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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτρα 06 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 271851/1732
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. –
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1194/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 237873/3948/29-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών
και Έργων της Π.Δ.Ε. -

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα

Συγκοινωνιακών Έργων.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1194/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση,
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΧΑΝΙ-ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€
(με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000,
ανάδοχος: ΟΔΟΣ ΑΤΕ», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 57/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε
τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr),
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
273284/1747/30-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε
όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του
συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

3.

Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

4.

Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

5.

Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος
της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσουγκράκης Νικόλαος.
Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της
Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 1194/2021
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 2ης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΧΑΝΙ-ΜΠΑΓΙΑΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση:
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: ΟΔΟΣ ΑΤΕ».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 237873/3948/29-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων
της Π.Δ.Ε. - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων,
η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016( ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 88897/18-05-2018(ΦΕΚ
2070/Β/07-06-2018) και 165633/08-082017 (ΦΕΚ 2953/Β/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως
αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητος των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (Α∆Α: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία παρέχονται οδηγίες
για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.∆. 7/2013 σε θέµατα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών
του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητος των
Περιφερειών.
6. Την αριθμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την αριθμ. 274705/3714/19-09-2019 (Α∆Α: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την αρίθμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών
μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους.
9. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών)
και ειδικότερα το άρθρο 147.
10.Την με αρ.πρωτ.36716/29-03-2021 (ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛΡ-ΛΞΦ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ,με την οποία τροποποιήθηκε η Σ.Α. ΕΠ501 σε Σ.Α. ΕΠ501 ΤΡΟΠ.0 και εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. 2021
το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013)» ,συνολικού προϋπολογισμού
39.225.354,01€, με κωδικό Κ.Α:2014ΕΠ50100000 , στο οποίο το έργο του θέματος περιλαμβάνεται ως 38Ο
Υποέργο.
11.Την από 09-03-2020 αρίθμ. πρωτ. 4174/37/11-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΤΟ7Λ6-Μ94, ΑΔΑΜ : 20SYMV006416967
2020-03-11) αρχική σύμβαση ποσού : 1.406.908,81 € (με Φ.Π.Α. ), με ημερομηνία περαίωσης την 09-03-2021.
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12.Την αρ. 323/2021 ( α.π. 68289/433/23-03-2021 / ΑΔΑ: 9Γ6Δ7Λ6-ΙΓΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του
έργου του θέματος κατά τέσσερεις (4) μήνες , μέχρι τις 09-07-2021.
13.Την υπ’ αρίθμ:445/2021 (αρ. πρωτ. 96254/626 /20-04-2021, ΑΔΑ: ΨΘΨΖ7Λ6-4ΛΦ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών,
που περιλαμβάνει την 1η Τροποποίηση της Αρχικής σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών),
συνολικής δαπάνης: 1.610.910,58€ με Φ.Π.Α. και η σύναψη της 1ης Τροποποίησης της Αρχικής σύμβασης (1η
Συμπληρωματική Σύμβαση) ποσού 204.001,77€ με Φ.Π.Α.
14.Την από 30-06-2021 αρίθμ. πρωτ. 4174/37/11-03-202 (ΑΔΑ: 6ΘΤΒ7Λ6-ΠΙ5, ΑΔΑΜ : 21SYMV008847023 202107-01) (1η Συμπληρωματική Σύμβαση) ποσού : 204.001,77€ (με Φ.Π.Α. ), με ημερομηνία περαίωσης την 30-092021.
15.Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο τόσο της Αρχικής Σύμβασης όσο και της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης
του έργου έχει ολοκληρωθεί.
16.Την με α.π. 749/28-01-2021(ΑΔΑ: Ω2Η146ΜΤΛΒ-ΣΙΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Αγρινίου, μέχρι τις 2607-2021.
17.Το γεγονός ότι κατόπιν της α.π. 2501/14/22-γ΄/ 30-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΨ6046ΜΤΛΒ-ΗΒΖ) απόφασης της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας ο δρόμος Καλλιθέα – Λαμπίρι είναι κλειστός για την κίνηση, μέχρι της
αποκατάστασης των βλαβών.
18.Την από 04-02-2021 Δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για την αποκατάσταση τους ,
του αναδόχου, για τις βλάβες που επέφερε στο έργο η θεομηνία της 26-01-2021.
19.Την με α.π. 33678/644/08-02-2021 (ΑΔΑ: 6Ο917Λ6-3Ω9) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας περί ορισμού
επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του άρθρου 157 παρ. 5 του Ν.4412/2016.
20.Το από 30-08-2021 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία, όπως αυτό συντάχθηκε από την
αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, το οποίο διαβιβάστηκε προς έγκριση στην
Προϊσταμένη Αρχή (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας) στις 13-09-2021 (α.π. εισερχ.252537/4149), σύμφωνα
με το οποίο η επιτροπή στις 16-02-2021 διενέργησε αυτοψία στο σημείο των βλαβών (Στριγανιά) και επειδή το
φαινόμενο της κατολίσθησης ήταν δυναμικό , δηλαδή εξελισσόταν ακόμα και κατά την διάρκεια της αυτοψίας , η
επιτροπή έκρινε απαραίτητη, αφενός την παρακολούθηση του φαινομένου, σε ικανό διάστημα ώστε να
υπάρξουν περαιτέρω στοιχεία για το φαινόμενο και η αποκατάσταση να γίνει μετέπειτα, και αφετέρου την
σύνταξη από πλευράς του αναδόχου πρότασης αποκατάστασης, που να περιλαμβάνει και αντιστήριξη, ώστε να
αποτραπεί ο κίνδυνος νέας κατολίσθησης και ο συνεπαγόμενος κίνδυνος για την διερχόμενη κίνηση. Μετά την
παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος, η επιτροπή προέβη εκ νέου σε αυτοψία και διαπίστωσε ότι το
φαινόμενο δεν έχει επεκταθεί περαιτέρω με νέα κατολίσθηση ευρείας κλίμακας, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί
τελείως αυτό το ενδεχόμενο και προκειμένου , τόσο να δοθεί ο δρόμος σε κυκλοφορία με προσωρινή βατότητα ,
όσο και να μπορέσει παραληφθεί το έργο πρότεινε όπως ο Ανάδοχος προβεί στην αποκατάσταση των βλαβών
με την κατασκευή των εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στο πρωτόκολλο.
21.Την με α.π. 252537/4149/21-09-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας, με την οποία
εγκρίθηκε το από 30-08-2021 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία.
22.Το γεγονός ότι το σχετικό πρωτόκολλο της επιτροπής, πέραν της αποκατάστασης των βλαβών του
κατασκευασμένου τμήματος του έργου στην περιοχή Στριγανιάς Λαμπιρίου , περιλαμβάνει και την κατασκευή
τοίχου αντιστήριξης του κατολισθαίνοντος πρανούς ορύγματος.
23.Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας
περαίωσης των εργασιών κατά 3 μήνες , ήτοι μέχρι 30-12-2021 ,δεδομένου ότι :α) ευσταθεί ο λόγος που
επικαλείται ο ανάδοχος, περί μη έγκρισης του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία, που
προκλήθηκαν στο έργο συνεπεία της θεομηνίας της 26-01-2021.
β) απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα , για την αποκατάσταση των βλαβών και για την αντιστήριξη του
κατολισθαίντος πρανούς ορύγματος , στην περιοχή Στριγανιάς Λαμπιρίου , προς αποτροπή του υπαρκτού
κινδύνου για την διερχόμενη κίνηση.
24.Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως
αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο
για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας
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αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 4.000.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 06-05-2019
Πηγή Χρηματοδότησης
: (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501, με Κ.Α.: 2014ΕΠ50100000
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση)
: 64,83%
Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 1.406.908,81€ με ΦΠΑ / 09-03-2020(αρ. πρωτ. 4174/37/11-03-2020 (ΑΔΑ:
ΨΔΤΟ7Λ6-Μ94)
1ος Α.Π.Ε. και 1η Σ.Σ.: συνολικό ποσό/ απόφαση : (1.406.908,81€ +204.001,77€) =1.610.910,58€ με ΦΠΑ / προς
έγκριση
Προθεσμία περαίωσης του έργου : 12 μήνες (09-03-2021)
1η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 4 μήνες (09-07-2021) / αρ. 323/2021 ( α.π. 68289/433/23-03-2021 /
ΑΔΑ: 9Γ6Δ7Λ6-ΙΓΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Προθεσμία περαίωσης της 1ης Σ.Σ. : 3 μήνες (30-09-2021)
2η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 3 μήνες (30-12-2021) / προς έγκριση
Σας στέλνουμε την από 28-01-201 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτήθηκε την την παράταση της
συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 3,00 μήνες , ήτοι μέχρι τις 31-12-2021.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
25.Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του αναφερομένου στο θέμα έργου , κατά τρείς
(3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-12-2021, λόγω ότι : α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί μη
έγκρισης του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία, που προκλήθηκαν στο έργο συνεπεία της
θεομηνίας της 26-01-2021.
β) απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα, για την αποκατάσταση των βλαβών και για την αντιστήριξη του
κατολισθαίντος πρανούς ορύγματος, στην περιοχή Στριγανιάς Λαμπιρίου, προς αποτροπή του υπαρκτού
κινδύνου για την διερχόμενη κίνηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μασίκα Νικόλαο (δια ζώσης), Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. για παροχή διευκρινήσεων επί του
θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
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Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά
με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 237873/3948/29-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και
Έργων της Π.Δ.Ε. - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών
Έργων.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ: ΧΑΝΙ-ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ», προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος:
ΟΔΟΣ ΑΤΕ, κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-12-2021, για τους λόγους που αναφέρονται στο
εισηγητικό μέρος της παρούσας.
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Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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