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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 2
2η ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΜΙΚΣΗ)
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα ςιμερα, τθν 28θ Ιανουαρίου 2022 θμζρα Παραςκευι 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.:
19516/59/24-01-2022 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 (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Κοροβζςθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
5.

Καπλάνθσ Διονφςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
9.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)
11. Δριβίλασ Δθμιτριοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
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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 Αγγελοποφλου Γεωργία και θ Σςοφμα Βαςιλικι, 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 8ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν τθσ Κυρίασ φμβαςθσ, τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ
φμβαςθσ και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονιςμοφ Σιμϊν Μονάδασ Νζων Εργαςιϊν του ζργου: του
υποζργου: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΒΛΑΣΗΗ, ΑΡΗ ΦΕΡΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ Ε ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ ΑΙΣΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΕΣΟΤ 2019-2020» του ζργου
«ΤΝΣΗΡΗΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΣΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ»,
προχπολογιςμόσ: 7.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων /
ΑΕΠ501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100003, ανάδοχοσ: «Β. ΒΛΑΣΑΡΑ A.Σ.E.»».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:388303/6453/05-01-2022 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτθ Ακαναςίου/Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ
τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Α) τθν υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ – υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία υμπλθρϊνεται θ υπ' αρ. 248595/2712/2016 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). Β) τθν υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ' αρ. 248595/2712/2016 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).
3. Σθν 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περίοδο 20192023.
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4. Σθν υπ. αρικμ. 143/01-09-2019 απόφαςθ Περιφερειακοφ ςυμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Εκλογι
τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν
περιφερειακι περίοδο 01-09-2019 ζωσ 07-11-2021 (άρκρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Σθν 258207/3469/3-9-2019 (ΦΕΚ 706/ΤΟΔΔ/9-9-2019) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ».
6. Σθν 274705/3714/19-9-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου
και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ».
7. Σθν 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/Β’/8-10-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ».
8. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν» και ειδικότερα
του άρκρου 156 §2 & 3.β.
9. Οι διατάξεισ του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρκρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων
Οργάνων.
10. Οι διατάξεισ τθσ υπϋ αρικμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Τπουργείου Εςωτερικϊν και ειδικότερα το
άρκρο 3 § β, ςφμφωνα με τθν οποία όταν θ ζγκριςθ του ΑΠΕ είναι αρμοδιότθτα τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
όταν ςθμειϊνεται υπζρβαςθ του ςυμβατικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου.
11. Σθν υπ’ αρίκμ. 110296/18-10-2018 (ΑΔΑ: Ψ07465ΧΙ8-7ΕΨ) απόφαςθ Τφυπουργοφ Οικονομίασ &
Ανάπτυξθσ, με ενάρικμο ζργου 2016ΕΠ50100003 και προχπολογιςμό 9.200.000,00€ και χρθματοδοτείται από
πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ 2018)
12. Σθν με αρικμ πρωτ: 310520/5472/20-11-2020 ςφμβαςθ του ζργου ποςοφ 2.388.826,06€ με ΑΔΑΜ:
SYMV007731276.
13. Σα ςτοιχεία του ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ):
Α. ΜΕΛΕΣΗ
1. Απόφαςθ Ζνταξθσ ζργου
: 110296/18.10.2018 Απόφαςθ
Τφυπ.Οικ&Αναπτ.
2. Κωδικόσ MIS
: 2016ΕΠ50100003
3. Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ
: 7.000.000 ευρϊ (Με Φ.Π.Α)
4. Απόφαςθ Ζγκριςθσ Μελζτθσ
: 389154/5776/23-12-2019
5. Απόφαςθ Ζγκριςθσ Καταςκευισ : 125/2020 Απόφαςθ Οικονομικισ
Επιτροπισ
Β. ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ
1. Ημερομθνία Δθμοπράτθςθσ
: 03/04/2020
2. Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ
: 925/2020
3. Μζςθ Ζκπτωςθ
: 66,08 %
4. Ημερομθνία υμφωνθτικοφ
: 20/11/2020
5. Ημερομθνία Εγκατάςταςθσ
: 21/11/2020
Γ. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
1. Πθγι Χρθματοδότθςθσ
: ΑΕΠ 501
2. Αρχικι Πίςτωςθ ζργου
: 7.000.000,00 ευρϊ (με Φ.Π.Α)
3. Φορζασ Ζργου
: Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ
4. Αρχικό ςυμβατικό Αντικ
: 2.388.826,06 ευρϊ με Φ.Π.Α
Δ. ΑΠΕ
1.
1οσ ΑΠΕ ποςό: 2.388.826,06 €
: Εγκεκριμζνοσ 27/07/2021
2.
2οσ ΑΠΕ ποςό: 2.388.826,06 €
: Ο παρϊν υπό ζγκριςθ
1θ Ε ποςό : 1.178.316,93 €
ασ αποςτζλλουμε ςυνθμμζνα:
1. Σθν ομόφωνθ ςφμφωνθ γνωμοδότθςθ του Σεχνικοφ υμβουλίου Δθμοςίων ζργων
ΠΔΕ Π.Ε
Αιτωλοακαρνανίασ υπζρ τθσ ζγκριςθσ του 2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν (ΑΠΕ) τθσ Κυρίασ
φμβαςθσ, τθσ 1θσ  και 1ου ΠΚΣΜΝ ςυνολικοφ ποςοφ 1.189.638,62€, ο οποίοσ παρουςιάηει αφξθςθ κατά
49,80% από τθν ςυμβατικι δαπάνθ του ζργου και ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 154
και 156 του Ν4412/2016, θ οποία αναγράφεται ςτο απόςπαςμα του 23ου πρακτικοφ (κζμα 23 ο ΗΔ), και
εξετάςτθκε τθν 02θ Δεκεμβρίου 2021, θ οποία μασ διαβιβάςκθκε με το 114/10-12-2021 ζγγραφο ΣΔΕ.
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2. Σο από 8-11-2021 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν, 1θ υμπλθρωματικι φμβαςθ και 1 ου ΠΚΣΜΝ
με τθν ειςιγθςθ και τθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ που τον ςυνοδεφουν.
χετικά με το ζργο:
1) Σο ζργο εντάχκθκε ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων με τθν υπ’ αρίκμ. 110296/18-10-2018 (ΑΔΑ:
Ψ07465ΧΙ8-7ΕΨ) απόφαςθ Τφυπουργοφ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ, με ενάρικμο ζργου 2016ΕΠ50100003 και
προχπολογιςμό 9.200.000,00€ και χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων
(ΠΔΕ 2018) ςτθ ΑΕΠ 501.
2) Με τθν υπ’ αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΣΕΠΕΑΙΣ/389154/5776 εγκρίκθκε θ μελζτθ καταςκευισ του ζργου και ο
διαγωνιςμόσ διεξιχκθ τθν 03-04-2020, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και με το ςφςτθμα δθμοπράτθςθσ
«των επί μζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ κατά ομάδεσ των τιμϊν του
3) Ανάδοχοσ του ζργου αναδείχκθκε θ εργολθπτικι επιχείρθςθ «Β. ΒΛΑΣΑΡΑ Α.Σ.Ε» με μζςθ ζκπτωςθ
66,08 %. Σο αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ κατακυρϊκθκε με τθν υπ’ αρίκμ. 925/2020 (ΑΔΑ:Ω6ΩΟ7Λ6-ΟΝ4)
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ. Η παραπάνω απόφαςθ
νομιμοποιικθκε με τθν 157078/25-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΗΦΟΡ1Φ-ΘΑΠ) απόφαςθ του υντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
4) Η ςφμβαςθ καταςκευισ του ζργου υπεγράφθ τθν 20/11/2020, ποςοφ 2.388.826,06 € με το ΦΠΑ και
ςυμβατικό χρόνο περαίωςθσ των εργαςιϊν τριάντα ζξι (36) μινεσ, ιτοι τθν 19-11-2023.
5) Με τθν υπ. αρικμ. 210427/3444/27_07_2021 (ΑΔΑ 6ΤΝ57Λ6-Κ3Ψ) απόφαςθ του Δ/ντθ τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ εγκρίκθκε
ο 1οσ ΑΠΕ του ζργου ο οποίοσ ιταν τακτοποιθτικόσ (χωρίσ δθλαδι καμία μεταβολι ςτθν ςυνολικι δαπάνθ του
ζργου).
6) Ο προτεινόμενοσ 2οσ ΑΠΕ Αρχικισ φμβαςθσ - 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ και 1ΟΤ ΠΚΣΜΝ δεν
παρουςιάηει καμία μεταβολι όςον αφορά τθν αρχικι ςφμβαςθ
7) υντάχκθκε λόγω τθσ ανάγκθσ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν πζραν του και μζχρι του 50% τθσ
αρχικισ ςφμβαςθσ για τουσ κάτωκι λόγουσ:
τθν περιοχι τθσ Π.Ε Αιτωλοακαρνανίασ ζλαβαν χϊρα αιφνίδια πραγματικά γεγονότα ( ζκτακτα καιρικά
φαινόμενα) κατά το διάςτθμα 15-16 Οκτωβρίου 2021 με τθν ονομαςία «Μπάλοσ» και περιοχζσ τθσ ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίασ κθρφχκθκαν ωσ Περιοχζσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ( Διμοσ Αγρινίου , Διμοσ Ι.Π. Μεςολογγίου
κλπ ) προκαλϊντασ γεγονότα πλυμμθρικϊν φαινομζνων ςε πολλά ρζματα. Σα αιφνίδια αυτά γεγονότα δεν
ανάγονται ςτον χρόνο κατάρτιςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και τα οποία παρότι θ μελζτθ βάςθ ςτθν οποίασ
προςδιορίςτθκε το τεχνικό αντικείμενο του ζργου υπιρξε κατά το δυνατόν πλιρθσ , αντικειμενικά δεν
μποροφςαν να προβλεφκοφν ϊςτε να ενταχκοφν ςτο αρχικό ζργο και ςτθ ιδθ ςυναφκείςα ςφμβαςθ.
Οι μεγάλεσ παροχζσ βροχισ αποςτεροφν από τθν επιφάνεια των λεκανϊν απορροισ τθ φυςικι τουσ ικανότθτα
για υδατοςυγκράτθςθ, γεγονόσ που ςυντελεί ςτθν αφξθςθ και επιτάχυνςθ τθσ επιφανειακισ απορροισ ςτισ
πλαγιζσ του υδρογραφικοφ δικτφου τθσ λεκάνθσ και, τελικά, ςτθ ςθμαντικι και απότομθ αφξθςθ τθσ παροχισ
αιχμισ ςτισ κοίτεσ των υδατορεμάτων που διαςχίηουν αυτιν.
Παράλλθλα μειϊνεται ςθμαντικά θ αντίςταςθ του εδάφουσ και θ επιφάνεια των λεκανϊν κακίςταται, πλζον,
ευάλωτθ ςε διάβρωςθ και παράςυρςθ του εδάφουσ από τισ πλαγιζσ αυτϊν προσ τα κατάντθ και τισ κοίτεσ των
υδατορεμάτων, προκαλϊντασ, ζτςι, ςθμαντικι αφξθςθ τθσ ςτερεοπαροχισ. Σα κλαδιά , φυλλϊματα, πεςμζνοι
κορμοί δζντρων που παραμζνουν ςτισ επιφάνειεσ των λεκανϊν είναι εφκολο να παραςυρκοφν άναρχα εντόσ
τθσ κοίτθσ των κοντινϊν υδατορεμάτων διαταράςςοντασ, και αυτά, τθ λειτουργία τουσ.
Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι γενικά, μετά τθν εκδιλωςθ εκτάκτων καιρικϊν φαινομζνων, αλλάηουν οι
μθχανιςμοί απορροισ τθσ βροχισ ςτο υδρογραφικό δίκτυο τθσ περιοχισ, ςε ςχζςθ με τουσ πρότερα
επικρατοφντεσ, και δθμιουργοφνται νζεσ ςυνκικεσ που επαυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνιςθσ πλθμμυρικϊν
φαινομζνων το οποίο επιτείνεται υπό το πρίςμα τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ.
Κατά τθν εξζλιξθ τθσ εργολαβίασ και των αιφνίδιων καιρικϊν φαινομζνων προζκυψε θ ανάγκθ καταςκευισ
ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν οι οποίεσ δεν ιταν δυνατόν να εντοπιςτοφν όπωσ ενδεικτικά καμμζνα τεχνικά
ζργα ( ςαραηανετ, κλπ) τα οποία αποκαλφφκθκαν, αποκατάςταςθ υφιςταμζνων αντιπλθμμυρικϊν ζργων τα
οποία παρουςιάηουν εκτεταμζνεσ ηθμιζσ, ςτιριξθ παρόχκιων αγροτικϊν οδϊν κλπ. , παράλλθλα κακϊσ οι
διατομζσ των ρεμάτων δεν είναι ςτακερζσ ςτο χρόνο δθμιουργικθκε οι ανάγκθ επιπλζων εργαςιϊν
ςυντιρθςθσ αυτϊν, και οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω περιςτάςεων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου που
δε ιταν δυνατόν να προβλεφτοφν από μια επιμελι ανακζτουςα αρχι και θ δεν μεταβάλλεται θ ςυνολικι
φφςθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ , (λόγω των ςφοδρϊν βροχοπτϊςεων των τελευταίων θμερϊν για τθν αποφυγι
επικείμενου κινδφνου (πλθμμυρικϊν φαινομζνων))
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Σο γεγονόσ αυτό απαιτεί να γίνουν ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ οι οποίεσ εκτελοφνται ςε ποςότθτεσ
μεγαλφτερεσ από τισ προβλεπόμενεσ ςτο ςυμβατικό τιμολόγιο, ( πρόςκετεσ θ υπερςυμβατικζσ εργαςίεσ), και
θ αναγκαιότθτα των οποίων προζκυψε από τισ απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ οι οποίεσ δεν μποροφν τεχνικά ι
οικονομικά να διαχωριςτοφν από τθν κφρια ςφμβαςθ χωρίσ να δθμιουργοφν μείηονα προβλιματα για τον
Κφριο του ζργου, δεδομζνου, ότι ςυνδζονται άμεςα με τισ προσ εκτζλεςθ ςυμβατικζσ εργαςίεσ. Παράλλθλα οι
εργαςίεσ αυτζσ κρίνονται απολφτων αναγκαίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των περιςτάςεων αυτϊν και δεν
μεταβάλλουν τον λειτουργικό προοριςμό του αρχικοφ ζργου. υγκεκριμζνα προτείνεται να
πραγματοποιθκοφν οι παρακάτω εργαςίεσ :
τθν Ομάδα Α : για τισ επιπλζον εργαςίεσ διευκζτθςθσ και τθν αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ απαιτείται θ
φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφισ γαιωδϊν ι θμιβραχωδϊν και αμμοχάλικων με τθ μεταφορά ςε
οποιαδιποτε απόςταςθ, θ προμικεια δανείων για τισ επιχϊςεισ ορυγμάτων με προϊόντα εκςκαφϊν χωρίσ
ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ γενικζσ Εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ – θμιβραχϊδεσ και λικορριπζσ κοιτοςτρϊςεωσ με
λίκουσ ςυλλεκτοφσ βάρουσ από 5 μζχρι 20 χιλιόγραμμων.,- βάρουσ 100-200 kg, κλπ
τθν ομάδα Β θ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ υφιςταμζνων τεχνικϊν ζργων με τθ προμικεια ξυλοτυπων,
παραγωγι μεταφορά διάςτρωςθ ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ C12/15 - C20/25, προμικεια και
τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων υδραυλικϊν ζργων κλπ
Οι εργαςία του 1ου ΠΚΣΜΝ Διαμόρφωςθσ ι εκρίηωςθσ κόμθσ κάμνων ι δζντρων ςε ζρειςμα ι πρανζσ
ρζματοσ για τθν απομάκρυνςθ μεγάλων κορμϊν κάμνων και γενικά φυςικϊν εμποδίων ςτα ρζματα
μεταβλθτοφ πλάτουσ απαιτείται κακϊσ θ βλάςτθςθ του ρζματοσ κα πρζπει να παραμείνει ϊςτε να
αποκαταςτακεί θ υγεία των πρανϊν και του ρζματοσ.
Προσ τοφτο, προτείνεται θ ςφναψθ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ δαπάνθσ 1.189.638,62 € με Φ.Π.Α,
ποςοςτοφ 49,80% τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ (μικρότερο του 50%), για τθν επίτευξθ υλοποίθςθσ του μζγιςτου
αναγκαίου κατά τα οριηόμενα ςτο νόμο φυςικοφ αντικειμζνου και εντόσ των οικονομικϊν ορίων που αυτόσ
ορίηει, για τθν αντιπλθμμυρικι κωράκιςθ και αντιμετϊπιςθ νζων ζντονων ςχετικϊν φαινομζνων ςτουσ
χείμαρρουσ τθσ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ .
Η ςφναψθ τθσ 1θσ ..Ε κα διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 156 παραγρ. 1 και 132 παραγρ. 2 του
ν.4412/2016 κακϊσ και τθσ υπ. αρικμ. 3802/14-06-2017 22θσ οδθγίασ τθσ ΕΑΑΔΗΤ.
Κατόπιν των ανωτζρω ειςθγοφμεκα
Α) τθν ζγκριςθ του 2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν (ΑΠΕ) τθσ Κυρίασ φμβαςθσ, ςτο πόςο τθσ
ςφμβαςθσ ιτοι είναι ςε ιςοηφγιο με το ποςό του ςυμφωνθτικοφ, ιτοι 1.906.871,09 € για εργαςίεσ με ΓΕ & ΟΕ,
18.000,00 € για απολογιςτικζσ εργαςίεσ με ΓΕ απολογιςτικϊν 1.099,22 €, 502,53 € για ανακεϊρθςθ, και
462.353,43 € για ΦΠΑ, δθλαδι ςφνολο 2.388.826,06 €, και τθσ 1θσ  και 1ου ΠΚΣΝΜ του ζργου: «ΕΡΓΑΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΧΑΡΑΔΡΟΤ ΚΑΙ
ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΤΣΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑ» ςυνολικοφ ποςοφ 1.189.638,62 € με ΦΠΑ, εκ των
οποίων τα οικονομικά ςτοιχεία καταγράφονται ςτο ςυνθμμζνο πίνακα:
ΑΡΧΙΚΗ ΤΜΒΑΗ

Άκροιςμα
Προςτίκεται ΓΕ &
ΟΕ

18,00%

Άκροιςμα Ι
Απρόβλεπτα

9,00%

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ
ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ 2ο
Α.Π.Ε.

ΕΡΓΑΙΕ 1θσ
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ
ΤΜΒΑΗ

1.482.561,88

1.615.992,45

738.363,82

266.861,14

290.878,64

132.905,49

1.749.423,02

1.906.871,09

871.269,31

157.448,07

78.567,17

Άκροιςμα ΙΙ
Απολογιςτικά χωρίσ
ΓΕ & ΟΕ
ΓΕ & ΟΕ
απολογιςτικϊν

1.906.871,09

1.906.871,09

949.836,48

18.000,00

18.000

9.000,00

1.099,01

1.099,01

549,50

Άκροιςμα ΙΙI
Πρόβλεψθ
ανακεϊρθςθσ

1.925.970,10

1.925.970,10

959.385,98

502,53

502,53

Άκροιςμα V

1.926.472,63

1.926.472,63

959.385,98
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ΦΠΑ

24,00%

462.353,43

462.353,43

230.252,64

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
2.388.826,06
2.388.826,06
1.189.638,62
το ςυνολικό ποςό παρουςιάηει αφξθςθ ςε ςχζςθ με τθν Κφρια φμβαςθ 49,80% €, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
κείμενθ νομοκεςία περί εκτζλεςθσ Δθμοςίων ζργων.
β) Σθν εξουςιοδότθςθ υπογραφισ τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ από τον Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδοσ.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο – Αντιπεριφερειάρχθ
Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. και ςτον κ. Μαςίκα Νικόλαο – Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν
Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.

Με βάςθ τα παραπάνω θ Οικονομικι Επιτροπι, αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντασ
υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.
 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».
 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.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν (ΑΠΕ) τθσ Κυρίασ φμβαςθσ, ςτο πόςο τθσ
ςφμβαςθσ ιτοι είναι ςε ιςοηφγιο με το ποςό του ςυμφωνθτικοφ, ιτοι 1.906.871,09 € για εργαςίεσ με
ΓΕ & ΟΕ, 18.000,00€ για απολογιςτικζσ εργαςίεσ με ΓΕ απολογιςτικϊν 1.099,22€, 502,53€ για
ανακεϊρθςθ, και 462.353,43€ για Φ.Π.Α., δθλαδι ςφνολο 2.388.826,06€, τθν 1θ υμπλθρωματικι
φμβαςθ και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονιςμοφ Σιμϊν Μονάδασ Νζων Εργαςιϊν του υποζργου:
«ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΒΛΑΣΗΗ, ΑΡΗ ΦΕΡΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε
ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ ΑΙΣΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΕΣΟΤ 2019-2020» του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ -
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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΑΙΣΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ»,

προχπολογιςμόσ: 7.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων /
ΑΕΠ501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100003, ανάδοχοσ: «Β. ΒΛΑΣΑΡΑ A.Σ.E.», ςυνολικοφ ποςοφ 1.189.638,62€
με Φ.Π.Α., εκ των οποίων τα οικονομικά ςτοιχεία καταγράφονται ςτο ςυνθμμζνο πίνακα:
ΑΡΧΙΚΗ ΤΜΒΑΗ

Άκροιςμα
Προςτίκεται ΓΕ &
ΟΕ

18,00%

Άκροιςμα Ι
Απρόβλεπτα

9,00%

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ
ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ 2ο
Α.Π.Ε.

ΕΡΓΑΙΕ 1θσ
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ
ΤΜΒΑΗ

1.482.561,88

1.615.992,45

738.363,82

266.861,14

290.878,64

132.905,49

1.749.423,02

1.906.871,09

871.269,31

157.448,07

78.567,17

Άκροιςμα ΙΙ
Απολογιςτικά χωρίσ
ΓΕ & ΟΕ
ΓΕ & ΟΕ
απολογιςτικϊν

1.906.871,09

1.906.871,09

949.836,48

18.000,00

18.000

9.000,00

1.099,01

1.099,01

549,50

Άκροιςμα ΙΙI
Πρόβλεψθ
ανακεϊρθςθσ

1.925.970,10

1.925.970,10

959.385,98

502,53

502,53

Άκροιςμα V

1.926.472,63

1.926.472,63

959.385,98

462.353,43

462.353,43

230.252,64

2.388.826,06

2.388.826,06

1.189.638,62

ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

24,00%

Σο ςυνολικό ποςό παρουςιάηει αφξθςθ ςε ςχζςθ με τθν Κφρια φμβαςθ 49,80% €, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία περί εκτζλεςθσ Δθμοςίων ζργων.

Β) Εξουςιοδοτεί τον Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδοσ για τθν υπογραφι τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ
φμβαςθσ.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Κατςαρι – Μαυραγάνθ
Κωνςταντοφλα, Καπλάνθσ Διονφςιοσ και Δριβίλασ Δθμιτριοσ ψιφιςαν αρνθτικά.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

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