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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 23 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 166526/1054
ΠΡΟ:

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

ΚΟΙΝ.:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 717/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 161446/2714/17-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 717/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του 3ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν και ςφναψθσ τθσ 1θσ
Σροποποίθςθσ Αρχικισ φμβαςθσ (1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ Εργαςιϊν) του ζργου: «ΤΝΣΗΡΗΗ
ΣΗ 48Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΤ: ΑΣΑΚΟ-ΜΤΣΙΚΑ, ΣΗ 32Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΤ: ΒΟΝΙΣΑ-ΠΑΛΑΙΡΟΜΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗ 31Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΤ: ΑΣΑΚΟ-ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ-ΒΕΛΛΑ», προχπολογιςμόσ:
4.000.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 501, κ.ε.:
2014ΕΠ50100000, ανάδοχοσ: Β. ΒΛΑΣΑΡΑ Α.Σ.Ε.», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 36/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 22θ Ιουνίου 2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 168586/1070/18-06-2021 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 – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - 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. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - 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 717/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ του 3ου
Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν και ςφναψθσ τθσ 1θσ Σροποποίθςθσ Αρχικισ φμβαςθσ (1θσ
υμπλθρωματικισ φμβαςθσ Εργαςιϊν) του ζργου: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ 48Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΤ:
ΑΣΑΚΟ-ΜΤΣΙΚΑ, ΣΗ 32Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΤ: ΒΟΝΙΣΑ-ΠΑΛΑΙΡΟ-ΜΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗ 31Η
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΤ: ΑΣΑΚΟ-ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ-ΒΕΛΛΑ», προχπολογιςμόσ: 4.000.000,00€ με Φ.Π.Α.,
χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχοσ: Β.
ΒΛΑΣΑΡΑ Α.Σ.Ε.».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 161446/2714/17-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. τισ διατάξεισ του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α’/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».
2. Σισ διατάξεισ του Π.∆. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Αϋ/27-12-2010) «Οργανιςµόσ τθσ Περιφζρειασ ∆υτικισ Ελλάδασ».
3. τθν Αρικμ. 248595/2712-2016( ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου , περί τροποποίθςθσ του «Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
4. τισ διατάξεισ του Π.∆. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και λοιπζσ
ςχετικζσ ρυκµίςεισ ςε κζµατα ζργων του Ν.3669/2008, μελετϊν και υπθρεςιϊν του Ν.33616/2005, όπωσ αυτοί
τροποποιικθκαν και ιςχφουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότθτοσ των Περιφερειϊν.
5. τθν Εγκφκλιο 6/17-4-2013 (Α∆Α: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΣ) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, µε τθν οποία παρζχονται οδθγίεσ για
τθν εφαρμογι των διατάξεων του Π.∆. 7/2013 ςε κζµατα ζργων , και ειδικότερα το άρκρο 3 παρ.β(γ) αυτισ ,
ςφμφωνα με τθν οποία θ Οικονομικι Επιτροπι εγκρίνει τθ ςφναψθ ςυμβάςεων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν .
6. Σθν αρικμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Τ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
7. Σθν αρικμ. 274705/3714/19-09-2019 (Α∆Α: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί
Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
8. Σθν αρίκμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν
μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ .
9. Tισ διατάξεισ του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και
ειδικότερα τo άρκρo 132, παρ.2 : Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ (άρκρο 72 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), τo
άρκρο 155 : Επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ και τo άρκρο 156 (παρ.1.α ,1.β και 2.) : Ειδικά κζματα
τροποποιιςεων ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ. Αυξομειϊςεισ εργαςιϊν - Νζεσ εργαςίεσ.
10. Σθν κατευκυντιρια οδθγία 22(ΑΔΑ:7ΜΤΣΟΞΣΒ-ΗΓΗ) τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ : “Σροποποίθςθ των ςυμβάςεων κατά τθ
διάρκειά τουσ ” και ειδικότερα το κεφάλαιο ΛΛΛ: ΟΛ ΕΠΛΣΡΕΠΣΕ ΣΡΟΠΟΠΟΛΘΕΛ ΣΘ ΤΜΒΑΘ , περίπτωςθ Σ αυτισ:
ΟΛ ΘΟΝΟ ΑΞΛΑ ΣΡΟΠΟΠΟΛΘΕΛ .
11. Σθν εγκφκλιο 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΚΞ-7ΦΔ) του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν: ςυμβάςεισ ιςςονοσ
ςθμαςίασ.
12. Σθν υπ’ αρίκμ: 110417/1617/09-07-2019 (ΑΔΑ:ΩΛΛ37Λ6-ΗΚΒ) απόφαςθ τθσ Δ.Σ.Ε/ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ με τθν
οποία εγκρίκθκε θ μελζτθ του ζργου.
13. Σο από 06-08-2020 αρίκμ. πρωτ. 90659/1519/06-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΑΕ7Λ6-Τ66, ΑΔΑΜ : 20SYMV007157273 2020 08-07) εργολαβικό ςυμφωνθτικό , ςυνολικισ δαπάνθσ 1.438.293,87€ (με ΦΠΑ) ,που υπογράφτθκε μεταξφ του
περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ ΝΕΚΣΑΡΛΟΤ ΦΑΡΜΑΚΘ και τθσ αναδόχου εργολθπτικισ επιχείρθςθσ Β. ΒΛΑΣΑΡΑ
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ΑΣΕ , και ζγινε θ ζναρξθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ μελζτθσ, με ςυμβατικι προκεςμία περαίωςθσ τουσ δϊδεκα(12)
μινεσ.
14. Σο με αρικ. Πρωτ. 12749/22-10-2020 ( α.π. ειςερχ.2781574958/23-10-2020) ζγγραφο του Διμου Ακτίου- Βόνιτςασ
με το οποίο μασ γνωρίςτθκαν οι βλάβεσ που υπζςτθ ο δρόμοσ Πογωνιά – τενό- Παλιά Πλαγιά , ςυνεπεία του Κυκλϊνα
«ΛΑΝΟ» και ότι θ Δθμοτικι Ενότθτα Παλαίρου ζχει κθρυχτεί, με τθν αρ.7421/03-10-2020 απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Πολιτικισ Προςταςίασ, ςε ζκτακτθ ανάγκθ.
15. Σο α.π. ΠΔΕ/ΔΠΠ/ 1408/18/05-01-2021 ζγγραφο του ΣΜΘΜΑΣΟ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΠΡΟΣΑΛΑ Π.Ε.
ΑΛΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΛΑ , με το οποίο ,ςε ςυνζχεια των ζντονων καιρικϊν φαινομζνων που ζπλθξαν περιοχζσ τθσ Π.Ε.
Αιτωλ/νίασ ςτισ 04-01-2021 , αιτικθκε τθν ςυγκρότθςθ άμεςα ςυνεργείου από υπαλλιλουσ τθσ υπθρεςίασ μασ ,
προκειμζνου να μεταβοφν ςτθν περιοχι του Διμου Ακτίου-Βόνιτςασ και να διενεργιςουν άμεςο οπτικό ζλεγχο
υποδομϊν και τεχνικϊν ζργων αρμοδιότθτασ μασ , για τθν διαπίςτωςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν και να προβοφν ςε
εκτίμθςθ του δυναμικοφ και των μζςων που απαιτοφνται για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ τουσ .
16. Σο γεγονόσ ότι ςτισ 26-01-2021 κακοκαιρία ζπλθξε το ςφνολο τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ και δθμιοφργθςε επί
πλζον βλάβεσ ςτο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
17. Σο γεγονόσ ότι ςτισ 13-02-2021 κακοκαιρία με κωδικό όνομα «ΜΙΔΕΛΑ» ζπλθξε το ςφνολο τθσ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ και δθμιοφργθςε εκτεταμζνεσ βλάβεσ ςτο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
18. Σθν από 22-04-2021 (α.π. ειςερχ. 105000/1966) αναφορά - ζκκεςθ αυτοψίασ με τθν οποία ο επιβλζποντασ
μθχανικόσ του ζργου διαπιςτϊνει τισ παρακάτω βλάβεσ ςε δφο τμιματα τθσ Νο 32 Επαρχικισ Οδοφ : «Βόνιτςα −
Πάλαιροσ – Κανδφλα, με διακλάδωςθ προσ Πογωνιά − Πλαγιά − Περατιά μζχρι Εκνικι Οδό Βόνιτςασ – Λευκάδασ»: α)
το τμιμα Πογωνιά – τενό, ζμφραξθ τθσ χωμάτινθσ τάφρου απορροισ όμβριων υδάτων ,ςε μικοσ 1,00χλμ.,
απόφραξθ ςωλθνωτϊν οχετϊν, μεγάλεσ διαφορικζσ κακιηιςεισ και μεγάλεσ ρθγματϊςεισ του οδοςτρϊματοσ
,τμθματικά και ςε ςυνολικό μικοσ 1,50 χιλιομζτρου. β) το τμιμα Πλαγιά − Περατιά, ζμφραξθ τθσ χωμάτινθσ τάφρου
απορροισ όμβριων υδάτων ςε μικοσ 2,50χλμ, μερικι απόφραξθ ςωλθνωτϊν οχετϊν, διαφορικζσ κακιηιςεισ
ρθγματϊςεισ του οδοςτρϊματοσ τμθματικά ςε ςυνολικό μικοσ 2,50 χιλιομζτρων. Με το δεδομζνο δε ότι , διεξάγεται
αναγκαςτικά και θ κίνθςθ οχθμάτων , ελλείψει εναλλακτικισ διαδρομισ , επιςιμανε τθν ανάγκθ άμεςθσ εκτζλεςθσ
των εργαςιϊν αποκατάςταςθσ και λόγω του κατεπείγοντοσ του κζματοσ ζκρινε απαραίτθτο όπωσ, θ καταςκευι τουσ
γίνει με τθν διαδικαςία τoυ άρκρου 155 του Ν.4412/2016 : «Επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ» και
αυτζσ να ςυμπεριλθφκοφν ςε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν, που κα περιλαμβάνει υμπλθρωματικι φμβαςθ .
Σο φψοσ των επειγουςϊν και απρόβλεπτων πρόςκετων εργαςιϊν, από τθν προςμζτρθςθ που ζκανε, ανζρχεται ςε
208.552,61€ (με ΦΠΑ) , ιτοι ποςοςτό 14,50 % τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ με ΦΠΑ (208.552,61€ / 1.438.293,87€ Χ
100%= 14,50%).
19. Σθν υπ’. αρ. 115583/2086/06-05-2021 Ειςιγθςθ τθσ Διευκφνουςασ του ζργου Τπθρεςίασ ,προσ τθν Προϊςταμζνθ
Αρχι κακϊσ και τθν τεχνικι ζκκεςθ που τθν ςυνοδεφει , για τθν εκτζλεςθ επειγόντων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν,
ποςοφ 208.552,61€ (με ΦΠΑ) ,ποςοςτοφ 14,50% ,πλζον τθσ Αρχικισ ςφμβαςθσ, ωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν
ςυνθμμζνθ τεχνικι περιγραφι και ςφμφωνα με άρκρο 155 του Ν.4412/2016 : “Επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ
πρόςκετεσ εργαςίεσ” ,ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 132 του ίδιου νόμου.
20. Σθν υπ’. αρ. 105000/1966/07-05/2021 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Εκτζλεςθσ Επειγουςϊν υμπλθρωματικϊν Εργαςιϊν
τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ ,ποςοφ 208.552,61€ (με ΦΠΑ) ,ποςοςτοφ 14,50 % πλζον τθσ Αρχικισ φμβαςθσ για το ζργο
του κζματοσ.
21. Σθν υπ’.αρ. 124232/2201/13-05-2021 Ειδικι Εντολι Εκτζλεςθσ Επειγουςϊν υμπλθρωματικϊν Εργαςιϊν τθσ
Διευκφνουςασ του ζργου Τπθρεςίασ, ποςοφ 208.552,21€ (με ΦΠΑ) , με τθν οποία ο ανάδοχοσ καλζςτθκε να
εκτελζςει τισ ανωτζρω επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ.
22. Σο από 28-05-2020 ςχζδιο του 3ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν (Α.Π.Ε.), που ςυμπεριλαμβάνει τθν 1θ
υμπλθρωματικι φμβαςθ Εργαςιϊν(1θ ..Ε.) και το οποίο ςυνζταξε θ Διευκφνουςα του ζργου Τπθρεςία , ςε
αντιπαραβολι με τον ανάδοχο, ο οποίοσ το ζχει υπογράψει ανεπιφφλακτα
23. Σθν από 08-06-2021 (α.π.46/14-06-2021) κετικι γνωμοδότθςθ του Σεχνικοφ υμβουλίου Δθμοςίων Ζργων Π.Ε.
Αιτ/νίασ (πρακτικό Νο 12/ ςυνεδρίαςθ 03θ /2021)
ΣΟΛΧΕΛΑ ΕΡΓΟΤ
Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ Δθμοπράτθςθσ : 4.000.000,00 € με ΦΠΑ
Θμερομθνία Δθμοπράτθςθσ(μζςω ΕΘΔΘ) : 27-09-2019
Πθγι Χρθματοδότθςθσ
: (Πρ. Δθμ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΑΕΠ 501,τροπ.0, με Κ.Α.:
2014ΕΠ50100000
Ζκπτωςθ Δθμοπραςίασ (μζςθ)
: 64,04%
Ποςό ςυμφωνθτικοφ / θμερομθνία : 1.438.293,87€ με ΦΠΑ / 06-08-2020(αρ. πρωτ. 90659/1519 (ΑΔΑ: ΩΞΑΕ7Λ6Τ66, ΑΔΑΜ : 20SYMV007157273 2020 -08-07)
1οσ Α.Π.Ε. : ποςό/ απόφαςθ : 1.438.293,87€ με ΦΠΑ/ αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΣΕΠΕΑΛΣ/250556/4391/30-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΗΝΓ7Λ6-ΑΒΚ)
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2οσ Α.Π.Ε. : ποςό/ απόφαςθ : 1.438.293,87€ με ΦΠΑ/ αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΣΕΠΕΑΛΣ/60673/1192/08-03-2021 (ΑΔΑ:
Ω5ΒΞ7Λ6-ΓΩΦ)
3οσ Α.Π.Ε. και 1θ ..: ςυνολικό ποςό/ απόφαςθ : 1.646.846,48€ με ΦΠΑ / προσ ζγκριςθ
ασ ςτζλνουμε ςυνθμμζνα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν, που περιλαμβάνει τθν 1θ Σροποποίθςθ
αρχικισ φμβαςθσ ( 1θ υμπλθρωματικι φμβαςθ Εργαςιϊν ) του ζργου του κζματοσ κακϊσ και τθν ςχετικι
κετικι γνωμοδότθςθ του Σεχνικοφ υμβουλίου Δθμοςίων Ζργων ΠΕ Αιτ/νίασ και ςασ γνωρίηουμε ότι:
● Ο 3οσ Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ Εργαςιϊν είναι ςε ιςοηφγιο με τθν αρχικι ςφμβαςθ και τον ιδθ εγκεκριμζνο
2ο Α.Π.Ε., και θ δαπάνθ των νζων εργαςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, καλφπτεται από τθ διάκεςθ του κονδυλίου
των απροβλζπτων δαπανϊν αυτισ,
Θ ςυνολικι δαπάνθ των εργαςιϊν του 3ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν ανζρχεται ςτο ποςόν των
1.438.293,87€ μαηί με το Φ.Π.Α .
● Θ 1θ Σροποποίθςθ αρχικισ ςφμβαςθσ (1θ υμπλθρωματικι φμβαςθ Εργαςιϊν) ςυντάχκθκε για να
ςυμπεριλάβει τθν εκτζλεςθ των απαιτοφμενων επειγουςϊν και απρόβλεπτων πρόςκετων εργαςιϊν
αποκατάςταςθσ των βλαβϊν που παρουςιάςτθκαν ςτο ζργο . Οι βλάβεσ δεν ιταν δυνατόν να προβλεφτοφν
ςτθν αρχικι μελζτθ, κακόςον παρουςιάςτθκαν μετά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ του ζργου του κζματοσ. Για
αποκατάςταςθ τουσ και τθν τεχνικϊσ άρτια και εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ του ζργου , απαιτικθκε θ εκτζλεςθ
πρόςκετων εργαςιϊν οι οποίεσ , κατά τθν προμζτρθςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ , ιταν πολλαπλάςιεσ των
υπαρχουςϊν τθσ φμβαςθσ τθσ Εργολαβίασ.
Θ ςυνολικι δαπάνθ των εργαςιϊν τθσ 1θσ ..Ε. ανζρχεται ςτο ποςόν των 208.552,61€ μαηί με το Φ.Π.Α
(168.187,59€ για εργαςίεσ + 40.365,02€ για Φ.Π.Α),δαπάνθ που αντιςτοιχεί ςε υπζρβαςθ κατά 14,50% τθσ

αρχικισ ςφμβαςθσ.
Οι ανωτζρω ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ τθσ 1θσ Σροποποίθςθσ αρχικισ ςφμβαςθσ (1θσ υμπλθρωματικι
φμβαςθ Εργαςιϊν) αποτελοφν, ςφμφωνα με τo άρκρo 132 ,παρ. 2. του Ν.4412/2016, το κεφάλαιο ΛΛΛ περίπτωςθ
Σ. τθσ κατευκυντιριασ οδθγίασ 22(ΑΔΑ:7ΜΤΣΟΞΣΒ-ΗΓΗ) τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ και τθν εγκφκλιο 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΚΞ7ΦΔ) του Τπουργείου Τποδομϊν 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 3ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν , που περιλαμβάνει τθν 1θ Σροποποίθςθ
αρχικισ φμβαςθσ ( 1θ υμπλθρωματικι φμβαςθ Εργαςιϊν ), ανζρχεται ςτο ποςό των 1.646.846,48€ με Φ.Π.Α.,
δθλαδι παρουςιάηει υπζρβαςθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ κατά 208.552,61€ με Φ.Π.Α., ιτοι ποςοςτό 14,50% .
Θ ανωτζρω υπζρβαςθ καλφπτεται από τον προχπολογιςμό του ζργου, το οποίο χρθματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ΑΕΠ 501,τροπ.0 ,με ενάρικμο:
2014ΕΠ50100000 (ςχετικό 3).
Μετά τα ανωτζρω ειςθγοφμαςτε τθν ζγκριςθ :
Α) του 3ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν, που περιλαμβάνει τθν 1θ Σροποποίθςθ αρχικισ ςφμβαςθσ ( 1θ
υμπλθρωματικι φμβαςθ Εργαςιϊν) ,ςυνολικισ δαπάνθσ: 1.646.846,48€ με ΦΠΑ, δθλαδι παρουςιάηει
υπζρβαςθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ κατά 208.552,61€ με Φ.Π.Α., ιτοι ποςοςτό 14,79% , του ζργου: «ΤΝΣΘΡΘΘ
ΣΘ 48Θ ΕΠΑΡΧΛΑΚΘ ΟΔΟΤ: ΑΣΑΚΟ-ΜΤΣΛΚΑ ,ΣΘ 32Θ ΕΠΑΡΧΛΑΚΘ ΟΔΟΤ:ΒΟΝΛΣΑ-ΠΑΛΑΛΡΟ-ΜΤΣΛΚΑ
ΚΑΛ ΣΘ 31Θ ΕΠΑΡΧΛΑΚΘ ΟΔΟΤ: ΑΣΑΚΟ-ΒΑΛΛΟΠΟΤΛΟ-ΒΕΛΛΑ», αναδόχου: «Β. ΒΛΑΣΑΡΑ Α.Σ.Ε.».
Β) ςφναψθσ τθσ 1θσ Σροποποίθςθσ αρχικισ ςφμβαςθσ (1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ) του ζργου: «ΤΝΣΘΡΘΘ
ΣΘ 48Θ ΕΠΑΡΧΛΑΚΘ ΟΔΟΤ: ΑΣΑΚΟ-ΜΤΣΛΚΑ ,ΣΘ 32Θ ΕΠΑΡΧΛΑΚΘ ΟΔΟΤ:ΒΟΝΛΣΑ-ΠΑΛΑΛΡΟ-ΜΤΣΛΚΑ
ΚΑΛ ΣΘ 31Θ ΕΠΑΡΧΛΑΚΘ ΟΔΟΤ: ΑΣΑΚΟ-ΒΑΛΛΟΠΟΤΛΟ-ΒΕΛΛΑ», ποςοφ: 208.552,61€ με Φ.Π.Α ,με τον
ανάδοχο του ζργου: «Β. ΒΛΑΣΑΡΑ Α.Σ.Ε.»

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο - Αντιπεριφερειάρχθ
Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
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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’/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 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».
 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.
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 161446/2714/17-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν, που περιλαμβάνει τθν 1θ Σροποποίθςθ αρχικισ
ςφμβαςθσ (1θ υμπλθρωματικι φμβαςθ Εργαςιϊν) του ζργου: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ 48Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΤ: ΑΣΑΚΟ-ΜΤΣΙΚΑ, ΣΗ 32Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΤ: ΒΟΝΙΣΑ-ΠΑΛΑΙΡΟ-ΜΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗ 31Η
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΤ: ΑΣΑΚΟ-ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ-ΒΕΛΛΑ», προχπολογιςμόσ: 4.000.000,00€ με Φ.Π.Α.,
χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχοσ: Β.
ΒΛΑΣΑΡΑ Α.Σ.Ε., ςυνολικισ δαπάνθσ: 1.646.846,48€ με Φ.Π.Α., δθλαδι παρουςιάηει υπζρβαςθ τθσ
αρχικισ ςφμβαςθσ κατά 208.552,61€ με Φ.Π.Α., ιτοι ποςοςτό 14,79%.

Β) Εγκρίνει τθ ςφναψθ τθσ 1θσ Σροποποίθςθσ Αρχικισ φμβαςθσ (1θ υμπλθρωματικι φμβαςθ
Εργαςιϊν) του ωσ άνω ζργου, ποςοφ: 208.552,61€ με Φ.Π.Α., με τον ανάδοχο του ζργου: «Β.
ΒΛΑΣΑΡΑ Α.Σ.Ε.».

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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