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Πάτρα 20 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 319234/3045
ΠΡΟΣ:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας
της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περ/ντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2409/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 298054/4370/30-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αιτ/νίας – Τμήμα Δομών Περ/ντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2409/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των Γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από
θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015», ΣΧΕΤ.: Η Αρ. Πρωτ.298054/4370/10-10-2019
αίτηση τού αναδόχου για 3η παράτασης προθεσμίας του έργου.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 14η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ. στα Γραφεία της
Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
331507/3118/08.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε
σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος– τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση, ο Γεώργιος Σταθούλιας και η Βασιλική
Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περ/ντος & Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδας Δημήτριος, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κρηνίδης Ηλίας, ο Προϊστάμενος
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Αιτωλ/νιας κ. Μασίκας Νικόλαος και ο κ. Καρύδης
Αριστείδης από τη Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΔΑ: 9ΟΒΤ7Λ6-824

Αρ. Απόφασης 2409/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση 3ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών των Γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2015», ΣΧΕΤ.: Η Αρ. Πρωτ.298054/4370/10-10-2019 αίτηση τού αναδόχου για 3η
παράτασης προθεσμίας του έργου.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 298054/4370/30-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αιτ/νίας – Τμήμα Δομών Περ/ντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντες υπόψη:
1.Τό 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 Αρ. Πρωτ.165450/2451/13-06-2018 (ΑΔΑ:6ΤΨΟ7Λ6-Χ2Ζ) Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του
έργου με προθεσμία περαίωσης την 15/11/2018.
5. Την Αρ. Πρωτ.387206/5675/07-12-2018 (ΑΔΑ:62397Λ6-ΖΘΔ) Απόφαση έγκρισης 1ης Τροποποίησης
χρονοδιαγράμματος του έργου με προθεσμία περαίωσης την 15/07/2019.
6. Την Αρ. Πρωτ.215231/2968/17-07-2019 (ΑΔΑ:6ΨΟΡ7Λ6-ΚΤ4) Απόφαση έγκρισης 2ης Τροποποίησης
χρονοδιαγράμματος του έργου με προθεσμία περαίωσης την 02/11/2019.
7. Την Αρ. Πρωτ. 298054/4370/10-10-2019 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας
εκτέλεσης εργασιών του έργου έως 30/07/2020 συνοδευόμενη από αιτιολογική έκθεση και σχέδιο
χρονοδιαγράμματος.
Και επειδή :
1) Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες καθαρισμού μέρους των επιφάνειων των τοίχων, εκθάμνωση ,
αποχωμάτωση συσσωρευμένων προϊόντων , καθαίρεση μέρους των αρμολογημάτων, καθαίρεση και
ανακατασκευή ανωδομών στα στηθαία της γέφυρας και τοποθέτηση σιδηρών σωληνωτών ικριωμάτων.
Επίσης λόγω της έλλειψης πολλών λίθων, με χαρακτηριστικά παρόμοια των λίθων της γέφυρας ,έγινε έρευνα
για νταμάρια κατάλληλης πέτρας και υποδείχτηκαν από τον ανάδοχο δείγματα στη υπηρεσία.
Η υπηρεσία μας σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων υπέδειξε ως αποδεκτό για χρήση δείγμα
από περιοχή του Νομού Ευρυτανίας, από όπου και έγινε η εξόρυξη και η κατεργασία των λίθων με σκοπό την
πλήρη εναρμόνιση αυτών με το υπόλοιπο σύνολο της λιθοδομής.
2) Κατά την πρόοδο των εργασιών, προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που ήταν αδύνατο να προβλεφτούν
αρχικά έτσι συντάχθηκε 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που ενσωματώνει πρόταση για
Συμπληρωματική Σύμβαση στο ύψος του 47,47 % του συμβατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να
συμπεριληφθούν οι ανωτέρω εργασίες .Ο 1ος ΑΠΕ με την 1η Σ.Σ. έλαβε την έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων και αναμένεται η έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε.
3) 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
κάτω από συνθήκες βροχοπτώσεως ,λόγω εισροής υδάτων στο σώμα της γέφυρας και απαιτούν συνεχείς καλές
καιρικές συνθήκες για τουλάχιστον είκοσι ημέρες προκειμένου να εκτελεστούν οι ανωτέρω εργασίες .Κατά τους
μήνες από Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο, από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, τέτοιο διάστημα ανομβρίας δεν
παρουσιάζεται στην περιοχή εκτέλεσης του έργου .
Επίσης η εκτέλεσης εργασιών κατά τους χειμερινούς μήνες μπορούν να καταστούν και επικίνδυνες για την
ασφάλεια των εργαζομένων λόγω πλημυρικών φαινομένων του ποταμού.
Για όλους τους παραπάνω λόγους δηλαδή:
Α. Την διακοπή των εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο, προτείνουμε( 5 ) πέντε μήνες
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Β. Την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών της αρχικής σύμβασης καθώς και τις εργασίες της 1ης
Συμπληρωματικής σύμβασης , προτείνουμε (3) τρεις μήνες
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου του θέματος συνολικά κατά (8) Μήνες και συγκεκριμένα
μέχρι 02 / 07 / 2020 και παρακαλούμε για την έγκριση της από εσάς.

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.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
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 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3667/τ. Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3722/τ. Β΄/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 298054/4370/30-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτ/νίας – Τμήμα Δομών Περ/ντος.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των
Γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο
2015» συνολικά κατά (8) Μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 02 / 07 / 2020.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
O Γραμματέας
Γεώργιος Σταθούλιας

