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Πάτρα 09 επτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 212215/1271
ΠΡΟ:

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

ΚΟΙΝ.:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 909/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:199422/3510/25-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 909/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του 2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν και ςφναψθσ τθσ 1θσ
Σροποποίθςθσ Αρχικισ φμβαςθσ (1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ) του ζργου: «ΤΝΣΘΡΘΘ 44Θ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΘ ΟΔΟΤ ΣΤΛΙΑ-ΦΑΜΘΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ», αναδόχου: «ΑΚΕΛΛΑΡΘ ΔΘΜ-ΛΙΑΡΟ ΧΑΡ. Α.Σ.Ε.»,
προχπολογιςμοφ:

600.000,00€

(με

Φ.Π.Α.)/Αρχικισ

φμβαςθσ:

184.109,72€

(με

ΦΠΑ),

χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ 501 (Κ.Α:2014ΕΠ50100000)», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΩΘΥΟ7Λ6-ΒΗ1
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 48/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 07θ επτεμβρίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ 221890/1327/03-09-2020 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.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό 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 Βαςιλικι Σςοφμα και θ Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.

ΑΔΑ: ΩΘΥΟ7Λ6-ΒΗ1
Αρ. Απόφαςθσ 909/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 10ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
του 2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν και ςφναψθσ τθσ 1θσ Σροποποίθςθσ Αρχικισ φμβαςθσ (1θσ
υμπλθρωματικισ φμβαςθσ) του ζργου: «ΤΝΣΘΡΘΘ 44Θ ΕΠΑΡΧΙΑΚΘ ΟΔΟΤ ΣΤΛΙΑ-ΦΑΜΘΛΑΡΙΓΑΝΙ», αναδόχου: «ΑΚΕΛΛΑΡΘ ΔΘΜ-ΛΙΑΡΟ ΧΑΡ. Α.Σ.Ε.», προχπολογιςμοφ: 600.000,00€ (με
Φ.Π.Α.)/Αρχικισ φμβαςθσ: 184.109,72€ (με ΦΠΑ), χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ 501 (Κ.Α:2014ΕΠ50100000)».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:199422/3510/25-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ
τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Θ υπ’αρίκμ.248595/27-12-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-12-2016)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Αϋ/31-01-2013) «Πργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν & λοιπζσ
ςχετικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν & υπθρεςιϊν του Ν.3316/2005 (Αϋ42)»,αρμοδιότθτασ
Ρεριφερειϊν».
4. Τθν εγκφκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εςωτερικϊν και ειδικότερα το άρκρο 3 παρ.β,
ςφμφωνα με τθν οποία θ τροποποίθςθ του ςυμβατικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου είναι αρμοδιότθτα
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
5. Τθν υπ’αρίκμ: 332693/4863/31-01-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΩ47Λ6-7ΛΚ) απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ περί τοποκζτθςθσ
Ρροϊςταμζνων Δ/νςεων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κακϊσ και τθν υπ’αρίκμ:οικ 13665/200/12-01-2018
(ΑΔΑ:6ΕΤΕ7Λ6-ΥΘ8) απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Μετακίνθςθ Ρροϊςταμζνων Διευκφνςεων
τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
6. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 <<Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν(προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπωσ ιςχφει ςιμερα και ειδικότερα τα άρκρα 132, 155 και 156.
7. Τθν με αρ.πρωτ:95849/1618/24.04.2020 ειςιγθςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, για τθν ζγκριςθ εκτζλεςθσ
επειγουςϊν και απρόβλεπτων πρόςκετων εργαςιϊν, ςτο ζργο του κζματοσ.
8. Τθν με αρ.πρωτ:96345/1631/06.05.2020 απόφαςθ ζγκριςθσ εκτζλεςθσ επειγουςϊν και απρόβλεπτων
πρόςκετων εργαςιϊν για το ζργο του κζματοσ.
9. Τθν με αρ.πρωτ:103496/1748/06.05.2020 ειδικι εντολι εκτζλεςθσ επειγουςϊν και απρόβλεπτων πρόςκετων
εργαςιϊν τθσ Διευκφνουςασ υπθρεςίασ προσ τον ανάδοχο.
10. Τα παρακάτω
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΟΥ:
Ρροχπολογιςμόσ μελζτθσ δθμοπράτθςθσ :
600.000,00 € με ΦΡΑ
Θμερομθνία δθμοπράτθςθσ (μζςω ΕΣΘΔΘΣ) :
08-12-2017
Ρθγι Χρθματοδότθςθσ :
ΡΔΕ- ΣΑΕΡ 501 με ΚΑ:2014ΕΡ50100000
Ζκπτωςθ Δθμοπραςίασ (μζςθ) :
69,32 %
Ροςό ςυμφωνθτικοφ/θμερομθνία:
184.109,72 € με ΦΡΑ/15-10-2018
Ροςόν 1ου ΑΡΕ:
184.109,72 € με ΦΡΑ
Ροςόν 2ου Α.Ρ.Ε.& 1θσ ΣΣ:
239.896,87 € (με ΦΡΑ)
Σασ ςτζλνουμε ςυνθμμζνα τον 2ο Α.Ρ.Ε {με ενςωματωμζνθ τθν δαπάνθ για το Ρρωτόκολλο διαπίςτωςθσ βλαβϊν
και τθν 1θ Τροποποίθςθ αρχικισ Σφμβαςθσ (1θ Σ.Σ)}του ζργου του κζματοσ κακϊσ και τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ
του Τεχνικοφ Συμβουλίου Δθμοςίων Ζργων ΡΕ Αιτ/νίασ και ςασ γνωρίηουμε ότι:
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● Ο 2οσ ΑΡΕ είναι τακτοποιθτικόσ ωσ προσ τισ εργαςίεσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και περιλαμβάνει τισ αυξομειϊςεισ
των εργαςιϊν που προζκυψαν κατά τθν καταςκευι του ζργου και τισ προμετριςεισ των υπόλοιπων εργαςιϊν
.Πλεσ οι μειϊςεισ που προζκυψαν ςε εργαςίεσ διατίκενται για τθν καταςκευι άλλων εργαςιϊν και θ περαιτζρω
αφξθςθ των εργαςιϊν καλφπτεται από το κονδφλι των απροβλζπτων. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν είναι
αναγκαίεσ για τθν αρτιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου και δεν τροποποιείται το <<βαςικό ςχζδιο>> του
ζργου.
Στον 2ο ΑΡΕ ενςωματϊνεται και θ δαπάνθ από το Ρρωτόκολλο διαπίςτωςθσ βλαβϊν κακϊσ και θ 1θ Τροποποίθςθ
αρχικισ ςφμβαςθσ(1θ Συμπλθρωματικι ςφμβαςθ).
● Το Ρρωτόκολλο διαπίςτωςθσ βλαβϊν εγκρίκθκε με τθν αρ.πρωτ:74688/1178/27.4.2020 απόφαςθ τθσ ΔΤΕ ΡΕ
Αι/νίασ και είναι ςυνολικοφ ποςοφ: 28.354,79 € (με ΦΡΑ).(Είδοσ και αιτία βλαβϊν: καταπτϊςεισ του ανάντθ
πρανοφσ ςτθ χκ:0+590,00 από Στφλια προσ Συκιά μικουσ 75,00 μ ., και αποκατάςταςθ με καταςκευι τοίχου
αντιςτιριξθσ μικουσ 75,00 μ. με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ κακαριςμϊν , εκςκαφϊν κλπ- χρόνοσ ςυμβάντοσ
5/2/2020).
● Θ 1θ Τροποποίθςθ αρχικισ ςφμβαςθσ (1θ Συμπλθρωματικι Σφμβαςθ) ςυντάχκθκε για να ςυμπεριλάβει
επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ που αφοροφν ςτθν αποκατάςταςθ βλαβϊν που δθμιουργικθκαν
ςτον Επαρχιακό δρόμο από Τ.Κ Φαμιλασ προσ τθ Τ.Κ Στφλιασ και ςυγκεκριμζνα εντόσ των οικιςμϊν Φαμιλασ και
Συκιάσ. Οι Βλάβεσ δθμιουργικθκαν ςτα αςφαλτοςτρωμζνα τμιματα εντόσ των ανωτζρω οικιςμϊν και αφοροφν ςε
επικίνδυνα ηυμϊματα για τθν κυκλοφορία, λόγω του ότι αςτόχθςαν οι υποκείμενεσ ςτρϊςεισ, οι οποίεσ δεν ιταν
επαρκείσ ϊςτε να υποςτθρίξουν τθν διερχόμενθ βαριά κυκλοφορία μθχανθμάτων και φορτθγϊν από τθν
καταςκευι των εργαςιϊν του ζργου. Οι ανωτζρω βλάβεσ δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν ςτθν αρχικι μελζτθ
κακόςον παρουςιάςτθκαν κατά τθν καταςκευι των εργαςιϊν του ζργου. Θ αποκατάςταςι τουσ κρίκθκε αναγκαία
και απαραίτθτθ για τθν άρςθ τθσ επικινδυνότθτασ τθσ οδοφ και τθν αςφάλεια των διερχόμενων οχθμάτων.
Θ ςυνολικι δαπάνθ των εργαςιϊν τθσ 1θσ Σ.Σ ανζρχεται ςτο ποςόν των 27.432,36 € μαηί με το Φ.Ρ.Α (22.122,87 €
εργαςίεσ + 5.309,49 € ΦΡΑ),δαπάνθ που αντιςτοιχεί ςε υπζρβαςθ κατά 14,90% τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
Οι ανωτζρω ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ αποτελοφν, ςφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρου 132 του Ν.4412/2016, το
κεφάλαιο ΙΙΙ περίπτωςθ ΣΤ. τθσ κατευκυντιριασ οδθγίασ 22(ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ) τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ και τθσ
εγκυκλίου 8 (ΑΔΑ:ΨΡ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, ιςςονοσ αξίασ
τροποποιιςεισ(de minimis) τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ αφοφ:
-Θ τροποποίθςθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ λαμβάνει χϊρα κατά τθν διάρκεια εκτζλεςισ τθσ.
-H αξία τθσ τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ των ορίων εφαρμογισ των Οδθγιϊν
-Θ αξία τθσ τροποποίθςθσ δεν υπερβαίνει ζνα οριςμζνο ανϊτατο ποςοςτό (ιτοι το 15 % τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ)
-Θ τροποποίθςθ δεν μεταβάλλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ
● Θ τελικι δαπάνθ του 2ου ΑΡΕ με ενςωματωμζνθ τθν δαπάνθ για το Ρρωτόκολλο διαπίςτωςθσ βλαβϊν και τθν
θ
1 Σ.Σ, ανζρχεται ςτο ποςό των 239.896,87 € με Φ.Ρ.Α, δθλαδι παρουςιάηει υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ δαπάνθσ
κατά 55.787,15 € με ΦΡΑ (υπζρβαςθ από το Ρρωτόκολλο διαπίςτωςθσ βλαβϊν κατά 28.254,79 € και από τθν 1 θ ΣΣ
κατά 27.432,36 €).
Θ ανωτζρω υπζρβαςθ καλφπτεται από τον προχπολογιςμό του ζργου, το οποίο χρθματοδοτείται από το
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ΣΑΕΡ 501 ,με ενάρικμο:2014ΕΡ50100000.
Μετά τα ανωτζρω ειςθγοφμαςτε τθν ζγκριςθ :
Α)του 2ου Α.Ρ.Ε που περιλαμβάνει τθ δαπάνθ από το Ρρωτόκολλο διαπίςτωςθσ βλαβϊν και τθ 1θ Τροποποίθςθ
αρχικισ ςφμβαςθσ (1θ Συμπλθρωματικι Σφμβαςθ) ςυνολικισ δαπάνθσ: 239.896,87 € με ΦΡΑ, δθλαδι υπζρβαςθ
αρχικισ ςφμβαςθσ κατά 55.787,15 € (υπζρβαςθ από τθ δαπάνθ του Ρρωτοκόλλου διαπίςτωςθσ βλαβϊν κατά
28.254,79 € και από τθν 1θ ΣΣ κατά 27.432,36 €) του ζργου: «ΣΥΝΤΘΘΣΘ 44ΘΣ ΕΡΑΧΙΑΚΘΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΦΑΜΘΛΑ-ΙΓΑΝΙ», αναδόχου: « ΣΑΚΕΛΛΑΘΣ ΔΘΜ-ΛΙΑΟΣ ΧΑ. Α.Τ.Ε.».
Β)ςφναψθσ τθσ 1θσ Τροποποίθςθσ αρχικισ ςφμβαςθσ (1θσ Συμπλθρωματικισ Σφμβαςθσ) του ζργου: «ΣΥΝΤΘΘΣΘ
44ΘΣ ΕΡΑΧΙΑΚΘΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΘΛΑ-ΙΓΑΝΙ», ποςοφ:27.432,36 € (με ΦΡΑ) με τον ανάδοχο του ζργου.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτθν κα Ηορμπά Βαςιλικι – Επιβλζπουςα του εν κζματι ζργου
και υπάλλθλο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. για παροχι διευκρινιςεων επί του
κζματοσ.
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Θ 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 Θλεκτρονικισ 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.

ΑΔΑ: ΩΘΥΟ7Λ6-ΒΗ1
 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.:199422/3510/25-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ
τθσ Π.Δ.Ε..
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α)Εγκρίνει τον 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν που περιλαμβάνει τθ δαπάνθ από το Πρωτόκολλο
διαπίςτωςθσ βλαβϊν και τθν 1θ Σροποποίθςθ αρχικισ ςφμβαςθσ (1θ υμπλθρωματικι φμβαςθ)
ςυνολικισ δαπάνθσ: 239.896,87€ με ΦΠΑ, δθλαδι υπζρβαςθ αρχικισ ςφμβαςθσ κατά 55.787,15€
(υπζρβαςθ από τθ δαπάνθ του Πρωτοκόλλου διαπίςτωςθσ βλαβϊν κατά 28.354,79€ και από τθν 1θ 
κατά 27.432,36€) του ζργου: «ΤΝΣΘΡΘΘ 44Θ ΕΠΑΡΧΙΑΚΘ ΟΔΟΤ ΣΤΛΙΑ-ΦΑΜΘΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ», αναδόχου:
« ΑΚΕΛΛΑΡΘ ΔΘΜ-ΛΙΑΡΟ ΧΑΡ. Α.Σ.Ε.», για τουσ αναφερόμενουσ ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ
λόγουσ.
Β)Εγκρίνει τθ ςφναψθ τθσ 1θσ Σροποποίθςθσ αρχικισ ςφμβαςθσ (1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ) του
ζργου: «ΤΝΣΘΡΘΘ 44Θ ΕΠΑΡΧΙΑΚΘ ΟΔΟΤ ΣΤΛΙΑ-ΦΑΜΘΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ», ποςοφ:27.432,36 € (με ΦΠΑ) με
τον ανάδοχο του ζργου, για τουσ αναφερόμενουσ ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ λόγουσ.
Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. κ. Γεϊργιοσ Αγγελόπουλοσ,
Κωνςταντίνοσ Μθτρόπουλοσ, Χριςτοσ Κωςτακόπουλοσ και θ κα Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα
ψιφιςαν αρνθτικά.

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.
Θ Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα

