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Πάτρα 28 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ: 179936/1089
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 765/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:170046/3447/17-07-2020 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 765/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 1θσ παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ ΕΣΩΝ 2019-2020» προχπολογιςμοφ: 900.000,00€ μετά
του Φ.Π.Α., αναδόχου: Α.Γ.ΑΚΟΤΝΗ ΑΣΕΒΕ», 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. 40/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 27θ Ιουλίου 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.: 185790/1134/23-07-2020 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.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ - Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό 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 Γεωργία Αγγελοποφλου 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 765/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 6ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ 1θσ
παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ ΕΣΩΝ 20192020» προχπολογιςμοφ: 900.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου: Α.Γ.ΑΚΟΤΝΗ ΑΣΕΒΕ».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 170046/3447/17-07-2020 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων
τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:

(α) τθν αίτθςθ τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ Α.Γ.ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του ζργου που αναφζρεται
ςτο κζμα με τθν οποία ηθτά παράταςθ τθσ προκεςμίασ περαιϊςεωσ των εργαςιϊν του ζργου του
κζματοσ 5 (πζντε ) μινεσ και τζςςερισ θμζρεσ ιτοι μζχρι 30/12/2020 για τουσ λόγουσ που αναφζρονται
ςε αυτι και (β) τθν Ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου Συγκοινωνιακϊν Ζργων και λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Τισ 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. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρκρο 147.
3. Τθν αίτθςθ του αναδόχου
Τα ςτοιχεία του ζργου :
4. Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ Δθμοπράτθςθσ
: 900.000,00€ μετά του Φ.Π.Α
5. Ημερομθνία Δθμοπράτθςθσ/ζκπτωςθ
: 13.12.2018 / 63,21 %
6. Πθγι Χρθματοδότθςθσ
: ΣΑΕΠ 501
7. Ποςό ςυμφωνθτικοφ/θμερομθνία
: 551.885,78 / 26.07.2019
8. Ποςοςτό υλοποίθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου
: 40 %
9. Ποςοςτό απορρόφθςθσ οικονομικοφ αντικειμζνου: 27,35 % (71.149,60€).
10.Συμβατικι προκεςμία περαιϊςεωσ
: 26/07/2020
11.Προτεινόμενθ παράταςθ προκεςμίασ
: 26/11/2020
12. Το γεγονόσ ότι
α) ςτο ζργο περιλαμβάνονται εργαςίεσ ςκυροδζτθςθσ και αποκατάςταςθσ τθσ οδοποιίασ τθσ περιοχισ μελζτθσ
με εργαςίεσ διάςτρωςθσ αςφαλτικϊν ςτρϊςεων και οι οποίεσ εργαςίεσ δεν μποροφν να πραγματοποιθκοφν
ςτισ ιδιαίτερα χαμθλζσ κερμοκραςίεσ που επικρατοφςαν ςτθν περιοχι των ζργων μζχρι τζλοσ Απριλίου.
β)λόγω των μζτρων για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κωρονοϊοφ (COVID -19) για μεγάλο χρονικό
διάςτθμα τθν προθγοφμενθ περίοδο είχαν κλείςει αρκετζσ μονάδεσ παραγωγισ ςκυροδζματοσ και
αςφαλτομιγματοσ με ςυνζπεια να μθν μποροφν να εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ καταςκευισ των τεχνικϊν ζργων
του ζργου.
Κατόπιν των ανωτζρω ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου Συγκοινωνιακϊν Ζργων ειςθγοφμεκα τθν
ζγκριςθ τθσ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ περαιϊςεωσ του ζργου μζχρι 26.11.2020 κατ εφαρμογι του άρκρου 147
του Ν4412/2016 κακϊσ θ κακυςτζρθςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν του ζργου δεν οφείλεται ςε αποκλειςτικι
υπαιτιότθτα του αναδόχου λόγω του ότι μζχρι και τθν θμερομθνία υποβολισ του αιτιματοσ για παράταςθ τθσ
ςυνολικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του ζργου ςτο ζργο δεν μποροφςαν να πραγματοποιθκοφν ςτισ ιδιαίτερα
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ που επικρατοφςαν ςτθν περιοχι των ζργων μζχρι τζλοσ Απριλίου εργαςίεσ
ςκυροδζτθςθσ και αποκατάςταςθσ τθσ οδοποιίασ τθσ περιοχισ μελζτθσ με εργαςίεσ διάςτρωςθσ αςφαλτικϊν
ςτρϊςεων και κυρίωσ λογω τθσ πανδθμίασ COVID 19 για μεγάλο χρονικό διάςτθμα τθν προθγοφμενθ περίοδο
είχαν κλείςει αρκετζσ μονάδεσ παραγωγισ ςκυροδζματοσ και αςφαλτομιγματοσ με ςυνζπεια να μθν μποροφν
να εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ καταςκευισ των τεχνικϊν του ζργου.
Η ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου του Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων ζχει ωσ εξισ:

ΑΔΑ: 61Π27Λ6-ΦΦΨ

ΑΔΑ: 61Π27Λ6-ΦΦΨ
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.
 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.
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 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.: 170046/3447/17-07-2020 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν
Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν 1θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ περαιϊςεωσ του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ ΕΣΩΝ 2019-2020» προχπολογιςμοφ: 900.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου:
Α.Γ.ΑΚΟΤΝΗ ΑΣΕΒΕ», μζχρι 26.11.2020, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 147 του Ν4412/2016, για τουσ
λόγουσ που αναφζρονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

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

