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Πάτρα 26 Αυγοφςτου 2020
Αρ. Πρωτ: 207508/1249
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 869/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 207319/4386/19-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 869/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 2θσ παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου «υντιρθςθ οδοφ από
Ν.Ε.Ο. Πατρϊν - Πφργου προσ Περιςτζρα, ΒΙ.ΠΕ. και ΧΤΣΑ Φλόκα», προχπολογιςμοφ: 1.800.000,00€
μετά του Φ.Π.Α. με ΚΩΔ. : 2014ΕΠ50100004, αναδόχου : ΑΝΑΞ ΙΚΕ», 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. 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.

ΑΔΑ: ΨΥΗ77Λ6-0Μ0
Αρ. Απόφαςησ 869/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 27ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
2θσ παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου «υντιρθςθ οδοφ από Ν.Ε.Ο. Πατρϊν - Πφργου προσ Περιςτζρα,
ΒΙ.ΠΕ. και ΧΤΣΑ Φλόκα», προχπολογιςμοφ: 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. με ΚΩΔ. : 2014ΕΠ50100004,
αναδόχου: ΑΝΑΞ ΙΚΕ».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 207319/4386/19-08-2020 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 ΑΝΑΞ ΙΚΕαναδόχου του ζργου που αναφζρεται ςτο
κζμα με τθν οποία ηθτά παράταςθ τθσ προκεςμίασ περαιϊςεωσ των εργαςιϊν του ζργου του κζματοσκατά4
(τζςςερισ) μινεσ, ιτοιζωσ27-12-2020 για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςε αυτικαι (β) τθν Ειςιγθςθ του
Προϊςταμζνου υγκοινωνιακϊν Ζργων που αναφζρει τθ χοριγθςθ παράταςθσ προκεςμίασ κατά τρεισ (3) μινεσ
ιτοι ζωσ 27-11-2020 και λαμβάνοντασ 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. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρκρο 147.
3. Σθν αίτθςθ του αναδόχου
4. Σα ςτοιχεία του ζργου :
5. Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ Δθμοπράτθςθσ
:1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α
6. Θμερομθνία Δθμοπράτθςθσ/ζκπτωςθ
: 05.12.2018 / 57,22 %
7. Πθγι Χρθματοδότθςθσ
: ΑΕΠ 501
8. Ποςό ςυμφωνθτικοφ/θμερομθνία
: 769.963,32 /27.08.2019
9. υμβατικι προκεςμία περαιϊςεωσ
: 27.04.2020
θ
10. 1 Παράταςθ προκεςμίασ περαίωςθσ
: 27.08.2020/ 419/2020 απόφαςθ τθσ Ο.Ε.
11. Προτεινόμενθ παράταςθ προκεςμίασ
: 27.12.2020
Κατόπιν των ανωτζρω ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου υγκοινωνιακϊν Ζργων ειςθγοφμεκα τθν
ζγκριςθ τθσ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ περαιϊςεωσ του ζργου μζχρι 27.11.2020με ανακεϊρθςθ διότι θ
κακυςτζρθςθ δεν οφείλεται ςε αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του αναδόχου κακϊσ α)λόγω τθσ πανδθμίασ του COVID19 ο προμθκευτισ του ΗΑΦΕΙΡΟΠΟΤΛΟ ΧΡΘΣΟ Α.Ε. ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο τζκθκε ςε αναςτολι εργαςιϊν
και υπιρξε κακυςτζρθςθ ςτθν προμικεια των υλικϊν ςιμανςθσ, β)δεν ιταν εφικτι θ εκτζλεςθ εργαςιϊν
καταςκευισ πτερυγότοιχων ςτισ γζφυρεσ κακϊσ θ ςτάκμθ των υδάτων των ποταμϊν ιταν υψθλι γ)λόγω τθσ
αφξθςθσ του αντικειμζνου όπωσ αυτό προζκυψε με τθν 2θ υμπλθρωματικι φμβαςθ, δ)ότι απαιτείται ςφνταξθ
Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν για τθν εκτζλεςθ των νζων εργαςιϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ειδικζσ εντολζσ
για τθν εκτζλεςθ τουσ.
Θ ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου του τμιματοσ υγκοινωνιακϊν Ζργων ζχει ωσ εξισ:
ΕΙΘΓΘΘ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ Παναγιϊτθσ Φλωράτοσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ, Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ
υγκοινωνιακϊν Ζργων 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 «υντιρθςθ οδοφ από Ν.Ε.Ο. Πατρϊν - Πφργου προσ Περιςτζρα, ΒΙ.ΠΕ.
και ΧΤΣΑ Φλόκα» με ΚΩΔ. : 2014ΕΠ50100004
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4. Σθν από 27/08/2019 ςφμβαςθ καταςκευισ του ζργου με δαπάνθ 769.963,32 € με το Φ.Π.Α
5. Σθν υπ’ αρικμ. 419/2020 απόφαςθ τθσ Ο.Ε. ΠΔΕ με τθν οποία εγκρίκθκε παράταςθ προκεςμίασ περαίωςθσ του
ζργου ζωσ 27.08.2020
6. Tα λοιπά ςτοιχεία του Φακζλου τθσ εργολαβίασ από τα οποία προκφπτει ότι θ θμερομθνία τθσ αρχικισ
περαίωςθσ ιταν 27/04/2020
7. Σθν από 30.06.2020 1θ Σροποποίθςθ Αρχικισ φμβαςθσ
8. Σθν από 01.07.2020 2θ Σροποποίθςθ Αρχικισ φμβαςθσ
9. Σθν από 07/08/2020 αίτθςθ του αναδόχου για παράταςθ τθσ προκεςμίασ περαίωςθσ κατά 4 (τζςςερισ) μινεσ
ιτοι μζχρι 27/12/2020 λόγω α) τθσ πανδθμίασ του COVID-19 ο προμθκευτισ του ΗΑΦΕΙΡΟΠΟΤΛΟ ΧΡΘΣΟ Α.Ε.
ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ζγγραφο τζκθκε ςε αναςτολι εργαςιϊν και υπιρξε κακυςτζρθςθ ςτθν προμικεια των
υλικϊν ςιμανςθσ, β) δεν ιταν εφικτι θ εκτζλεςθ εργαςιϊν καταςκευισ πτερυγότοιχων ςτισ γζφυρεσ κακϊσ θ
ςτάκμθ των υδάτων των ποταμϊν ιταν υψθλι γ) λόγω τθσ αφξθςθσ του αντικειμζνου όπωσ αυτό προζκυψε με τθν
2θ υμπλθρωματικι φμβαςθ, δ) ότι απαιτείται ςφνταξθ Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν για τθν εκτζλεςθ
των νζων εργαςιϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ειδικζσ εντολζσ για τθν εκτζλεςθ τουσ.
ΕΙΘΓΟΤΜΑΙ
Να δοκεί παράταςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ κατά 3 (τρεισ) μινεσ ιτοι μζχρι 27/11/2020, χρονικό διάςτθμα
που κρίνεται ικανοποιθτικό για τθν περαίωςθ του ζργου, με ανακεϊρθςθ διότι θ κακυςτζρθςθ δεν οφείλεται ςε
αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του αναδόχου.
Λόγοι για τθ χοριγθςθ τθσ παράταςθσ :
α) λόγω τθσ πανδθμίασ του COVID-19 ο προμθκευτισ του αναδόχου ΗΑΦΕΙΡΟΠΟΤΛΟ ΧΡΘΣΟ Α.Ε. ςφμφωνα με
το ςυνθμμζνο ζγγραφο τζκθκε ςε αναςτολι εργαςιϊν και υπιρξε κακυςτζρθςθ ςτθν προμικεια των υλικϊν
ςιμανςθσ, β) δεν ιταν εφικτι θ εκτζλεςθ εργαςιϊν καταςκευισ πτερυγότοιχων ςτισ γζφυρεσ κακϊσ θ ςτάκμθ των
υδάτων των ποταμϊν ιταν υψθλι γ) λόγω τθσ αφξθςθσ του αντικειμζνου όπωσ αυτό προζκυψε με τθν 2θ
υμπλθρωματικι φμβαςθ, δ) απαιτείται ςφνταξθ Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν για τθν εκτζλεςθ των νζων
εργαςιϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ειδικζσ εντολζσ για τθν εκτζλεςθ τουσ.

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
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).
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 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.:207319/4386/19-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ
τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν 2θ παράταςθ προκεςμίασ περαιϊςεωσ του ζργου «υντιρθςθ οδοφ από Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Πφργου προσ Περιςτζρα, ΒΙ.ΠΕ. και ΧΤΣΑ Φλόκα», προχπολογιςμοφ: 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., με
ΚΩΔ. : 2014ΕΠ50100004, αναδόχου : ΑΝΑΞ ΙΚΕ, μζχρι 27.11.2020, με ανακεϊρθςθ, για τουσ
αναφερόμενουσ ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ λόγουσ.

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

ΑΔΑ: ΨΥΗ77Λ6-0Μ0
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

