Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.06.01 15:17:54
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΔΑ: 9Ε3Φ7Λ6-Ρ02

Αριθ.Αποφ.624/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21
21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 31η 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.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/160153/889/27-05-2022 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.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Μπονάνος Χαράλαμπος - 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.

Σαλμά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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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 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 1ης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.
ΚΑΡΟΥΤΕΣ- ΛΑΤΖΟΪ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΣΟΠΙ-ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗ», προϋπολογισμός:
1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.:
2021ΕΠ00100005, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/145421/2115/23-05-2022 εισήγηση 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:
Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης
Ημερομηνία Δημοπράτησης
Έκπτωση Δημοπρασίας
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης
Ημερομηνία εγκατάστασης
Συμβατική Περαίωση
Προτεινόμενη περαίωση
Πιστώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
: 1.600.000,00 μετά του Φ.Π.Α
: 9/04/2021
: 46,10%
: 862.328,13€ (με Φ.Π.Α)/ 25.10.2021
: 25.10.2021
: 25.10.2022
: 28/02/2023
: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 001Κωδικός έργου 2021ΕΠ00100005

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 17/05/2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου
κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΕΤΕΘ ΑΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής
συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά εκατόν είκοσι έξι (126) ημέρες, ήτοι μέχρι
28.02.2023 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία με το με αρ. πρωτ. 574984/26-11-21 έγγραφό της, ενημέρωσε την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας για την έναρξη των εργασιών στο έργο. Στη συνέχεια, η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ηλείας με τηλεφωνική της συνομιλία, υπέδειξε στον ανάδοχο την ανάγκη πρόσληψης ενός αρχαιοφύλακα για
την παρακολούθηση των σκαπτικών εργασιών κατασκευής του έργου.
2. Με την υπ΄αρ. 61279/713/28-2-2022 (ΑΔΑ:6ΘΝ47Λ6-9ΝΜ) απόφασή της, η Υπηρεσία μας προχώρησε στην
έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για να συμπεριλάβει την δαπάνη των απολογιστικών εργασιών
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που απαιτούνται για πρόσληψη προσωπικού καθ΄ υπόδειξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.
3. Παρά το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την πρόσληψη και αμοιβή αρχαιοφύλακα και ενώ
η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία είναι σε ετοιμότητα για την έναρξη των σκαπτικών εργασιών εκτέλεσης
του έργου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας δεν έχει προβεί έως σήμερα στην υπόδειξη αρχαιοφύλακα για την
παρακολούθηση των εργασιών, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση έναρξης εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν
είκοσι έξι (126) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Βάσει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του
έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΕΤΕΘ ΑΕ».
Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 1ης Παράτασης προθεσμίας για το έργο με
τίτλο του θέματος, ήτοι έως τις 28.02.2023, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,
δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
ολοκλήρωση αυτού. 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
παράταση περαίωσης του έργου.

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.
• 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».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ- ΛΑΤΖΟΪ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΣΟΠΙ-ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ
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Τ.Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2021ΕΠ00100005, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ», έως τις 28.02.2023,
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.

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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