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ΑΔΑ: ΨΟ7Ι7ΛΒ-ΜΩΜ

Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού αριθ. 24/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 665/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων από το
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
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.
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το
άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του δέκατου εκτός ημερήσιας
διάταξης θέματος. Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου ψηφίζοντας
κατά αναφέροντας τα εξής :« Ψηφίζω θετικά μόνο στο 4ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης γιατί είναι το
μόνο πραγματικά που έχει επείγοντα χαρακτήρα αρχικά και χρίζει θετικής ψήφου στη συνέχεια».
Απόφαση 665: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 277446/3558 08.10.2021 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της
επιτροπής τα εξής:
1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα άρθρα 3, 113, 159 και 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Την παρ. 2 του Άρθρου 40 του Ν.4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας…»
(Φ.Ε.Κ. αρ.197/Α΄/12-10-2020), με την οποία προστίθεται στο Άρθρο 176 (Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής Περιφερειών) του Ν.3852/2010 η παρ. ζ, η οποία αναφέρει: «ζ. Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων
και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου
φορέα …».
7. Την υπ’ αριθ. 82119/21.07.2021 (ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903) Εγκύκλιο οδηγιών – 1η τροποποίηση, για
την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022 – 2024.
Στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της, η Περιφέρεια Α.Μ.-Θ./ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης, προτίθεται να
υλοποιήσει τα έργα του κάτωθι πίνακα, με τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτόν, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων έργων.
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Τίτλος Έργου/Υποέργου

Προϋπ/σμός

Υλοποίησης

(σε €)

1ο

Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Ροδόπης

37.200,00

- αποκατάσταση του συστήματος
κτίριο που στεγάζει την έδρα της

Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Ροδόπης

37.200,00

Προμήθεια και τοποθέτηση υπερυψωμένου δαπέδου στον
όροφο του κτιρίου που στεγάζει την έδρα της Περιφέρειας
Επαναλειτουργία
εξαερισμού στο
Περιφέρειας

Φορέας

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η υποβολή πρότασης για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετ. -5-, και
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
την έγκριση υποβολής πρότασης, για τη χρηματοδότηση των έργων, σύμφωνα με τα στοιχεία του
ανωτέρω πίνακα, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος
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:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων σύμφωνα με τα στοιχεία του ανωτέρω
πίνακα, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα
ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: λόγω απουσίας επείγοντος χαρακτήρα προς συζήτηση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 665/2021.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

