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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 26 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ: 356070/4441
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
ΚΟΙΝ:
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2459/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 343494/5112/13.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2459/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «1η παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου :
«Αποκατάσταση ζημιών των Γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από θεομηνία τον
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 55/2018 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 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

349379/4386/09.11.2018 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. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και o γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αυγέρης Σάββας,
Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Γαβριηλίδης Κων/νος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί
Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Κοσμάς Νικόλαος, προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. και η κα Κατραβά Χρυσάνθη, υπάλληλος της
ίδιας Δ/νσης.
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν, αν και προσκλήθηκαν, οι εκπρόσωποι των εταιριών
«Ελευθέριος Βαρουξής & Σια Ο.Ε.» και «Βανίδης Ιωάννης –Media Suite», για το 1ο θέμα στην
Ημερήσια διάταξη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2459/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 11ο θέμα προ της ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «1η παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των Γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από
θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 343494/5112/13.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 147 αυτού.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας καθώς και τις εντολές που εκδόθηκαν.
3. Την από 15-05-2018 εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 180
ημέρες από την υπογραφή της.
4. Την από 29-05-2018 υποβολή αρχικού χρονοδιάγραμμα του έργου από τον ανάδοχο.
5. Την Αρ. Πρωτ.165450/2451/13-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΨΟ7Λ6-Χ2Ζ) Απόφαση έγκρισης
χρονοδιαγράμματος του έργου με προθεσμία περαίωσης την 15/11/2018.
6. Την Αρ. Πρωτ. 343494/5112/06-11-2018 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης
προθεσμίας έως 30/07/2019 συνοδευόμενη από αιτιολογική έκθεση και σχέδιο χρονοδιαγράμματος.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την παράταση της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου του θέματος μέχρι 15- 07 -2018,
λόγω των εξής γεγονότων:
1) Κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών των στηθαίων στην Γέφυρα
Αυλακίου, τα οποία παρασύρθηκαν από τις πλημμύρες, εκτός της συλλογής και συγκέντρωσης των
παλαιών λίθων του στηθαίου από την κοίτη του ποταμού απαιτήθηκε και προσθήκη νέου υλικού
λιθοδομών διότι δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός όλων. Για το λόγο αυτό και σε συνεργασία με την
Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων προσκομίστηκαν από τον ανάδοχο δείγματα πέτρας από διάφορες
περιοχές προκειμένου να εξεταστεί τόσο ποιοτικά όσο και μορφολογικά το νέο υλικό ούτος ώστε να
μην διαταράσσεται η ενότητα του μνημείου με την προσθήκη των νέων λίθων. Κατόπιν επιλογής των
κατάλληλων λίθων, από περιοχή της Ευρυτανίας, απαιτήθηκε αρκετός χρόνος προκειμένου να λάβει
χώρα η εξόρυξη, η κατεργασία και μεταφορά του υλικού επιτόπου του έργου. Για τα ανωτέρω
προτείνουμε παράταση κατά 45 ημέρες.
2) Κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού των λιθοδομών, διαπιστώθηκε η ανάγκη
εκτεταμένης επιδιόρθωσης βλάβης της λιθοδομής στο βόρειο βάθρο της γέφυρας Αυλακίου . Κατόπιν
συνεννόησης με την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και εξεύρεσης συμβατής λύσης δόθηκε εντολή για
την τμηματική καθαίρεση τμήματος της τοιχοποιίας με προσοχή την αρίθμηση των λίθων και την
επανατοποθέτησή τους στις αρχικές τους θέσεις κατά την ανακατασκευή της λιθοδομής . Για τον
ανωτέρω λόγο προτείνουμε παράταση κατά 15 ημέρες.
3) Κατά την πρόοδο των εργασιών διαπιστώθηκε ότι στην αρχική μελέτη του έργου υπήρχαν
παραλείψεις και σφάλματα προμετρήσεων τα οποία και οδηγούν σε σύνταξη νέων τιμών εργασιών
καθώς και σε αύξηση ποσοτήτων εργασιών κρίσιμων για την ολοκλήρωση του έργου. Ενδεικτικά: α)
Τα ικριώματα που προβλέπονται στην μελέτη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω από την κοίτη
του ποταμού Αχελώου αλλά μόνο στα ακρόβαθρα των γεφυριών. Έτσι δεν είναι εφικτή η πρόσβαση
στις ανωτέρω επιφάνειες των γεφυρών και τον θόλων τους ούτως ώστε να μπορέσουν να εκτελεστούν
οι συμβατικές εργασίες. β) Δεν προβλέπονται εργασίες κατάλληλων λιθοδομών, εργασίες κατεργασίας
όψεων λιθοδομών, στεγανωτικές επιστρώσεις, εργασίες ρητινενέσεων γ) Λόγω των φθορών, οι
καθαρισμοί των επιφανειών των γεφυριών, η καθαίρεση των παλαιών αρμολογημάτων και η
ανακατασκευή τους θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες των γεφυριών, γεγονός που
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ποσοτικά δεν περιλαμβάνεται στην αρχική μελέτη .Τέλος κατά την πρόοδο των εργασιών και κατόπιν
διερευνητικών τομών, προκύπτουν εργασίες που ήταν αδύνατο να προβλεφτούν αρχικά όπως η
ανάγκη εύρεσης λύσης ανακατασκευής των δύο προσβάσεων στην γέφυρα Αυλακίου και η προστασία
της από τα επιφανειακά όμβρια ύδατα . Για τα ανωτέρω και μέχρι την σύνταξη και την έγκριση του
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών που να περιλαμβάνει κατά το δυνατό της απαραίτητες εργασίες
και ποσότητες, προτείνουμε παράταση κατά 60 ημέρες.
4) Για τις εργασίες ενίσχυσης των καταστρωμάτων των γεφυρών με την εφαρμογή ενεμάτων
βαρύτητας, απαιτείται η απομάκρυνση της υφιστάμενης στεγανωτικής στρώσης του καταστρώματος
σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. Οι εργασίες αυτές δεν
δύνανται να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω εισροής υδάτων στο σώμα της γέφυρας.
Για τον λόγο αυτό καθώς και για την δυσκολία εκτέλεσης πολλών εργασιών που μπορεί να καταστούν
και επικίνδυνες για την ασφάλεια λόγω πλημυρικών φαινομένων του ποταμού προτείνεται η διακοπή
των εργασιών από τον Δεκέμβριο μέχρι τις αρχές Απριλίου. Για αυτό προτείνουμε την παράταση
εργασιών κατά 121 ημέρες.
Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του
έργου του θέματος «Αποκατάσταση ζημιών των Γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν
από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015» συνολικά κατά 241 ΗΜΕΡΕΣ και
συγκεκριμένα μέχρι 15/ 07 /2019 και παρακαλούμε για την έγκριση της από εσάς.
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ
1. Συνοπτικό Δελτίο στοιχείων του έργου.
2. Αίτηση χορήγηση παράτασης προθεσμίας του αναδόχου.
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».
Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται 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.
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Την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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./23-3-2017).
Την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 343494/5112/13.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των
Γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο
2015» συνολικά κατά 241 ΗΜΕΡΕΣ και συγκεκριμένα μέχρι 15/07/2019, λόγω των γεγονότων
που αναφέρονται στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Δομών Περιβάλλοντος.
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
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

