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Πάτρα 23 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ: 145073/919
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 656/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:124955/1857/16-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 656/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 1θσ Παράταςθσ προκεςμίασ περαίωςθσ του ζργου με τίτλο:
«Ανακαταςκευι Γζφυρασ ςτον χείμαρρο Ροφςκουλα ςτθν Νζα Μανωλάδα τθσ Π.Ε. Ηλείασ»,
Αναδόχου: ΑΕΣΕΘ Α.Ε., προχπολογιςμοφ: 730.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.», και παρακαλοφμε για τισ
δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 34/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 22α Ιουνίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:148975/943/15-06-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 656/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 23ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
1θσ Παράταςθσ προκεςμίασ περαίωςθσ του ζργου με τίτλο: «Ανακαταςκευι Γζφυρασ ςτον χείμαρρο
Ροφςκουλα ςτθν Νζα Μανωλάδα τθσ Π.Ε. Ηλείασ», Αναδόχου: ΑΕΣΕΘ Α.Ε., προχπολογιςμοφ:
730.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.»».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:124955/1857/16-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
Προχπολ. Μελζτθσ Δθμοπράτθςθσ
Θμερομθνία Δθμοπράτθςθσ
Ζκπτωςθ Δθμοπραςίασ
Ποςό ςφμβαςθσ /Θμερ. ςφμβαςθσ
Θμερομθνία εγκατάςταςθσ
υμβατικι Περαίωςθ
Προτεινόμενθ 1θ Παράταςθ περαίωςθσ
Πιςτϊςεισ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
: 730.000,00 μετά του Φ.Π.Α
: 19.3.2019
: 49,17%
: 371.032,20 € (με Φ.Π.Α)/ 14.8.2019
: 14.8.2019
: 14.8.2020
: 31.7.2021
: ΑΕΠ 001 με κωδικό 2018ΕΠ00100012

ασ αποςτζλλουμε, ςε φωτοαντίγραφο, τθν από 27.5.2020 εμπρόκεςμθ αίτθςθ τθσ αναδόχου καταςκευαςτικισ
εταιρείασ «ΑΕΣΕΘ Α.Ε.» του ζργου του κζματοσ, με τθν οποία αιτείται παράταςθ τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ
προκεςμίασ εκτελζςεωσ του ανωτζρω ζργου κατά ζντεκα (11) μινεσ, ιτοι μζχρι 31.7.2021, και ςασ γνωρίηουμε τα
ακόλουκα:
1. Με το υπ’αρικμ.πρωτ.ΟΙΚ.286644/4971/1.10.2019 ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μασ προσ τθν ΔΕΔΔΘΕ, Δ/νςθ
Περιφζρειασ Πελοποννιςου Θπείρου, Περιοχι Πφργου ηθτικθκε θ εκτίμθςθ δαπάνθσ, με αναλυτικό προςδιοριςμό
αυτισ, για τθν μετατόπιςθ ενόσ (1) ςτφλου τθσ ΔΕΘ, θ οποία βριςκόταν εντόσ του χϊρου εκςκαφϊν, που
προβλζπονται να πραγματοποιθκοφν για τθν καταςκευι των ακρόβακρων τθσ νζασ γζφυρασ.
2. Με το υπ’αρικμ.πρωτ. ΟΙΚ.362762/6295/5.12.2019 νζο ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μασ προσ τθν ΔΕΔΔΘΕ τθσ
γνωςτοποιοφςαμε το επείγον του κζματοσ προςδιοριςμοφ τθσ δαπάνθσ μετατόπιςθσ του ςτφλου αυτισ, με ςκοπό
να προβοφμε και ςτισ περαιτζρω ενζργειεσ πλθρωμισ τθσ εν λόγω δαπάνθσ.
3. Με το υπ’αρικμ.Φ288/10798/5.12.2019 ζγγραφο τθσ θ ΔΕΔΔΘΕ μασ γνωςτοποίθςε ότι θ εν λόγω δαπάνθ για
τθν μετατόπιςθ του ενόσ (1) ςτφλου αυτισ ανερχόταν ςτο ποςό των 10.771,88ευρϊ.
4. Με το υπ’αρικμ.πρωτ. ΟΙΚ.288254/6577/23.12.2019 νζο ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μασ προσ τθν ΔΕΔΔΘΕ
ηθτικθκε θ επανεκτίμθςθ του κόςτουσ μετατόπιςθσ δεδομζνου του γεγονότοσ ότι κρίκθκε ωσ αρκετά υψθλι (ποςό
10.771,88ευρϊ) θ αρχικι εκτίμθςθ μεταφοράσ για ζναν (1) ςτφλο.
5. Με το υπ’αρικμ.Φ288/216/9.1.2020 νζο ζγγραφο τθσ, θ ΔΕΔΔΘΕ μασ γνωςτοποίθςε ότι θ εν λόγω δαπάνθ για
τθν μετατόπιςθ του ςτφλου αυτισ ανερχόταν, τελικά, ςτο ποςό των 6.966,32ευρϊ με Φ.Π.Α..
6. Με το υπ’άρικμ.πρωτ. 10142/96/28.1.2020 –ςε ορκι επανάλθψθ- ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μασ προσ το
Διατάκτθ τθσ Π.Δ.Ε. πραγματοποιικθκε «Αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Π.Δ.Ε.
ζτουσ 2020», ποςοφ 6.966,32 ευρϊ με Φ.Π.Α.
7. Με το αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/32159/2452/10.2.2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ζλεγχου εκδόκθκε θ «Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ» για το προαναφερόμενο ποςό.
8. Με τθν υπ’αρικμ.πρωτ. 38852/428/13.2.2020 ειςιγθςθ μασ προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε. ηθτικθκε
θ «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ φψουσ 6.966,32 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. για το
κόςτοσ μετατόπιςθσ ενόσ (1) ςτφλου τθσ ΔΕΔΔΘΕ ςτα πλαίςια καταςκευισ του ζργου με τίτλο «Ανακαταςκευι
Γζφυρασ ςτο Χείμαρρο Ροφςκουλα ςτθν Νζα Μανωλάδα τθσ Π.Ε. Θλείασ», προχπολογιςμοφ 730.000,00€.
9. Με το υπ’αρικμ.πρωτ. 56337/741/3.3.2020 ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μασ αποςτάλκθκαν προσ τθ Δ/νςθ
Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, Σμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, με
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ςυνθμμζνθ και τθν υπ’αρικμ.208/24.2.2020 (ΑΔΑ: ΩΗΙ77Λ6-7ΜΧ) Απόφαςθ τθσ Ο.Ε. τθσ Π.Δ.Ε. προσ αποπλθρωμι
του τιμολογίου τθσ ΔΕΔΔΘΕ.
10.Σο υπ’αρικμ.2048 Ζνταλμα πλθρωμισ καταβλικθκε ςε λογαριαςμό τθσ ΔΕΔΔΕΘ ςτισ 2.6.2020.
Επιπρόςκετα, μετά από τθλεφωνικι επικοινωνία με τθν ΔΕΔΔΘΕ, ενθμερωκικαμε ότι ωσ εκτιμϊμενοσ χρόνοσ
μετατόπιςθσ του ςτφλου υπολογιηόταν το τζλοσ Ιουνίου 2020 ζωσ τισ αρχζσ Ιουλίου.
Βάςθ των ανωτζρω είναι προφανζσ ότι, οι ζωσ ςιμερα κακυςτεριςεισ που προκλικθκαν ςτθν εξζλιξθ των
εργαςιϊν του ζργου του κζματοσ, και ανζρχονται ςχεδόν ςε δζκα (10) μινεσ, δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα τθσ
αναδόχου καταςκευαςτικισ εταιρείασ «ΑΕΣΕΘ Α.Ε.» και ζχουν ωσ τελικό αποτζλεςμα τθν μθ δυνατι εμπρόκεςμθ
ολοκλιρωςθ του ζργου.
Για τον λόγο αυτό, θ Τπθρεςία μασ ειςθγείται υπζρ τθσ ζγκριςθσ τθσ 1θσ Παράταςθσ προκεςμίασ για το ζργο του
κζματοσ, ζωσ ςτισ 31/07/2021 -δεδομζνου και του γεγονότοσ ότι κα μεςολαβεί και ο ερχόμενοσ χειμϊνασ ο οποίοσ
κα κακυςτεριςει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ- και ςφμφωνα με τθν παρ. 8.α του άρκρου 147 του Ν.4412/2016,
δθλαδι με ανακεϊρθςθ τιμϊν, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ ολοκλιρωςθ αυτοφ. θμειϊνεται δε ότι, θ
εκτιμϊμενθ οικονομικι επιβάρυνςθ που κα προκφψει από τθν αιτοφμενθ παράταςθ προκεςμίασ (λόγω αφξθςθσ
τθσ δαπάνθσ ανακεϊρθςθσ) καλφπτεται από τον προχπολογιςμό του ζργου.
Βάςει των ανωτζρω, και ςφμφωνα με το άρκρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α)
παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά με τθν αιτοφμενθ παράταςθ περαίωςθσ του ζργου.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Καλογερόπουλο Μιχαιλ – Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 124955/1857/16-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν 1θ παράταςθ προκεςμίασ περαίωςθσ του ζργου: «Ανακαταςκευι Γζφυρασ ςτον χείμαρρο
Ροφςκουλα ςτθν Νζα Μανωλάδα τθσ Π.Ε. Ηλείασ», Αναδόχου: ΑΕΣΕΘ Α.Ε., προχπολογιςμοφ:
730.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., ζωσ 31/07/2021, ςφμφωνα με τθν παρ. 8.α του άρκρου 147 του
Ν.4412/2016 και με το άρκρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), δθλαδι με
ανακεϊρθςθ τιμϊν, για τουσ αναφερόμενουσ ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ λόγουσ.

θμειϊνεται δε ότι, θ εκτιμϊμενθ οικονομικι επιβάρυνςθ που κα προκφψει από τθν αιτοφμενθ
παράταςθ προκεςμίασ (λόγω αφξθςθσ τθσ δαπάνθσ ανακεϊρθςθσ) καλφπτεται από τον προχπολογιςμό
του ζργου.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ

ΑΔΑ: 6ΡΔΗ7Λ6-Ψ1Δ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

