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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17
17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 10η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη 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.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/133760/719/06-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Καπλάνης Διονύσιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή 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 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 1ης
παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ: 17Η ,21Η ,23Η ,24Η ,25Η ΚΑΙ 43Η, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», προϋπολογισμός:
6.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:
2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/113525/1820/04-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νιας
της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’αρίθμ.248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/Β΄/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α΄42)»,αρμοδιότητας
Περιφερειών, καθώς και την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Την υπ’ αριθ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β /́ 20-01-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους» όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ. ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει.
6. Την υπ’αρ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ /20-1-2022)Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
7. Την υπ’αρίθμ: 44488/495/15-02-2017( ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού
Συντονισμού & Διοίκησης περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
8. Την υπ’αρίθμ: 110474/1670/27.04.2021 (ΑΔΑ:ΨΠΝ07Λ6-ΦΨΓ) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού
αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας ..
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9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> και ειδικότερα το άρθρο 147.
10. Την υπ’αρίθμ:108758/1732/14.04.2022 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Αιτ/νίας περί έγκρισης εκτέλεσης
επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών για το έργο του θέματος.
11. Την υπ’αρίθμ:111965/1793/14.04.2022 ειδική εντολή εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων
πρόσθετων εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την ανάδοχο εταιρεία ,για το έργο του θέματος
12. Την από 15/04/2022 σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας
περαίωσης των εργασιών μέχρι 18/11/2022,λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην
περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών ,καθώς και η από
14/04/2022 ειδική εντολή περί έγκρισης επειγουσών πρόσθετων εργασιών για εργασίες που πρέπει άμεσα να
εκτελεστούν (οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών).
13. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι
18/11/2022 δεδομένου ότι ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του ,τονίζοντας ότι η
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών είναι κατά κύριο λόγο ορεινή και οι έντονες έως ακραίες καιρικές συνθήκες
που επικράτησαν σε αυτή κατά τους χειμερινούς μήνες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών . Επιπλέον στις
14/04/2022 δόθηκε ειδική εντολή για εκτέλεση επειγουσών πρόσθετων εργασιών, οι οποίες για να εκτελεστούν
απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα. Έτσι η παράταση κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη ολοκλήρωση των
εργασιών του έργου.
14. To 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: «στ) Ασκεί το σύνολο των
καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και
αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο
189 του ν. 4412/2016.»
15. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τα παρακάτω στοιχεία του έργου:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :
6.000.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :
27/12/2019
Πηγή Χρηματοδότησης :
ΣΑΕΠ 501 με ενάριθμο:2014ΕΠ50100000
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :
57,33 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:
2.560.440,76 € με ΦΠΑ/18.11.2020
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:
17/05/2022
Προτεινόμενη 1η παράταση προθεσμίας /απόφαση:
18/11/2022- Προς έγκριση
Ποσοστό υλοποίησης
̴ 60%
Εισηγούμαστε
Την παράταση της συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι
18/11/2022, ώστε να ολοκληρωθούν έντεχνα όλες οι εργασίες.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• 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.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ: 17Η ,21Η ,23Η ,24Η ,25Η ΚΑΙ 43Η, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»,
προϋπολογισμός:

6.000.000,00€

(με

Φ.Π.Α.),

χρηματοδότηση:

Πρόγραμμα

Δημοσίων

Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», με αναθεώρηση, μέχρι
18/11/2022, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
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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