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Του  Πρακτικού αριθ.   14 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης  288/2012 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής σταδίων της 
μελέτης «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Νο 2 στο τμήμα από ανατολικό κόμβο Κομοτηνής έως είσοδο Ροδίτη Ν. 
Ροδόπης». 
 
   
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  8 Μαΐου 2012  ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2976/3-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. 
   Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος 
Τρέλλης μέλος. 
   Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 288: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ροδόπης  με το υπ’ αριθμ.765/23-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Σύμφωνα με: 1. Την αρ. 6752 π.ε./16-1-2007 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Νο 2 στο τμήμα από ανατολικό κόμβο Κομοτηνής έως 
είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης» στην ανωτέρω σύμπραξη μελετητών και ορίσθηκε το Τμήμα Προγρ/των & 
Μελετών της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ως Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
2. Την από 15-5-2007 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης, ποσού 67.505,43 € πλέον 
Φ.Π.Α. 
3. Την αριθ. 7920/11-11-2005 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. έγκρισης διάθεσης 
πίστωσης 100.000,00 € για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος σε βάρος του έργου «Μελέτη 
βελτίωσης Ε.Ο. Νο 2 στο τμήμα από ανατολικό κόμβο Κομοτηνής έως είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης» με 
ΚΑΕ 2000ΜΠ03130002. 
4. Το Α.Π. 196864/25-7-2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ επιστροφής, με παρατηρήσεις, του φακέλου της 
μελέτης για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. Νο 2 στο τμήμα από ανατολικό 
κόμβο Κομοτηνής έως είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης». (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 783/9-9-2011). 
5. Η αρ. 783/12-9-2011 εντολή της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. επανασύνταξης και επανυποβολής της 
Μ.Π.Ε.  σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήψη της. 
6. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209 Α’/21-9-2011). 
7. Η από 26-9-2011 αίτηση του εκπροσώπου του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας επανυποβολής 
της Μ.Π.Ε. έως 15-4-2012.   
8. Ότι η αιτούμενη παράταση οφείλεται στις αλλαγές που επέρχονται στην Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
των έργων μετά τη δημοσίευση του ανωτέρω Ν.4014/2011 (παρ.6) και την Υπουργική Απόφαση που θα 
ακολουθήσει με την κατάταξη σε κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων.  
9. Την αρ. οικ. 822/8-3-2012 απόφαση Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ορισμού Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
Προϊσταμένης Αρχής της μελέτης. 
10. Το από 19-3-2012 Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής των φακέλων της μελέτης από τη  Δ.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. στη Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.  
11. Ότι σύμφωνα με την οικεία σύμβαση άρθρο 6ο παρ. 3, παράταση του χρόνου αποπεράτωσης ενός 
σταδίου ή του συνόλου της μελέτης, πέρα από τις προθεσμίες που αναγράφονται στη σύμβαση, δίδεται 
εάν κατά την εκπόνηση αυτών προκύψουν καθυστερήσεις, που δεν οφείλονται στην αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου.  Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία.  
12. Ότι σύμφωνα με το Ν.3316/2005, άρθρο 27 παρ. 3 οικεία σύμβαση άρθρο 6ο παρ. 3, οι προθεσμίες 
μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την 
εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 
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13. Την Α.Π. 1958/13-1-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων  και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’/21-9-2011).    
Και  επειδή, ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την ανάγκη παράτασης, λόγω αλλαγών 
που επήλθαν στην Περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων (Ν. 4014/2011) και στην κατάταξή τους σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες (Απόφαση Α.Π. 1958/2012 ΥΠΕΚΑ), η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας επανυποβολής της Μ.Π.Ε. της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Νο 
2 στο τμήμα από ανατολικό κόμβο Κομοτηνής έως είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης» έως τις 12-4-2012. 
 
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  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά) 
 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας επανυποβολής της Μ.Π.Ε. της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης 
Ε.Ο. Νο 2 στο τμήμα από ανατολικό κόμβο Κομοτηνής έως είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης» έως τις 12-4-
2012. 
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ο οποίος ψήφισε Κατά διότι πιστεύει ότι είναι πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα για μια τέτοιου είδους μελέτη. 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 288/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
                                                                    ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 
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