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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2
2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 28η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή 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.:
19516/59/24-01-2022 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.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, 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.
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
του Υποέργου: «Συντήρηση - Aποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο. Δίκτυο του Βορείου τμήματος Ν.
Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Συντήρηση οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100014),
χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001. Ανάδοχος:
«Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ»».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.:7888/60/12-01-2022 εισήγηση (ορθή επανάληψη στις 21-01-2022)
του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου/Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Tις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να
μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016) Απόφαση
του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν
και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
(Α’42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: BEAAN-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται
οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του
Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του
έργου και ιδιαίτερα το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
7. Την υπ’ αριθμ 1601/2021 Απόφαση της ΟΕ (ΑΔΑ : ΩΖΩ27Λ6-ΓΨΗ) με την οποία έχει εγκριθεί και
δημιουργηθεί το χρηματικό μέγεθος για την κάλυψη από το ΠΔΕ του ύψους της 1ης ΣΣΕ.
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8. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Ηλείας, διατυπωμένη στο 4ο θέμα προ ημερησίας,
του υπ’ αριθμ. 10ου / 2021 Πρακτικού αυτού.
9. Τα γενικά στοιχεία του έργου ως παρατίθενται, αναλυτικά, ακολούθως:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης
Ημερομ. Δημοπράτησης
Έκπτωση Δημοπρασίας
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης
Ημερομ. εγκατάστασης
Συμβατική ημερ. Περαίωσης
1ος ΑΠΕ
2ος ΑΠΕ +1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
3ος ΑΠΕ
4ος ΑΠΕ (Παρών)

: 2.500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
: 22.6.2019
: 20,00%
: 2.000.000,01€
: 12-03-2020
: 12-03-2021
: 2.000.000,01€ (Τακτοποιητικός)
: 2.000.000,01€ (Τακτοποιητικός)
: 2.000.000,01€ (Τακτοποιητικός)
: 2.000.000,01€ (Τακτοποιητικός)
:
1η Συμπληρωματική Σύμβαση (παρούσα)
: 296.642,15 €
(ποσοστό υπέρβασης 14,83% σε σχέση με την αρχική)
Πιστώσεις
: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018, ΣΑΕΠ501
ο
Σας στέλνουμε, συνημμένα, τον 4 Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) και την 1η Σ.Σ. του έργου του θέματος όπως
συντάχθηκε – ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α). Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να
συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη
κατασκευασμένων τμημάτων του έργου του θέματος, καθώς και των προμετρήσεων εργασιών που κρίνονται
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Ειδικότερα, ο 4ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός σε σχέση με
την αρχική σύμβαση και αναλύεται ως ακολούθως:
4ος ΑΠΕ (προτεινόμενος) :
Εργασίες
:
1.366.678,57 €
ΓΕ/ΟΕ 18%
:
246.002,14 €
Απρόβλεπτα
:
1,00 €
Αναθεώρηση
:
221,52 €
Φ.Π.Α 24%
:
387.096,78 €
Σύνολο
:
2.000.000,01€
Β). Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα το εδάφιο α) της παρ.1 αυτού στο οποίο αναγράφεται
ότι:
«1.α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας
κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που
δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι
οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση,
χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι
μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς
να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση».
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη πρόσθετων εργασιών οι οποίες προέκυψαν
μετά από απρόβλεπτες καταστάσεις και ειδικότερα τις φωτιές του Αυγούστου 2021 και τα έντονα
πλημμυρικά φαινόμενα ως συνακόλουθα και των δυσμενών καιρικών φαινομένων των τελευταίων μηνών.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν βλάβες, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης στις υποδομές του Επαρχιακού
Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας και συγκεκριμένα αυτού το οποίο ευρίσκεται εντός του
Βόρειου τμήματος Ν. Ηλείας .
Οι ως άνω βλάβες προκλήθηκαν από ασυνήθιστο φυσικό καιρικό φαινόμενο, και δη αυτό των
καταστροφικών πυρκαγιών και Πλημμυρών, το οποίο θεωρείται μοναδικό και σημαντικό, γεγονός το οποίο
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τεκμηριώνεται τόσο από το εύρος της έκτασης αυτού όσο και από την ασυνήθιστα δυσκολία αντιμετώπισης
του (πλήρη έλεγχο και κατάσβεση της πυρκαγιάς και περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων) που έπληξε
το βόρειο τμήμα του Ν. Ηλείας, και σε ουδεμία περίπτωση δεν ήταν εφικτό να προβλεφθούν κατά τη
σύνταξη της μελέτης με την οποία δημοπρατήθηκε το εν λόγω έργο.
Οι εκτεταμένες βλάβες διαπιστώθηκαν κυρίως στους ακόλουθους επαρχιακούς δρόμους :
 Ε.Ο αρ. 3: Πύργος Εφύρα - Κουζούλη
 Ε. Ο.αρ. 42: Βάρδα- Μανωλάδα – Λουτρά Κουνουπέλι
 Ε.Ο.αε. 36: Ενωτική Ε.Ο. 30 και 31 από Εφύρα
 Ε.Ο/. αρ.37 Μυρσίνη Ανδραβίδα Βάλακα δια Τραγανού Ολγας και Πηγαδίου
 Ε.Ο. αρ. 28: Αμαλιάδα – Ρουπάκι – Ανδραβίδα δια Αγ. Μαύρας και σταφοδόκαμπου
 Ε.Ο. αρ.43: Ψάρι –Νεάπολη – Σπάτα προς Σανταμέρι
 Ε.Ο. αρ. 30: Γαστούνη – Ηλιδα προς Φράγμα Πηνειού
 Ε.Ο. αρ. 29: Αμαλιάδα – Σιμόπουλου Χάνι Πανόπουλου
 Ε.Ο. αρ. 49: Αγ. Τριάδα- Πρόδρομος- Σκλήβα- Σιμόπουλου
 Ε.Ο. αρ. 27: Σαβάλια – Αμαλιάδα- Μουζάκη- Κούμανη
 Ε.Ο. αρ. 15: Καρούτα – Λάνθι- Χειμαδιό
 Ε.Ο. αρ. 50: Λαστείκα – Τζόγια- Φωναίτικα και Λουτρών Φρασινιάς
 Ε.Ο. αρ. 42: Βάρδα – Νησί- Αγ. Μαρίνα
 Ε.Ο. Αρ. 40: Μοσχονέρι- Αετοράχη –Ξενιές- Αγραπιδοχώρι – Σιμόπουλου
 Ε.Ο. αρ. 34: Καβάσιλα- Κάστρο –Λιμήν Κυλλήνης δια Καρδιακαύτι, Τρουμπέ και Μάχου
 Ε.Ο. αρ. 33: Βαρθολομιό – Νεοχώρι – Κυλλήνη
 Ε.Ο. αρ. 26: Λαστείκα – Ξυλοκέρα
 Ε.Ο. αρ.17: 33Ε.Ο. προς Αγ. Κυριακή – Τσίπιανα- Κρυόβρυση
 Ε.Ο. αρ. 18: Καρούτα – Λατζόι- Λάλα δια Γραμματικού
 Ε.Ο. αρ. 23: Αγ. Ηλίας Μυρτιά –Ξυλοκέρα Ελαιών
Οι ως άνω επαρχιακοί οδοί υπάγονται στο Βόρειο Τμήμα του Ν. Ηλείας.
Ειδικότερα οι βλάβες που διαπιστώθηκαν στα πληγέντα τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου και
χρήζουν άμεσης αποκατάστασης εστιάζονται, κυρίως στα ακόλουθα:

Οι υπάρχοντες ασφαλτοτάπητες, αν και η οπτική τους εικόνα εμφανίζεται λειτουργική και καλή,
έχουν απολέσει την αντοχή τους εξαιτίας της απώλειας της συνοχή των υλικών από τα οποία συντίθεται. Πιο
συγκεκριμένα, πολλές βροχοπτώσεις (ακραία καιρικά φαινόμενα) -οι οποίες αναπτύχθηκαν στίς πληγέντες
περιοχές είχαν ως αποτέλεσμα η άσφαλτος να έχει καταστραφεί και να μην εμφανίζει πλέον συνοχή με τα
αδρανή υλικά με τα οποία αναμιγνύεται για την παραγωγή του ασφαλτοτάπητα. Ως εκ τούτου, η μη ύπαρξη
πλέον της συνοχής των υλικών θα προκαλέσει κατά την εμφάνιση των πρώτων βροχών έντονα φαινόμενα
αποσάθρωσης των ασφαλτοταπήτων.

Στην ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης των καμένων δέντρων και θάμνων από τα ερείσματα των οδών
και των πρανών που γειτνιάζουν με τις επαρχιακές οδούς, καθώς και από τις υφιστάμενες χωμάτινες
τάφρους, με σκοπό την πρόληψη πρόσθετων προβλημάτων που θα παρουσιαστούν κατά τον επερχόμενο
χειμώνα σε περίπτωση όπου αυτά παρασυρθούν από τις βροχοπτώσεις και την ανεξέλεγκτη κίνηση των
όμβρυων υδάτων λόγω της απουσίας βλάστησης και φυτικού συστήματος.

Στην ανάγκη άμεσης άρσης καταπτώσεων των πρανών, βράχων κλπ λόγω αποσταθεροποίησης
αυτών από την έλλειψη πλέον φυτικού συστήματος.

Στην οδοσήμανση των οδών (πινακίδες, διαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας) η οποία υπέστη
ουσιαστική βλάβη λόγω των πυρκαγιών και δεν είναι πλέον διακριτή.
Προκειμένου να αποκατασταθούν οι παραπάνω απρόβλεπτες βλάβες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο πρέπει
να γίνουν, ενδεικτικά, οι εξής εργασίες:
- Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος που θα περιλαμβάνει αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα, στον οποίο
επήλθε βλάβη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρήθηκαν όπου απαιτηθεί.
- Άρση καταπτώσεων, απομάκρυνση και αποκατάσταση πρανών που αποσταθεροποιήθηκαν σε θέσεις
όπου προκλήθηκαν βλάβες (καταστροφή φυσικής αντιστήριξης λόγω ύπαρξης δένδρων), κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης και επενδεδυμένων τάφρων.
- Αποκατάσταση/ αντικατάσταση τμημάτων (όπου απαιτείται) στοιχείων σήμανσης και ασφάλειας των
οδών (πινακίδες, διαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας).
Σελίδα 4 από 7

ΑΔΑ: 64ΔΠ7Λ6-879
Οι ως άνω εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του έργου και επειδή το κόστος
για την υλοποίηση τους δεν μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων, απαιτείται η σύναψη
της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
Σημειώνεται δε ότι, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ. δεν μεταβάλουν το βασικό σχέδιο της
κύριας σύμβασης (έργο συντήρησης), αφού οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι ιδίου
αντικειμένου με αυτές της αρχικής, ήτοι εργασίες οδοποιίας.
Ως εκ τούτου, και μετά την πλήρη προμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των
βλαβών, η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση διαμορφώνεται και αναλύεται ως ακολούθως:
Εργασίες
:
176.282,39 €
ΓΕ/ΟΕ 18%
:
31.730,83 €
Απρόβλεπτα
:
31.200,00 €
Αναθεώρηση
:
14,31 €
Φ.Π.Α 24%
:
57.414,61 €
Σύνολο
:
296.642,15 €
Η ανωτέρω υπέρβαση λόγω της 1ης Συμπληρωματική Σύμβασης καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του
έργου, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη
ΣΑΕΠ 501, με κωδικό 2014ΕΠ50100001, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ 1601/2021 Απόφαση της ΟΕ
(ΑΔΑ ΩΖΩ27Λ6-ΓΨΗ) με την οποία έχει εγκριθεί και δημιουργηθεί το χρηματικό μέγεθος για την κάλυψη
από το ΠΔΕ του ύψους της 1ης ΣΣΕ.
Συνοπτικά, τα ως άνω περιγραφόμενα, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
4ος
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Α.Π.Ε.
1η Σ.Σ.
4ος Α.Π.Ε.+ 1η Σ.Σ.
Εργασίες
1.188.416,88
1.366.678,57
176.282,39
1.542.960,97
ΓΕ & ΟΕ
213.915,04
246.002,14
31.730,83
277.732,97
Άθροισμα
1.402.331,92
1.612.680,71
208.013,22
1.820.693,94
Απρόβλεπτα
210.349,79
1,00
31.200,00
31.201,00
Άθροισμα
1.612.681,71
1.612.681,71
241.921,17
1.851.894,94
Αναθεώρηση
221,52
221,52
14,31
235,83
Άθροισμα
1.612.903,23
1.612.903,23
239.227,54
1.852.130,77
Φ.Π.Α.
387.096,78
387.096,78
57.414,61
444.511,39
Γενικό Σύνολο
2.000.000,01
2.000.000,01
296.642,15
2.296.642,16
Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα για:
1.
Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η ΣΣ) του έργου:
«Συντήρηση - οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ.
2013ΕΠ00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση - Aποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο. Δίκτυο του Βορείου τμήματος
Ν. Ηλείας ετών 2019-2020».
2.
Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη ΠΔΕ για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
η
(1 ΣΣ) του έργου : «Συντήρηση - οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του
Π.Κ. 2013ΕΠ00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση - Aποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο. Δίκτυο του Βορείου
τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στην κα Βλάσση Ευγενία – Υπάλληλο του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή
διευκρινήσεων επί του θέματος.
Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας
υπόψη:
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 Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) και την 1η
Συμπληρωματική Σύμβαση (1η ΣΣ) του Υποέργου: «Συντήρηση - Aποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο.
Δίκτυο του Βορείου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με
Φ.Π.Α.), του έργου: «Συντήρηση - οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε
συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100014), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ
501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001. Ανάδοχος: «Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ», όπως αναλυτικά περιγράφονται
στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης (1η ΣΣ) του έργου: «Συντήρηση - οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας
(σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση - Aποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο.
Δίκτυο του Βορείου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020».
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κατσαρή – Μαυραγάνη
Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος και Δριβίλας Δημήτριος ψήφισαν
αρνητικά.
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Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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