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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1160/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 119386/1715/25.4.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1160/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Δηζήγεζε γηα 1ε Παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«πληήξεζε - Οδηθή Αζθάιεηα - επαξρηαθνύ νδηθνύ Γηθηύνπ Ν. Ηιείαο – (ζε ζπλέρεηα ηνπ π.θ.
2013ΔΠ00100014), Τπνέξγν: πληήξεζε - νδηθή αζθάιεηα - απνθαηάζηαζε θαηνιηζζήζεσλ ζην
Δ.Ο. δίθηπν ηνπ Βνξείνπ ηκήκαηνο Ν. Ηιείαο εθηόο ηεο Γ.Δ. Πελείαο Γήκνπ Ήιηδαο»,
πξνϋπνινγηζκνύ 2.400.000,00 € κεηά ηνπ Φ.Π.Α., Αλαδόρνπ: ΑΝΓΡΔΑ & ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ
ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΒΔΣΔ», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: 64Α17Λ6-ΘΣΩ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 17/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
10ε Μαΐνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

135472/1463/6.5.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1160/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 33ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Δηζήγεζε γηα 1ε Παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «πληήξεζε- Οδηθή
Αζθάιεηα-επαξρηαθνύ νδηθνύ Γηθηύνπ Ν. Ηιείαο – (ζε ζπλέρεηα ηνπ π.θ. 2013ΔΠ00100014),
Τπνέξγν: πληήξεζε - νδηθή αζθάιεηα - απνθαηάζηαζε θαηνιηζζήζεσλ ζην Δ.Ο. δίθηπν ηνπ
Βνξείνπ ηκήκαηνο Ν. Ηιείαο εθηόο ηεο Γ.Δ. Πελείαο Γήκνπ Ήιηδαο», πξνϋπνινγηζκνύ
2.400.000,00€

κεηά

ηνπ

Φ.Π.Α.,

Αλαδόρνπ:

ΑΝΓΡΔΑ

&

ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ

ΝΙΚΙΑ

ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΒΔΣΔ.».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 119386/1715/25.4.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:

Πξνϋπνι. Μειέηεο Γεκνπξάηεζεο
Ηκεξνκελία Γεκνπξάηεζεο
Έθπησζε Γεκνπξαζίαο
Πνζό ζύκβαζεο /Ηκεξ. ζύκβαζεο
Ηκεξνκελία εγθαηάζηαζεο
Σπκβαηηθή Πεξαίσζε
Πξνηεηλόκελε 1ε Παξάηαζε πεξαίσζεο
1νο ΑΠΔ (Ταθηνπνηεηηθόο)
Πηζηώζεηο

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΡΓΟΤ
: 2.400.000,00 μετά του Φ.Π.Α
: 25/7/2017
: 63,31%
: 880.552,16€ (με Φ.Π.Α)/ 23.5.2018
: 23/5/2018
: 23/5/2019
: 31/08/2019
: 880.552,16€
: ΑΕΠ 501

Σαο απνζηέιινπκε, ζε θσηναληίγξαθν, ηελ από 17.4.2019 εκπξόζεζκε αίηεζε ηεο αλαδόρνπ
θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο «Α & Θ.Ν. ΝΙΚΟΛΔΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΔΤΔ» ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, κε ηελ νπνία
αηηείηαη παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηειέζεσο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θαηά ηξεηο κήλεο θαη
κία εβδνκάδα, ήηνη κέρξη 31.8.2019, θαη ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Καηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ηνπ 2018-2019 παξνπζηάζηεθαλ δπζρεξείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ιόγσ ζπρλώλ
θαη έληνλσλ - θαηά δηαζηήκαηα - βξνρνπηώζεσλ ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο
είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε αλαζηνιήο κέξνπο ησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην
αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλόηνο όηη δόζεθε, θαηά πξνηεξαηόηεηα, ζεκαζία ζην λα γίλνπλ
εξγαζίεο : α. άξζεο ησλ θαηαπηώζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ, β. απνθαηάζηαζεο πξνζβαζηκόηεηαο ζε Τνπηθέο
Κνηλόηεηεο πνπ απνθιείζηεθαλ θαη γ. απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ηερληθώλ έξγσλ ζε ζεκεία ηνπ Δπαξρηαθνύ
νδηθνύ Γηθηύνπ ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο ηνπ Ννκνύ Ηιείαο, πνπ ζεκεηώζεθαλ θαζηδήζεηο θαη ηνπηθέο θζνξέο
νδνζηξώκαηνο. Σην ζεκείν δε απηό ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη αθόκα θαη ζήκεξα εμαθνινπζνύλ λα
παξνπζηάδνληαη θαηλόκελα άκεζεο απνθαηάζηαζεο θζνξώλ ζε νξηζκέλεο ζέζεηο ηνπ Δ.Ο., πνπ έρνπλ σο
απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ε άκεζε επέκβαζε γηα δηεπθόιπλζε ηεο θπθινθνξίαο.
2. Τν ζεκεξηλό ζηάδην εθηέιεζεο θαη πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην 66,41% κε βάζε ηηο
εγθεθξηκέλεο πηζηνπνηήζεηο, ελώ ζπλερίδεηαη ε πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ ζην έξγν (ηνπνζέηεζε θαη
απνθαηάζηαζε νδνθσηηζκνύ, ηνπνζέηεζε θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο, δηαγξακκίζεηο, ηνπνζέηεζε ζηεζαίσλ
αζθαιείαο, εξγαζίεο δηάζηξσζεο αζθάιηνπ θιπ).
Βάζεη ησλ αλσηέξσ είλαη πξνθαλέο όηη, νη θαζπζηεξήζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηνπ
έξγνπ ηνπ ζέκαηνο δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηεο αλαδόρνπ θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο «Α & Θ.Ν.
ΝΙΚΟΛΔΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΔΤΔ» θαη έρνπλ σο ηειηθό απνηέιεζκα ηελ κε δπλαηή εκπξόζεζκε νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ.
Γηα ηνλ ιόγν απηό, ε Υπεξεζία καο εηζεγείηαη ππέξ ηεο έγθξηζεο ηεο 1εο Παξάηαζεο πξνζεζκίαο γηα ην έξγν
ηνπ ζέκαηνο, έσο ζηηο 31/08/2019, θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8.α ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/2016, δειαδή κε
αλαζεώξεζε ηηκώλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε νινθιήξσζε απηνύ. Σεκεηώλεηαη δε όηη, ε εθηηκώκελε
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νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ αηηνύκελε παξάηαζε πξνζεζκίαο (ιόγσ αύμεζεο ηεο
δαπάλεο αλαζεώξεζεο) θαιύπηεηαη από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ.2, εδαθ.δ ηνπ Π.Γ.7/2013 (ΦΔΚ 26/31.01.2013 η.Α)
παξαθαινύκε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά κε ηελ αηηνύκελε παξάηαζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
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 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 119386/1715/25.4.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηελ 1η Παπάηαζη πποθεζμίαρ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «πληήξεζε - Οδηθή
Αζθάιεηα - επαξρηαθνύ νδηθνύ Γηθηύνπ Ν. Ηιείαο – (ζε ζπλέρεηα ηνπ π.θ. 2013ΔΠ00100014),
Τπνέξγν: πληήξεζε - νδηθή αζθάιεηα - απνθαηάζηαζε θαηνιηζζήζεσλ ζην Δ.Ο. δίθηπν ηνπ
Βνξείνπ ηκήκαηνο Ν. Ηιείαο εθηόο ηεο Γ.Δ. Πελείαο Γήκνπ Ήιηδαο», πξνϋπνινγηζκνύ
2.400.000,00€ κεηά ηνπ Φ.Π.Α., Αλαδόρνπ: ΑΝΓΡΔΑ & ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΒΔΣΔ., έωρ ζηιρ 31/08/2019, θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8.α ηνπ άξζξνπ
147 ηνπ Ν.4412/2016, δειαδή κε αλαζεώξεζε ηηκώλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε
νινθιήξσζε απηνύ. εκεηώλεηαη δε όηη, ε εθηηκώκελε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ ζα πξνθύςεη
από ηελ αηηνύκελε παξάηαζε πξνζεζκίαο (ιόγσ αύμεζεο ηεο δαπάλεο αλαζεώξεζεο) θαιύπηεηαη
από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ

