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Του  Πρακτικού αριθ. 32/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 836/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 3ης Παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του 
υποέργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη 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/356895/5797/17-12-2021 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 ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
Απόφαση 836: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 10701/17-12-2021 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
1. Το Ν. 3852//7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης». 
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α  ́42), αρμοδιότητας των 
Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις). 

4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013(ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και 
υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία 
κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον 
Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.  

5. Το Ν. 4412/2016, άρθρο 153, παράγρ. 23, σύμφωνα με το οποίο η αναθεώρηση των έργων που 
δημοπρατούνται από το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν είναι μηδενική.  

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1775/25-02-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Δράμας με την οποία εγκρίθηκε η 1η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά  
τέσσερις  (4)  μήνες,  δηλαδή  μέχρι  και  23-06-2021, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 991/24-02-
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2021 Προέγκριση 1ης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1ης παράτασης) της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 4961/28-05-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Δράμας με την οποία εγκρίθηκε η 2η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά  έξι  
(6)  μήνες,  δηλαδή  μέχρι  και  23-12-2021, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2715/27-05-2021 
Προέγκριση 2ης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 2ης παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. 

8. Την από 15-11-2021 αίτηση 3ης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, του 
αναδόχου «ΚΞΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγρ. 10 του Ν. 4412/2016, δηλ. σε χρόνο μεγαλύτερο του 
μηνός από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. 

9. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου. 
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3165/20-10-2020 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ. 
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4980/13-12-2021 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ. 
12. Tην με αριθμ. πρωτ. 6940/16-12-2021 Προέγκριση 3ης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 3ης 

παράτασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. 
 
Α΄  ΓΕΝΙΚΑ 
• Πρόγραμμα χρηματοδότησης:  Το έργο χρηματοδοτείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική 
Μακεδονία Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου 
εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράση 4γ.8.1_Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 
δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».  
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της ΣΑΕΠ-031/1με ΚΑΕ 2019ΕΠ03110023.  
Απόφαση ένταξης της Πράξης 941/23-5-19 με ΑΔΑ: Ω4Σ37ΛΒ-ΟΤΒ στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5037584. 
• Προϋπολογισμός Μελέτης :   335.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).  
• Δημοπρασία :   03-03-2020. 
• Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού :   Πρακτικό 18ο, αρ. απόφ. 299/08-05-2020  της 
                                                                        Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ..  
• Έλεγχος νομιμότητας : Απόφαση υπ’ αριθ. 8696/14-07-2020 Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
                                           Μακεδονίας – Θράκης. 
• Ανάδοχος :   «ΚΞΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». 
• Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) :   « 41,62% ». 
• Ιδιωτικό Συμφωνητικό :   Αριθμ. πρωτ. 8348/24-08-2020. 
• Ποσόν Σύμβασης :   «157.727,45 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «195.582,04 €» (με ΦΠΑ 24%). 
• Συμβατική προθεσμία :   Έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-02-2021. 
• Προθεσμίας περαίωσης μετά την 1η παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες :  23-06-2021. 
• Προθεσμίας περαίωσης μετά την 2η παράταση κατά έξι (6) μήνες :  23-12-2021. 
• Αιτούμενη Παράταση :   Έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2022. 
 
 
Β΄   ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του 
αναδόχου «ΚΞΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ευσταθούν, διότι : 
 
α) Για τη σύνδεση και τη λειτουργία της εγκατεστημένης αντλίας θερμότητας αέρα - νερού έχει υποβληθεί 
στο ΔΕΔΔΗΕ αίτημα για νέα παροχή Νο 6. Η αναβάθμιση της συγκεκριμένης παροχής σε Νο 6 
προϋποθέτει την κατασκευή εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ καινούργιου υποσταθμού στην περιοχή, η οποία δεν 
έχει ακόμα ολοκληρωθεί καθώς η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. 
 
β) Λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοιού 
(Covid-19), είναι πολύ δύσκολη η μετακίνηση εξωτερικών συνεργείων και κυρίως η προμήθεια υλικών, 
εξαρτημάτων και μηχανημάτων που προβλέπεται να ενσωματωθούν στην κατασκευή και ολοκλήρωση του 
έργου. 
 

ΑΔΑ: Ω5ΓΠ7ΛΒ-ΗΧΘ



Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 
έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
 
Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί τέσσερεις (4) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 109.159,63 Ευρώ (χωρίς 
αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ). 
Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 48.436,56 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς 
ΦΠΑ). 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2022, με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 

 
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 την 3η παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 23-06-2022, με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 

 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  836/2021. 
 

                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

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