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Του  Πρακτικού αριθ. 20/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 351/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση  χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του υποέργου: «Συντήρηση διοικητηρίου της Π.Ε. Ξάνθης ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ.» του έργου: 
«Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., έγινε με τηλεδιάσκεψη 
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/146635/1928/20-05-2022 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) Κουρτίδης Κωνσταντίνος  Προεδρεύων της οικονομικής 
επιτροπής, 2) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης 
Κωνσταντίνος  μέλος,  4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος  μέλος, 6) Εξακουστός 
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 7) Βουρβουκέλης Οδυσσέας  αναπληρωματικό μέλος, 8) 
 Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 9) Γρανάς Αρχέλαος  αναπληρωματικό μέλος και  10) Ιμάμογλου 
Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για 
υπηρεσιακούς λόγους, 2)  Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 3) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος και 4) 
Ζιμπίδης Γεώργιος  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 Προεδρεύων της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, άρχισε να συμμετέχει στην 
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3ου ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 351: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. 
Ε. Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 133017/1488/17-05-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
Α.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ. 144/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 
3. Ο 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 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013). 
5. Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016) και ειδικότερα το άρθρο 147 (Προθεσμίες) και 
153 (Αναθεωρητική περίοδος). 
6. Η με αρ. πρωτ. 359881/10.12.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 
5983/Β/20.12.2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την 
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». 
7. Η με αρ. πρωτ. 17587/19.01.2022 Εγκύκλιος 1 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών σχετικά με την ανωτέρω Απόφαση. 
8. Η Απόφαση με αρ. πρωτ. 200339/2646/21.11.2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005891457, ΑΔΑ: ΩΩ3Θ7ΛΒ-ΣΑΦ) 
του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία το υποέργο του θέματος εντάσσεται με Α/Α Ξ.2 στο έργο 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ» με ΚΑΕ 2017ΕΠ53100000 της ΣΑΕΠ 531. 
9. Η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου του έργου με τον τίτλο του θέματος που 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 77582/Ξ-ΔΤΕ-1638/04-06-2020 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης. 

ΑΔΑ: 6ΦΒΕ7ΛΒ-6ΚΠ



10. Η με αριθ. 393/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΕΦΓ7ΛΒ-ΓΨΩ) περί 
έγκρισης α) του σχεδίου διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και σχεδίου προκήρυξης σύμβασης β) της 
συγκρότησης της τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού. 
11. Η με αριθ. 626/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 63Ξ47ΛΒ-906) σύμφωνα 
με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου του έργου του 
θέματος. 
12. Η με αριθ. 76/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΜΨΟ7ΛΒ-ΗΦ4, ΑΔΑΜ: 
21AWRD008899295) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με μέση 
έκπτωση εξήντα τρία και τριάντα πέντε τοις εκατό (63,35%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
13. Η με αρ. πρωτ. 189413/1993/16.07.2021 (21SYMV008932014) υπογραφείσα Σύμβαση για το ποσό 
των 174.087,83 € (με  Φ.Π.Α.) μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης), ως εργοδότη και του 
οικονομικού φορέα ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως ανάδοχο, για την κατασκευή του υποέργου 
του θέματος. 
14. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. είναι εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 12-01-
2022. 
15. Η με αρ. πρωτ. 204375/2134/06.08.2021 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος του έργου. 
16. Η με αρ. πρωτ. 335115/3537/08.12.2021 απόφαση έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του υποέργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 12-07-2022. 
17. Η με αρ. πρωτ. 362125/3848/11.01.2022 απόφαση έγκρισης του 1ου τροποποιημένου 
χρονοδιαγράμματος του υποέργου. 
18. Η από 10-05-2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. 133017/1488/10-05-2022) αίτηση του αναδόχου με την οποία 
αιτείται χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τρεις (3) 
μήνες ήτοι μέχρι 12-10-2022, για τους λόγους που αναλύονται σε αυτήν. 
Β.  ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
Ο ανάδοχος με την από 10-05-2022 αίτησή του (αρ. πρωτ. εισερχ. 133017/1488/10-05-2022) αιτείται τη 
χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του υποέργου του θέματος, κατά τρεις (3) 
μήνες, ήτοι μέχρι την 12-10-2022, διότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του υποέργου του έργου του θέματος, 
προέκυψε η καθυστέρηση παράδοσης των υλικών για την ολοκλήρωση των εργασιών στον χρόνο 
περαίωσης του υποέργου και συγκεκριμένα την καθυστέρηση των προφίλ αλουμινίου και των 
υαλοπινάκων που είναι και το κυρίως αντικείμενο του εν λόγω υποέργου. 
Γ.  ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Πράγματι, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του υποέργου, προέκυψε η καθυστέρηση παράδοσης των υλικών 
για την ολοκλήρωση των εργασιών στον συμβατικό χρόνο περαίωσης του υποέργου και συγκεκριμένα 
καθυστέρηση παράδοσης των προφίλ αλουμινίου και των υαλοπινάκων που είναι και το κυρίως αντικείμενο 
του εν λόγω υποέργου, λόγω καθυστέρησης στην παράδοση υλικών. 
Συνεπώς, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, είναι εύλογο να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του υποέργου του έργου του θέματος, κατά τρεις (3) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 
προαναφερθείσες εργασίες. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την χορήγηση με αναθεώρηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Α.Μ.Θ.» του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- 
ΘΡΑΚΗΣ» με ΚΑΕ 2017ΕΠ53100000 της ΣΑΕΠ 531 με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 12.10.2022.     
 
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 τη χορήγηση με αναθεώρηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Α.Μ.Θ.» του έργου: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΦΒΕ7ΛΒ-6ΚΠ



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ» με ΚΑΕ 2017ΕΠ53100000 της ΣΑΕΠ 531 με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα 
ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 12.10.2022.     
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  351/2022. 

 
 

                         
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
          ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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