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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 15 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 279035/1769
Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1260/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 279029/7023/05-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.-Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1260/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ τθσ 6θσ παράταςθσ περαίωςθσ του Τποζργου 3: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ
ΔΙΚΣΤΟΤ

ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ

ΟΙΚΙΜΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟΤ

ΚΑΙ

ΠΑΝΑΙΣΩΛΙΟΤ

ΔΗΜΟΤ

ΘΕΣΙΕΩΝ»,

προχπολογιςμόσ: 10.571.850,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Τποδομζσ
Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» με ΟΠ-5003029/Α: Ε751,
κ.ε.:2017Ε27510108, ανάδοχοσ: Κ/Ξ «ΣΕΜΕΚ ΑΣΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΣΕ – ΣΕΜΕΚ ΑΣΕ»», για
δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 59/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
282438/1805/07-10-2021 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 (δια ηϊςθσ)

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

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

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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 1260/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 34ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ τθσ
6θσ παράταςθσ περαίωςθσ του Τποζργου 3: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ
ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΣΩΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΘΕΣΙΕΩΝ», προχπολογιςμόσ: 10.571.850,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρθματοδότθςθ: Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ
Ανάπτυξθ 2014-2020» με ΟΠ-5003029/Α: Ε751, κ.ε.:2017Ε27510108, ανάδοχοσ: Κ/Ξ «ΣΕΜΕΚ ΑΣΕ –
Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΣΕ – ΣΕΜΕΚ ΑΣΕ»».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 279029/7023/05-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.-Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ, θ οποία αναφζρει
αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
ε ςυνζχεια των άνω ςχετικϊν, ςασ διαβιβάηουμε προσ ζγκριςθ το αίτθμα για παράταςθ τθσ προκεςμίασ
περαίωςθσ του ζργου του κζματοσ, ςφμφωνα με το Ν.3669/08, άρκρο48, παρ.8α ζωσ 30-09-2022,για τουσ
λόγουσ που αναφζρονται ςτθν ςυνθμμζνθ ειςιγθςθ τθσ Δ/νςασ Τπθρεςίασ και το αίτθμα τθσ αναδόχου.
Παρακαλοφμε για δικζσ ςασ ενζργειεσ.
Θ ειςιγθςθ τθσ Διευκφνουςασ υπθρεςίασ ζχει ωσ εξισ:
Ι. ΙΣΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ :
1. Πθγι χρθματοδότθςθσ
2. Ποςό αρχικισ χρθματοδότθςθσ

3. Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ

4.ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΣΘ :
Τπθρεςία φνταξθσ Μελζτθσ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΕΩ :
1. Τπθρεςία φνταξθσ Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ
2. Θμερομθνία Δθμοπράτθςθσ
3. φςτθμα Δθμοπράτθςθσ
4. Ζκπτωςθ Σεκμαρτι
5. Απόφαςθ εγκρίςεωσ Πρακτικοφ
6. Ποςό φμβαςθσ
7. Θμερομθνία φμβαςθσ
8. Ανάδοχοσ:

Τ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.- ΕΠΑ 2014-2020
10.571.850,00€
Θ με αρ. πρωτ. 8611/24-07-2017 Απόφαςθ τθσ Ειδικισ
Γραμματζωσ Διαχείριςθσ Σομεακϊν ΕΠ ΕΣΠΑ και Σ. με τθν
οποία εντάχκθκε το ζργο ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα
«Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ
Ανάπτυξθ 2014-2020»
ΣΤΔΚ Αιτωλοακαρνανίασ/ Διμοσ Αγρινίου (πρϊθν
Θεςτιζων)

Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.
23-11-2010
φςτθμα δθμοπράτθςθσ προςφοράσ που περιλαμβάνει επί
μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ.
43,79%
58/2013 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ
4.831.452,45 Ευρϊ πλζον Φ.Π.Α
23-05-2016
«Κ/Ξ «ΣΕΜΕΚ ΑΣΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΣΕ – ΣΕΜΕΚ
ΑΣΕ»
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ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΡΓΟΤ
Αρχικι Προκεςμία Περαίωςθσ
1θ Παράταςθ
2θ Παράταςθ
3θ Παράταςθ
4θ Παράταςθ
5θ Παράταςθ
6θ Παράταςθ - Τπό ζγκριςθ

23-05-2018
Ζωσ 30-04-2019/ Απόφαςθ Προϊςταμζνθσ Αρχισ με α.π.
214291/2798 (α.α.1360/2018 ΑΔΑ: ΨΓ7Ω7Λ6-Ψ3Α)
Ζωσ 31-12-2019/ Απόφαςθ Προϊςταμζνθσ Αρχισ με α.π
142174/1535/2019 (α.α.1345/2019 ΑΔΑ: 6ΘΓΞ7Λ6-Ξ1Β)
Ζωσ 30-07-2020/ Απόφαςθ Προϊςταμζνθσ Αρχισ με α.π.
40832/243/2020 (α.α. 141/2020 ΑΔΑ:Ψ19Λ7Λ6-96Δ)
Ζωσ 30-11-2020/ Απόφαςθ Προϊςταμζνθσ Αρχισ με α.π.
183695/1112/2020 (α.α.772/2020 ΑΔΑ: 6ΗΤΘ7Λ6-ΘΚΩ)
Ζωσ 30-09-2021/Απόφαςθ Προϊςταμζνθσ Αρχισ με α.π.
348869/2090/2020 (α.α.1484/2020 ΑΔΑ: ΩΧΑ17Λ6-ΡΑΒ)
Ζωσ 30-09-2022/ Απόφαςθ Προϊςταμζνθσ Αρχισ με α.π.
……../………/2021 (α.α. …../2021 ΑΔΑ:…………. -……)

ΙΙ. ΑΙΣΘΘ ΠΑΡΑΣΑΘ ΠΡΟΘΕΜΙΑ
Θ πιο πάνω εργολαβία εκτελείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3669/2008 ιςχφουν κατά τθν
θμερομθνία δθμοπράτθςθσ του ζργου.
Ο Ανάδοχοσ του ζργου με τθν με α.π. 238365/6063/30-08-2021 αίτθςι του, ηθτά με αιτιολόγθςθ
παράταςθ προκεςμίασ περαίωςθσ των εργαςιϊν με ανακεϊρθςθ ζωσ 30-09-2022.
ΙΙΙ. ΕΙΘΓΘΘ ΣΘ ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΘΡΕΙΑ
Ζχοντασ υπόψθ :
α) Σο άρκρο 48, παρ.8α & 8β του Ν.3669/08.
β) Σθν υπογεγραμμζνθ με α.π. 133272/3855/23-05-2016, ιςχφουςα ςφμβαςθ καταςκευισ του ζργου του
κζματοσ, με χρόνο περαίωςθσ των εργαςιϊν Είκοςι Σζςςερισ (24) θμερολογιακοφσ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
γ) Σθν με α.π. 238365/6063/30-08-2021 αίτθςθ τθσ αναδόχου - εμπρόκεςμθ.
δ) Σο υποβλθκζν ανακεωρθμζνο χρονοδιάγραμμα.
ε) Σουσ αναφερόμενουσ, ςτθν ςυνθμμζνθ τεχνικι ζκκεςθ, λόγουσ, του αιτιολογθμζνου αιτιματοσ.
ςτ) Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι :
 το ζργο ανατζκθκε εντόσ τθσ περιόδου ςυγχρθματοδότθςθσ ΕΠΑ 2007-2013 και εν ςυνεχεία εντάχκθκε
ςτο ΕΠΑ 2014-2020 (phasing).
 Εντόσ τθσ περιόδου ςυγχρθματοδότθςθσ ΕΠΑ 2007-2013, ιτοι ζωσ το τζλοσ του 2016, υλοποιικθκε
μικρό ποςοςτό φυςικοφ αντικειμζνου λαμβάνοντασ υπόψθ, το χρόνο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αδειϊν,
τθσ παραγγελίασ των υλικϊν, τθσ παράδοςθσ αυτϊν και των χειμερινϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν.
 Από 01/01/2017 ζωσ 24/07/2017 αναμονι για ζνταξθ του ζργου ςτθν περίοδο ςυγχρθματοδότθςθσ ΕΠΑ
2014-2020.
 Μετά τθν ζνταξθ του ζργου απαιτικθκε χρόνοσ οργάνωςθσ του εργοταξίου, παραγγελίασ και παράδοςθσ
υλικϊν, και ζκδοςθ αδειϊν υλοποίθςθσ εργαςιϊν .
 Εν ςυνεχεία οι εργαςίεσ δεν υλοποιικθκαν με γριγορουσ ρυκμοφσ λόγω κακϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν, ενϊ
τθν καλοκαιρινι περίοδο λόγω αυξθμζνου κυκλοφοριακοφ φόρτου ςτθν Εκνικι και επαρχιακι Οδό και εντόσ
του αςτικοφ ιςτοφ, οι εργαςίεσ υλοποιοφνται με αργοφσ ρυκμοφσ.
 Εκτιμϊντασ ςτο χρόνο που αναφζρεται ςτο αίτθμα τθσ αναδόχου, και με τθν δυνατότθτα ταυτόχρονθσ
εκτζλεςθσ εργαςιϊν καταςκευισ αποχετευτικοφ δικτφου, κακϊσ και ανεξάρτθτου ςυνεργείου καταςκευισ
των αντλιοςταςίων (ειδικι καταςκευι από εξειδικευμζνο ςυνεργείο εργαςιϊν), δφναται θ ολοκλιρωςθ του
φυςικοφ αντικειμζνου, ςε χρόνο ζωσ 30-09-2022 με προαπαιτοφμενθ και αναγκαία τθ ςυμμόρφωςθ τθσ
αναδόχου Κ/ξίασ .
 Αναγκαιότθτα ςφνταξθσ 1ου Α.Π.Ε. για τθν τακτοποίθςθ ποςοτιτων λόγω επιμετρθτικϊν και
προμετρθτικϊν ςτοιχείων ωσ αυτά προκφπτουν κατά τθν καταςκευι, ςε ςχζςθ με το χρόνο ςφνταξθσ τθσ
μελζτθσ, του παρόντοσ ζργου, και το χρόνο ζγκριςθσ αυτοφ, κακϊσ και τθν τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ (α.π.
225284/5610/12-08-2019/ΑΔΑ: ΨΛΗΨ7Λ6-ΩΧΓ) για τθν επίλυςθ προβλθμάτων καταςκευισ του ζργου χωρίσ
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αλλαγι ςτο ςκοπό του ζργου και του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ. Επίςθσ με τθν τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ
εντάχκθκαν ςτο αποχετευτικό δίκτυο (βάςει αιτθμάτων του Κυρίου του ζργου) και επιπλζον τθσ αρχικισ
μελζτθσ οδοί ςτα πλαίςια του δυνατοφ και τθσ ςφμβαςθσ και για τθ ςφνταξθ του Α.Π.Ε. ςυγκροτικθκε
επιτροπι εξακρίβωςθσ κόςτουσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία το πρακτικό τθσ οποίασ διεβιβάςκθ ςτθν
Δ/νςα με α. π. 349749/8722/23-01-2020 ζγγραφο.
 Ζχει ςυνταχκεί και είναι υπό ζγκριςθ ο 1οσ Α.Π.Ε. Τπάρχει υςτζρθςθ ςτθν ζγκριςθ αυτοφ λόγω
αναγκαιότθτασ τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ ζνταξθσ για αφξθςθ του προχπολογιςμοφ αυτισ και κατόπιν
υποβολισ αιτιματοσ ζγκριςθσ ςτο ΤΜΕΠΕΡΑΑ πριν τθν απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ), χωρίσ
υπαιτιότθτα του Φορζα υλοποίθςθσ για τθν τροποποίθςθ τθσ πράξθσ.
 Τπάρχει αναμονι ςτθν ζκδοςθ άδειασ τομισ του οδοςτρϊματοσ από τθν αρμόδια υπθρεςία ςτο
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.
 Σισ ςυνκικεσ λειτουργίασ εργοταξίων και επιχειριςεων – προμθκευτϊν και κυκλοφορίασ λόγω του
COVID-19 και τθ διακοπι των εργαςιϊν λόγω ςυνκθκϊν ανωτζρασ βίασ.
 Σθ μθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςτο επαρχιακό οδικό δίκτυο και ςτο Α/ Α1 λόγω προβλθμάτων
ιδιοκτθςίασ του χϊρου, και διαδικαςίεσ επίλυςθσ του προβλιματοσ (αναμζνεται ολοκλιρωςθ τθσ εντόσ του
τρζχοντοσ μινα).
 Σθν υπ’ αρικ. 168020/24-06-2021 Απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν με τθν οποία
γίνεται δεκτι θ από 14.12.2020 ζνςταςθ τθσ αναδόχου Κ/ξίασ κατά τθσ υπ’ αρικ. 317285/8530/οικ/27-112020 απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ με τθν οποία θ ανάδοχθ Κ/ξια κθρυςςόταν ζκπτωτθ από το
ζργο του κζματοσ, με το ςκεπτικό ότι «…θ ανάδοχοσ πράγματι ζχει προβεί ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ &
αποκατάςταςθσ και ζχει εκτελζςει μζροσ των εντολϊν τθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, με αποτζλεςμα να υπάρχει
καταφανισ βελτίωςθ τθσ προόδου εκτζλεςθσ του ζργου…»
 Σθν υπ’ αρικ. 168024/24-06-2021 Απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν με τθν οποία
γίνεται δεκτι θ από 13.10.2020 ζνςταςθ τθσ αναδόχου Κ/ξίασ κατά τθσ υπ’ αρικ. 184491/4623/οικ/29-092020 απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ με τθν οποία θ ανάδοχθ Κ/ξια κθρυςςόταν ζκπτωτθ από το
ζργο του κζματοσ, με το ςκεπτικό ότι «…θ ανάδοχοσ μεν ξεκίνθςε να εκτελεί εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και
αποκαταςτάςεων ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ ταςςόμενθσ προκεςμίασ ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ και οι οποίεσ
δεν περαιϊκθκαν εντόσ του χρόνου που τάςςει ο νόμοσ για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ζκπτωςθσ, πλθν όμωσ
ςιμερα ζχει προβεί ςε πλιρθ αποκατάςταςθ των ορυγμάτων ευκφνθσ τθσ (πλιρθ αςφαλτόςτρωςθ) και ζχει
επί τθσ ουςίσ αρκεί κάκε αιτία εκπτϊςεωσ,…»
 Σθν εφαρμογι του άρκρου 61 του νόμου 3669/2008 και ωσ εκ των ανωτζρω, δεν απαιτείται θ εφαρμογι
του άρκρου 48 παρ. 8β του ανωτζρω νόμου ζωσ ςιμερα.
 Σθ με αρικ. πρωτ. 9222/13-09-2021 (ορκι επανάλθψθ 26-09-2021/ςυνθμμζνα) ζγγραφο τθσ ΕΤΔΤΜΕΠΕΡΑΑ, για παράταςθ ζωσ 30-09-2022.
 Και κατά τα λοιπά ωσ το αίτθμα τθσ αναδόχου (30-08-2021).
Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ειςθγείται βάςει του Ν.3669/2008, τθν ζγκριςθ τθσ παράταςθσ προκεςμίασ
μζχρι 30-09-2022,ιτοι παράταςθ χρόνου περαίωςθσ με ανακεϊρθςθ ςφμφωνα με το Ν.3669/2008, άρκρο 48,
παρ. 8.α .
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Καραγιάννθ Χριςτο (τθλεδιάςκεψθ) – Προϊςτάμενο
τθσ Διεφκυνςθσ 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
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«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.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 279029/7023/05-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.-Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ.
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ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν 6θ παράταςθ περαίωςθσ του Τποζργου 3: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ
ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΣΩΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΘΕΣΙΕΩΝ», προχπολογιςμοφ 10.571.850,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρθματοδότθςθ: Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ
Ανάπτυξθ 2014-2020» με ΟΠ-5003029/Α: Ε751, κ.ε.:2017Ε27510108, ανάδοχοσ: Κ/Ξ «ΣΕΜΕΚ ΑΣΕ –
Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΣΕ – ΣΕΜΕΚ ΑΣΕ», ζωσ 30-09-2022,ςφμφωνα με το Ν.3669/08, άρκρο48,
παρ.8α, για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. πθλιόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ, ψιφιςε αρνθτικά.
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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