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Του  Πρακτικού αριθ. 43/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 807/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: 
«Συντήρηση βελτίωση βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης 
έτους 2020», προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ έγινε με τηλεδιάσκεψη 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022  «Λήψη  αποφάσεων  συλλογικών  οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και 
β’ βαθμού και διοικητικών  συμβουλίων εποπτευόμενων  νομικών  τους προσώπων  κατά  το  διάστημα  
ισχύος των  μέτρων  αποφυγής  της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ύστερα από την 
ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/308859/4192/21-10-2022 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) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 
4) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 6) Ζιμπίδης 
Γεώργιος μέλος και 7) Αργυρίου Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Κουρτίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 2) 
Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 4) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος, 5) 
Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και 6) 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 εφτά μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Κατά την συζήτηση του 13ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 807: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο  θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση  Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 313156/3503/19-10-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής την από 18-10-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα εξής: 
Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: 
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 153 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Το  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». 
6. Την υπ’ αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου περί «Καθορισμού 
συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 
4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή 1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 
4412/2016».  
7. Την από 6-7-2020 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ:20SYMV006979843 συνολικού ποσού 
857.410,98€ και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 
8. Τον από 25-6-2021 εγκεκριμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με ΑΔΑ:6Α997ΛΒ-4Ρ8, σε 
ισοζύγιο με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 
9. Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει: α) Διαφοροποιήσεις των 
ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από την τελική επιμέτρηση εργασιών που υποβλήθηκε 
από την ανάδοχο και κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ 838/6-4-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και 
β) Την ανάγκη αύξησης του κονδυλίου για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης εργασιών 

ΑΔΑ: ΨΨ357ΛΒ-ΟΡ0



σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου.  
10. Την υπ’ αριθ. 2869/19-9-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΟΕ7ΛΒ-ΜΡΞ) απόφαση Περιφερειάρχη με την οποία 
τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του υποέργου ώστε να συμπεριληφθεί η αύξηση του κονδυλίου της 
αναθεώρησης. 
11. Την υπ’ αριθ. 7/πρ. 4/10-4-2022 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
υπέρ της έγκρισης χρήσης επί έλασσον δαπανών του 2ου ΑΠΕ του έργου 
 
Και σας αποστέλλουμε συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του 2ου ΑΠΕ του υποέργου 
«Συντήρηση βελτίωση βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης 
έτους 2020»,  συνολικής δαπάνης 897.723,57€ που περιλαμβάνει ποσό 688.198,49€ για εργασίες με Γ.Ε. 
& Ο.Ε, ποσό 3,91€ για απρόβλεπτες εργασίες, 3.015,56€ για απολογιστικές εργασίες μαζί με το Γ.Ε. & 
Ο.Ε, ποσό 32.752,66€ για αναθεώρηση εργασιών και ποσό 173.752,95€ για Φ.Π.Α., ήτοι σε αύξηση κατά 
40.312,59€ (4,70%)  σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., καθ’ 
όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της 
Διακήρυξης. Η αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 40.312,59€ (4,70%) οφείλεται αποκλειστικά στην 
αύξηση του κονδυλίου για την κάλυψη της δαπάνης της αναθεώρησης. 
Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Συντήρηση βελτίωση βατότητας 
του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης έτους 2020» που είναι 
αυξημένος κατά 40.312,59€ (4,70%)  σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και τον εγκεκριμένο 1ο 
Α.Π.Ε., καθ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 
της Διακήρυξης. 
 
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 τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Συντήρηση βελτίωση βατότητας του 
Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης έτους 2020» που είναι αυξημένος 
κατά 40.312,59€ (4,70%)  σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., 
καθ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της 
Διακήρυξης  
 
Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  807/2022. 

 
                         
                        
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
               ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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