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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 1
1θ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΜΙΚΣΗ)
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα ςιμερα, τθν 25θ Ιανουαρίου 2022 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.:
17841/56/21-01-2022 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.

Φίλιασ Ανδρζασ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Μαυρομμάτθσ Ακανάςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Μπονάνοσ Χαράλαμποσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
6.

Καπλάνθσ Διονφςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Καρπζτασ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Παπαδόπουλοσ Παναγιϊτθσ (Σάκθσ) - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
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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.
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 7ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ 1θσ
παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ
ΔΙΚΣΤΟΤ», προχπολογιςμόσ: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων / ΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, ανάδοχοσ: ΑΚΚΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 2080/32/19-01-2022 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτθ Ακαναςίου, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
Κατόπιν (α) τησ από 04-01-2022(ΔΣΕΑ/2080/32/04-01-2021) αίτηςησ του αναδόχου για παράταςη τησ
προθεςμίασ περαίωςησ ζωσ την 18-08-2022για τουσ λόγουσ που αναφζρεται ςε αυτή, (β) τησ από 18-01-2022
Ειςήγηςησ του Προϊςταμζνου υγκοινωνιακϊν Ζργων, με την οποία ειςηγείται παράταςη των εργαςιϊν μζχρι
18-08-2022και λαμβάνοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ τουΝ.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και
τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» όπωσ αυτόσ τροποποιήθηκε με τον
Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «Πρόγραμμα Κλειςθζνησ».
2. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147 όπωσ ιςχφει.
3. Σην αίτηςη του αναδόχου.
4. Σα ςτοιχεία του ζργου :
Προχπολογιςμόσ Μελζτησ Δημοπράτηςησ
:1.600.000,00€ με Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότηςησ/κωδικόσ: ΑΕΠ 501/2014ΕΠ50100004
Ποςό ςυμφωνητικοφ/ημερομηνία
: 584.150,32€ /22.07.2021
υμβατική προθεςμία περαιϊςεωσ
: 18.02.2022
5. Αρχική φμβαςη (με ΦΠΑ)
: 584.150,32€
Ποςοςτό υλοποίηςησ φυςικοφ αντικειμζνου : 45%
Ποςοςτό απορρόφηςησ οικονομικοφ αντικειμζνου:7% (την 18/01/2022)
6. Προτεινόμενη παράταςη προθεςμίασ
: 18.08.2022
Σην ζγκριςη τησ 1ησ παράταςησ τησ ςυνολικήσ προθεςμίασ για 6 (ζξι)μήνεσ ήτοι, μζχρι 18/08/2022κατϋ
εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπωσ ιςχφει),καθϊσ η καθυςτζρηςη του ςυνόλου των εργαςιϊν
του ζργου δεν οφείλεται ςε αποκλειςτική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά ςτο γεγονόσ ότι εκδηλϊθηκαν
ακραία καιρικά φαινόμενα, με αποτζλεςμα να κηρυχθοφν ςε κατάςταςη ζκτακτησ ανάγκησ πολιτικήσ
προςταςίασ περιοχζσ του Νομοφ Αχαΐασ και να μην μποροφν να εκτελεςτοφν εργαςίεσ, λόγω των πλημμυρϊν,
των κατολιςθήςεων και των καταπτϊςεων που ςημειϊθηκαν. Επιπλζον, λόγω των ιδιαίτερων ςυνθηκϊν
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αυςτηροφ υγειονομικοφ πρωτοκόλλου εξαιτίασ τησ πανδημίασ COVID – 19, οι εργαςίεσ εκτελοφνται πιο
αργά από τουσ ςυνήθησ απόδοςησ.
Η ειςήγηςη του Προϊςταμζνου του Σμήματοσ υγκοινωνιακϊν Ζργων τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν Ζργων τησ Π.Ε.
Αχαΐασ ζχει ωσ εξήσ:
ΕΙΗΓΗΗ
Ο κάτωθι υπογεγραμμζνοσ Παναγιϊτησ Φλωράτοσ, Πολιτικόσ Μηχανικόσ, Προϊςτάμενοσ του Σμήματοσ
υγκοινωνιακϊν Ζργων τησ Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Ζργων τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ
Ζχοντασ Τπόψη:
1. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ που διζπουν την εκτζλεςη των Δημοςίων Ζργων.
2. Σισ διατάξεισ του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει.
3. Σο φάκελο τησ Εργολαβίασ του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ»
ΑΚΚΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ.
4. Σην από 18/08/2021 ςφμβαςη καταςκευήσ του ζργου με δαπάνη 584.150,32 € με το Φ.Π.Α, ςτην οποία
προβλζπονται εργαςίεσ αποκατάςταςησ φθαρμζνων και κατεςτραμμζνων μεταλλικϊν ςτηθαίων αςφαλείασ,
μονόπλευρων χαλφβδινων ςτηθαίων αςφαλείασ τεχνικϊν ζργων, μονόπλευρων χαλφβδινων ςτηθαίων
αςφαλείασ ερείςματοσ, αποξήλωςη παλαιϊν χαλφβδινων ςτηθαίων, αντικατάςταςη ρυθμιςτικϊν πινακίδων,
πινακίδων επικίνδυνων θζςεων καθϊσ και διαγράμμιςη οδοςτρϊματοσ με ανακλαςτική βαφή ςε διάφορα
ςημεία ςτο επαρχιακό οδικό δίκτυο τησ Π.Ε. Αχαΐασ.
5. Tα λοιπά ςτοιχεία του Φακζλου τησ εργολαβίασ από τα οποία προκφπτει ότι η ημερομηνία τησ αρχικήσ
περαίωςησ ήταν 18- 02-2022.
6. Σην από 04/01/2022 αίτηςη του αναδόχου για παράταςη τησ προθεςμίασ περαίωςησ κατά 6 (ζξι) μήνεσ,
ήτοι μζχρι 18/08/2022.
7. Σισ αποφάςεισ κήρυξησ ςε κατάςταςη ζκτακτησ πολιτικήσ προςταςίασ α) αρ. πρωτ. 10625/3-122021(Ψ7Ψ46ΝΠΙΘ -Ω05) του Δήμου Δυτικήσ Αχαΐασ, λόγω ιςχυρϊν βροχοπτϊςεων και πλημμυρϊν, β) αρ.
πρωτ.10626/3-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΧΜ46ΝΠΙΘ-3ΒΛ) τησ Δ.Ε. Ακράτασ, λόγω κατολιςθήςεων, γ) αρ.
πρωτ.11094/21-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ90546ΝΠΙΘ-2ΣΡ) των Δ.Ε. Καλαβρφτων και Κλειτορίασ λόγω ιςχυρϊν
βροχοπτϊςεων, πλημμυρϊν, ανζμων και κατολιςθήςεων, καθϊσ και δ) αρ. πρωτ.10790/10-12-2021
(69146ΝΠΙΘ – ΟΘΒ) Δημοτικϊν Κοινοτήτων 1ου , 2ου , 4ου Διαμερίςματοσ Δήμου Πατρζων, Δ.Κ. Βραχνζικων,
Σςουκαλζικων, Θεριανοφ, Αγίου Βαςιλείου, Ρίου, Αραχωβιτίκων κ.λ.π. του Δήμου Πατρζων.
ΕΙΗΓΟΤΜΑΙ
Σην ζγκριςη τησ 1ησ παράταςησ ςυνολικήσ προθεςμίασ για 6 (ζξι) μήνεσ, ήτοι μζχρι 18/08/2022 κατϋ
εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπωσ ιςχφει), καθϊσ η καθυςτζρηςη του ςυνόλου των
εργαςιϊν του ζργου δεν οφείλεται ςε αποκλειςτική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά ςτο ότι
εκδηλϊθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα, με αποτζλεςμα να κηρυχθοφν ςε κατάςταςη ζ κτακτησ ανάγκησ
πολιτικήσ προςταςίασ περιοχζσ του Νομοφ Αχαΐασ και να μην μποροφν να εκτελεςτοφν εργαςίεσ λόγω των
πλημμυρϊν, των κατολιςθήςεων και των καταπτϊςεων που ςημειϊθηκαν. Επιπλζον, λόγω των ιδιαίτερων
ςυνθηκϊν αυςτηροφ υγειονομικοφ πρωτοκόλλου εξαιτίασ τησ πανδημίασ COVID – 19, οι εργαςίεσ
εκτελοφνται πιο αργά από τουσ ςυνήθησ απόδοςησ.
Πάτρα 18/01/2022
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σθν υπ’ αρικμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
27/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν 1θ παράταςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ του ζργου: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ», προχπολογιςμόσ: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων / ΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, ανάδοχοσ:
ΑΚΚΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ, για 6 (ζξι) μινεσ, ιτοι μζχρι 18/08/2022 κατϋ εφαρμογι
του άρκρου 147 του Ν4412/16 (όπωσ ιςχφει), για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ειςθγθτικό
μζροσ τθσ παροφςασ.

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

ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΑ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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