INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.08.01 15:25:07
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΜΘ17Λ6-ΟΒΦ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
Γπαθείο Πποέδπος Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ
Σασ. Γ/νζη: ΝΔΟ Παηπών-Αθηνών 32
264 41 Πάηπα
Σηλέθωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr
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Απ. Ππωη: 217965/2263
ΠΡΟ: Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1722/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 212366/2923/18.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1722/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΠΡΟ ΔΓΚΡΙΗ ΣΟΤ 1νπ Α.Π.Δ ΚΑΙ ΣΗ 1εο
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ (1ε ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΤΜΒΑΗ) ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ:

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΩΝ

ΔΡΓΩΝ

Π.Δ.

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ» πλνιηθήο δαπάλεο: 426.774,34 € κεηά ηνπ ΦΠΑ, Αλαδόρνπ : «Ν.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Α.Σ.Δ.»», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: 6ΜΘ17Λ6-ΟΒΦ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 25/2019 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
24ε Ινπιίνπ, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

21961/2283/19.07.2019 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-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, 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, ύξκνο Γεώξγηνο- θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. αικάο Κσλ/λνο, Κνπκπνπιήο Γεκήηξηνο, Μπαηηζηάηνο
πύξνο-Γηάλλεο, γηα ην 1ν 2ν θαη 93ν ζέκαηα αληίζηνηρα ζηελ Ηκεξήζηα δηάηαμε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: 6ΜΘ17Λ6-ΟΒΦ
Απ. Απόθαζηρ 1722/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 12ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΠΡΟ ΔΓΚΡΙΗ ΣΟΤ 1νπ Α.Π.Δ ΚΑΙ ΣΗ 1εο ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ
ΤΜΒΑΗ

(1ε

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ

ΣΗ

ΑΡΥΙΚΗ

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ

ΤΜΒΑΗ)

ΣΔΥΝΙΚΩΝ

ΣΟΤ

ΔΡΓΟΤ:

ΔΡΓΩΝ

Π.Δ.

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ» πλνιηθήο δαπάλεο: 426.774,34 € κεηά ηνπ ΦΠΑ, Αλαδόρνπ : «Ν.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Α.Σ.Δ.»».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 212366/2923/18.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έχοντας υπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 ( ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Σελ ππ’αξίζκ.165633/08-08-2017 απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 2953/Β΄/29-08-2017)» κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε
ππ’αξίζκ.248595/27-12-2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 4309/Β΄/30-12-2016)».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 7/2013 (ΦΔΚ 26 Α΄/31-01-2013) «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ &
ινηπέο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ, κειεηψλ & ππεξεζηψλ ηνπ Ν.3316/2005 (Α΄42)»,αξκνδηφηεηαο
Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηελ εγθχθιην 6/17-04-2013 (ΑΓΑ:ΒΔΑΑΝ-ΦΒΣ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
4. Σελ ππ’ αξηζκ.: 124608/1625/9-5-2017 (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο, πεξί «Σξνπνπνίεζε ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/η.Β’/30.01.2017) απφθαζεο πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
5. Σελ ππ’ αξηζκφλ 332693/4863/31-01- 2017 (ΑΓΑ: ΧΦΧ47Λ6 – 7ΛΚ) απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπη.
Διιάδνο «Σνπνζέηεζε Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ ...» θαη ηελ ππ’ αξίζκ: 13665/200/12-01-2018
(ΑΓΑ:6ETE7Λ6-ΤΘ8) νκνία.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 <<Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ(πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)>> φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 132,154,155 θαη
156.
7. Σελ κε αξ.πξση:27483/384/28.01.2019 εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο
επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ, ζην έξγν ηνπ ζέκαηνο.
8. Σελ κε αξ.πξση:54289/784/19.02.2019 έγθξηζε εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ
εξγαζηψλ γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΟΤ:
Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο δεκνπξάηεζεο:
Ηκεξνκελία δεκνπξάηεζεο (κέζσ ΔΗΓΗ):
Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο:
Έθπησζε Γεκνπξαζίαο (κέζε):
Πνζφ ζπκθσλεηηθνχ/εκεξνκελία:
πκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο:

1.200.000,00 € κε ΦΠΑ
25/01/2018
ΠΓΔ 2016- ΑΔ 572 κε ΚΑ: 2016Δ57200002
69,07 %
371.167,97 € κε ΦΠΑ/26-10-2018
26/02/2020

ΑΔΑ: 6ΜΘ17Λ6-ΟΒΦ
αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηνλ 1ν Α.Π.Δ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο & ηελ 1ε . ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο φπσο
ζπληάρζεθε & ειέγρζεθε απφ ην Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο ΠΔ Αηη/λίαο θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή
γλσκνδφηεζε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ΠΔ Αηη/λίαο θαη ζαο γλσξίδνπκε φηη:
● Ο ππνβαιιφκελνο 1νο ΑΠΔ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο είλαη ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε. θνπφο
ζχληαμεο ηνπ ΑΠΔ απνηειεί ε ηαθηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ δηαθφξσλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο
εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ησλ ήδε εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ, αιιά θαη ηεο εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη
απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ 54289/784/19-02-2019 έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο
Αξρήο.
Οη δηαθνξνπνηήζεηο – απμνκεηψζεηο ησλ πνζνηήησλ ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ νθείινληαη ζε ζθάικαηα
πξνκεηξήζεσλ, νη νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνυπνινγηζζνχλ αθξηβψο ζηελ αξρηθή κειέηε, ιφγσ ηεο
θχζεσο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηελ θαηαζθεπή.
Οη πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη νη νπνηεζδήπνηε δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πνζνηήησλ ηνπο δελ ηξνπνπνηνχλ ην
θπζηθφ αληηθείκελν ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ
αξρηθή ζχκβαζε θαη ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ελψ παξάιιεια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ δελ
δηαθνξνπνηνχληαη, δελ ππνβαζκίδνληαη θαη δε ζίγεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πιεξφηεηα απηνχ.
Η δαπάλε ησλ απμνκεηψζεσλ ησλ πνζνηήησλ ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ θαιχπηεηαη ηφζν απφ ην θνλδχιην
ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαζψο θαη απφ ηηο «επί έιαζζνλ» δαπάλεο, ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016, δεδνκέλνπ φηη ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ.
(β) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η δαπάλε ηνπ 1νπ Πξσηνθφιινπ Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ θαιχπηεηαη κφλν απφ ην
θνλδχιην ησλ απξνβιέπησλ.
Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ην έξγν κέρξη ζήκεξα εθηειείηαη εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 371.167,97
€ καδί κε ην Φ.Π.Α , δειαδή είλαη ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε.
• Σν 1ν Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ
αθνξά λέα εξγαζία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο επηρψζεηο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ ρσξίο ηδηαίηεξεο
απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο θαη αθνξά ηελ επίρσζε φπηζζελ ησλ ζπξκαηνθηβσηίσλ. Η λέα απηή εξγαζία δελ
δχλαηαη λα δηαρσξηζηεί απφ ην αξρηθφ ζπκβαηηθφ ηερληθφ αληηθείκελν, ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ ηξνπνπνηεί
ην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο αξρηθήο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, θαη θαζίζηαληαη απαξαίηεηε
γηα ηελ άξηηα θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα απηνχ.
Η ζχληαμε ησλ ηηκψλ κνλάδαο ηεο λέαο εξγαζίαο έγηλε, ιακβάλνληαο ππφςε ηα εγθεθξηκέλα εληαία
ηηκνιφγηα εξγαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (πξψελ ΤΠΔΥΧΓΔ), δειαδή ηηο
βαζηθέο ηηκέο ηδίσο ησλ εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη κηζζσκάησλ κεραλεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά
δηαπίζησζεο βαζηθψλ ηηκψλ πιηθψλ εξγαηηθψλ θαη κηζζσκάησλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαπίζησζεο Σηκψλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ Δ.Γ.Σ.Γ.Δ. ηνπ Γ’ Σξηκήλνπ 2012, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.
4412/2016. Ο ζπληειεζηήο «ζ» ιακβάλεηαη ζ = 1,00 ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ππνινγηζκνχ «ζ» αθνχ ηα λέα
ηηκνιφγηα είλαη ζηαζεξά. Η αλάιπζε ησλ ηηκψλ ησλ λέσλ εξγαζηψλ πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν 1ν
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ..
Δπηπξφζζεηα, ε λέα ηηκή ππφθεηηαη ζηελ έθπησζε ηεο νκάδαο εξγαζηψλ πνπ εληάζζεηαη ε εξγαζία.
● Η 1ε χκβαζε πκπιεξσκαηηθψλ Δξγαζηψλ ζπληάζζεηαη γηα πξνζηαζία ησλ βάζεσλ - βάζξσλ ηελ
πέηξηλεο γέθπξαο Δξηκήηζαο ζηελ πεξηνρή Αβψξαλεο ζε ζπλδξνκή θαη ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ζρεη: νηθ.370168/9798/23-11-2018 & νηθ.28791/480/24-01-2019 έγγξαθα
ηεο, πνπ ζπληάρζεθαλ θαηφπηλ πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ηνπ Πηαηζκαηνδηθείνπ Αγξηλίνπ).
Η ππνβαιιφκελε γηα έγθξηζε 1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε Δξγαζηψλ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ πεξηέρεη
εξγαζίεο εθζθαθψλ, επηρψζεσλ θαη θαηαζθεπήο ζπξκαηνθηβσηηψλ φπνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ βάζεσλ - βάζξσλ ηελ πέηξηλεο γέθπξαο Δξηκήηζαο ζηελ πεξηνρή Αβψξαλεο.
Η ζπλνιηθή δαπάλε εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 55.606,37€
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ΓΔ & ΟΔ θαη ησλ απξνβιέπησλ.
Έηζη ε 1ε ..Δ. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 44.843,85 € ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α θαη ζε 55.606,37 €
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 6ΜΘ17Λ6-ΟΒΦ
Η δαπάλε αληηζηνηρεί ζε ππέξβαζε θαηά (44.843,85 € / 299.261,91 € = ) 14,98% έλαληη ηεο αξρηθήο
ζχκβαζεο δειαδή δελ ππεξβαίλεη ην 15% ηεο ζχκβαζεο ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ (ήηνη: 299.261,91€ Υ
15% = 44.889,29 €)
● Η ηειηθή δαπάλε ηνπ 1νπ ΑΠΔ θαη ηεο 1εο . αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 426.774,34 € κε Φ.Π.Α., δειαδή
παξνπζηάδεη ππέξβαζε θαηά 55.606,37 € κε Φ.Π.Α.
Δλψ ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ ε ππέξβαζε είλαη (344.105,76 € - 299.261,91 €) / 299.261,91 € =
14,98% < 15% < 50%
Η αλσηέξσ ππέξβαζε θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2016, ΑΔ 572 ,κε ελάξηζκν:2014ΔΠ57200002.
Μεηά ηα αλσηέξσ εηζεγνχκεζα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Α.Π.Δ θαη ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο
Δξγαζηψλ (1ε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο), ηειηθήο δαπάλεο: 426.774,34 € κε ΦΠΑ, δειαδή
ππέξβαζε αξρηθήο ζχκβαζεο θαηά 55.606,37 € κε ΦΠΑ (ήηνη πνζνζηφ 14,98% ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ)
ηνπ έξγνπ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Π.Δ. ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ»,
αλαδφρνπ: « Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Α.Σ.Δ.».

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».

ΑΔΑ: 6ΜΘ17Λ6-ΟΒΦ
 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.
 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.: 212366/2923/18.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηνλ 1ν Α.Π.Δ θαη ηελ 1ε πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε Δξγαζηώλ (1ε ηξνπνπνίεζε ηεο
αξρηθήο ζύκβαζεο), ηειηθήο δαπάλεο: 426.774,34 € κε ΦΠΑ, δειαδή ππέξβαζε αξρηθήο ζύκβαζεο
θαηά 55.606,37 € κε ΦΠΑ (ήηνη πνζνζηό 14,98%, ρσξίο αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ) ηνπ έξγνπ:
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΩΝ

ΔΡΓΩΝ

Π.Δ.

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ», αλαδόρνπ: «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Α.Σ.Δ.».
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
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

