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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 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 3ης
παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του
νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου:
«Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του

Π.Κ

2013ΕΠ00100014), χρηματοδότηση: Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:
2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/149275/2190/19-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας
Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης
Ημερομηνία Δημοπράτησης
Έκπτωση Δημοπρασίας
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης

Ημερομηνία εγκατάστασης
Συμβατική Περαίωση
1η Παράταση περαίωσης
2η Παράταση περαίωσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
: 1.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α
: 09-8-2019
: 24,45% (μέση έκπτωση)
: (913.865,23+219.327,66)=1.133.192,89 € μετά του Φ.Π.Α/ 1210-2020 (αριθμ. πρωτ. 263672/4199/12-10-2020 ΑΔΑ:Ψ4Τ07Λ66ΘΜ)
: 12-10-2020
: 12-10-2021
: 31-12-2021, βάσει της υπ΄αριθμ. 251595/4459/13.10.2021 ,
(ΑΔΑ:ΩΧ0Υ7Λ6-Τ5Λ) Απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Ηλείας.
: 30-04-2022, βάσει της υπ΄αριθμ. 1565/20.12.2021
(ΑΔΑ: 9ΤΙΡ7Λ6-709) Απόφαση Ο.Ε Π.Δ.Ε.
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3η Παράταση περαίωσης (Προτεινόμενη)
1ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)

: 11-09-2022
:1ος Τακτοποιητικός (βάσει της υπ΄αριθμ.
266234/4694/24-9-2021 ΑΔΑ:ΩΥΡ47Λ6-ΨΧΑ) Απόφασης της
Διεύθυνσης Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας.
2ος ΑΠΕ & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΣΣ) : 2ος ΑΠΕ & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΣΣ), βάσει της υπ΄ αριθμ.
1628/27-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΗΜ7Λ6-ΜΘΩ) Απόφασης Ο.Ε Π.Δ.Ε
ης
Ποσό 1 Συπληρωματικής Σύμβασης /Ημερ. :(136.636,47+32.792,75)=169.429,22 € μετά του Φ.Π.Α/11-051ης ΣΣ
2022 (αριθμ. πρωτ. 138674/2005/12-05-2022, ΑΔΑ:ΨΔΒΜ7Λ6ΠΘΟ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010544116)
Πιστώσεις
:(ΠΔΕ /2018), ΣΑΕΠ 501, με κωδικό 2014ΕΠ50100001
Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 30-03-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου
κατασκευαστικής εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», η οποία έλαβε το
υπ΄ αριθμ. 93426/1295/30-03-2022 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και με την οποία αιτείται παράταση της
συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι
31/08/2022, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
➢ Οι εργασίες, που υπολείπονται να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της
αρχικής σύμβασης αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», αφορούν κυρίως εργασίες
οδοστρωσίας, αλλά και κατασκευής νέων ταπητιδίων (ασφαλτικές εργασίες) με ταυτόχρονη υλοποίηση της
απαιτούμενης διαγράμμισης επί αυτών. Οι προαναφερθείσες εργασίες δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν
λόγω των δυσχερών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου τμήματος του
Νομού Ηλείας και κυρίως στα ορεινά τμήματα αυτού, στα οποία (βάσει της Τεχνικής Έκθεσης του έργου)
προβλέπεται να γίνουν αυτές.
➢ Το σημερινό στάδιο υλοποίησης εκτέλεσης κατασκευής των εργασιών του έργου της αρχικής σύμβασης,
ανέρχεται σε ποσοστό 60,00%, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ οι εργασίες που μέχρι σήμερα
έχουν εκτελεσθεί και δεν έχουν πιστοποιηθεί ανέρχονται σε ποσοστό 70,00%.
➢ Με την υπ΄ αριθμ. 1628/27-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΗΜ7Λ6-ΜΘΩ) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της
Π.Δ.Ε πραγματοποιήθηκε η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε/Τακτοποιητικού) και η
1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ), του έργου του θέματος.
➢ Στις 11-05-2022 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ), προϋπολογισμού 169.429,22 € μετά
του Φ.Π.Α , για την εκτέλεση κατασκευής του έργου του θέματος, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
ΨΔΒΜ7Λ6-ΜΘΟ και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22SYMV010544116.
➢ Οι νέες εργασίες που συνιστούν το αντικείμενο της ως άνω 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης , θα
εκτελεσθούν εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της , ήτοι έως
την 11-09-2022.
➢ Επίσης στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των
εργασιών κατασκευής του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη
ολοκλήρωση αυτού, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».
Βάσει των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 3ης Παράτασης προθεσμίας της κύριας
σύμβασης , λόγω σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ) για το έργο του θέματος, έως στις 11-092022 , και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του
αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου ο χρόνος περαίωσης της συμπληρωματικής σύμβασης να
ταυτίζεται με τον χρόνο ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη
οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της
δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.
Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου
40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη
παράτασης περαίωσης του έργου.

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»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•

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».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας του υποέργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο
δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
του έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του
Π.Κ 2013ΕΠ00100014), χρηματοδότηση: Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:
2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», έως
11-09-2022, σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα
του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας λόγους.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή – Μαυραγάνη
Κωνσταντούλα και Δριβίλας Δημήτριος, ψήφισαν αρνητικά.

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

Σελίδα 5 από 5

