά για οποιαδήποτε περίπτωση
προέκυπτε.
Με τις αριθμ. 111/2020 και 112/2020 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής του
δήμου Σουφλίου εγκρίνονται οι σχετικές μελέτες, η προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και
32Α του Ν.4412/16, τα συνημμένα σχεδία πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, την
κατάρτιση καταλόγων τριών υποψηφίων οικονομικών φορέων και την συγκρότηση των
επιτροπών διενέργειας διαπραγμάτευσης.
Με την αριθμ.113/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουφλίου
αποφασίσθηκε ότι παρέλκει η λήψη απόφασης για το 3ο θέμα το περιεχόμενο του
οποίου είναι άμεσα συνδεδεμένο με κοινό αντικείμενο αναφοράς με το 1ο και
2ο θέμα, καθότι αυτό αποτέλεσε μέρος των αποφάσεων του 1ου και του 2ου θέματος της
ίδιας ημερήσιας διάταξης.
Από το πρόχειρο πρακτικό της οικονομικής επιτροπής στις 13 Ιουλίου 2020
προκύπτει “1ο Έγκριση Μελέτης, καθορισμός εκτέλεσης και τευχών για το έργο ΤΜΗΜΑ
Μικρό Δέρειο – Ρούσα. Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της τεχνικής
υπηρεσίας (ποσό 2.305.000,00) με όλα τα σχετικά έγγραφα, το αρ.32 α παρ. 2, περ.γ
του Ν.4412/2016 κ εισηγήθηκε την έγκριση της υπ΄ αρ. 25/2020 μελέτης με την
προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσ. λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, το σχέδιο της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση με περιορισμένο αριθμό 3
υποψηφίων (ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ – ΣΙΑ ΕΕ κ ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ) και την
συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης από την 1) Κοτσάνη Ε πρόεδρο με
Καλεντζίδη Β αναπληρωτή 2) Σιδερά Μ με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Μιχαήλ και 3)
Κυρτσιου Τριανταφυλλιά με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Δημήτριο". Αριστερά στο
μέσο περίπου του κειμένου εντός πλαισίου αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη
“ΟΜΟΦΩΝΑ”.
Από το πρόχειρο πρακτικό της οικονομικής επιτροπής στις 13 Ιουλίου 2020
προκύπτει “2ο Έγκριση Μελέτης, καθορισμός όρων και έγκρισης τευχών και τρόπου
εκτέλεσης του παρακάτω έργου ΤΜΗΜΑ Ρούσα – Γονικό. Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών την εισήγηση της Τεχν. Υπηρεσίας ποσό 2.040.000,00 με όλα τα σχετικά έγγραφα,
το αρ.32α παρ. 2, περ.γ του Ν.4412/2016 κ εισηγήθηκε την έγκριση της υπ΄ αρ. 26/2020
μελέτης με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
λόγω του κατεπείγοντος το σχέδιο της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση με περιορισμένο
αριθμό 3 υποψηφίων (ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ, ΓΕΩ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ κ ΜΕΚΟΝ ΑΕ) και την συγκρότηση της
επιτροπής από τους 1) Κοτσάνη Ε ως πρόεδρο με αναπλ. τον Καλεντζίδη Β 2) Σιδερά Μ
με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Μιχαήλ και 3) την Κυρτσιου Τρ. με αναπληρωτή τον
Παπαδόπουλο Δημήτριο”. Αριστερά στο μέσο περίπου του κειμένου εντός πλαισίου
αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη “ΟΜΟΦΩΝΑ”.
Από το πρόχειρο πρακτικό της οικονομικής επιτροπής στις 13 Ιουλίου 2020
προκύπτει “3ο Έχει μπει στο (1ο και 2ο θέμα) διότι η επιτροπή είναι άμεσα συνδεδεμένη
κ με τα (δυο) θέματα και αποτελεί μέρος των αποφάσεων του 1ου 2ου θεμ. γιατί θα
πρέπει να συγκροτηθεί η επιτροπή διαπραγμάτευσης, θα συζητηθεί σε κάθε έγκριση
μελέτης και τον καθορισμό όρων κ αποτελείται από τους παρακάτω 1) Κοτσάνη Ε ως
πρόεδρο με αναπλ. τον Καλεντζίδη Β 2) Σιδερά Μ με αναπλ. τον Παπαδόπουλο Μιχαήλ
και 3) Κυρτσιου Τρ. με αναπλ. τον Παπαδόπουλο Δημήτριο και “ΟΜΟΦΩΝΑ” αποφασίζει
ότι δεν χρειάζεται η λήψη απόφασης για το 3ο αυτό θέμα, το περιεχόμενο του οποίου
είναι άμεσα συνδεδεμένο με το 1ο και 2ο θέμα ημ. διάταξης και αφού ελήφθησαν υπόψη
όλα τα παραπάνω σχετικά”.
Στο τέλος του πρόχειρου πρακτικού της οικονομικής επιτροπής στις 13 Ιουλίου
2020 υπογράφουν ο πρόεδρος και όλα τα μέλη της επιτροπής συμπεριλαμβανομένων
και των ασκούντων την εν λόγω προσφυγή κ.κ. Καραγιάννη Χρήστο και Καλλιούνη
Ιωάννη.
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Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι αναφορικά με τις αριθμ. 111/2020 και
112/2020 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής οι προσφεύγοντες έχουν υπογράψει όχι
μόνο την έγκριση της μελέτης αλλά και την διαδικασία ανάθεσης και τα σχέδια
πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένους υποψηφίους οικονομικούς φορείς
και την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης.
Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι αναφορικά με την αριθμ.113/2020 απόφαση
της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουφλίου οι προσφεύγοντες έχουν υπογράψει τη
μη λήψη απόφασης περί ορισμού τριμελούς επιτροπής για την διεξαγωγή
διαπραγμάτευσης διότι το περιεχόμενο της είναι άμεσα συνδεδεμένο με το 1ο και 2ο θέμα
της ημερησίας διάταξης και όχι για οποιαδήποτε περίπτωση που επικαλούνται οι
προσφεύγοντες.
Αποφασίζουμε
Απορρίπτουμε, την από από 28-07-2020 (ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία μας)
προσφυγή των δημοτικών συμβούλων κ. Καραγιάννη Χρήστο και κ. Καλλιούνη Ιωάννη,
κατά των αριθμ. 111/2020, 112/2020 και 113/2020 αποφάσεων της οικονομικής
επιτροπής του δήμου Σουφλίου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσης απόφασης.
Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός (1) ενός μηνός από την
κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει
στην οδό Παρασίου 4 Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης

Δρ. Ιωάννης Κ. Σάββας

