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Του  Πρακτικού αριθ. 24/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 627/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης στα πλαίσια του 
υποέργου με τίτλο: «Διαγράμμιση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» 
το οποίο έχει ενταχθεί με προϋπολογισμό (κατόπιν προαίρεσης) 271.986,73 ευρώ στο έργο: «Επισκευή 
και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/272855/4568/05-10-2021 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) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 627: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π. 
Ε. Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 220901/6647 23.09.2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:  
Τις διατάξεις: 
1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
2. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως 
ισχύει. 
3. Του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 23Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.», όπως ισχύει. 
4. Του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α/2013) «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών». 
5. Την από 14.06.2017 Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) περί 
τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, όπου αναφέρονται τα εξής για το δικαίωμα της 
προαίρεσης: 
a. Ο ορισμός του δικαιώματος της προαίρεσης, ότι δηλαδή πρόκειται για μια μορφή ρήτρας αναθεώρησης 
στην οποία εδράζεται η τροποποίηση (επέκταση) μιας υφιστάμενης σύμβασης και η ενεργοποίηση των 
δικαιωμάτων προαίρεσης αυτής εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη βούληση της αναθέτουσας αρχής 
και όχι του αναδόχου. 
b. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να είναι επιτρεπτή η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων 
προαίρεσης είναι ότι οι ρήτρες αναθεώρησης με τη μορφή του δικαιώματος της προαίρεσης θα πρέπει να: 
i. περιλαμβάνονται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, 
ii. είναι σαφείς, ακριβείς και ρητές και να αναφέρουν τη φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης, 
iii. να περιλαμβάνουν τους όρους ενεργοποίησής τους, 
iv. να μη μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης. 
c. για το ύψος της αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν τίθεται ρητά περιορισμός από τις σχετικές 
διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δίκαιου και κατά συνέπεια επιτρέπονται δικαιώματα προαίρεσης αξίας 
ακόμη και μεγαλύτερης της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, όμως, οι 

ΑΔΑ: ΨΙΛΦ7ΛΒ-ΚΙΜ



αναθέτουσες αρχές κατά τον προσδιορισμό της αξίας της προαίρεσης να λαμβάνουν υπόψη τους την αρχή 
της αναλογικότητας σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης ώστε να μην εγείρονται 
ζητήματα τυχόν μεταβολής της συνολικής φύσης της σύμβασης και κατ’ επέκταση μη επιτρεπτής 
τροποποίησης. 
 
Αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθ. 58289/758/24.05.2019 (ΑΔΑ: 6Η9Θ7ΛΒ-ΑΑ5) Απόφαση   Περιφερειάρχη ΑΜΘ με την 
οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕΠ 531 σε βάρος του έργου «Επισκευή και Συντήρηση 
οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» 
με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006, τίτλο υποέργου «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» και πίστωση 650.000,00 €. 
2. Την υπ’ αριθ. 02/5106/23-10-2019 απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης και των τευχών 
δημοπράτησης του υποέργου του θέματος του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Καβάλας. 
3. Την υπ’ αριθ. 822/31.10.2019 (41/2019 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για έγκριση διακήρυξης δημοπράτησης του έργου του θέματος 
(ΑΔΑ: ΩΓΛΩ7ΛΒ-767). 
4. Η Διακήρυξη του υποέργου του θέματος η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03.12.2019 και φέρει 
τον αριθμό 19PROC005951524, στο Άρθρο 11.3 της οποίας περιλαμβάνονται τα εξής: «Η αναθέτουσα 
αρχή διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης μονομερώς της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο 
αναθέτοντας του με τους ίδιους όρους την εκτέλεση επιπλέον εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα 
διακήρυξη, διατηρεί δηλαδή το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 με 
σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Το δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον ασκηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του αρχικού προϋπολογισμού, ήτοι 262.096,77 € χωρίς 
Φ.Π.Α. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αποφασισθεί, θα γίνει πριν τη λήξη της σύμβασης 
με έγγραφη δήλωση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο. Το δικαίωμα προαίρεσης αποτελεί 
μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της σύμβασης. Το δικαίωμα της προαίρεσης θα 
αφορά στις ποσότητες των εκτελούμενων εργασιών και έχει να κάνει, κυρίως, με την αβεβαιότητα των 
ποσοτήτων των επειγουσών αναγκών που πρόκειται να αντιμετωπίσει η αναθέτουσα αρχή και η κάλυψη 
πιθανών περισσότερων αναγκών αδιαγράμμιστων πεπαλαιωμένων και επικίνδυνων για την οδική 
ασφάλεια. Το δικαίωμα της προαίρεσης θα καλύψει ανάγκες που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από 
μια επιμελή αναθέτουσα αρχή λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα της εργολαβίας συντήρησης και δεν θα 
μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.». 
5. Τον ηλεκτρονικό φάκελο δημοπρασίας του έργου με α/α 86563 που δημιουργήθηκε στο σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ. 
6. Την υπ’ αριθ. 89/06.02.2020 (5/2020 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού όπου 
προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «Μαγγιλιώτου Ευδοξία του Χρήστου» με 
προσφορά δαπάνης εργασιών 146.239,43€ πλέον ΦΠΑ και μέση έκπτωση 72,10% (ΑΔΑ: ΨΩΕ97ΛΒ-
Η08). 
7. Την υπ’ αριθ. 304/08.05.2020 (18/2020 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 
«Μαγγιλιώτου Ευδοξία του Χρήστου» (ΑΔΑΜ: 20AWRD006698234 και ΑΔΑ: ΨΧΡΠ7ΛΒ-255). 
8. Την υπ’ αριθ. 6037/10.07.2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης (ΑΔΑ: ΩΚΧΝΟΡ1Υ-Σ2Μ) σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω 304/2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της ΠΑΜΘ είναι νόμιμη. 
9. Την υπ’ αριθ. 02/7291/23-10-2020 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με την οποία η 
εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» ανέλαβε την κατασκευή του έργου, 
με μέση τεκμαρτή έκπτωση 72,10% και με συμβατική δαπάνη ποσού 181.336,89€ μαζί με Φ.Π.Α. 24%, εκ 
του οποίου αξία εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ 18%) ποσό 127.138,86€, απρόβλεπτα 19.070,83€, αναθεώρηση 
29,74€ και Φ.Π.Α. 35.097,46€. 
10. Την υπ’ αριθ. 180409/5240/09-07-2021 απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας περί 
έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργων (1ου Α.Π.Ε.) (ΑΔΑΜ: 21SYMV008893365) 
11. Το γεγονός ότι με βάση την 1η, 2η, 3η Αναλυτική Επιμέτρηση Εμφανών Εργασιών συντάχθακαν τρεις 
(3) λογαριασμοί συνολικού ποσού 175.303,65€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το υπολειπόμενο 
ποσό μετά την πληρωμή του 3ου λογαριασμού για την εκτέλεση του έργου ήταν 6.033,242€. 
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12. Τις υπ’ αριθ. 68431/1675/13.04.2021 και 120771/3093/25-05-2021 αποφάσεις του Προϊσταμένου 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας περί έγκρισης χορήγησης 1ης και 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 
21.06.2021 και 21.09.2021 αντίστοιχα. 
13. Την υπ’ αριθ. 207107/6191/17.09.2021 απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας περί 
έγκρισης χορήγησης 3ης οριακής προθεσμίας του έργου μέχρι 10.01.2022. 
14. Το γεγονός ότι η υπό το ανωτέρω στοιχείο -13- Σύμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις 
10.01.2022 σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου (υπ’ αριθ. 
255423/7826/20-09-2021 Εγκριτική Απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας). 
15. Την υπ’ αριθ. 197729/1432/13.08.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΝΖ7ΛΒ-4ΟΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ 
σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 58289/758/24.05.2019 Απόφαση ορισμού του υποέργου 
του θέματος (βλ. ανωτέρω 1ο σημείο) και ο προϋπολογισμός μειώνεται στο ποσό των 271.986,73€. 
16. Το επισυναπτόμενο σχέδιο επέκτασης σύμβασης ύψους 90.649,84€, ποσό στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται 73.104,71€ για εργασίες, Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση και 
17.545,13€ για ΦΠΑ 24%. 

κι επειδή: 
 
• τόσο το ασφαλτικό οδόστρωμα που σε αρκετά τμήματα του εθνικού και επαρχιακού είναι παλαιό, όσο και 
η αυξημένη κίνηση κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου είναι παράγοντες επιβαρυντικοί για τη 
υφιστάμενη διαγράμμιση, ενώ ταυτόχρονα η κακή κατάσταση της οριζόντιας σήμανσης του οδοστρώματος 
των οδικών δικτύων που περιλαμβάνονται στην προαίρεση εγκυμονεί κινδύνους άνεσης και ασφάλειας για 
τους οδηγούς επιτάσσοντας την άμεση υλοποίηση των επεμβάσεων 
• η προσφορά της αρχικής αναδόχου εταιρείας (μέση έκπτωση 72,10% επί των τιμών τιμολογίου της 
Υπηρεσίας) που θα διατηρηθεί και στη σύμβαση της προαίρεσης κρίνεται ικανοποιητική, 
• η υφιστάμενη σύμβαση είναι σε εξέλιξη, εκτελείται δε κανονικά και εντός των προθεσμιών του 
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, 
• το άθροισμα της αρχικής δαπάνης για την υπογραφείσα σύμβαση καθώς και η επιπλέον δαπάνη για την 
χρηματοδότηση της προαίρεσης είναι εντός του τροποποιημένου προϋπολογισμού των 271.986,73€, 
δηλαδή 181.336,89€ αρχική + 90.649,84€ προαίρεση = 271.986,73€, 
• πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις της Κατευθυντήριας Οδηγίας 22, 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
 
για το υποέργο με τίτλο: «Διαγράμμιση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. 
Καβάλας» του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)», με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531: 
 
1. Την έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης με φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όπως 
αυτό περιγράφεται στη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 19PROC005951524 η οποία εγκρίθηκε με την 822/2019 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΓΛΩ7ΛΒ-767), 
  
2. Την έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης ύψους ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 
εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (90.649,84 €), εκ των οποίων για καθαρές εργασίες, ΓΕ+ΟΕ 
18%, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση: εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν τέσσερα ευρώ και εβδομήντα 
ένα λεπτά (73.104,71 €) και για Φ.Π.Α 24%: δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και 
δεκατρία λεπτά (17.545,13 €). 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
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Για το υποέργο με τίτλο: «Διαγράμμιση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. 
Καβάλας» το οποίο έχει ενταχθεί με προϋπολογισμό (κατόπιν προαίρεσης) 271.986,73 ευρώ στο έργο 
«Επισκευή και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Συνέχιση του 
έργου 2012ΕΠ03100000)», με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531: 
 
1. Την έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης με φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όπως 
αυτό περιγράφεται στη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 19PROC005951524 η οποία εγκρίθηκε με την 822/2019 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΓΛΩ7ΛΒ-767), 
  
2. Την έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης ύψους ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 
εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (90.649,84 €), εκ των οποίων για καθαρές εργασίες, ΓΕ+ΟΕ 
18%, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση: εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν τέσσερα ευρώ και εβδομήντα 
ένα λεπτά (73.104,71 €) και για Φ.Π.Α 24%: δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και 
δεκατρία λεπτά (17.545,13 €). 

 
 
 Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 627/2021. 

 
                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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