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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20
20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 24η 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/151593/830/20-05-2022 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

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - 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 (τηλεδιάσκεψη)

10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

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 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 1ης
παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002, ανάδοχος: ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/144382/3271/19-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.-Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :

Δ/νση Τεχνικών έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

β. Απόφαση έγκρισης μελέτης :
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :
δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Α.Π 89519/2074/οικ/13-04-20ΑΔΑ:ΨΨΝ07Λ6-ΛΟΩ
600.000 €
2014 ΕΠ 50100002

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ
α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :
γ. μέση Έκπτωση :
δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :

07-08-20
ποσοστό ανά ομάδα εργασιών
59,47%
1322/2020
: 196.119,17€ (χωρίς Φ.Π.Α) / 243.187,77€ (με Φ.Π.Α)
16-04-2021
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
α. Ημερομηνία εγκατάστασης :
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :
γ. 1η Παράταση εργασιών / Απόφαση :

16-04-2021
16-04-2022
(30-09-2022 ΥΠΌ ΕΓΚΡΙΣΗ)

Β.ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Ο ανάδοχος του έργου με τη με Α.Π 69798/1628/09-03-22 αίτησή του, ζήτησε τη χρονική παράταση του
συμβατικού αντικειμένου μέχρι 16-10-22: α) λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του
κορονοιού COVID-19 από την αρχή εκτέλεσης του έργου οι εργασίες εκτελούνταν με καθυστέρηση, β) λόγω
δυσμενών καιρικών συνθηκών από Οκτώβριο μέχρι Φεβρουάριο) η εκτέλεση εργασιών κατέστη δύσκολη,
αδύνατη.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος ήταν μέχρι 16-04-22.Οι εναπομένουσες εργασίες
είναι η τοποθέτηση στηθαίων, διαγραμμίσεις και πινακίδες σε θέσεις που έχουν οριστεί επί του Εθνικού
οδικού δικτύου ΠΕ Αχαΐας για άρση της επικινδυνότητας.
Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες τοποθέτησης στηθαίων (60%), εργασίες διαγράμμισης (50%) και
πινακίδες σε ποσοστό 50%.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:
1)oι εργασίες διαγράμμισης και τοποθέτησης στηθαίων απαιτούν εντελώς στεγνό οδόστρωμα και καλές
καιρικές συνθήκες και κατά τους χειμερινούς μήνες διακόπηκαν.
2)τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοιού COVID-19(μειωμένο προσωπικό, προβλήματα μετακίνησης
καθώς καθυστερήσεις στην προμήθεια των υλικών) καθυστέρησαν την εκτέλεση των εργασιών.
3)οι εργασίες εκτελεστούνται σε όλο το ΕΟΔ Αχαΐας αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ σε θέσεις διάσπαρτες όπως έχουν
προκύψει από έγγραφα υπηρεσιών και αυτοψίες.
4)το γεγονός ότι για την απομάκρυνση – επανατοποθέτηση στηθαίων απαιτείται εκτέλεση εργασιών με
ηλεκτροσυγκόλληση και παρότι έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και
άδειες για την τοποθέτησή τους αλλά ενδέχεται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να μην επιτραπεί η εκτέλεση
τους.
5)λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τροχαίων ατυχημάτων, κλπ χρειάστηκε να γίνει εκ νέου καταγραφή των
αναγκών του δικτύου με αποτέλεσμα να συνταχθεί ΑΠΕ που θα υποβληθεί στο Τεχνικό Συμβούλιο για έγκριση.
Κατόπιν των παραπάνω λόγων εισηγούμεθα:
υπέρ της έγκρισης της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου με τίτλο
««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ», μέχρι 30-09-2022 σύμφωνα
με το άρθρο 147 παρ.8α του Ν.4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Τζόλα Θεόδωρο – Προϊστάμενο του τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του
θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές
που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος 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.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση:
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002, ανάδοχος: ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ μέχρι 30-09-2022, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8α του Ν.4412/2016, για τους λόγους
που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

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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