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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 08 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ: 53532/328

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. –Σμιμα
Δομϊν Περιβάλλοντοσ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 242/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:20761/391/26-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. –
Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 242/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 5θσ παράταςθσ προκεςμίασ τθσ εργολαβίασ «ΕΡΓΑΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΕΤΗΝΟΤ ΕΣΟΤ 2017-2018»
του ζργου «υντιρθςθ-αποκατάςταςθ υφιςτάμενων αντιπλθμμυρικϊν ζργων αρμοδιότθτασ Π.Δ.Ε.»,
προχπολογιςμόσ

μελζτθσ:

1.500.000,00€,

χρθματοδότθςθ:

Π.Δ.Ε.2015

Α

ΕΠ

501,

κ.ε.:2015ΕΠ50100001, ανάδοχοσ: ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΕΤΘ. ΧΡΗΣΟ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Λάμπροσ Δθμθτρογιάννθσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 5θ Μαρτίου θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 55366/343/01-03-2021 (ορκι επανάλθψθ 02-03-2021) πρόςκλθςθ
του Αντιπροζδρου 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.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ο οποίοσ προιδρευςε

λόγω δικαιολογθμζνθσ απουςίασ του κ. ακελλαρόπουλου Παναγιϊτθ – Προζδρου τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ
2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Λφτρασ Ιωάννθσ - 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.

Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, 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 Αντιπρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.

ελίδα 2 από 7

ΑΔΑ: 9Α8Γ7Λ6-ΛΛΘ
Αρ. Απόφαςθσ 242/2021
Ακολοφκωσ ο Αντιπρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 7ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο:
«Ζγκριςθ 5θσ παράταςθσ προκεςμίασ τθσ εργολαβίασ «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΕΤΗΝΟΤ ΕΣΟΤ 2017-2018» του ζργου «υντιρθςθαποκατάςταςθ υφιςτάμενων αντιπλθμμυρικϊν ζργων αρμοδιότθτασ Π.Δ.Ε.», προχπολογιςμόσ
μελζτθσ: 1.500.000,00€, χρθματοδότθςθ: Π.Δ.Ε.2015 Α ΕΠ 501, κ.ε.:2015ΕΠ50100001, ανάδοχοσ:
ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΕΤΘ. ΧΡΗΣΟ».

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 20761/391/26-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ
Π.Δ.Ε. –Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
χετ.

Η από 26/01/2021 αίτθςθ του Αναδόχου (με αρ.πρωτ. Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. 20761/391/26-01-2021).

ασ διαβιβάηουμε τθν ειςιγθςι μασ για τθν παράταςθ προκεςμίασ τθσ εργολαβίασ του κζματοσ και
παρακαλοφμε για τισ ενζργειζσ ςασ.
Ι. ΙΣΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ :
1. Πθγι χρθματοδότθςθσ
2. Ποςό αρχικισ χρθματοδότθςθσ
3. Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΕΩ :
1. Τπθρεςία φνταξθσ Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ
2. Ζγκριςθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ
3.
4.
5.
6.

Ημερομθνία Δθμοπράτθςθσ
φςτθμα Δθμοπράτθςθσ
Μζςθ τεκμαρτι Ζκπτωςθ
''
Ζγκριςθ αποτελζςματοσ διαγωνιςμοφ και
ανάκεςθσ ζργου
7. Ποςό φμβαςθσ
8. Ημερομθνία φμβαςθσ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΡΓΟΤ
Αρχικι Προκεςμία Περαίωςθσ
1θ Παράταςθ προκεςμίασ
2θ Παράταςθ προκεςμίασ
3θ Παράταςθ προκεςμίασ

Π.Δ.Ε.2015 Α ΕΠ501
1.500.000,00€
Η από 20/05/2015 (ΑΔΑ: 7ΩΔΛ465ΦΘΘ-ΤΡΒ)
Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν,
Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ
Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων Π.Δ.Ε.
Η με αρικ. πρωτ. 41273/997/29-03-2018 (ΑΔΑ:
752Α7Λ6-Ο5) Απόφαςθ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε.
05-06-2018
Επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ
68,60%
Απόφαςθ με αρ. 1561/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΩΡ7Λ6-ΔΕΤ) Οικον.
Επιτροπισ Π.Δ.Ε.
471.044,84€ (με Φ.Π.Α.)
27-11-2018
27-11-2019 (12 μινεσ)
27-05-2020 (με αρ.2529/2019 απόφαςθ Οικ. Επιτροπισ
Π.Δ.Ε.)
27-09-2020 (με αρ.581/2020 απόφαςθ Οικ. Επιτροπισ
Π.Δ.Ε.)
31-10-2020 (με αρ.969/2020 απόφαςθ Οικ. Επιτροπισ
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θ

4 Παράταςθ προκεςμίασ
5θ Παράταςθ προκεςμίασ

Π.Δ.Ε.)
28-02-2021 (με αρ.1119/2020 απόφαςθ Οικ. Επιτροπισ
Π.Δ.Ε.)
28-04-2021 (Τπό ζγκριςθ)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΕΡΓΑΙΩΝ : .
1οσ Α.Π.Ε. (ςε ιςοηφγιο)
2οσ Α.Π.Ε. (ςε ιςοηφγιο)

471.044,84€ (με Φ.Π.Α.)(αρ.πρωτ.38677/790/οικ./05-022019 απόφαςθ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε.)
471.044,84€ (με Φ.Π.Α.)(αρ.πρωτ.86413/2046/28-04-2020
απόφαςθ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε.)

ΙΙ. ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ
Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Ο Ανάδοχοσ του ζργου με τθν από 26-01-2021 αίτθςι του (με αρ.πρωτ. Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. 20761/391/26-01-2021)
ηθτάει παράταςθ προκεςμίασ περαίωςθσ των εργαςιϊν ζωσ 28-04-2021, δθλαδι κατά δφο (2) μινεσ από τθν
προθγοφμενθ εγκρικείςα παράταςθ του ζργου .
Ζχοντασ υπόψθ τα αναφερόμενα ςτο ςχετικό αίτθμα τθσ αναδόχου και το γεγονόσ ότι κατά το μινα Ιανουάριο
2021 (03-30/01/2021) εκδθλϊκθκαν ακραία πλθμμυρικά φαινόμενα ςτον ποταμό Εφθνο με τθν περιοχι να
είναι κθρυγμζνθ ςε ζκτακτθ ανάγκθ, ςυναινοφμε ςτθν παράταςθ προκεςμίασ εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν
εργαςιϊν για ζνα (1) μινα δθλαδι ζωσ και τθν 28θ-03-2021, χρόνο που ωσ το εγκεκριμζνο προθγοφμενο
αίτθμα τθσ αναδόχου προζβλεπε εκτζλεςθ εργαςιϊν ενίςχυςθσ και προςταςίασ των αναχωμάτων
(ςυρματοκιβϊτια & λικορριπζσ) του ποταμοφ. Για το υπόλοιπο αιτοφμενο χρονικό διάςτθμα ςυναινοφμε υπό
των διατάξεων του άρκρου 148 «Ποινικζσ ριτρεσ για παραβίαςθ προκεςμιϊν ζργου» του Ν.4412/2016.
Σο παραλθφκζν και πιςτοποιθμζνο ζωσ ςιμερα φυςικό αντικείμενο του ζργου ανζρχεται ςε ποςοςτό 75%
περίπου και το ςυνολικά εκτελεςμζνο ςε ποςοςτό 82% (κατ’εκτίμθςθ) και ωσ το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα
ζπρεπε να ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ 28/02/2021. Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ καιρικζσ
ςυνκικεσ που επικράτθςαν μεταγενζςτερα των ζντονων βροχοπτϊςεων του Ιανουαρίου, αποδεχόμαςτε τθν
αναπλιρωςθ του μθ δυνατοφ χρόνου εκτζλεςθσ εργαςιϊν, ωσ οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τθσ αναδόχου, για
χρονικό διάςτθμα ενόσ μθνόσ και για το υπόλοιπο χρονικά αιτοφμενο διάςτθμα (πλζον ζνα μινασ - ζωσ
28/04/2021) με εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 148 & 147 «Προκεςμίεσ» παρ.8β του Ν.4412/2016.
Ζχοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι με τθν από 03/02/2021 (με αρ.πρωτ. Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε.29518/659/03-02-2021)
ειδικι διλωςθ ανωτζρασ βίασ – κεομθνίασ, ο ανάδοχοσ του υπόψθ υποζργου αιτείται αποηθμίωςθ για τθν
αποκατάςταςθ βλαβϊν που προξενικθκαν από ανωτζρα βία ςτο ζργο, ςυναινοφμε ςφμφωνα και με τα
οριηόμενα ςτθν ςχετικι νομοκεςία , για αποκατάςταςθ ςτο ςυγκεκριμζνο φυςικό αντικείμενο για παράταςθ
προκεςμίασ χρονικοφ διαςτιματοσ δφο (2) μθνϊν προκειμζνου να δοκεί ικανό χρονικό διάςτθμα ςτθ
ςυςτακείςα επιτροπι διαπίςτωςθσ των βλαβϊν, ςτθ Δ/νουςα Τπθρεςία (τμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ
Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε.) και τθν Προϊςταμζνθ Αρχι (Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε.) να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ
και ςτθν ανάδοχο να εκτελζςει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν, εφόςον διαταχκεί, ςφμφωνα
με τθν κείμενθ νομοκεςία (παρ.8 του άρκρου 157 Ν.4412/2016 «Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τθν
αποκατάςταςθ των βλαβϊν από ανωτζρα βία μπορεί να δικαιολογιςει παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ
των εργαςιϊν για εφλογο χρονικό διάςτθμα.»). Ήδθ θ επιτροπι ζχει ενεργοποιθκεί και αναμζνεται ςτο 1ο
10ιμερο του Μαρτίου να ζχει ςυντάξει το ςχετικό πρακτικό , ϊςτε θ Προϊςταμζνθ Αρχι να προβεί ςτθν
ζγκριςι του. θμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που λόγω διαφωνίασ εκ τθσ αναδόχου υποβλθκοφν
αντιρριςεισ, ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ κα επαναπροςδιοριςκεί ςφμφωνα τα νζα δεδομζνα που κα προκφψουν
ςτο χρόνο αυτό και τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ που προκφπτουν από τθ ςχετικι νομοκεςία.
Σο κόςτοσ των βλαβϊν ςε οποιαδιποτε νομικι μορφι κα προςδιοριςτεί, κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ
διαδικαςίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 του Ν.4412/2016, το πρακτικό τθσ ςχετικισ επιτροπισ
διαπίςτωςθσ βλαβϊν και το προςδιοριηόμενο εξ αυτοφ φυςικό και οικονομικό αντικείμενο, για τθν προςταςία
του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
ΙΙΙ. ΕΙΗΓΗΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Η Διευκφνουςα Τπθρεςία ειςθγείται τθν ζγκριςθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) παράταςθσ προκεςμίασ μζχρι 28-04-2021
ωσ εξισ :
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Α) Παράταςθ προκεςμίασ χωρίσ υπαιτιότθτα τθσ αναδόχου για τθν εκτζλεςθ των υπολοιπόμενων ςυμβατικϊν
εργαςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 147 «Προκεςμίεσ» παρ.8α του Ν.4412/2016 ιτοι «με ανακεϊρθςθ» για
χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ ιτοι ζωσ και τισ 28-03-2021,
Β) Παράταςθ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα τθσ αναδόχου για τθν εκτζλεςθ των υπολοιπόμενων ςυμβατικϊν
εργαςιϊν που κα εκτελεςτοφν πζραν τθσ 28θ-03-2021, ςφμφωνα με το άρκρο 147 «Προκεςμίεσ» παρ.8β του
Ν.4412/2016 ιτοι «χωρίσ ανακεϊρθςθ» με εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 148 «Ποινικζσ ριτρεσ για
παραβίαςθ προκεςμιϊν ζργου» του Ν.4412/2016 ζωσ και τθν 28-04-2021,
Γ) παράταςθ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν αποκατάςταςθσ βλαβϊν, εφόςον διαταχκοφν, ςφμφωνα με παρ.8 του
άρκρου 157 του Ν.4412/2016 για χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν ιτοι ζωσ τισ 28-04-2021.

τθ ςυνζχεια ο Αντιπρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο – Αντιπεριφερειάρχθ
Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. και ςτον κ. Θαναςοφλιασ Θεόδωροσ – Προϊςτάμενο του Σμιματοσ
Δομϊν Περιβάλλοντοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του
κζματοσ.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Αντιπρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί 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’/29-8-2017) 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. 248595/2712/2016 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
ελίδα 5 από 7

ΑΔΑ: 9Α8Γ7Λ6-ΛΛΘ
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 20761/391/26-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. –
Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν 5θ παράταςθ προκεςμίασ τθσ εργολαβίασ «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΕΤΗΝΟΤ ΕΣΟΤ 2017-2018» του ζργου «υντιρθςθαποκατάςταςθ υφιςτάμενων αντιπλθμμυρικϊν ζργων αρμοδιότθτασ Π.Δ.Ε.», προχπολογιςμόσ
μελζτθσ: 1.500.000,00€, χρθματοδότθςθ: Π.Δ.Ε.2015 Α ΕΠ 501, κ.ε.:2015ΕΠ50100001, ανάδοχοσ:
ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΕΤΘ. ΧΡΗΣΟ, μζχρι 28-04-2021 ωσ εξισ:
Α) Εγκρίνει τθν παράταςθ προκεςμίασ χωρίσ υπαιτιότθτα τθσ αναδόχου για τθν εκτζλεςθ των
υπολοιπόμενων ςυμβατικϊν εργαςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 147 «Προκεςμίεσ» παρ.8α του
Ν.4412/2016 ιτοι «με ανακεϊρθςθ» για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ ιτοι ζωσ και τισ 28-032021.
Β) Εγκρίνει τθν παράταςθ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα τθσ αναδόχου για τθν εκτζλεςθ των
υπολοιπόμενων ςυμβατικϊν εργαςιϊν που κα εκτελεςτοφν πζραν τθσ 28 θσ– 03-2021, ςφμφωνα με το
άρκρο 147 «Προκεςμίεσ» παρ.8β του Ν.4412/2016 ιτοι «χωρίσ ανακεϊρθςθ» με εφαρμογι των
διατάξεων του άρκρου 148 «Ποινικζσ ριτρεσ για παραβίαςθ προκεςμιϊν ζργου» του Ν.4412/2016
ζωσ και τθν 28θ -04-2021.
Γ) Εγκρίνει τθν παράταςθ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν αποκατάςταςθσ βλαβϊν, εφόςον διαταχκοφν,
ςφμφωνα με τθν παρ.8 του άρκρου 157 του Ν. 4412/2016 για χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν, ιτοι
ζωσ τισ 28-04-2021.
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Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ, ψιφιςε
αρνθτικά.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΛΑΜΠΡΟ ΔΗΜΗΣΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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