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Πάτρα 26 Αυγοφςτου 2020
Αρ. Πρωτ: 206188/1241
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. 860/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:201708/4242/17-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 860/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 4ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν Αρχικισ φμβαςθσ, 3ου
Πρωτοκόλλου Κανονιςμϊν Σιμϊν Μονάδοσ Νζων εργαςιϊν (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε.) και 1 θσ υμπλθρωματικισ
φμβαςθσ του ζργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ, ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΤ
ΚΟΡΙΝΘΟΤ - ΠΑΣΡΩΝ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΣΡΑ - ΑΙΓΙΟ», προχπολογιςμοφ 12.500.000,00€, πιςτϊςεισ:
ΑΕΠ001/2018ΕΠ00100010», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 97ΔΘ7Λ6-Σ4Π
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 45/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 24θ Αυγοφςτου 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.: 209247/1261/20-08-2020 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.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

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 860/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 18ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
4ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν Αρχικισ φμβαςθσ, 3ου Πρωτοκόλλου Κανονιςμϊν Σιμϊν
Μονάδοσ Νζων εργαςιϊν (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε.) και 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ του ζργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ,
ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΤ ΚΟΡΙΝΘΟΤ - ΠΑΣΡΩΝ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΣΡΑ ΑΙΓΙΟ», προχπολογιςμοφ 12.500.000,00€, πιςτϊςεισ: ΑΕΠ001/2018ΕΠ00100010».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:201708/4242/17-08-2020 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 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Α) Σθν υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ – υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία 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)
Β) Σθν υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
(ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται 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).
3. Σθν 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2019-2023.
4. Σθν υπ. αρικμ. 143/01-09-2019 απόφαςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Εκλογι
τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν
περιφερειακι περίοδο 01-09-2019 ζωσ 07-11-2021 (άρκρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Σθν 258207/3469/3-9-2019 (ΦΕΚ 706/ΤΟΔΔ/9-9-2019) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ».
6. Σθν 274705/3714/19-9-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και
μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ».
7. Σθν 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/Β’/8-10-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ».
8. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν» και ειδικότερα του
άρκρου 156 §2 & 3.β.
9. Οι διατάξεισ του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρκρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
10.Οι διατάξεισ τθσ υπϋ αρικμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Τπουργείου Εςωτερικϊν και ειδικότερα το
άρκρο 3 § β, ςφμφωνα με τθν οποία όταν θ ζγκριςθ του ΑΠΕ είναι αρμοδιότθτα τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ όταν
ςθμειϊνεται υπζρβαςθ του ςυμβατικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου.
11.Σθν 76105/12-07-2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Σ93) απόφαςθ ΑναπλθρωτιΤπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με
τθν οποία εντάχκθκε το ζργο ςτθν ΑΕΠ 501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004.
12.Σθν ςφμβαςθ του ζργου ποςοφ 4.753.247,57 € με ΑΔΑ:ΩΟ3Κ7Λ6-1ΓΘ και ΑΔΑΜ:19SYMV005410293 2019-0807.
13.Σθν αναγκαιότθτα εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν θ οποία προζκυψε κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ
του ζργου μετά και από ζντονεσ διαμαρτυρίεσ κατοίκων των περιοχϊν που γειτνιάηουν με τα ζργα αλλά και των
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τοπικϊν κοινωνιϊν 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 φςτερα από ςχετικά αιτιματα
(ενδεικτικά το υπ’ αρικμ
23/3/2020/783692_1417 ζγγραφο τθσ περιοχισ κατοίκων Καμαρϊν – Ηιριασ, το υπ’ αρικμ 05/02/20/34650_496
ζγγραφο κατοίκων ελιανιτικων τα υπϋαρικμ 10/10/2019/297006_6244 και 07/11/2019/329565_6871 ζγγραφα
των κατοίκων Αραχωβίτικων) εντόπιςε τα εκτεταμζνα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι κάτοικοι των οικιςμϊν
των περιοχϊν (Καμάρεσ, Λαμπίρι, Αραχωβίτικα, κλπ) λόγω τθσ επικινδυνότθτασ που αντιμετωπίηουν κακθμερινά
οι πεηοί λόγο τθσ παντελοφσ ζλλειψθσ πεηοδρομίων ςτουσ οικιςμοφσ κατά μικοσ τθσ Π.Ε.Ο. Πατρϊν- Αιγίου. Με
τθν αρχικι ςφμβαςθ και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον εγκεκριμζνο 1ο ΑΠΕ ζχουν προβλεφκεί να
καταςκευαςτοφν πεηοδρόμια ςε μικρότερθ ζκταςθ από όςθ αιτοφνται πλζον οι κάτοικοι και οι τοπικζσ κοινωνίεσ
για τθν προςταςία των περίοικων και των εργαηόμενων ςτα χωράφια εκατζρωκεν τθσ οδοφ κακϊσ λόγω τθσ
ζλλειψθσ των πεηοδρομίων είναι αναγκαςμζνοι να κινοφνται ςτθν άκρθ του οδοςτρϊματοσ τθσ Εκνικισ Οδοφ θ
οποία διζρχεται και εντόσ των οικιςμϊν. Είναι προφανζσ ότι θ καταςκευι των πεηοδρομίων που ζχουν ηθτθκεί
προχποκζτει τθν εκ νζου καταςκευι ι αποκατάςταςθ των αγωγϊν όμβριων θ οποία κακίςταται άμεςα
απαραίτθτθ τόςο για τθν προςταςία των παρόδιων ιδιοκτθςιϊν από πλθμμυρικά φαινόμενα όςο και για τθν
προςταςία του ανακαταςκευαςκζντα αςφαλτοτάπθτα από τα λιμνάηοντα νερά. Οι εργαςίεσ αυτζσ για λόγουσ
ενιαίασ αντιμετϊπιςθσ είναι βζλτιςτο τεχνικά να υλοποιθκοφν ςτθν παροφςα φάςθ και με τθν υφιςτάμενθ
εργολαβία αφοφ για τθν καταςκευι διζλευςθσ των αγωγϊν ςε επόμενθ φάςθ κα απαιτθκεί θ κακαίρεςι τουσ
αλλά και των φρακτϊν και μαντρϊν ιδιοκτθςιϊν κακϊσ και θ καταςκευι τοιχίων αντιςτιριξθσ ςε υποβιβαςμζνεσ
-ςε ςχζςθ με τθν οδό- εκτάςεισ καλλιεργειϊν. 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. Επίςθσ ςτθν προτεινομζνθ αφξθςθ ςφμβαςθσ για τθν άρτια
εκτζλεςθ του ζργου ςυμπεριλαμβάνονται ποςότθτεσ αςφαλτικϊν εργαςιϊν για τισ όποιεσ 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 ομβρίων και πεηοδρομίων. Οι ςυγκεκριμζνοι οδοί αποτελοφν φυςικι
ςυνζχεια τθσ Παλαιάσ Εκνικισ οδοφ και θ ομαλοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ κρίνεται απολφτωσ απαραίτθτθ για τθν
ομαλι ροι των οχθμάτων κατά τθν είςοδο τουσ ςτο εκνικό οδικό δίκτυο, όπωσ ζχει καταςκευαςκεί και ςτισ
ςυνδζςεισ τθσ Παλαιάσ Εκνικισ οδοφ με τθν Ολυμπία οδό και με το δίκτυο τθσ ΕΡΓΟΕ. Παραδίδεται ζτςι ζνα
πλιρωσ ολοκλθρωμζνο εκνικό οδικό δίκτυο και όχι μόνο ο κφριοσ άξονασ, διαμορφϊνοντασ τισ κάκετεσ ςυνδζςεισ
οι οποίεσ εγκυμονοφν κίνδυνο ατυχθμάτων κατά τθν είςοδο των οχθμάτων ςτο κυρίωσ δίκτυο. θμειϊνεται ότι ο
προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου λόγω τθσ φφςθσ των εργαςιϊν ςυντάχκθκε με ιδιαίτερθ επιμζλεια
μζςω προμετριςεων και πρόβλεψθσ ποςοτιτων εργαςιϊν που προζκυψαν από ςυνικεισ υπολογιςμοφσ
ανάλογων ςυντθριςεων ςε ζργα τθσ περιοχισ. Παρόλα αυτά λόγω των απρόβλεπτων περιςτάςεων υπιρξε
ανεπάρκεια των προβλεπόμενων ποςοτιτων ακόμα και με τθν ανάλωςθ των απροβλζπτων για τθν ολοκλιρωςθ
του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου.
14.Σθν ομόφωνθ ςφμφωνθ γνωμοδότθςθ του Σεχνικοφ υμβουλίου Δθμοςίων ζργων ΠΔΕ υπζρ τθσ ζγκριςθσ του
4ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν Αρχικισ φμβαςθσ, 3ου Πρωτοκόλλου Κανονιςμϊν Σιμϊν Μονάδοσ Νζων
Εργαςιϊν (3οΠ.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε.) 1θσ .. ο οποίοσ παρουςιάηει ςυνολικι αφξθςθ κατά 14,93% από τθν ςυμβατικι δαπάνθ
του ζργου ιτοι ςτο ποςό των 709.702,12€ και ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 154 και 156
του Ν4412/2016, θ οποία αναγράφεται ςτο απόςπαςμα του 11ου πρακτικοφ (κζμα 6ο ΕΘΔ), και εξετάςτθκε τθν 6θ
Αυγοφςτου 2020, θ οποία μασ διαβιβάςκθκε με το 125/10-08-2020 ζγγραφο ΣΔΕ.
15.Σα ςτοιχεία του ζργου:
Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ/Δθμοπράτθςθσ
:12.500.000€ μετά του Φ.Π.Α
Θμερομθνία Δθμοπράτθςθσ /ζκπτωςθ
: 12-12-2018/ 61,97%
Πθγι Χρθματοδότθςθσ
: ΑΕΠ001/ 2018ΕΠ00100010
Ποςό ςυμφωνθτικοφ/ θμερομθνία
: 4.753.247,57€ / 07-08-2019
Ποςό 1ου Α.Π.Ε.
: 1οσ Α.Π.Ε 4.753,247,57€ /
ΠΔΕ/ΔΣΕΑ/286727/5997/1-10-2019
ου
Ποςό 2 Α.Π.Ε.
: 2οσ Α.Π.Ε 4.753,247,57€
ΠΔΕ/ΔΣΕΑ/16578/241/22-01-2020
ΟΤ
Ποςό 3 Α.Π.Ε.
: 3Οσ Α.Π.Ε 4.753.247,57€/
ΠΔΕ/ΔΣΕΑ/104306/2057/08-05-2020
Ποςό 4ΟΤ Α.Π.Ε.
: 4Οσ Α.Π.Ε 4.753.247,57€/προτεινομενοσ
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Ποςό 1θσ..θςςονοσ ςθμαςίασ
: 709.702,12€ / προτεινόμενθ
16.Σον 4ο ΑΠΕ Αρχικισ φμβαςθσ, τθν 1θ .., το 3ο Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε. ο οποίοσ περιλαμβάνει δαπάνεσ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν.4412/16 για τθν ανάλωςθ απροβλζπτων και των επί ζλαττον δαπανϊν ϊςτε να
ςυμπεριλθφκοφν ποςότθτεσ εργαςιϊν που είναι απαραίτθτεσ για τθν άρτια ολοκλιρωςθ του ζργου και για τθν
εκτζλεςθ εργαςιϊν «ιςςονοσ ςθμαςίασ» που δεν περιλαμβάνονταν ςτο αρχικό ανατεκζν ζργο και οι οποίεσ
κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απρόβλεπτων περιςτάςεων, κατά τθν καταςκευι του ζργου και κακίςταται
απαραίτθτθ για τθν αρτιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου.
ασ αποςτζλλουμε ςυνθμμζνα:
 Σθν ομόφωνθ ςφμφωνθ γνωμοδότθςθ του Σεχνικοφ υμβουλίου Δθμοςίων Ζργων ΠΔΕ με τθν αιτιολογικι
ζκκεςθ που τθ ςυνοδεφει υπζρ τθσ ζγκριςθσ του 4ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν Αρχικισ φμβαςθσ, τθσ
1θσ .. 3ου Πρωτοκόλλου Κανονιςμϊν Σιμϊν Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν (3ο Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε.), ο οποίοσ παρουςιάηει
ςυνολικι αφξθςθ κατά 14,93% από τθν ςυμβατικι δαπάνθ του ζργου θτοι: 709.702,12€ εκ των οποίων οι
525.082,96€ αφοροφν εργαςίεσ και οι 137.361,70€ για τον ΦΠΑ και ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
άρκρων 154 και 156 του Ν4412/2016, θ οποία αναγράφεται ςτο απόςπαςμα του 11 ου πρακτικοφ (κζμα 6ο ΕΘΔ),
και εξετάςτθκε τθν 06θ Αυγοφςτου 2020, θ οποία μασ διαβιβάςκθκε με το 125/10-08-2020 ζγγραφο ΣΔΕ.
και ειςθγοφμεκα
ου
Σθν ζγκριςθ του 4 Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν Αρχικισ φμβαςθσ, τθσ 1θσ .. και του 3ου Πρωτοκόλλου
Κανονιςμϊν Σιμϊν Μονάδοσ Νζων εργαςιϊν (3ου Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε.) του ζργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ, ΒΕΛΣΙΩΘ ΚΑΙ
ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΘ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΘ ΟΔΟΤ ΚΟΡΙΝΘΟΤ-ΠΑΣΡΩΝ ΣΟ ΣΜΘΜΑ ΠΑΣΡΑ-ΑΙΓΙΟ» το οποίο αναλφεται ωσ
εξισ
1θ Σροποποίθςθ ςφμβαςθσ
ΑΡΧΙΚΘ ΤΜΒΑΘ
4οσ Α.Π.Ε.
για ςυμπλθρωματικζσ
εργαςίεσ.
ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ με ΓΕ & ΟΕ
3.516.694,89€
3.833.194,53€
525.082,96€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΘ ΔΑΠΑΝΘ
316.502,54€
2,9€
47.257,46€
ΤΝΟΛΟ 1
3.833.197,43€
3.833.197,43€
572.340,42€
ΠΡΟΒΛΕΨΘ ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ
66,74€
66,74€
ΤΝΟΛΟ 2
ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΘ ΧΩΡΙ ΦΠΑ
ΦΠΑ

3.833.264,17€
3.833.264,17€

3.833.264,17€
3.833.264,17€

572.340,42€
572.340,42€

919.983,40€

919.983,40€

137.361,70

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
4.753.247,57€
4.753.247,57€
709.702,12€
ιτοι ςυνολικά 4οσ ΑΠΕ 3.516.694,89€ για εργαςίεσ με ΓΕ +ΟΕ, 2,9 € για απρόβλεπτα, για ανακεϊρθςθ 66,74€ και
919.983,40€ για ΦΠΑ και 1θ  525.082,96 € για εργαςίεσ με ΓΕ +ΟΕ, 47.257,46 € για απρόβλεπτα και 137.361,70€
για ΦΠΑ και υπερβαίνει τθν αρχικι ςφμβαςθ κατά το ποςοςτό 14,93% για τθν ανάλωςθ απροβλζπτων και των επί
ζλαττον δαπανϊν ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ποςότθτεσ εργαςιϊν που είναι απαραίτθτεσ για τθν άρτια
ολοκλιρωςθ του ζργου και για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν «ιςςονοσ ςθμαςίασ» που δεν περιλαμβάνονταν ςτο αρχικό
ανατεκζν ζργο και οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απρόβλεπτων περιςτάςεων ςφμφωνα με το άρκρο 156
του Ν.4412/2016 και παρακαλοφμε για τθν ζγκριςι του.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Φλωράτο Παναγιϊτθ– Προϊςτάμενο του Σμιματοσ
υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ 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
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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.
 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.:201708/4242/17-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ
τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
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Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν Αρχικισ φμβαςθσ, τθν 1θ υμπλθρωματικι φμβαςθ
και το 3ο Πρωτόκολλο Κανονιςμϊν Σιμϊν Μονάδοσ Νζων εργαςιϊν (3ο Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε.) του ζργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ, ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΤ ΚΟΡΙΝΘΟΤ-ΠΑΣΡΩΝ ΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΠΑΣΡΑ-ΑΙΓΙΟ», το οποίο αναλφεται ωσ εξισ:
θ

1 Σροποποίθςθ ςφμβαςθσ για
ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ.
525.082,96€
47.257,46€
572.340,42€

ΑΡΧΙΚΗ ΤΜΒΑΗ

4οσ Α.Π.Ε.

ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ με ΓΕ & ΟΕ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΝΟΛΟ 1
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ

3.516.694,89€
316.502,54€
3.833.197,43€
66,74€

3.833.194,53€
2,9€
3.833.197,43€
66,74€

ΤΝΟΛΟ 2
ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ

3.833.264,17€
3.833.264,17€

3.833.264,17€
3.833.264,17€

572.340,42€
572.340,42€

919.983,40€

919.983,40€

137.361,70

4.753.247,57€

4.753.247,57€

709.702,12€

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Σο ςυνολικό ποςό του 4ου ΑΠΕ αναλφεται ωσ εξισ: 3.833.194,53€ για εργαςίεσ με ΓΕ + ΟΕ, 2,90 € για
απρόβλεπτα, για ανακεϊρθςθ 66,74€ και 919.983,40€ για ΦΠΑ και τθσ 1θσ : 525.082,96€ για εργαςίεσ
με ΓΕ +ΟΕ, 47.257,46€ για απρόβλεπτα και 137.361,70€ για ΦΠΑ, θ οποία υπερβαίνει τθν αρχικι
ςφμβαςθ κατά το ποςοςτό 14,93% για τθν ανάλωςθ απροβλζπτων και των επί ζλαττον δαπανϊν ϊςτε να
ςυμπεριλθφκοφν ποςότθτεσ εργαςιϊν που είναι απαραίτθτεσ για τθν άρτια ολοκλιρωςθ του ζργου και
για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν «ιςςονοσ ςθμαςίασ» που δεν περιλαμβάνονταν ςτο αρχικό ανατεκζν ζργο
και οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απρόβλεπτων περιςτάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 156 του
Ν.4412/2016.
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

