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Του  Πρακτικού αριθ. 10/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
Αριθ. Απόφασης 173/2017 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ.αριθμ.817/2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κατόπιν αποφάσεως(9/6/22-12-2016) της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.2839/200. 

 
Στην Καβάλα σήμερα στις 2 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα 
τηλεδιάσκεψης-γραφείο Αντ/χη Καβάλας, 2ο όροφο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, συνήλθε σε δημόσια 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα 
από την Δ.Δ.οικ. 877/24-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1)  Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  2)  Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Μπούτος Ιωάννης μέλος, 4) Μποταΐτης 
Σωτήριος μέλος,  5) Ιμπραήμ Αχμέτ μέλος, 6) Κινατζίδης Κωνσταντίνος μέλος,  7) Καραλίδης Φώτιος 
μέλος,  8) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος μέλος και 9) Λασκαρίδης Παντελής μέλος. 
     Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 
Στη συνέχεια, λόγω κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010, αποφασίσθηκε κατά 
πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής με ψήφους 8 Υπέρ και 1 Κατά η συζήτηση του όγδοου 
εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Μειοψήφησε το μέλος Παντελής Λασκαρίδης ψηφίζοντας κατά, λόγω 
της καθυστέρησης  προσκόμισης του θέματος ως εκτός ημερησίας διάταξης. 

 
Αποχώρησαν μόνιμα από την συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
Καραλίδης Φώτιος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος και Λασκαρίδης Παντελής. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 173: Εισηγούμενος το όγδοο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της οικονομικής 
επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το υπ’ αριθμ.6/22-12-2016 πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.2839/200 το 
οποίο περιλαμβάνει την υπ’ αριθμ.9/6/22-12-2016 απόφαση σχετικά με την από 29-11-2016 
προσφυγή του κ.Χριστοφορίδη Ιωάννη κατά της υπ’ αριθμ.817/2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής της ΠΑΜΘ.,  

2. Το υπ’ αριθμ.1/23-2-2017 πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.2839/200 το οποίο 
περιλαμβάνει την υπ’ αριθμ.1/1/23-2-2017 απόφαση σχετικά με την παραπομπή προς έλεγχο 
νομιμότητας της υπ’ αριθμ.817/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ.,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 ορίζουν : «Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων 
των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην 
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α…..». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 226 του Ν.3852/2010 ορίζουν «Αυταπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας -1. 
Ο Ελεγκτής νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των 
συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών….» 

5. Το υπ.αριθμ.22112 πε/10/1/2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τον έλεγχο 
νομιμότητας  σύμφωνα με το οποίο θεωρούν την απόφαση 817/2016 μη νόμιμη  για τους λόγους 
που αναλύουν στο έγγραφο τους  και καταλήγουν: «Σύμφωνα με την αριθμ.9/6/22-12-2016 
απόφαση της Επιτροπής σας έγινε δεκτή η προσφυγή του Χριστοφορίδη Ιωάννη και ακυρώθηκε η 
αριθμ. 817/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ κατά το μέρος που έκανε δεκτή 
την προδικαστική προσφυγή του Γεωργίου Αναστασιάδη σύμφωνα με το σκεπτικό αυτής  και 
ειδικότερα : « δεδομένου ότι , η υπ.αριθμ.817/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
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ΠΑΜΘ  το μεν προσδιοριζόμενη στην απολύτως γενικής κα αόριστη ατεκμηρίωτη κρίση ότι «….ο 
συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι διεθνής και δεν ισχύει ο Ν.4070 περί εδρών ».». Επειδή με την 
υπό κρίση απόφαση γίνεται δεκτή και η προδικαστική προσφυγή του Σιδηρόπουλου Χρήσου σε 
αντίθεση με την απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων η οποία την απέρριψε ομόφωνα :» …διότι 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ.οικΑ54001/4235 εγκύκλιο του Υπουργείου υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων : «Σε περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός ορίων ….της έδρας του 
«ΕΔΧ ΤΑΕ -9436». με την  ίδια γενική αόριστη και ατεκμηρίωτη  κρίση  ότι «….ο συγκεκριμένος 
διαγωνισμός  είναι διεθνής και δεν ισχύει ο Ν.4070 περί εδρών» χωρίς να αιτιολογείται ειδικά και 
εμπεριστατωμένα όπως απαιτείται βάσει των άρθρων 17 και 20 του Ν.2690/1999. Κατόπιν των 
ανωτέρω προκύπτει ότι η απόφαση αυτή δεν εκδόθηκε  σύμφωνα  τα όσα ορίζονται στα άρθρα 17 
και 20 του Ν.2690/1999 κατά  το μέρος που έκανε δεκτή  την προσφυγή του Σιδηρόπουλου 
Χρήστου  και επομένως  είναι ακυρωτέα  και κατά το μέρος  αυτό». 

6. Το υπ.αριθμ. 2 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την 
μεταφορά μαθητών της ΠΕ Δράμας για τα σχολικά έτη 2016-2017,2017-2018, και 2018-2019. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την τροποποίηση της υπ.αριθμ 817/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το 
αποφασιστικό κομμάτι το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :  
α) την απόρριψη της ένστασης του Σιδηρόπουλου Χρήστου του Κωνσταντίνου, με βάση τα παραπάνω, 
β) την αποδοχή της ένστασης του Λαπαζίδη Ιωάννη του Ανέστη και      
γ) την απόρριψη της ένστασης  του Αναστασιάδη Γεώργιο του Προδρόμου. 
Επίσης η ως άνω απόφαση παραπέμπεται στην Αρμόδια Υπηρεσία για την συνέχιση του διεθνούς 
ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Δράμας για τα σχολικά έτη 2016-
2017, 2017-2018 και 2018-2019 και συγκεκριμένα στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012:  

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ.αριθμ 817/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν 
αποφάσεως(9/6/22-12-2016) της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.2839/2000, ως προς το 
αποφασιστικό κομμάτι το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :  
α) απορρίπτει την ένσταση του Σιδηρόπουλου Χρήστου του Κωνσταντίνου, με βάση τα παραπάνω, 
β) αποδέχεται την ένσταση του Λαπαζίδη Ιωάννη του Ανέστη και      
γ) απορρίπτει την ένσταση του Αναστασιάδη Γεώργιο του Προδρόμου. 
Επίσης η ως άνω απόφαση παραπέμπεται στην Αρμόδια Υπηρεσία για την συνέχιση του διεθνούς 
ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Δράμας για τα σχολικά έτη 2016-
2017, 2017-2018 και 2018-2019 και συγκεκριμένα στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  173/2017. 
 

 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

 
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
     ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
     ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

                     ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ   
                     ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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