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Του  Πρακτικού αριθ. 14/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 246/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ.αριθμ.745/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά την χρηματοδότηση των υπερσυμβατικών εργασιών  του έργου «Ανακατασκευή 
του κόμβου Ξηροποτάμου και μετατροπή του σε κυκλικό», προϋπολογισμού 73.315,29 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Απριλίου ημέρα Τετάρτη 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/103316/1359/08-04-2022 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) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Κουρτίδης 
Κωνσταντίνος  Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος,  5) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 
6) Τσώνης Αθανάσιος  μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος  αναπληρωματικό μέλος, 8) Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος μέλος, 9)  Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και 10) Ζιμπίδης Γεώργιος  μέλος.  
  Απόντες ήταν: οι κ.κ.  1) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος και 2) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα 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 τέταρτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
 
Απόφαση 246: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. 
Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ. πρωτ.:  3617/7-4-2022 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: 
Σχετ.: 1) η αριθμ 745/2021(πρακτικό .αριθμ.28/2021) 
          2) η αριθ.46/2022 απόφαση Περιφ.Συμβουλίου ΠΑΜΘ 

 
Παρακαλούμε για την τροποποίηση της α) σχετ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την 
χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου που εισηγείτο την χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων και την ένταξη του στο «ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». Ο λόγος είναι ότι με την β) σχετ. απόφαση  το 
ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί στην πηγή χρηματοδότησης «ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» με ΚΑΕ 9771 ΚΩΔΙΚΟ 
ΔΡΑΣΗΣ 220802009 και ΤΙΤΛΟ «ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ» και όχι στο πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων. 
 
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  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ.αριθμ.745/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 
χρηματοδότηση των υπερσυμβατικών εργασιών  του έργου «Ανακατασκευή του κόμβου Ξηροποτάμου και 
μετατροπή του σε κυκλικό», προϋπολογισμού 73.315,29 ευρώ με Φ.Π.Α  σύμφωνα με την εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

 

ΑΔΑ: ΨΜΔ27ΛΒ-ΖΒΗ



 
Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, εμμένοντας στις ίδιες απόψεις που έχει 
εκφέρει η παράταξή μας κατά την 28 συνεδρίαση της Ο.Ε. του έτους 2021». 

 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 246/2022. 
 

                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                         
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                    ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
                    ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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