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Πάτρα 24 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ: 145625/924
ΠΡΟ:

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίων Νιςων
Δ/νςθ Διοίκθςθσ
Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 28
Για ζλεγχο νομιμότητασ

ΚΟΙΝ.:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 643/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:142604/2889/16-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 643/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ α) του 2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα αρχικισ ςφμβαςθσ ποςοφ
1.920.631,02€ με ΦΠΑ και β) τθσ ςφναψθσ τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ, ιςςονοσ ςθμαςίασ,
του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΔΙΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΤ – ΛΑΠΠΑ» ποςοφ
271.695,67€ με ΦΠΑ, Χρθματοδότθςθ από ΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100001, Ανάδοχοσ:
Α.Σ.Ε.Χ.Α. Α.Σ.Ε.», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΨΠΗ87Λ6-ΕΦΩ
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 643/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 10ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ α)
του 2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα αρχικισ ςφμβαςθσ ποςοφ 1.920.631,02€ με ΦΠΑ και β) τθσ ςφναψθσ
τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ, ιςςονοσ ςθμαςίασ, του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΔΙΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΚΑΣΩ
ΑΧΑΪΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΤ – ΛΑΠΠΑ» ποςοφ 271.695,67€ με ΦΠΑ, Χρθματοδότθςθ από ΑΕΠ001 με
κωδικό 2018ΕΠ00100001, Ανάδοχοσ : Α.Σ.Ε.Χ.Α. Α.Σ.Ε.».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:142604/2889/16-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ τουΝ.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. Οι διατάξεισ του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και
τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρκρο 156 παρ. 1, 2 & 3.β.
4. Οι διατάξεισ του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρκρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
5. Οι διατάξεισ τθσ υπϋ αρικμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Τπουργείου Εςωτερικϊν και ειδικότερα το
άρκρο 3 § β.
6. Σθν 44198/24-4-2018 (ΑΔΑ: 60Λ9465ΧΙ8-Ω3Π) απόφαςθ του υπουργοφ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ, με τθν οποία
εντάςςεται για χρθματοδότθςθ το ζργο ςτθν ΑΕΠ001 και αναγράφεται με κωδικό 2018ΕΠ00100001 και
προχπολογιςμό 6.350.000€.
7. Σθν 53166/27-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΞΝ46ΜΣΛΡ-13Κ) απόφαςθ του υπουργοφ Ανάπτυξθσ& Επενδφςεων, με τθν
οποία εγκρίνεται θ ΑΕΠ001 και μειϊνεται ο προχπολογιςμόσ του ζργου, που αναγράφεται με κωδικό
2018ΕΠ00100001, ςε 2.200.000€.
8. α) Σον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αρχικισ ςφμβαςθσ ποςοφ 1.920.631,02 € με ΦΠΑ και β) τθν 1θ
υμπλθρωματικι φμβαςθ του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΔΙΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΤ –
ΛΑΠΠΑ» ποςοφ 271.695,67 € με ΦΠΑ.
9. Σισ από 28-5-2020 ειςιγθςθ και αιτιολογικι ζκκεςθ του Προϊςτάμενου υγκοινωνιακϊν Ζργων που αφοροφν
ςτθν ζγκριςθ α) του 2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα αρχικισ ςφμβαςθσ ποςοφ 1.920.631,02 € με ΦΠΑ και β) τθσ 1 θσ
υμπλθρωματικισ φμβαςθσ του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΔΙΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΤ –
ΛΑΠΠΑ» ποςοφ 271.695,67 € με ΦΠΑ.
10.Σθν ομόφωνθ γνωμοδότθςθ του Σεχνικοφ υμβουλίου Δθμοςίων ζργων ΠΔΕ υπζρ τθσ ζγκριςθσ του α) 2ου ΑΠΕ&
β) τθσ ςφναψθσ τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ, θ οποία αναγράφεται ςτο απόςπαςμα του 7 ου πρακτικοφ
(κζμα 3ο ), και εξετάςτθκε τθν 9θ Ιουνίου 2020.
11.ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤ
Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ/Δθμοπράτθςθσ
: 6.350.000,00€ μετά του Φ.Π.Α
Ημερομθνία Δθμοπράτθςθσ /ζκπτωςθ
: 27-09-2018/ 69,89%
Πθγι Χρθματοδότθςθσ
: ΑΕΠ001/ 2018ΕΠ00100001
Ποςό ςυμφωνθτικοφ/ θμερομθνία
: 1.920.631,02 € / 11-04-2019
Ποςόν 1ου Α.Π / Απόφαςθ Δ/νςθσ Σεχν.
: 1οσ Α.Π.Ε 1.920.631,02€ / 373625/7567/12-12-2019
Ζργων
(ΑΔΑ:699Ω7Λ6-ΓΕ)
ου
Ποςόν2 Α.Π / Απόφαςθ Δ/νςθσ Σεχν.
: 2οσ Α.Π.Ε 1.920.631,02€/ Προτεινόμενοσ
Ζργων
1θ υμπλθρωματικι φμβαςθ
: 1θ  271.695,67€ / Προτεινόμενοσ
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ασ αποςτζλλουμε ςυνθμμζνα:
1. Σον 2οΑνακεφαλαιωτικό Πίνακα Αρχικισ φμβαςθσ ποςοφ 1.920.631,02€ με ΦΠΑ όςο και το ποςό τθσ φμβαςθσ
και του εγκεκριμζνου 1ου ΑΠΕ. Σθν 1θ υμπλθρωματικι φμβαςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ ποςοφ 271.695,67€. Σο
ςυνολικό ποςό των ςυμβάςεων (αρχικισ και 1θ ) ανζρχεται ςτο ποςό των 2.192.326,69€ με ΦΠΑ.
2. Σισ από 28-5-2020 ειςιγθςθ και αιτιολογικι ζκκεςθ του Προϊςτάμενου υγκοινωνιακϊν Ζργων που αφοροφν
ςτθν ζγκριςθ α) του 2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα αρχικισ ςφμβαςθσ ποςοφ 1.920.631,02 € με ΦΠΑ και β) τθσ 1 θσ
υμπλθρωματικισ φμβαςθσ του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΔΙΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΤ –
ΛΑΠΠΑ» ποςοφ 271.695,67 € με ΦΠΑ.
3. Σο απόςπαςμα του 7ου πρακτικοφ του Σεχνικοφ υμβουλίου Δθμοςίων ΖργωνΠΔΕ, του κζματοσ(3)που
εξετάςτθκε τθν 9θ Ιουνίου 2020, με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπζρ τθσ ζγκριςθσ του α) 2 ου ΑΠΕ& β) τθσ
ςφναψθσ τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ.
Με τον διαβιβαηόμενο 2ο ΑΠΕ
Α) ςτθν αρχικι ςφμβαςθ γίνεται οριςτικοποίθςθ των ποςοτιτων ςφμφωνα με τισ μζχρι ςιμερα εκτελεςμζνεσ και
επιμετρθμζνεσ εργαςίεσ κακϊσ και τισ προμετριςεισ για τισ υπολειπόμενεσ προσ εκτζλεςθ εργαςίεσ. Επίςθσ γίνεται
τακτοποίθςθ των ποςοτιτων τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ με τθν εξοικονόμθςθ επί ζλαςςον δαπανϊν όπωσ αυτι
προκφπτει από τισ προμετριςεισ και τισ εγκεκριμζνεσ επιμετριςεισ του ζργου.
Β) προτείνεται θ ςφναψθ τθσ 1θσυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ, ποςοφ 219.109,41€ (ποςοςτό
αφξθςθσ 14,15%) μετά από διαμαρτυρίεσ πολιτϊν για προβλιματα για τα οποία θ αρχικι ςφμβαςθ του ζργου δεν
προζβλεπε να τα αντιμετωπίςει ςε ικανοποιθτικό επίπεδο.
φμφωνα με τθν Αιτιολογικι ζκκεςθ του ΑΠΕ θ ανάγκθ για τθν ςφνταξθ τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ
προζκυψε κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου μετά και από ζντονεσ διαμαρτυρίεσ πολίτων για προβλιματα για
τα οποία θ αρχικι ςφμβαςθ του ζργου δεν πρόβλεπε να τα αντιμετωπίςει ςε ικανοποιθτικό επίπεδο. Πιο
ςυγκεκριμζνα θ υπθρεςία ζπειτα από αρκετζσ αυτοψίεσ που διενιργθςε ςε ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ αρχζσ
εντόπιςε τα εκτεταμζνα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι κάτοικοι των οικιςμϊν τθσ περιοχισ (Λακκόπετρα,
Καλαμάκι, Νιφορζικα, Άραξοσ, Κάτω Αχαΐα) λόγω των βροχοπτϊςεων ςτισ παρόδιεσ ιδιοκτθςίεσ τουσ και τθν
ανάγκθ για ζργα απορροισ όμβριων, κακϊσ και τθν επικινδυνότθτα που αντιμετωπίηουν κακθμερινά οι πεηοί λόγο
τθσ παντελοφσ ζλλειψθσ πεηοδρομίων ςτουσ οικιςμοφσ κατά μικοσ τθσ Π.Ε.Ο. Πατρϊν - Πφργου. Με τθν αρχικι
ςφμβαςθ και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον εγκεκριμζνο 1ο ΑΠΕ ζχουν προβλεφκεί να καταςκευαςτοφν
πεηοδρόμια ςε μεγαλφτερο μικοσ από όςα προβλζπονταν ςτθν μελζτθ του ζργου για τθν προςταςία των περίοικων
και των εργαηόμενων ςτα χωράφια εκατζρωκεν τθσ οδοφ κακϊσ λόγω τθσ ζλλειψθσ των πεηοδρομίων ιταν
αναγκαςμζνοι να κινοφνται ςτθν άκρθ του οδοςτρϊματοσ τθσ Εκνικισ Οδοφ θ οποία διζρχεται και εντόσ των
οικιςμϊν.
Η αποχζτευςθ όμωσ των όμβριων υδάτων ςτα ςθμεία καταςκευισ των πεηοδρομίων προβλζφκθκε να γίνει με
τοποκζτθςθ μικρϊν ςωλινων Φ63 εντόσ του πεηοδρομίου, και παροχζτευςθ των όμβριων υδάτων ςτισ
παρακείμενεσ ιδιοκτθςίεσ, όπωσ γινόταν και πριν τθν καταςκευι των πεηοδρομίων, γεγονόσ που δεν ζγινε δεκτό
από μζροσ των ιδιοκτθτϊν και των τοπικϊν αρχϊν ςε κάποια τμιματα τθσ οδοφ, και άρα να απαιτείται θ καταςκευι
αρκετά μεγαλφτερου μικουσ αγωγϊν για τθν παροχζτευςθ των όμβριων υδάτων.
Επίςθσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ παρατθρικθκε ςε κάποια τμιματα τθσ οδοφ ζλλειψθ των απαραίτθτων
αγωγϊν αποχζτευςθσ των όμβριων υδάτων με ςυνζπεια εφ’ ενόσ τα όμβρια να πλθμμυρίηουν παρακείμενεσ
ιδιοκτθςίεσ και εφ’ ετζρου να λιμνάηουν εκατζρωκεν τθσ οδοφ ςε χαμθλότερο επίπεδο με ςυνζπεια να
υποςκάπτεται το υπόβακρό τθσ και να αλλοιϊνονται τα κατϊτερα ςτρϊματα τθσ οδοφ (βάςθ, υπόβαςθ, κτλ) με
ςυνζπεια να δθμιουργοφνται τοπικζσ βυκίςεισ ςτο οδόςτρωμα.
Είναι προφανζσ ότι θ καταςκευι των αγωγϊν όμβριων είναι άμεςα απαραίτθτθ τόςο για τθν προςταςία των
παρόδιων ιδιοκτθςιϊν όςο και για τθν προςταςία του ανακαταςκευαςκζντα αςφαλτοτάπθτα από τα λιμνάηοντα
νερά, ενϊ δεν κρίνεται τεχνικά εφικτό να μθν γίνουν ςτθν παροφςα φάςθ τουλάχιςτον και τα τεχνικά των
πεηοδρομίων αφοφ για τθν καταςκευι διζλευςθσ των αγωγϊν ςε επόμενθ φάςθ κα απαιτθκεί θ κακαίρεςι τουσ
αλλά και φρακτϊν και μαντρϊν ιδιοκτθςιϊν κακϊσ και θ καταςκευι τοιχίων αντιςτιριξθσ ςε υποβιβαςμζνεσ - ςε
ςχζςθ με τθν οδό - εκτάςεισ καλλιεργειϊν. Επίςθσ θ ανάγκθ για τθν καταςκευι των τεχνικϊν όμβριων και των
πεηοδρομίων γίνεται πιο επιτακτικι ςτθν παροφςα φάςθ λόγω και τθσ προβλεπόμενθσ εργαςίασ από τθν αρχικι
ςφμβαςθ των δικτφων θλεκτροφωτιςμοφ ςτουσ οικιςμοφσ ςε κοινζσ οριοηοντιογραφικζσ κζςεισ. Επομζνωσ όπωσ
προκφπτει από τα ανωτζρω οι προτεινόμενεσ εργαςίεσ με τθν 1θ υμπλθρωματικι φμβαςθ δεν μποροφν τεχνικά ι
οικονομικά να διαχωριςτοφν από τθν κφρια ςφμβαςθ ενϊ ο όποιοσ διαχωριςμόσ όλων των παραπάνω εργαςιϊν ςε
διαφορετικζσ φάςεισ και ςε διαφορετικζσ εργολαβίεσ κα επιφζρει ςθμαντικά μεγαλφτερο κόςτοσ αλλά και ζνα
άναρχο αποτζλεςμα τόςο από πλευράσ λειτουργικότθτασ όςο και από πλευράσ αιςκθτικισ.
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Με τα ποςά και τισ υπάρχουςεσ πιςτϊςεισ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ παραμζνει ανζφικτο να καλυφκοφν οι απαιτιςεισ
που ζχουν παρουςιαςτεί για τθν τελειοποίθςθ του ζργου.
Επίςθσ ςτθν προτεινομζνθ αφξθςθ ςφμβαςθσ για τθν άρτια εκτζλεςθ του ζργου ςυμπεριλαμβάνονται ποςότθτεσ
αςφαλτικϊν εργαςιϊν για τισ ςυνδζςεισ με τισ κάκετουσ οδοφσ κακϊσ και για εργαςίεσ κατά μικοσ του δρόμου ςτα
τμιματα που κα επεκτακοφν τα εγκάρςια τεχνικά για τθν καταςκευι των τεχνικϊν όμβριων και πεηοδρομίου.
Οι εργαςίεσ του θλεκτροφωτιςμοφ και ςιμανςθσ αςφάλιςθσ ςτα νζα αυτά τμιματα κα καλυφκοφν από ποςότθτεσ
τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
Σζλοσ ζχει προβλεφκεί κονδφλιο απολογιςτικϊν εργαςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 154 Ν4412/2016 για το κόςτοσ
διαχείριςθσ των αποβλιτων (ΑΕΚΚ) που προκφπτουν από τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν (κακαιρζςεισ, φρεηάριςμα κλπ). Η
υπάρχουςα δαπάνθ απολογιςτικϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ δεν επαρκεί αφοφ ζχει υπολογιςτεί για τθν ςφνδεςθ του
θλεκτροφωτιςμοφ με το δίκτυο διανομισ ρεφματοσ.
Οι εργαςίεσ τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ ζχουν προκφψει μετά από αναλυτικι προμζτρθςθ και ζχοντασ
πρωτίςτωσ υπόψιν τθν βζλτιςτθ τακτοποίθςθ των ποςοτιτων ςτθν αρχικι ςφμβαςθ
Η προτεινομζνθ αφξθςθ τθσ ςφμβαςθσ πλθροί ακροιςτικά τθν περίπτωςθ α’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 156 και
τθν παράγραφο 2 του άρκρου 132 για τουσ παρακάτω λόγουσ.
Τπολείπεται του 15 % τθσ αρχικισ ςυμβάςθσ
Η ανάγκθ τροποποίθςθσ δεν μεταβάλει τθν ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ αφοφ δεν πρόκειται για νζεσ εργαςίεσνζεσ τιμζσ.
Δεν ειςάγονται καινοφργιοι οροί ςε ςχζςθ με τθν αρχικι ςφμβαςθ
Η ανάγκθ τροποποίθςθσ δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκεί κατά τθν ςφνταξθ τθσ μελζτθσ.
Οι εργαςίεσ που περιλαμβάνονται δεν μποροφν να διαχωριςτοφν τεχνικά θ οικονομικά από τθν κφρια ςφμβαςθ
χωρίσ να δθμιουργοφν μείηονα προβλιματα ςτθν ανακζτουςα αρχι (για του λόγουσ που προαναφζρκθκαν)
Η ςυνολικι δαπάνθ εργαςιϊν Αρχικισ & 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ είναι ςυνολικοφ ποςοφ 2.192.326,69 €
με ΦΠΑ, αυξθμζνθ κατά 271.695,67 €, από τθν αρχικι ςφμβαςθ για τθν ςφναψθ τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ
φμβαςθσ, (ποςοςτό υπζρβαςθσ 14,15%).
Η πίςτωςθ κα καλυφκεί από τισ πιςτϊςεισ του ζργου όπωσ είναι εγγεγραμμζνο ςτθν ΑΕΠ001 ςφμφωνα με τθν
51440/22-5-2020 (ΑΔΑ:6Κ5Ρ46ΜΣΛΡ-0Η) (ςχετ 7) απόφαςθ υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, με κωδικό
ζργου 2018ΕΠ00100001 και εγκεκριμζνο ποςό 2.200.000€.Κατόπιν των ανωτζρω ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου υγκοινωνιακϊν Ζργων ειςθγοφμεκα τθν
ζγκριςθ:
α) του 2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα αρχικισ ςφμβαςθσ ποςοφ 1.920.631,02 € με ΦΠΑ, όςο και το ποςό τθσ
φμβαςθσ και του εγκεκριμζνου 1ου ΑΠΕ, και
β) φναψθσ τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ, ιςςονοσ ςθμαςίασ, του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΔΙΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΚΑΣΩ
ΑΧΑΪΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΤ – ΛΑΠΠΑ» ποςοφ 271.695,67 € με ΦΠΑ.
Η από 28-05-2020 ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου Σμιματοσ υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ ανωτζρω Δ/νςθσ ζχει ωσ
εξισ:

ΑΔΑ: ΨΠΗ87Λ6-ΕΦΩ

ΑΔΑ: ΨΠΗ87Λ6-ΕΦΩ
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Φλωράτο Παναγιϊτθ – Προϊςτάμενο του Σμιματοσ
υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ 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.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
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 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.:142604/2889/16-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ
τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αρχικισ ςφμβαςθσ ποςοφ 1.920.631,02€ με ΦΠΑ, όςο και το
ποςό τθσ φμβαςθσ και του εγκεκριμζνου 1ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν.
Β. Εγκρίνει τθ ςφναψθ τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ, ιςςονοσ ςθμαςίασ, του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ
ΟΔΙΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΤ – ΛΑΠΠΑ» ποςοφ 271.695,67€ με ΦΠΑ,
χρθματοδότθςθ από ΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100001, Ανάδοχοσ: Α.Σ.Ε.Χ.Α. Α.Σ.Ε.

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

