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                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του  Πρακτικού  15  / 2018 συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
----------------------------------------- 
Αριθ. Απόφασης   184 / 2018 

--------- --------------------------------- 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ», προϋπολογισμού 
250.000,00€ χρηματοδοτούμενο σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 
2017ΕΠ93100019, της ΣΑΕΠ 931. 

 
 

    Στην  Κομοτηνή σήμερα  29  Νοεμβρίου  2018  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15.00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. 
Δράμας, Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης  και  απουσία των 
Αντιπεριφερειαρχών : Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας  και Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης , 
που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167  παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια 
τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την   
Δ.Δ ΟΙΚ. 7435/22-11–2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε 
Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010. 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ :   
         1.   Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη,   Πρόεδρος του Π.Σ.   
         2.   Μεχμέτ Ούστα Χουσείν,    Γραμματέας του Π.Σ. 

                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ   
1. Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος    
2. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 

18. 
19.  

  Χειράκη Γεωργία 
  Λιθηρόπουλος Χρήστος 

3. Ζάχαρη Ζηνοβία                                                          
4. Μποταΐτης  Σωτήριος 

20. 
21.    

  Αραμπατζής  Αθανάσιος         
  Γρανάς  Αρχέλαος    

5. Ευφραιμίδης Νικόλαος   22.   Δαμιανίδης  Παύλος 
6. Βενετίδης Κωνσταντίνος 23.   Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
7. Τερτσούδης Χρήστος   24.   Κοτζά Μουμίν Ριτβάν 
8. Ιμπράμ Αχμέτ   
9. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος 

25. 
26. 

  Ζιμπίδης   Γεώργιος     
  Ορφανίδης  Χαράλαμπος 

10. Γάκης Χρήστος 27.   Τουρτούρης  Σπυρίδων 
11. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα                           
12. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ                                     
13. Μπούτος  Ιωάννης 
14. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
15. Κατραντζή  Μουσταφά                                    

28.
29. 
30. 
31. 
32.   

  Λασκαρίδης  Παντελής 
  Μαλτέζος Μενέλαος  
  Τρέλλης Χρήστος 
  Τραϊφόρος Βασίλειος 
  Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 

16. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά     33.    Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής    
17. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα    

                  ΑΠΟΝΤΕΣ:    
           1.   Καβαρατζής Σταύρος,   Αντιπρόεδρος  του Π.Σ.  
                                             
                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

   1.   Τσιλιγγίρης Σπυρίδων                                       9.   Τσολάκης Σταύρος 
            2.   Αμοιρίδης  Μιχαήλ                                           10.  Καραλίδης Φώτιος 

   3.   Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος                                  11.  Γαλάνης Βασίλειος   
   4.   Χατζηγκενέ  Ιρφάν                                            12.  Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή   

            5.   Βουδούρης Ευάγγελος                                    13.  Κιτσόπουλος Χρήστος   
            6.   Μουσταφά Μετίν                                             14.  Γεροστεργίου  Αικατερίνη  
            7.   Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ                                         15.  Μουμίν Οντέρ   

   8.   Παπαδόπουλος Σωτήριος 
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  Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου.      
    Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη . 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 35 μέλη, άρχισε η 
συζήτηση των  θεμάτων   της ημερήσιας διάταξης. 

      Προσήλθε στην συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο  
Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ.  Κιτσόπουλος Χρήστος . 
    Προσήλθαν στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του τρίτου  θέματος της ημερήσιας διάταξης οι  
Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  κ. κ. 1) Αμοιρίδης  Μιχαήλ, 2)Χατζηγκενέ Ιρφάν, 3)Μουσταφά Μετίν και 
4)Παπαδόπουλος Σωτήριος.          
    Αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση  και πριν την ψήφιση του τρίτου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  κ.κ  1)Παπαδόπουλος Σωτήριος και 2)Μουσταφά Μετίν. 
    Αποχώρησε  πρόσκαιρα από τη συνεδρίαση  και πριν την ψήφιση του τρίτου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης η  Περιφερειακή  Σύμβουλος  κα.  Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα.                          
   Προσήλθε στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η  
Περιφερειακή  Σύμβουλος  κα.  Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα.                         
   Αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του τέταρτου  θέματος της 
ημερήσιας διάταξης οι Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  κ. κ. 1)Γάκης Χρήστος, 2)Εξακουστός Κωνσταντίνος, 
3)Λασκαρίδης Παντελής και 4)Ορφανίδης  Χαράλαμπος. 
   Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και κατά τη συζήτηση του έκτου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χατζηγκενέ Ιρφάν.          
   Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του  έβδομου  θέματος της ημερήσιας 
διάταξης ο Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ.  Μποταΐτης  Σωτήριος. 
    Στο σημείο αυτό και πριν τη συζήτηση του  όγδοου  θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε 
οριστικά συνεδρίαση ο Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ.  Κιτσόπουλος Χρήστος. 
   Εισηγούμενος το όγδοο  θέμα της ημερήσιας διάταξης o Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης  κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης, έθεσε υπόψη των μελών  του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το αριθμ. Πρωτ : Η- 9399 /9-11-2018 έγγραφο της 
Διεύθυνσης  Τεχνικών Έργων της Π.Ε  ΄Εβρου, το  οποίο αναφέρει τα εξής :  

        Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-
ΨΒΤ) σύμφωνα με την οποία ο τρόπος ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών 
ορίζεται κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

3. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΔοι.4099/14-06-2018 (ΦΕΚ/Β’/2696/09-07-2018) απόφαση 
Περιφερειάρχη περί τροποποίησης της αριθ. ΔΔ.οικ:1327/30-3-2016 (Β΄ 1026) απόφασης, 
σύμφωνα με την οποία παρέχεται  εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», 
στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
για τις εισηγήσεις με όλες τις υποστηρικτικές αλληλογραφίες προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, 
για θέματα αρμοδιότητας των Διευθύνσεων τους.  
 
 
4. Το γεγονός ότι  το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ», προϋπολογισμού 250.000,00€, χρηματοδοτείται από το ενάριθμο 
έργο 2017ΕΠ93100019, της ΣΑΕΠ 931, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 123185/10-11-2017 απόφαση 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, περί ένταξης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) στη ΣΑΕΠ 931 
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5. Το γεγονός ότι:  

 Η ευρύτερη περιοχή του Ωοειδούς στον Βόρειο Έβρο, υδρεύεται μέσω ενός αρδευτικού 
συστήματος που περιλαμβάνει το Φράγμα Κεφαλής, δύο καταθλιπτικούς αγωγούς, τη λίμνη 
αποθήκευσης νερού και το σύστημα καναλιών που διαμοιράζουν το νερό σε όλη την αρδευόμενη 
έκταση, 220.000 στρεμμάτων περίπου.   

     Το νερό του ποταμού Άρδα, παρακρατείται μέσω του φράγματος σε ειδικά διαμορφωμένες 
δεξαμενές και διοχετεύεται μέσω των καταθλιπτικών αγωγών στη δεξαμενή αποθήκευσης νερού. 
Λόγω της λειτουργίας των αγωγών αυτών σε κατάθλιψη, δηλαδή υπό πίεση, κατά καιρούς 
δημιουργούνται πλήγματα στις παρειές των αγωγών που οδηγούν σε απώλειες μεγάλων 
ποσοτήτων νερού. Το φαινόμενο αυτό, ειδικά σε χρονικές περιόδους που οι αρδευτικές ανάγκες 
είναι ιδιαίτερα αυξημένες, οδηγεί πολλές φορές στη μη επαρκή κάλυψη των αναγκών σε άρδευση.  

    Η τελευταία φορά που παρουσιάστηκε θραύση στον έναν εκ των δύο καταθλιπτικών αγωγών 
που οδήγησαν σε διαρροή νερού και σε άμεση επισκευή του, ήταν το έτος 2007. Έκτοτε 
παρουσιάστηκαν 3 θραύσεις στον εν λόγω αγωγό, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο 
του 2018, κάτι που μαρτυρά τη γεωμετρική άνοδο των περιστατικών θραύσης του αγωγού. Από τις 
θραύσεις αυτές, οι δύο που εμφανίστηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αποκαταστάθηκαν, ενώ 
δεν κατέστη εφικτό να αποκατασταθεί η 3η βλάβη που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο τρέχοντος 
έτους.      

 Από επιτόπιο έλεγχο στο εσωτερικό των αγωγών από Μηχανικούς της Υπηρεσίας μας, 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρκετών τμημάτων στον ένα εκ των δύο αγωγών με σημαντικές φθορές, 
επιπρόσθετα του ενός που δεν έχει αποκατασταθεί, και που για τα οποία εκφράζεται η αυξημένη 
πιθανότητα να αστοχήσουν άμα την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου τον Μάρτιο του 2019 
ή κάποια στιγμή κατά τη διάρκειά της που επεκτείνεται μέχρι και τον Σεπτέμβριο του επομένου 
έτους. Ο έτερος αγωγός διαπιστώθηκε ότι είναι σε σχεδόν άριστη κατάσταση.     

 Επιπρόσθετα με τις φθορές αυτές, με τη λήξη της τελευταίας αρδευτικής περιόδου 
παρουσιάστηκε βλάβη και στο μηχανισμό ανάρτησης του θυροφράγματος μέσω του οποίου 
διοχετεύεται το νερό στους καταθλιπτικούς αγωγούς, η μη αποκατάσταση του οποίου 
συνεπάγεται την ακύρωση της λειτουργίας τόσο του φράγματος όσο και όλου του αρδευτικού 
συστήματος της περιοχής.    

 Οι αυξημένες αρδευτικές ανάγκες της περιοχής την περίοδο του καλοκαιριού δεν επιτρέπουν 
τη διακοπή της υδροδότησης για περισσότερο από δύο μόνο συνεχόμενες ημέρες, κάτι που 
συνιστά την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των βλαβών στον καταθλιπτικό αγωγό 
απαγορευτική κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, συνεπώς αυτές θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί πριν την έναρξή της τον Μάρτιο του 2019. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η 
δυνατότητα λειτουργίας μόνο του ενός καταθλιπτικού αγωγού, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε 
βρίσκεται σε σχεδόν άριστη κατάσταση, λόγω τόσο της κατασκευής του συστήματος άρδευσης 
του φράγματος όσο και λόγω της μη επάρκειάς του στην υδροδότηση της περιοχής στο σύνολό 
της.   

 6.  Το γεγονός ότι το έργο αυτό έχει χαρακτήρα κατεπείγοντος, καθόσον χρίζει άμεσης εκτέλεσης 
εν όψει της από Μάρτιο του 2019 έναρξης της νέας αρδευτικής περιόδου ώστε να εξασφαλιστεί 
η άρδευση 220.000 στρεμμάτων. Η αναγκαιότητα αυτή οφείλεται  σε γεγονότα απρόβλεπτα  τα 
οποία περιγράφονται παραπάνω και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές  διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι 
παραπάνω περιστάσεις  όπως αιτιολογούνται για την  κατεπείγουσα ανάγκη σε καμία περίπτωση 
δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. 

    Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και  
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                                                             ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
   Προκειμένου να προβούμε στις διαδικασίες σύναψης δημοσίας σύμβασης του έργου , να ληφθεί 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία θα εγκριθεί ως τρόπος ανάθεσης του έργου 
αυτός με την προσφυγή  στη  διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
κατά το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ  31  ΥΠΕΡ  1  ΚΑΤΑ 

 
  Εγκρίνει την προσφυγή  στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ», προϋπολογισμού 250.000,00€ 
χρηματοδοτούμενο σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2017ΕΠ93100019, της ΣΑΕΠ 
931. 

 
  Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Δαμιανίδης  Παύλος , χωρίς 
αιτιολόγηση. 

 
Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  184 /2018. 
 
                      Η  ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                           Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  

                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
                ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
                Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη                                                   Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν      


