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Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.:

Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 885/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:209626/4427/21-08-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 885/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της αρ. 594/2020 (ΑΔΑ: 60ΓΘ7Λ6-3ΚΑ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕΓΑΝΙΤΗ, ΦΟΙΝΙΚΑ, ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμού: 800.000,00€, πιστώσεις: ΣΑΕΠ501 με κωδικό:
2015ΕΠ50100002», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 46/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα την 31η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 215267/1279/27-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε
νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση
συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 885/2020
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Τροποποίηση της αρ. 594/2020 (ΑΔΑ: 60ΓΘ7Λ6-3ΚΑ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
με θέμα: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του
έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕΓΑΝΙΤΗ, ΦΟΙΝΙΚΑ, ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμού: 800.000,00€, πιστώσεις: ΣΑΕΠ501 με κωδικό: 2015ΕΠ50100002».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.:209626/4427/21-08-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Σύμφωνα με την απόφαση 594/2020 της Οικονομικής Επιτροπής όπου :
«Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕΓΑΝΙΤΗ, ΦΟΙΝΙΚΑ,
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» ποσού: 255.136,09€ με ΦΠΑ, το οποίο
αναλύεται σε 202.267,30€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 3.487,61€ για Απρόβλεπτα και 33.122,82€ για ΦΠΑ και
υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά 34.348,00€ σε ποσοστό 14,92% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων»,
εκ παραδρομής έχει γίνει στο εισηγητικό της υπηρεσίας λάθος αναγραφή του ποσού ΦΠΑ (33.122,82 αντί του
ορθού 49.381,18) και της υπέρβασης της αρχικής σύμβασης (34.348,00 αντί του ορθού 33.122,82), αν και στο
σώμα της εισήγησης είχε γίνει ορθή αναγραφή του ποσού της υπέρβασης της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα και με
τον επισυναπτόμενο Α.Π.Ε.
οπότε η απόφαση θα έπρεπε να είναι ως εξής :
«Έγκριση του 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕΓΑΝΙΤΗ, ΦΟΙΝΙΚΑ,
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» ποσού: 255.136,09€ με ΦΠΑ, το οποίο
αναλύεται σε 202.267,30€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 3.487,61€ για Απρόβλεπτα και 49.381,18€ για ΦΠΑ και
υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά 33.122,82€ σε ποσοστό 14,92% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων».
Με βάση τα ανωτέρω το σώμα της εισήγησης παραμένει ως έχει :
«Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία Συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ
165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
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4. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την
περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την 258207/3469/3-9-2019 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/9-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας».
6. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και
μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
7. Την 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/Β’/8-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του
άρθρου 156 §2 & 3.β.
9. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
10.Οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το
άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία όταν η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν
σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.
11.Την με αριθμό 1585/2018 (ΑΔΑ:7Χ5Ρ7Λ6-ΚΩΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕΓΑΝΙΤΗ, ΦΟΙΝΙΚΑ, ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή
ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ».
12.Την σύμβαση του έργου ποσού 222.013,27€ με ΑΔΑ: 66ΣΥ7Λ6-Κ00 και ΑΔΑΜ: 19SYMV005323831.
13.Τα στοιχεία του έργου:
Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης
: 800.000€ μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση
: 08-05-2019/ 72,26%
Πηγή Χρηματοδότησης
: ΣΑΕΠ501/ 2015ΕΠ50100002
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία
: 222.013,27€ / 07-05-2019
Ποσόν 1ου Α.Π.Ε.
: 222.013,27
Ποσόν 2ου Α.Π.Ε.
: 255.136,09/ Προτεινόμενος
Σας αποστέλλουμε συνημμένα:
1.
Το από 13-04-2020 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύουν.
2.
Την από 05-05-2020 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδος η
οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 46/15-05-2020 έγγραφό του.
Ο 2ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 255.136,09€ με ΦΠΑ, δηλαδή επί του αρχικού συμβατικού ποσού 222.013,27 €
με αύξηση κατά 14,92% ήτοι ποσού 33.122,82€ και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και
156 του Ν4412/2016, ώστε να συμπεριληφθούν απολογιστικές εργασίες και νέες εργασίες οι οποίες καθίστανται
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Πιο αναλυτικά, ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε λόγω α) την ανάγκη ανάλωσης των απροβλέπτων σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις α) της παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16, ήτοι λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την
εκτέλεση του έργου που δε μπορούσαν να προβλεφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και οι οποίες καθίστανται
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών
προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.
Οφείλονται σε καιρικά φαινόμενα που προέκυψαν μετά τη σύνταξη της μελέτης (επιπρόσθετες προσχώσεις από
φερτά υλικά, δημιουργία νέας βλάστησης, διάβρωση εδάφους και τεχνικών έργων κοκ) και σε περίπτωση που δεν
εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, κινδυνεύει η αρτιότητα των ήδη εκτελεσμένων έργων (νέα επιχωμάτωση,
παράσυρση σαραζανέτ, διάβρωση σκυροδεμάτων κοκ).
Πιο αναλυτικά, είναι απαραίτητο να υπάρχει ομαλή ροή και προστασία της κοίτης καθ’ όλο το μήκος του ποταμού.
Εάν υπάρχει διάβρωση σε επιπρόσθετα σημεία μετά τη σύνταξη της μελέτης, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν,
γιατί υπάρχει η πιθανότητα νέα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούνται σε εκείνα τα σημεία να επηρεάσουν
τη ροή του ποταμού στο σύνολό του.
β) τη δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ήτοι το κόστος των υπερσυμβατικών εργασιών που κατέστησαν
αναγκαίες για τους ίδιους με ανωτέρω λόγους, καθώς η έκταση των φαινομένων και η εκτέλεση
συμπληρωματικών εργασιών που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης δεν ήτο δυνατή
να καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την
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κύρια σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της
φύση.
Πιο αναλυτικά, η Αναθέτουσα Αρχή κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης, επιμελώς κατέγραψε τα σημεία που
απαιτούνται παρεμβάσεις, προμετρώντας τις απαραίτητες ποσότητες σκυροδεμάτων, σαραζανέτ και μεταφοράς
αποθέσεων που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ομαλής ροής των ποταμών και τη προστασία της κοίτης.
Όμως από το χρόνο σύνταξης της μελέτης μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής της σύμβασης, αλλά
και κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, απρόβλεπτα μετεωρολογικά φαινόμενα μετέβαλλαν τη κατάσταση των
καταγεγραμμένων σημείων (αύξηση της διαβρωτικής έκτασης ή ζημίας των αναβαθμών), ενώ σημειώθηκαν και
επιπλέον βλάβες σε υπάρχοντα αντιπλημμυρικά έργα που συνδέονται άμεσα με τα υπό ανακατασκευή.
Για παράδειγμα, ενώ σε σημείο που είχε προβλεφθεί κατασκευή σαραζανέτ μήκους 50 μέτρων, μετά την επιπλέον
διάβρωση της κοίτης κατά το τελευταίο έτος, απαιτείται η κατασκευή σαραζανέτ 80 μέτρων. Ή σε σημείο που
γίνεται αποκατάσταση καταστραμμένου αναβαθμού, παρατηρήθηκε διάβρωση στον αμέσως προηγούμενο
αναβαθμό, η οποία αν δεν αποκατασταθεί και αυτή, θα δημιουργήσει αυξημένη ροή που θα καταστρέψει και τον
ήδη αποκατασταθέντα.
Τα φαινόμενα αυτά είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν άμεσα, για αυτό το λόγο απαιτείται η έγκριση της Σ.Σ.,
καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει εκ νέου διαβρωτικά φαινόμενα που θα απαιτούν πολλαπλάσιο κόστος
με νέο έργο.
Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες αποτελούν σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, 337 παρ.
1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν.4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017
(ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis)
τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης , αφού :
 Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της.
 Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών.
 Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό, ήτοι το 15% του αρχικά
συμβασιοποιημένου αντικειμένου πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ.
 Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
 Δεν απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των λοιπών επιτρεπτών περιπτώσεων
τροποποίησης των άρθρων 132 & 337 παρ.4 του Ν. 4412/2016, καθώς εν προκειμένω οι «ήσσονος αξίας»
τροποποιήσεις εισάγουν μικρής σημασίας μεταβολές στην αρχική σύμβαση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη
ειδικότερη αιτιολόγηση τους από την αναθέτουσα αρχή, παρά μόνο η πλήρωση σωρευτικά των προηγούμενων
σημείων – προϋποθέσεων
 Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να
τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η
περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 (και 337) του
ν.4412/2016.
 Συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 156 παρ.1 , 132 παρ. 1(ε) & 2 και 337 παρ. 1(ε) & 2, του
Ν.4412/2016 και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017 22ης ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.»
Και εισηγούμαστε :
την τροποποίηση της απόφασης 594/2020 ως εξής : «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕΓΑΝΙΤΗ, ΦΟΙΝΙΚΑ,
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», ποσού: 255.136,09€ με ΦΠΑ, το οποίο
αναλύεται σε 202.267,30€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 3.487,61€ για Απρόβλεπτα και 49.381,18€ για ΦΠΑ και
υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά 33.122,82€ σε ποσοστό 14,92% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012
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«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά
με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3667/τ. Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ.
Β΄/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες
και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:209626/4427/21-08-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας
της Π.Δ.Ε.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί την αρ. 594/2020 (ΑΔΑ: 60ΓΘ7Λ6-3ΚΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με
θέμα: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του
έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕΓΑΝΙΤΗ, ΦΟΙΝΙΚΑ, ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμού: 800.000,00€, πιστώσεις: ΣΑΕΠ501 με κωδικό: 2015ΕΠ50100002», ως προς
την ορθή αναγραφή του ποσού Φ.Π.Α. (ποσού 49.381,18€ αντί του λανθασμένου ποσού 33.122,82€)
και του ποσού της υπέρβασης της αρχικής σύμβασης (33.122,82€ αντί του λανθασμένου ποσού
34.348,00€) στο εισηγητικό μέρος της αρ. πρωτ.:129668/2605/01-06-2020 εισήγησης της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. καθώς στο αποφασιστικό μέρος της άνω απόφασης, το
οποίο διαμορφώνεται ως εξής :
«Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ
ΜΕΓΑΝΙΤΗ, ΦΟΙΝΙΚΑ, ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», ποσού:
255.136,09€ με ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται σε 202.267,30€ για εργασίες με ΓΕ + ΟΕ, 3.487,61€ για
Απρόβλεπτα και 49.381,18€ για ΦΠΑ και υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά 33.122,82€ σε ποσοστό
14,92%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων».
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Βασιλική Τσούμα

