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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 01 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 141103/883

ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 624/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 113784/2972/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν &
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 624/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 2θσ παράταςθσ προκεςμίασ περαίωςθσ εργαςιϊν του ζργου:
«ΕΠΙΚΕΤΗ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΦΡΑΓΜΑΣΟ
ΠΗΝΕΙΟΤ Π.Ε. ΗΛΕΙΑ», προχπολογιςμόσ μελζτθσ: 2.749.272,01€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ:
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων / ΑΕ072 & ΑΕΠ001, κ.ε.: 2016Ε07200001 & 2017ΕΠ00100004,
ανάδοχοσ: «ΟΡ.ΚΑ. Α.Σ.Ε.Ε.»», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 62ΦΕ7Λ6-ΚΛΙ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 31θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 141588/895/27-05-2021 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 - τακτικό μζλοσ 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.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Χαροκόποσ Αντϊνιοσ- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. 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 Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 624/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 12ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ 2θσ
παράταςθσ προκεςμίασ περαίωςθσ εργαςιϊν του ζργου: «ΕΠΙΚΕΤΗ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΦΡΑΓΜΑΣΟ ΠΗΝΕΙΟΤ Π.Ε. ΗΛΕΙΑ», προχπολογιςμόσ
μελζτθσ: 2.749.272,01€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων / ΑΕ072 &
ΑΕΠ001, κ.ε.: 2016Ε07200001 & 2017ΕΠ00100004, ανάδοχοσ: «ΟΡ.ΚΑ. Α.Σ.Ε.Ε.»».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 113784/2972/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν & Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ, θ οποία αναφζρει
αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 « Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ » ( φεκ 87/Σα . Α/7-6-2010 ) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε
και ιςχφει .
2. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν.
3. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν», του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…»,
αντικαταςτάκθκε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
4. Με τθν υπ’ αρικ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ τθσ 2ασ Ιουνίου
2019, με τθν οποία ανακθρφχτθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ, κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133Α’/19.7.2018). Με το από 29.9.2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ
νζα Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Με τθν υπ’ αρικ.258207/3469/3.9.2019
(ΦΕΚ.706τ.ΤΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςθ του ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ, όριςε τουσ Αντιπεριφερειάρχεσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
5. Με τθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3 του
Ν.3852/2010)». Με τθν υπ’ αρικ.274705/3714/19.9.2019 απόφαςθ του, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ
όριςε τον Πρόεδρο και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
6. Σισ Α) Σθν υπϋαρ. 88897/18-5-2018 απόφαςθ του ςυντονιςτι 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 υπϋαρ. 248595/2712/2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου , Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ4309
Βϋ/30-12-2016 ) . Β) Σθν υπ αρ.165633/8-8-2017 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ 2953/βϋ/29-8-2017 ) με τθν οποία τροποποιείτε θ υπϋαρ. 248595/27-122016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-122016.
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7. Σθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
8. Σα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου «ΕΠΙΚΕΤΘ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΦΡΑΓΜΑΣΟ ΠΘΝΕΙΟΤ Π.Ε. ΘΛΕΙΑ»
9. Σθν με αρικ. πρωτ. 267683/7381/04-0-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003658007 2018-09-07) υπογραφείςα φμβαςθ.
10.Σθν με αρικμ. πρωτ. 288468/7875/28-9-2018 (ΑΔΑ : Ω52Ω7Λ6-Ρ9Μ) απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων
περί ζγκριςθσ χρονοδιαγράμματοσ του ζργου του κζματοσ.
11.Σθν με αρικμ. πρωτ. 206176/5124/16-07-2019 (ΑΔΑ : ΩΒ7Π7Λ6-Ω0Π) απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων
περί «Αποδοχισ Ειδικισ Διλωςθσ Διακοπισ Εργαςιϊν» του ζργου του κζματοσ.
12.Σθν υπϋαρικμ. 105082/2437/18-05-2020 (ΑΔΑ: 97ΗΨ7Λ6-Ψ0) απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Δ.Ε.,
περί άρςθσ διακοπισ εργαςιϊν του ζργου του κζματοσ.
13.Σθν υπϋαρικμ. 795/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Π.Δ.Ε. περί ζγκριςθσ 1θσ παράταςθσ του ζργου
του κζματοσ.
14.Σο αρικ. πρωτ. 113784/2972/29-04-2021 ζγγραφο με το οποίο θ ανάδοχοσ εταιρεία «ΟΡ.ΚΑ. Α.Σ.Ε.Ε.» αιτείται
παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του ζργου.
ΙΣΟΡΙΚΟ
 Θ ςφμβαςθ του ζργου του κζματοσ υπογράφθκε μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τθσ αναδόχου
εταιρείασ ΟΡ.ΚΑ., ςτισ 4-9-2018.
 τισ 16/01/2019 υποβλικθκε ο 1οσ λογαριαςμόσ - πιςτοποίθςθ εργαςιϊν ποςοφ 11.363,42€ με ΦΠΑ για
ζλεγχο και εγκρίκθκε αρμοδίωσ τθν 27/02/2019.
 Σθν 05/07/2019 επιδόκθκε αρμοδίωσ θ με αρ. πρωτ. 202628/5017 «ειδικι διλωςθ περί διακοπισ εργαςιϊν»
λόγω μθ εξόφλθςθσ από το Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν Γ.Γ.Τ./Γ.Δ.Τ.Κ.Τ (Ποςοςτό 61,83%) του
πιςτοποιθμζνου δια του 1ου Λογαριαςμοφ – Πιςτοποίθςθσ εργαςιϊν ποςοφ.
 Σθν 16/07/2019 εκδόκθκε θ υπϋαρικμ. 206176/5124 (ΑΔΑ: ΩΒ7Π7Λ6-Ω0Π) απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν
Ζργων Π.Δ.Ε., περί αποδοχισ ειδικισ διλωςθσ διακοπισ εργαςιϊν του ζργου του κζματοσ.
 Σθν 18/05/2020 εκδόκθκε θ υπϋαρικμ. 105082/2437 (ΑΔΑ: 97ΗΨ7Λ6-Ψ0) απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν
Ζργων Π.Δ.Ε., περί άρςθσ διακοπισ εργαςιϊν του ζργου του κζματοσ μετά τθν πλθρωμι του 1ου λογαριαςμοφ.
 Σθν 3/08/2020 εγκρίκθκε θ 1θ παράταςθ προκεςμίασ περαίωςθσ εργαςιϊν του ζργου με τθν υπϋαρικμ.
795/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Π.Δ.Ε., ζωσ τθν 31 Μαΐου 2021.
Λόγω των παρακάτω ςυνκθκϊν :
1) τθν ιδιαίτερθ φφςθ του ίδιου του ζργου κακϊσ εκτόσ από τθν άρδευςθ εξυπθρετεί και τθν φδρευςθ τθσ
Αμαλιάδασ και κάποιων γειτονικϊν τθσ πόλεων. Εξαιτίασ αυτοφ είναι εξαιρετικά δφςκολθ θ διακοπι τθσ ροισ
νεροφ που είναι απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ των πλζον ςοβαρϊν επεμβάςεων ςτισ εγκαταςτάςεισ του
ταμιευτιρα. Μόλισ ςτισ αρχζσ του χρόνου επετεφχκθ διακοπι ροισ για κάποιο λογικό διάςτθμα και
πραγματοποιικθκε επιςκευι με επιτυχία τθσ τερματικισ βαλβίδασ ελζγχου ροισ.
2) Σο γεγονόσ ότι για να προςδιοριςτεί ο τρόποσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων του ταμιευτιρα, από τον οποίο
εξαρτάται θ λειτουργία και ο τρόποσ επιςκευισ του όποιου δομιματοσ ι μθχανιματοσ του ταμιευτιρα, ζπρεπε
να μελετθκεί με τθν ακρίβεια των μακθματικϊν μοντζλων και υπολογιςμϊν οι επιπτϊςεισ τθσ κάκε κίνθςθσ μασ
πριν προβοφμε ςε αυτι. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα ιταν θ αδυναμία ανάςυρςθσ του κατακόρυφου
ροχφράκτθ κατά τουσ πρϊτουσ ελζγχουσ, λόγω υπερβάλλουςασ διαφορικισ πίεςθσ, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
οποίασ χρειάςτθκε να καταςκευαςτεί εφεδρικό bypass εξιςορρόπθςθσ τθσ πίεςθσ. Κάτι για το οποίο θ μελζτθ δεν
μασ προετοίμαςε. Αν δεν είχαμε αφιερϊςει το χρόνο για τουσ υπολογιςμοφσ αυτοφσ και βιαηόμαςταν να
χειριςτοφμε τον ροχφάκτθ , χωρίσ τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και χωρίσ το εφεδρικό bypass, ο ροχφράκτθσ κα
ζμενε κλειςτόσ υπο το βάροσ τθσ διαφορικισ πίεςθσ με ότι αυτό κα ςιμαινε τόςο για τισ ανάγκεσ άρδευςθσ όςο
και φδρευςθσ.
3) τθν εμπράγματθ δυςκολία που προζκυψε ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ και τθσ
κοινωνικισ ηωισ εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ που προκαλεί τθ νόςο COVID19 και τουσ κλειςτοφσ χϊρουσ εργαςιϊν
όπωσ οι εγκαταςτάςεισ του πφργου υδρολθψίασ.
4) τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που ζχουν και αυτζσ τθν δικι τουσ ςυμμετοχι ςτθν κακυςτζρθςθ των εργαςιϊν, ιτοι
αυξομείωςθ υδάτων, ιςχυροί άνεμοι ςτον χϊρο εργαςιϊν ςυντιρθςθσ του πφργου υδρολθψίασ και κίνδυνοι από
τισ προκφπτουςεσ υδροςτατικζσ πιζςεισ τθσ λίμνθσ.
5) Κατά τθν πρόςφατθ αυτοψία-επικεϊρθςθ του εςωτερικοφ του αγωγοφ προςαγωγισ, διαπιςτϊκθκε ότι ζχει
φκορζσ ςε όλο του το μικοσ λόγω τθσ μακροχρόνιασ-χωρίσ καμία ςυντιρθςθ- λειτουργίασ ενϊ ςε μικρι
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απόςταςθ από τον κατακόρυφο ροχφράκτθ και ςτο ςθμείο τθσ πρϊτθσ κατάντθ του ροχφράκτθ φλαντηωτισ
ςφνδεςθσ παρουςιάηει ςθμαντικι διαρροι οφειλόμενθ ςε τοπικι ατζλεια τθσ φλαντηωτισ ςφνδεςθσ. Φρονοφμε
ότι οι φκορζσ πρζπει να επιςκευαςτοφν, αλλά και θ διαρροι πρζπει να επιςκευαςτεί για να επιτευχκεί θ
αςφαλισ λειτουργία του αγωγοφ. Σαυτόχρονα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν οι διαρροζσ που εμφανίηονται ςτθν
αριςτερι πλευρά κατάντθ του ροχφράκτθ και που οφείλονται κατά ζνα μζροσ ςτα τοιχϊματα του πφργου
υδρολθψίασ που ζχουν ρθγματϊςεισ και κατά ζνα άλλο μζροσ ςτο χαλφβδινο κάςωμα-οδθγό ολίςκθςθσ- του
κατακόρυφου ροχφράκτθ. Οι εργαςίεσ επιςκευισ κα υλοποιθκοφν ςε ςυνάρτθςθ με τθν αρδευτικι περίοδο.
Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ
Ειςθγοφμαςτε
Σθν ζγκριςθ παράταςθσ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου («με ανακεϊρθςθ»), τθσ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ
του ζργου, ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2021 .

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Καραγιάννθ Χριςτο – Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Ζργων 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 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’/29-82017) 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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 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.: 113784/2972/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν & Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν 2θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ περαίωςθσ εργαςιϊν του ζργου: «ΕΠΙΚΕΤΗ –
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΦΡΑΓΜΑΣΟ ΠΗΝΕΙΟΤ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑ», προχπολογιςμοφ μελζτθσ 2.749.272,01€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων / ΑΕ072 & ΑΕΠ001, κ.ε.: 2016Ε07200001 & 2017ΕΠ00100004, ανάδοχοσ: «ΟΡ.ΚΑ.
Α.Σ.Ε.Ε.», ζωσ 31/12/2021, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου (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
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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