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Του  Πρακτικού αριθ. 18/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 305/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (οριακή 
προθεσμία) με αναθεώρηση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)», υποέργο: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 
οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Μαΐου 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/129988/1705/06-05-2022 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) Τσώνης Αθανάσιος  
μέλος, 6) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 7)  Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και  8) 
Γρανάς Αρχέλαος αναπληρωματικό μέλος. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Ιμπράμ Αχμέτ μέλος, 2)Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 3)Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος, μέλος 4) Ζιμπίδης Γεώργιος  μέλος και 5) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν 
αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
Το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου 
θέματος ημερήσιας διάταξης. 
Το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιμπράμ Αχμέτ, προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 305: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. 
Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 128326/1452/05-05-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας  υπόψη:  
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
επιτροπής. 
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 
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. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013). 
5. To Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» . 
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης  της Νομοθεσίας κατασκευής των  Δημοσίων Έργων» 
στο μέρος που ισχύει. 
7. Τον Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις»,  αρ. 1 παρ. 2. 
8. Τον Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα, παρ. 2). 
9. Την υπ’αριθμ. 359881/10-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 
5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσιών έργων, σύμφωνα με την 

ΑΔΑ: 6ΦΑΒ7ΛΒ-24Χ



παρ.23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ.7 
του άρθρου 153 του Ν.4412/2016». 
10. Την υπ’αριθμ. 17587/19-12-2022 Εγκύκλιο 1 (ΑΔΑ:911Y465XΘΞ-ΟΕΑ) του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών σχετικά με την ανωτέρω απόφαση. 
11. Την αρ. 179181/2339/27-11-2019 (ΑΔΑ:6ΖΕΕ7ΛΒ-Ω4Λ, ΑΔΑΜ:19REQ005922300) απόφαση του 
Περιφερειάρχη της ΠΑΜΘ. με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων – 
ΣΑΕΠ531, με προϋπολογισμό 800.000,00 € και κωδικό έργου 2014ΕΠ53100006. 
12. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού 
δικτύου ΠΕ Ξάνθης έτους 2020» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» 
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 800.000,00 €, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11969/Ξ-ΔΤΕ-
254/21-01-2020   Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης. 
13. Την υπ’ αριθμ. 116/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΥ5Ν7ΛΒ-ΜΩΠ), 
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και η οποία είχε συνταχθεί από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
Ξάνθης σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
14. Την υπ’αριθμ. 248/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: Ω99Γ7ΛΒ-ΜΧ3) περί 
έγκρισης μετάθεσης της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου. 
15. Τη με αριθ. 363/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΨΟ87ΛΒ-Δ0Σ) με την 
οποία εγκρίθηκε  1ο Πρακτικό δημοπρασίας του διαγωνισμού του έργου που διενεργήθηκε στις 12-05-
2020, με μειοδότρια την εργοληπτική επιχείρηση: ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με έκπτωση εξήντα επτά και 
σαράντα εννέα τοις εκατό (69,03 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, καθώς και την 
εξουσιοδότηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ότι αφορά την 
έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού μειοδότη και των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης Δημοπρασίας. 
16. Την με αριθ. 465/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: Ω2ΠΣ7ΛΒ-ΜΓ9, 
ΑΔΑΜ: 20AWRD007497618) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού 
σύμφωνα με το οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση στον οικονομικό φορέα ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  με 
προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών, χωρίς Φ.Π.Α.: εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια δεκαπέντε 
ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (199.815,86 €) και με μέση έκπτωση: εξήντα εννέα κόμμα μηδέν τρία τοις 
εκατό (69,03 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
17. Την σύμβαση κατασκεής που υπογράφηκε στις 04-11-2020 (20SYMV007606406) με συμβατικό τίμημα 
247.771,67€ με το Φ.Π.Α.(24%), ήτοι 199.815,86 € για εργασίες και 47.955,81 € για Φ.Π.Α. 
18. Το χρόνο περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Σύμβασης και είναι δεκαοκτώ (18) 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 04-05-2022. 
19. Την εισήγηση της Προϊσταμένης ΤΣΕ (Δ/νουσα Υπηρεσία) για την χορήγηση της παράτασης 
περαίωσης (οριακή προθεσμία) με αναθεώρηση  του υποέργου του θέματος,  σύμφωνα με το άρθρο 147, 
παρ. 4, του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 04-11-2022, χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που αναπτύσσονται σ’αυτήν, 
Και επειδή  
Η Προϊσταμένη Αρχή Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης συμφωνεί με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης (οριακή προθεσμία) με αναθεώρηση  του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 
2012ΕΠ03100000)», υποέργο:  «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 
2020», Αναδόχου: Κοτσάφτη Γεώργιου,  σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 4, του Ν.4412/2016 όπως ισχύει 
σήμερα, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 04-11-2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
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 χορήγηση παράταση περαίωσης (οριακή προθεσμία) με αναθεώρηση  του έργου: «Επισκευή 
και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 
2012ΕΠ03100000)», υποέργο:  «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 
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2020», Αναδόχου: Κοτσάφτη Γεώργιου,  σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 4, του Ν.4412/2016 όπως ισχύει 
σήμερα, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 04-11-2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  305/2022. 
 

                         
                    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 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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