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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 22 Ιανουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ:10031/96
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της
KOIN.:
ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 52/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.πρωτ: 368052/5193/8.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Αιτ/νίας της ΠΔΕ..

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ.52/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ
ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ

ΚΑΙ

ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)»,

αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ Προϋπολογισμού : 16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)» για δικές σας
ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.: οικ.
11773/125/11.1.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Βεργοπούλου Παρασκευή- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου,
υπάλληλος

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

((σύμφωνα

με

την

υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις
265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις

του

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Πετρόπουλος Κων/νος,
Σύρμος Γεώργιος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ
Αιτ/νιας της ΠΔΕ, κ. Καπλάνης Χριστόφορος για το 23ο θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 52/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 38ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)», αναδόχου :
ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ Προϋπολογισμού : 16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ: 368052/5193/8.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Αιτ/νίας της ΠΔΕ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντες υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016( ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του
«Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και
υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , αρμοδιότητος των Περιφερειών.
5. την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (Α∆Α: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία
παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.∆. 7/2013 σε θέµατα έργων του
Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , αρμοδιότητος των Περιφερειών.
6. την αρίθ. οικ. 16428/180/19-01-2017(ΦΕΚ 281/Β/07-02-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας, περί
Εξουσιοδότησης υπογραφής
«Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.».
7. την αριθμ. 55961/643/01-03-2017(ΦΕΚ 111, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. την αρίθ. 69641/869/14-03-2017(ΦΕΚ 138/Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας, περί Ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
9. την αρίθμ. 69923/876/14-03-2017(ΦΕΚ 1018/Β/24-03-2017), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε
περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
10.
τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 53.
11.
Την από 31-10-2017 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών
μέχρι τις 28-02-2018, με συνοπτικό αιτιολογικό και χρονοδιάγραμμα, που συνοδεύεται από Πίνακα
προβλεπόμενης μηνιαίας απορρόφησης πιστώσεων
12.
η με α.π. 4689/22-12-2017 γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας , που συμφωνεί με την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
μέχρι τις 15-02-2018 και όχι μέχρι τις 28-02-2018 που αιτείται ο ανάδοχος.
13.
Την από 08-01-2018 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την παράταση
της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 15-02-2018
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 16.366.115,70 € μετά του Φ.Π.Α
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Ημερομηνία Δημοπράτησης:
:
07-12-2010
Πηγή Χρηματοδότησης
:ΠΔΕ 2013- ΣΑΝΑ 001/8 με Κ.Α. 2010ΝΑ0018001
Έκπτωση Δημοπρασίας
: 39,60%
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία
:10.225.449,12€ / 11-01-2013
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως
: 11-01-2015
1η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 11-08-2015 / 745/7-7-2015/αρ.πρακτ. 24/2015 απόφαση
της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
2η
Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 11-12-2015 / 1289/06-11-2015/αρ.πρακτ. 44/2015
απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
3η
Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 31-12-2015 / 1565/22-12-2015/αρ.πρακτ. 52/2015
απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
4η
Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-06-2016 / 437/20-04-2016 / αρ.πρακτ. 20/2016
απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
5η
Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 31-12-2016 / 822/12-07-2016/αρ.πρακτ. 32/2016
απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
6η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-06-2017 / 13/09-01-2017/αρ.πρακτ. 1/2017απόφαση
της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
7η
Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-09-2017 /990/04-07-2017/αρ.θέματος 48/2017
απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
8η
Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-11-2017 /1665/2017/αρ.θέματος 60/10-10-2017
απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
9η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 15-02-2018 /ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
Σας στέλνουμε την από 31-10-2017 σχετική αίτηση της αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση
των εργασιών μέχρι τις 28-02-2018, με συνοπτικό αιτιολογικό και χρονοδιάγραμμα , όπως
διορθώθηκε με ερυθρά μελάνη από την Δ/νουσα Υπηρεσία κατόπιν της α.π. 4689/22-12-2017 γνώμης
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και που συνοδεύεται από Πίνακα προβλεπόμενης μηνιαίας
απορρόφησης πιστώσεων
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την παράταση τής συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού εν θέματι έργου μέχρι τις 15-02-2018,
όπως τμηματικά αναλύεται στο συνημμένο πρόγραμμα κατασκευής του έργου και όπως διορθώθηκε
με ερυθρά μελάνη από την Δ/νουσα Υπηρεσία κατόπιν της α.π. 4689/22-12-2017 γνώμης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης, λόγω των εξής γεγονότων που προξένησαν αντίστοιχη καθυστέρηση στην
εξέλιξη κατασκευής του:
α) Της άκρως ελλειμματικής εγκεκριμένης μελέτης Σήμανσης και Ασφάλειας καθώς : α) έλειπαν από
την γενική οριζοντιογραφία τουλάχιστον 70 πινακίδες σήμανσης και β) υπήρχε παντελής έλλειψη
στοιχείων ασφάλειας στις θέσεις των οπλισμένων επιχωμάτων και τοίχων αντιστήριξης.
Με το υπ’ αριθμ.. 304189/4117/03-11-2017 έγγραφο της η Δ/νουσα Υπηρεσία κάλεσε τον Μελετητή
να συμπληρώσει την μελέτη Σήμανσης και Ασφάλειας και με την αριθμ. 317062/4295/15-11-2017
απόφαση της ενέκρινε την συμπληρωμένη υποβληθείσα μελέτη Σήμανσης και Ασφάλειας, την οποία
έδωσε για εφαρμογή στον Ανάδοχο.
β) της διεξαγωγής του τοπικού ΠΑΖΑΡΙΟΥ ( από 10-11-2017 έως 20/11-2017) και της μεγάλης
αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου στις συγκεκριμένες μέρες στα πρώτα 600μ. του έργου Επίσης
καθυστέρησαν στο ίδιο τμήμα από την μη έγκαιρη μετακίνηση από την εταιρεία ‘ΙΡΙΔΑ’ της
περίφραξής της , καθώς και από την εταιρεία ‘ΕΛΙΝ’ (βενζινάδικο) των στύλων με τα λογότυπα της.
γ) της χρονοβόρας διαδικασίας εξόφλησης των λογαριασμών που συνεχίζεται με αποτέλεσμα την
αντίστοιχη η καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών ( δυσκολία στην προμήθεια ασφαλτικού και
λοιπών υλικών). Ο 26ος λογαριασμός υποβλήθηκε στις 05-12-2017 , εγκρίθηκε στις 07-12-2017
,διαβιβάστηκε για πληρωμή στις 28-12-2017 και εξοφλήθηκε στις 03-01-2018.
δ) της έλευσης του χειμώνα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην περιοχή στις
αρχές Δεκεμβρίου 2017 και η παρεμβολή των εορτών Χριστουγέννων ,Πρωτοχρονιάς και Φώτων.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 την υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία
τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017),
 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./233-2017).
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά
με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
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Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
 την υπ’αριθμ.πρωτ:: 368052/5193/8.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας
της ΠΔΕ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)
μέχρι τις 15-02-2018, όπως τμηματικά αναλύεται πρόγραμμα κατασκευής του έργου και όπως
διορθώθηκε με ερυθρά μελάνη από την Δ/νουσα Υπηρεσία κατόπιν της α.π. 4689/22-12-2017
γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, λόγω των εξής γεγονότων που προξένησαν αντίστοιχη
καθυστέρηση στην εξέλιξη κατασκευής του:
i.
Της άκρως ελλειμματικής εγκεκριμένης μελέτης Σήμανσης και Ασφάλειας καθώς : α)
έλειπαν από την γενική οριζοντιογραφία τουλάχιστον 70 πινακίδες σήμανσης και β) υπήρχε
παντελής έλλειψη στοιχείων ασφάλειας στις θέσεις των οπλισμένων επιχωμάτων και τοίχων
αντιστήριξης.Με το υπ’ αριθμ.. 304189/4117/03-11-2017 έγγραφο της η Δ/νουσα Υπηρεσία
κάλεσε τον Μελετητή να συμπληρώσει την μελέτη Σήμανσης και Ασφάλειας και με την
αριθμ. 317062/4295/15-11-2017 απόφαση της ενέκρινε την συμπληρωμένη υποβληθείσα
μελέτη Σήμανσης και Ασφάλειας, την οποία έδωσε για εφαρμογή στον Ανάδοχο.
ii.
Της διεξαγωγής του τοπικού ΠΑΖΑΡΙΟΥ ( από 10-11-2017 έως 20/11-2017) και της
μεγάλης αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου στις συγκεκριμένες μέρες στα πρώτα 600μ.
του έργου Επίσης καθυστέρησαν στο ίδιο τμήμα από την μη έγκαιρη μετακίνηση από την
εταιρεία ‘ΙΡΙΔΑ’ της περίφραξής της , καθώς και από την εταιρεία ‘ΕΛΙΝ’ (βενζινάδικο)
των στύλων με τα λογότυπα της.
iii. Της χρονοβόρας διαδικασίας εξόφλησης των λογαριασμών που συνεχίζεται με αποτέλεσμα
την αντίστοιχη η καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών ( δυσκολία στην προμήθεια
ασφαλτικού και λοιπών υλικών). Ο 26ος λογαριασμός υποβλήθηκε στις 05-12-2017 ,
εγκρίθηκε στις 07-12-2017 ,διαβιβάστηκε για πληρωμή στις 28-12-2017 και εξοφλήθηκε
στις 03-01-2018.
iv.
Της έλευσης του χειμώνα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην περιοχή
στις αρχές Δεκεμβρίου 2017 και η παρεμβολή των εορτών Χριστουγέννων ,Πρωτοχρονιάς
και Φώτων.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

