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Του  Πρακτικού αριθ. 27/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 735/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Εισήγηση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και της 
σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου «Επεμβάσεις συντηρήσεων και βελτίωση 
προσβάσεων ΑΜΕΑ, σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ, αρμοδιότητας της ΠΕ Ροδόπης» 
του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Νοεμβρίου 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 310341/5117/9-11-2021 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. 
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. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του τέταρτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
Απόφαση 735: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 312242/3947/10-11-2021 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)» και ειδικότερα το άρθρο 132 «Τροποποίηση 
συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» παραγρ. 2.  
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» και η ερμηνευτική 
εγκύκλιος 6/αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013 (ΑΔΑ:  ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) αυτού άρθρο 3β. 
6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων με ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ σελ.22) «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 
κεφάλαιο III. ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, παράγραφος 1.3.ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ 
ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. 
7. Το από 31-05-21 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008688367 2021-05-31) Συμφωνητικό Κατασκευής του  έργου του 
θέματος.  
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8. Τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου 
του θέματος 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑΕ: 2017ΕΠ53100000 
Τα γενικά στοιχεία του έργου είναι τα εξής: 
 Η αριθ. 3086/05-10-2020 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης που εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του 
έργου  
 Η αριθ. 654/πρ.40/19-10-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., σχετικά με 
την έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας. 
 Η αριθ. 828/πρακτ.49/23-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ, με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι και προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εργοληπτική εταιρεία «Κ/Ξ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.-ΜΑΝΩΛΤΣΙΔΗΣ Χ.»  
 Η αριθ. 82/πρακτ.4/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ (ΑΔΑΜ 
21AWRD 008650674 2021-05-24) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., που εγκρίνει το 
Πρακτικό ΙΙ και κατακυρώνει το έργο. 
 Η αριθ.4/2021 Πράξη της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
Π.Ε. Ροδόπης, με παρατηρήσεις επί του σχεδίου της σύμβασης. Αφαιρέθηκαν από τον αρχικό 
προϋπολογισμό του έργου το ποσό για απολογιστικές εργασίες και το όφελος επί των απολογιστικών 
εργασιών, καθώς και η αναθεώρηση. 
 Η από 20-11-2020 προσφορά της Κ/Ξ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.-ΜΑΝΩΛΤΣΙΔΗΣ Χ. της οποίας οι πίνακες 
οικονομικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης της εταιρείας.  
 Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι 51,47 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης του έργου. 
 Το Εργολαβικό συμφωνητικό (σύμβαση εκτέλεσης έργου) ΑΔΑΜ: 21SYMV008688367 2021-05-31) 
που υπογράφηκε την 31-05-2021 συνολικής δαπάνης 218.470,63€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και 
περιλαμβάνει ποσό 153.205,21€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους), ποσό 
22.980,78€ για απρόβλεπτα και 42.284,64€ για Φ.Π.Α. (24%). Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου 
με την υπογραφή του συμφωνητικού είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή περαίωση μέχρι την 31/05/2022.  
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ – ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Α. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει: 
       α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση 
του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων και  
       β) την ανάγκη σύνταξης νέων τιμών για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί κάνοντας χρήση του 
κονδυλίου των απροβλέπτων. 
       Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται και με την 
σύνταξη νέων τιμών για εργασίες που τώρα εισάγονται, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου. 
Γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων σε εργασίες της 1.7 ομάδας εργασιών (Λοιπά τελειώματα) με διάθεση των 
επί έλασσον δαπανών μόνο μέσα στην εν λόγω ομάδα για την κάλυψη μέρους των επιπλέον δαπανών 
μετά από τις ακριβείς επιμετρήσεις και λόγω σφαλμάτων προμέτρησης.  
Επίσης προέκυψαν νέες εργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη και αφορούν 
αποξηλώσεις μόνωσης στην οροφή του κεντρικού κτιρίου και των γυψοσανίδων που κάλυπταν τις παλιές 
σωληνώσεις, προμήθεια επιπλέον σωληνώσεων λόγω αύξησης του μήκους των οδεύσεων, διότι 
επιλέχθηκε μια διαφορετική και πιο λειτουργική λύση(με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση στα δομικά 
στοιχεία του κτιρίου) για τη λειτουργία του συστήματος ψύξης-θέρμανσης και 1 σιδερένια θύρα, κλειδαριές 
ασφαλείας και 1 κούφωμα για την έξοδο στο δώμα του κεντρικού κτιρίου. Όλες οι προαναφερθείσες 
εργασίες είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου και χρηματοδοτούνται 
κάνοντας χρήση αποκλειστικά του κονδυλίου των απροβλέπτων του έργου χωρίς να αλλάξει το “βασικό 
σχέδιο” του έργου.  
• Σύνολο απρόβλεπτης δαπάνης: 22.980,78 €. 
• Κόστος νέων τιμών: 8.660,03 € 
• Επιπλέον δαπάνη συμβατικών εργασιών: 5.385,24€ 
• Χρήση απρόβλεπτης δαπάνης 8.660,03+5.385,24=14.045,27 Ευρώ  < 22.980,78 Ευρώ. 
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Β. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ       
Προέκυψαν συμπληρωματικές εργασίες απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα του έργου και 
ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών οι οποίες θα καλυφθούν από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. 
Από αυτές τις συμπληρωματικές εργασίες εννέα(9) είναι νέες τιμές και δυο(2) είναι συμβατικές εργασίες. 
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενου δαπέδου, αντικατάσταση φωτιστικών 
σωμάτων σε περισσότερα κτίρια, αντικατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος, επίστρωση δαπέδου στη 
Δ/νση Υγείας για τη μετατροπή τμήματος του ισογείου σε αρχείο με ταυτόχρονη τοποθέτηση ραφιών 
τύπου Dexion, τοποθέτηση νέων περσίδων για σκίαση, τοποθέτηση έτοιμων καναλιών γυψοσανίδας για 
την κάλυψη των νέων σωληνώσεων στο κεντρικό κτίριο, λόγω αντικατάστασης του συστήματος ψύξης – 
θέρμανσης και τοποθέτηση πετροβάμβακα στο δώμα του κεντρικού κτιρίου(αντικαθιστούμε τον 
υαλοβάμβακα που είχε φθαρεί και αποξηλώθηκε).  
Επίσης στην 1η Σ.Σ. προβλέπεται δαπάνη για απολογιστικές εργασίες και όφελος απολογιστικών, 
αφαιρούμενης της μέσης έκπτωσης, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη ανακύκλωσης των προϊόντων 
καθαίρεσης(υαλοβάμβακας, μάρμαρα, γυψοσανίδες, κουφώματα, σωληνώσεις) και η κοπή των 2 ψηλών 
δέντρων στο κτίριο της Δ/νσης Υγείας με χρήση γερανοφόρου οχήματος, καλαθοφόρου οχήματος, και 
φορτηγού μεταφοράς ξυλείας, για τη συγκράτηση των ψηλών τμημάτων των δέντρων που κόβονται, την 
ασφαλή απομάκρυνση τους την κοπή, φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων ξυλείας. Η δαπάνη που 
προαναφέρθηκε, είχε προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου και αφαιρέθηκε μετά τις 
παρατηρήσεις της αριθ.4/2021 πράξης της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στην Π.Ε. Ροδόπης. Ο λόγος που επαναφέρεται η συγκεκριμένη δαπάνη είναι ότι ο ανάδοχος 
πρέπει να αποζημιωθεί σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής εκτέλεσης των εργασιών. 
  
Για τον 1ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκαν (16) νέες τιμές 
που περιλαμβάνονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Το συνολικό κόστος του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 251.235,97 € με Φ.Π.Α. αναλυόμενο ως εξής: 
 

 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
1ος ΑΠΕ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 129.834,92 141.737,69 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ  18% 23.370,29 25.512,78 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 153.205,21 167.250,47 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 22.980,78 8.935,51 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  176.185,99 176.185,99 

Φ.Π.Α. 24% 42284,64 42284,64 

ΣΥΝΟΛΟ  218.470,63 218.470,63 

 1η ΣΣ άρθρο 132 παραγρ2  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  14.824,62 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ  18%  2.668,43 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  17.493,05 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  2.623,96 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   20.117,01 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  5.800,00 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  506,65 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  26.423,66 

Φ.Π.Α. 24%  6.341,68 

ΣΥΝΟΛΟ  32.765,34 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης & 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

202.609,65 

Φ.Π.Α. 24% 48.626,32 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 251.235,97 

Ποσοστό Αύξησης =(((176.185,99+26.423,66)/176.185,99)-1)x100= 14,997% 

ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ = 202.609,65-176.185,99= 
 

26.423,66 

ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΦΠΑ = 251.235,97-218.470,63= 
 

32.765,34 
 

Ο παρών 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού του αντικειμένου κατά 26.423,66 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και κατά 32.765,34 € με Φ.Π.Α. ως προς την Αρχική Σύμβαση. 
 Το συνολικό Οικονομικό Αντικείμενο ανέρχεται  στο ποσό των 202.609,65€ χωρίς Φ.Π.Α. και 
251.235,97€ με Φ.Π.Α..  
Το ποσοστό αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε 
14,997% δηλ. είναι μικρότερο από το 15% και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του 
Ν.4412/2016 «2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' 
έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο 
ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της 
αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής 
σύμβασης για τις συμβάσεις έργων». 
Επιπρόσθετα σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους” (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) παράγραφος ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, για 
την προαναφερόμενη αύξηση πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις  
1. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών δηλ. του ποσού 
5.350.000€ χωρίς Φ.Π.Α.,   
2. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό δηλ. εν προκειμένω το 15%,   
3. Η τροποποίηση να μην μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.  
Και οι τρείς προϋποθέσεις πληρούνται διότι: 
 1. Η υπέρβαση είναι 26.423,66 € χωρίς Φ.Π.Α. <  5.350.000 € χωρίς Φ.Π.Α.,  
 2. Το ποσοστό υπέρβασης είναι 14,997% <15%  και  
 3.  Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 
 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ του 1ου  ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: 
Η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνει την αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., δηλ. να εγκρίνει από οικονομικής 
πλευράς τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προκύπτει: 
• Από το άρθρο 176 <<Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής>> του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) 
παραγρ. 1.γ. «1. Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για:  γ) Για την έγκριση των δαπανών και τη 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,……» 
• Από το Π.Δ.7/2013 ( ΦΕΚ 26Α’) <<Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές  σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών>> 
και την ερμηνευτική του εγκύκλιο 6/αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013 (ΑΔΑ:  ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) άρθρο 3β «β. 
"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι κατά περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης ή η Οικονομική Επιτροπή στην 
οποία αποδίδονται οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, που αφορούν τροποποίηση του οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και αρμοδιότητες σχετικά με τη διακοπή της σύμβασης». 
Τέλος, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με την συνεδρίαση 10/πράξη 3/09-11-2021 
Γνωμοδότησή του, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της χρήσης επί έλασσον δαπανών. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Α) την έγκριση από οικονομικής πλευράς του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, 
συνολικού προϋπολογισμού 202.609,65€ χωρίς Φ.Π.Α. και 251.235,97€ με Φ.Π.Α.. σύμφωνα με το 
άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016 
Β) την έγκριση της αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, με την 1η Συμπληρωματική 
Σύμβαση κατά 26.423,66€ χωρίς Φ.Π.Α. και κατά 32.765,34€ με Φ.Π.Α., με ποσοστό αύξησης 
14,997%<15%, 
 
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 
 

Εγκρίνει: Α) την από οικονομικής πλευράς του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, 
συνολικού προϋπολογισμού 202.609,65€ χωρίς Φ.Π.Α. και 251.235,97€ με Φ.Π.Α.. σύμφωνα με το άρθρο 
132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016 
Β) την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατά 
26.423,66 € χωρίς Φ.Π.Α. και κατά 32.765,34 € με Φ.Π.Α., με ποσοστό αύξησης 14,997%<15%, 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  735/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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