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Πάτρα 24 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ: 142041/905
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 642/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:107564/2163/12-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 642/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 2θσ παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου: «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΕΙΡΟΤ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ‘Η
ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΤΣΟΤ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑ», Αρχικοφ Προχπολογιςμοφ: 134.148,92€ μετά του Φ.Π.Α.,
προχπολογιςμοφ βάςθ τθσ 1θσ ..: 154.267,95€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΜ.
ΛΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΣΕ», 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 642/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 9ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ 2θσ
παράταςθσ

προκεςμίασ

του

ζργου:

«ΕΡΓΑΙΕ

ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΕΙΡΟΤ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ‘Η ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΤΣΟΤ, Π.Ε.
ΑΧΑΪΑ», Αρχικοφ Προχπολογιςμοφ: 134.148,92€ μετά του Φ.Π.Α., προχπολογιςμοφ βάςθ τθσ 1θσ ..:
154.267,95€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΣΕ».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:107564/2163/12-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
ασ διαβιβάηουμε (α) τθν αίτθςθ τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΣΕ αναδόχου του
ζργου που αναφζρεται ςτο κζμα με τθν οποία ηθτά παράταςθ τθσ προκεςμίασ περαιϊςεωσ των εργαςιϊν του
ζργου του κζματοσ ζωσ 30-12-2020 για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςε αυτι και (β) τθν Ειςιγθςθ του
Προϊςταμζνου Δομϊν Περιβάλλοντοσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τον Ν.4555/19.07.2018
(ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλειςκζνθσ».
2. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρκρο 147.
3. Σθν αίτθςθ του αναδόχου.
4. Σα ςτοιχεία του ζργου :
Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ Δθμοπράτθςθσ
: 500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομθνία Δθμοπράτθςθσ/ζκπτωςθ
: 19.11.2018 / 73,17 %
Πθγι Χρθματοδότθςθσ
: ΑΕΠ 501
Ποςό ςυμφωνθτικοφ/θμερομθνία
: 134.148,95 / 05.05.2019
Ποςό με ..
: 154.267,95 / προσ υπογραφι ..
υμβατικι προκεςμία περαιϊςεωσ
: 06.01.2020
5. 1θ παράταςθ προκεςμίασ
: 06.06.2020
6. Προτεινόμενθ παράταςθ προκεςμίασ
: 30.12.2020
Κατόπιν των ανωτζρω ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου Δομϊν Περιβάλλοντοσ ειςθγοφμεκα τθν
ζγκριςθ τθσ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ περαιϊςεωσ του ζργου μζχρι 30.12.2020, κατϋ εφαρμογι του άρκρου 147
του Ν4412/16 και ειδικότερα τθσ παραγράφου 7 ςε ςυνζχεια τθσ 1 θσ παράταςθσ θ οποία κρίνεται απαραίτθτθ
ϊςτε α) να ολοκλθρωκοφν οι διαδικαςίεσ ζγκριςθσ του 2ου ΑΠΕ και τθσ υπογραφισ τθσ ιδθ εγκεκριμζνθσ από τθν
Ο.Ε. 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ (που εγκρίκθκε με τον 1ου ΑΠΕ). Πιο ςυγκεκριμζνα, ενϊ θ υπθρεςία
ολοκλιρωςε τθν ςφνταξθ του ΑΠΕ τον Φεβρουάριο του 2020 και τθν ίδια περίοδο εγκρίκθκε από τθν Ο.Ε. θ 1θ
υμπλθρωματικι φμβαςθ (ςυγκεκριμζνα ςτισ 24/1/2020), λόγω των κατεπειγόντων μζτρων αντιμετϊπιςθσ των
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοιοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του,
κακυςτζρθςαν τισ διαδικαςίεσ υπογραφισ τθσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ, τθσ γνωμοδότθςθσ από το Σεχνικό
υμβοφλιο του 2ου ΑΠΕ, τθσ ζκδοςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ και όλων των λοιπϊν ιδθ χρονοβόρων διαδικαςιϊν
που απαιτοφνται
β) λόγω κακυςτζρθςθσ εκτζλεςθσ των ιδθ εγκεκριμζνων εργαςιϊν που οφείλεται ςτισ ζντονεσ καιρικζσ ςυνκικεσ
του ποταμοφ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, λόγω βροχοπτϊςεων, κατά τθν εκςκαφι για τθ
δθμιουργία υπόβαςθσ για τθ καταςκευι ςαραηανζτ, υπιρχε ροι υπογείων υδάτων που απζτρεπε τθ τοποκζτθςθ
ςκυροδζματοσ. Ακριβϊσ για τον ίδιο λόγο ιταν αδφνατθ θ καταςκευι λεκανϊν θρεμίασ, ενϊ ςε πολλά ςθμεία ιταν
αδφνατθ θ προςζγγιςθ μθχανιματοσ ζργου, λόγω τθσ λάςπθσ ςε κοίτεσ και παρακείμενα αγροτεμάχια. Για τουσ
ανωτζρω λόγουσ, παρ’ όλο που είχαν εκτελεςτεί εργαςίεσ ςε ποςοςτό 30%, αναγκάςτθκε ο ανάδοχοσ να
κακυςτεριςει τισ επιπρόςκετεσ εργαςίεσ, με αποτζλεςμα, ςε ςυνδυαςμό με τισ επιπτϊςεισ λόγω των μζτρων του
COVID-19, να εκτελεςτεί με ιδιαίτερθ δυςκολία ζνα επιπρόςκετο ποςοςτό 20%.
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Δεδομζνθσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ 8 μθνϊν για τθν εκτζλεςθ του ζργου, ενϊ ουςιαςτικά ωφζλιμοι υπιρξαν μόνο
4 μινεσ (Ιοφνιοσ-επτζμβριοσ 2019), απαιτείται επιπρόςκετο χρονικό διάςτθμα για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν
5 μθνϊν (κακϊσ απαιτείται εκ νζου ζλεγχοσ και εκτίμθςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ του χείμαρρου), ςυν
επιπρόςκετα δφο μινεσ για τθν ολοκλιρωςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν του ζργου (ςφνταξθ τακτοποιθτικοφ
ΑΠΕ ζπειτα από τισ ςχετικζσ παρεμβάςεισ ζπειτα από παρατθριςεισ τθσ υπθρεςίασ). Για τουσ ανωτζρω λόγουσ
προτείνεται να δοκεί παράταςθ μζχρι 31/12/2020.
Η από 25-05-2020 Ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου του τμιματοσ Δομϊν Περιβάλλοντοσ τθσ ανωτζρω Δ/νςθσ ζχει ωσ
εξισ:
ΕΙΗΓΗΗ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ Παναγιϊτθσ Γουναρόπουλοσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ, Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ
Δομϊν Περιβάλλοντοσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ
Ζχοντασ Τπόψθ:
1. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ που διζπουν τθν εκτζλεςθ των Δθμοςίων Ζργων.
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Σο φάκελο τθσ Εργολαβίασ του ζργου: «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΕΙΡΟΤ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ‘Η ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΤΣΟΤ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑ».
4. Σθν από 06.05.2019 ςφμβαςθ καταςκευισ του ζργου με δαπάνθ 134.148,92 € με το ΦΠΑ.
5. Tα λοιπά ςτοιχεία του Φακζλου τθσ εργολαβίασ από τα οποία προκφπτει ότι θ θμερομθνία τθσ αρχικισ
περαίωςθσ ιταν 06/01/2020.
6. Σθν εγκεκριμζνθ με τθν υπ’ αρ. 40 απόφαςθ τθσ Ο.Ε. τθσ Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : Ω2Ν67Λ6-ΛΣ7) παράταςθ του ζργου
μζχρι 6/6/2020.
7. Σον εγκεκριμζνο 1ο ΑΠΕ και 1θ .. με τθν υπ’ αρ. 59 απόφαςθ τθσ Ο.Ε. (ΑΔΑ : Ω8867Λ6-ΛΝ)
8. Σον 2ο ΑΠΕ του ζργου για το οποίο υπάρχει κετικι γνωμοδότθςθ βάςθ του 4ου πρακτικοφ τθσ 5/5/2020
ςυνεδρίαςθσ του Σεχνικοφ υμβοφλιου Δθμοςίων Ζργων ΠΔΕ, θ οποία διαβιβάςτθκε με το υπϋαρ. 45/15-05-2020
ζγγραφό του.
9. Σθν από 11/05/2020 αίτθςθ του αναδόχου για παράταςθ τθσ προκεςμίασ περαίωςθσ μζχρι 30/12/2020 για α)
ανάγκθ ςφνταξθσ νζου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν (ΑΠΕ) β) κακυςτζρθςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν λόγω
των κατεπείγοντων μζτρων αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοιοφ COVID-19
και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Να δοκεί 2θ παράταςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ με ανακεϊρθςθ ζωσ 30/12/2020.
Λόγοι για τθ χοριγθςθ τθσ παράταςθσ :
α) να ολοκλθρωκοφν οι διαδικαςίεσ ζγκριςθσ του 2ου ΑΠΕ και τθσ υπογραφισ τθσ ιδθ εγκεκριμζνθσ από τθν Ο.Ε.
1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ (που εγκρίκθκε με τον 1ου ΑΠΕ). Πιο ςυγκεκριμζνα, ενϊ θ υπθρεςία ολοκλιρωςε
τθν ςφνταξθ του ΑΠΕ τον Φεβρουάριο του 2020 και τθν ίδια περίοδο εγκρίκθκε από τθν Ο.Ε. θ 1 θ
υμπλθρωματικι φμβαςθ (ςυγκεκριμζνα ςτισ 24/1/2020), λόγω των κατεπειγόντων μζτρων αντιμετϊπιςθσ των
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοιοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του,
κακυςτζρθςαν τισ διαδικαςίεσ υπογραφισ τθσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ, τθσ γνωμοδότθςθσ από το Σεχνικό
υμβοφλιο του 2ου ΑΠΕ, τθσ ζκδοςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ και όλων των λοιπϊν ιδθ χρονοβόρων διαδικαςιϊν
που απαιτοφνται
β) λόγω κακυςτζρθςθσ εκτζλεςθσ των ιδθ εγκεκριμζνων εργαςιϊν που οφείλεται ςτισ ζντονεσ καιρικζσ
ςυνκικεσ του ποταμοφ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, λόγω βροχοπτϊςεων, κατά τθν εκςκαφι
για τθ δθμιουργία υπόβαςθσ για τθ καταςκευι ςαραηανζτ, υπιρχε ροι υπογείων υδάτων που απζτρεπε τθ
τοποκζτθςθ ςκυροδζματοσ. Ακριβϊσ για τον ίδιο λόγο ιταν αδφνατθ θ καταςκευι λεκανϊν θρεμίασ, ενϊ ςε
πολλά ςθμεία ιταν αδφνατθ θ προςζγγιςθ μθχανιματοσ ζργου, λόγω τθσ λάςπθσ ςε κοίτεσ και παρακείμενα
αγροτεμάχια. Για τουσ ανωτζρω λόγουσ, παρ’ όλο που είχαν εκτελεςτεί εργαςίεσ ςε ποςοςτό 30%, αναγκάςτθκε
ο ανάδοχοσ να κακυςτεριςει τισ επιπρόςκετεσ εργαςίεσ, με αποτζλεςμα, ςε ςυνδυαςμό με τισ επιπτϊςεισ λόγω
των μζτρων του COVID-19, να εκτελεςτεί με ιδιαίτερθ δυςκολία ζνα επιπρόςκετο ποςοςτό 20%.
Δεδομζνθσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ 8 μθνϊν για τθν εκτζλεςθ του ζργου, ενϊ ουςιαςτικά ωφζλιμοι υπιρξαν
μόνο 4 μινεσ (Ιοφνιοσ-επτζμβριοσ 2019), απαιτείται επιπρόςκετο χρονικό διάςτθμα για τθν ολοκλιρωςθ των
εργαςιϊν 5 μθνϊν (κακϊσ απαιτείται εκ νζου ζλεγχοσ και εκτίμθςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ του χείμαρρου), ςυν
επιπρόςκετα δφο μινεσ για τθν ολοκλιρωςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν του ζργου (ςφνταξθ τακτοποιθτικοφ
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ΑΠΕ ζπειτα από τισ ςχετικζσ παρεμβάςεισ ζπειτα από παρατθριςεισ τθσ υπθρεςίασ). Για τουσ ανωτζρω λόγουσ
προτείνεται να δοκεί παράταςθ μζχρι 31/12/2020.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννθ, υπάλλθλο του Σμιματοσ
Δομϊν Περιβάλλοντοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ 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.
 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.
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 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.:107564/2163/12-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ
τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν 2θ παράταςθ προκεςμίασ περαιϊςεωσ του ζργου: «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΕΙΡΟΤ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ‘Η
ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΤΣΟΤ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑ», Αρχικοφ Προχπολογιςμοφ: 134.148,92€ μετά του Φ.Π.Α.,
Προχπολογιςμοφ βάςθ τθσ 1θσ ..: 154.267,95€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΜ.
ΛΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΣΕ», με ανακεϊρθςθ, μζχρι 30.10.2020, κατϋ εφαρμογι του άρκρου 147 του Ν.
4412/2016 και ειδικότερα τθσ παραγράφου 7 ςε ςυνζχεια τθσ 1θσ παράταςθσ, για τουσ αναφερόμενουσ
ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ λόγουσ.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

