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ΑΔΑ: 6ΓΛΠ7Λ6-ΔΘΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 13 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 190759/1220

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 850/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 167224/3707/08-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 850/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 6θσ παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου: «υντιρθςθ οδικοφ άξονα
Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κζντρο Καλαβρφτων», προχπολογιςμόσ: 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.,
χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ ΑΕΠ001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100008, ανάδοχοσ:
ΑΞΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΣΕ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 41/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Ιουλίου 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.: 191218/1229/08-07-2021 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.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - 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.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ – 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. Απόφαςθσ 850/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 2ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ 6θσ
παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου: «υντιρθςθ οδικοφ άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κζντρο
Καλαβρφτων», προχπολογιςμόσ: 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων/ ΑΕΠ001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100008, ανάδοχοσ: ΑΞΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΣΕ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 167224/3707/08-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
Σασ διαβιβάηουμε (α) τθν αίτθςθ τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ αναδόχου του ζργου
«Συντιρθςθ οδικοφ άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κζντρο Καλαβρφτων» με κζμα «Χρονικι παράταςθ και
διακοπι εργαςιϊν» με τθν οποία αιτείται διακοπι εργαςιϊν λόγω τθσ χειμερινισ περιόδου και παράταςθ
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν, χωρίσ να αναφζρει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ηθτά παράταςθ και χωρίσ να
προςδιορίηει τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου και
(β) τθν Ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου Συγκοινωνιακϊν Ζργων και λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ τουΝ.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τον Ν.4555/19.07.2018
(ΦΕΚ 133/19.07.2018)«Πρόγραμμα Κλειςκζνθσ».
2. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα147, 148 & 161.
3. Τθν αίτθςθ του αναδόχου.
4. Τα ςτοιχεία του ζργου :
Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ Δθμοπράτθςθσ
:1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α
Πθγι Χρθματοδότθςθσ/κωδικόσ
: ΣΑΕΠ 001/2018ΕΠ50100008
Ποςό ςυμφωνθτικοφ/θμερομθνία
: 698.428,04€ /26.08.2019
Συμβατικι προκεςμία περαιϊςεωσ
: 26.02.2020
θ
1 Παράταςθ προκεςμίασ
: 26.6.2020
2θ Παράταςθ προκεςμίασ
: 26.9.2020
3θ Παράταςθ προκεςμίασ
: 26.11.2020
Ποςοςτό υλοποίθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου
: 50%
Ποςοςτό απορρόφθςθσ οικονομικοφ αντικειμζνου : 47,97%
5. Προτεινόμενθ παράταςθ προκεςμίασ
: 31.08.2021
6. Τον 2ο ΑΠΕ ο οποίοσ βρίςκεται ςε φάςθ ζγκριςθσ, με τον οποίο αναπροςαρμόηονται οι ποςότθτεσ των προσ
εκτζλεςθ εργαςιϊν μετά από ςυνεννόθςθ με το χιονοδρομικό κζντρο Καλαβρφτων για τθν βελτιςτοποίθςθ του
ζργου.
7. Το γεγονόσ ότι κατά μεγάλο χρονικό διάςτθμα δεν ιταν δυνατι θ καταςκευι των απαιτοφμενων αςφαλτικϊν
εργαςιϊν και των ςκυροδεμάτων, λόγω των χαμθλϊν κερμοκραςιϊν που επικρατοφν ςτθν περιοχι μζχρι τζλοσ
Μαΐου, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο ανάδοχοσ ςτθν αίτθςι του.
τθν ζγκριςθ 6 θσ παράταςθσ προκεςμίασ θ οποία είναι προσ το ςυμφζρον του ζργου, για δφο μινεσ μζχρι 31 08-2021, επειδι θ αδυναμία ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν δεν οφείλεται ςε αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του
αναδόχου, κακϊσ δεν μποροφςαν να ολοκλθρωκοφν οι υπολειπόμενεσ εργαςίεσ ςτθν περιοχι του ζργου
λόγω των ιδιαίτερα χαμθλϊν κερμοκραςιϊν που επικρατοφςαν μζχρι τζλοσ Μαΐου και λόγω του γεγονότοσ
ότι για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κωρονοϊοφ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα είχαν κλείςει αρκετζσ
μονάδεσ παραγωγισ ςκυροδζματοσ ςτθν περιοχι με ςυνζπεια να μθν μποροφν να εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ
των τεχνικϊν ζργων.
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Η ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου Συγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ αρμόδιασ Δ/νςθ ζχει ωσ εξισ:

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο – Αντιπεριφερειάρχθ
Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., ςτον κ. Καραβίδα Δθμιτριο - Γενικό Διευκυντι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν τθσ Π.Δ.Ε. και ςτον κ. Φλωράτο
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Παναγιϊτθ – Προϊςτάμενο του τμιματοσ υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε.
Αχαΐασ 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’/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.
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 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.: 167224/3707/08-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν 6θ παράταςθ προκεςμίασ του ζργου: «υντιρθςθ οδικοφ άξονα Καλάβρυτα –
Χιονοδρομικό κζντρο Καλαβρφτων», προχπολογιςμοφ 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ:
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ ΑΕΠ001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100008, ανάδοχοσ: ΑΞΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΕ
ΑΣΕ, θ οποία είναι προσ το ςυμφζρον του ζργου, για δφο μινεσ μζχρι 31-08-2021, επειδι θ
αδυναμία ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν δεν οφείλεται ςε αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του αναδόχου,
κακϊσ δεν μποροφςαν να ολοκλθρωκοφν οι υπολειπόμενεσ εργαςίεσ ςτθν περιοχι του ζργου λόγω
των ιδιαίτερα χαμθλϊν κερμοκραςιϊν που επικρατοφςαν μζχρι τζλοσ Μαΐου και λόγω του
γεγονότοσ ότι για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κωρονοϊοφ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα είχαν
κλείςει αρκετζσ μονάδεσ παραγωγισ ςκυροδζματοσ ςτθν περιοχι με ςυνζπεια να μθν μποροφν να
εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ των τεχνικϊν ζργων.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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