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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22
22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 07η Ιουνίου 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/169068/938/03-06-2022 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.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

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

7.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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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 3ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας»,
προϋπολογισμός: 920.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων /
ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, με υπέρβαση 125.285,98€ (χωρίς Φ.Π.Α.) στον οποίο
περιλαμβάνεται το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρω βία και αναθεώρηση».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/164085/2985/01-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας
της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με
την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
3. Την υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ.27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
4. Την υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ. 141/τ.Β/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
5. Την 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ.26/ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα
του άρθρου 156 και το άρθρο 153 § 15 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει για το έργο σύμφωνα με το οποίο «Το
ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη
σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών».
7. Την 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ.5983/Β’/20-12-2021) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153
του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του
ν. 4412/2016»
8. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.

Σελίδα 2 από 5

ΑΔΑ: 6ΕΘΖ7Λ6-Ρ9Π
9. Οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το
άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν
σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.
10.Την 76105/12-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία
εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 501 του ΠΔΕ, ως υποέργο του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της
επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε. και
επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας (σε συνέχεια του
Π.Κ. 2013ΕΠ00100010)»με κωδικό 2014ΕΠ50100004
11.Την σύμβαση του έργου ποσού 395.826,09€ με Φ.Π.Α.
12.Το από 29-12-2021 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου, στο οποίο περιγράφονται οι βλάβες και
προσδιορίζεται η δαπάνη αποκατάστασή τους.
13.Την υπ’ αρ. πρωτ. 389936/7802/30-12-2021 (ΑΔΑ: 63ΔΓ7Λ6-ΞΦΥ) απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου
διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας», όπως
συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο οι διαπιστωθείσες βλάβες του έργου οφείλονται
σε θεομηνία και δεν υφίσταται ευθύνη του αναδόχου ποσού 108.832,13€ χωρίς ΦΠΑ.
14.Τους Πίνακες υπολογισμού αναθεώρησης Α2021 & Γ2021 σύμφωνα με τους οποίους, για την αποπληρωμή
της αναθεώρησης απαιτείται ποσό 18.289,02€ (4.109,24€ + 14.179,78€) χωρίς ΦΠΑ και άρα αύξηση του ποσού
αναθεώρησης κατά 18.272,70€ χωρίς ΦΠΑ.
15.Τα στοιχεία του έργου:
Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης
: 920.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση
: 21-02-2020 / 56,98%
Πηγή Χρηματοδότησης
: ΣΑΕΠ501/ 2014ΕΠ50100004
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία
: 395.826,09 € / 19-11-2020
Ποσόν 1ου ΑΠΕ/ Απόφαση Δ/νσης Τεχν. Έργων
: 1ος Α.Π.Ε 395.826,09 €
Ποσόν 2ου ΑΠΕ / Απόφαση Δ/νσης Τεχν. Έργων
: 2ος Α.Π.Ε 395.826,09 €
ου
Ποσόν 3 Α.Π.Ε.
: 3ος Α.Π.Ε 551.180,70 €/ Προτεινόμενος
Σας αποστέλλουμε συνημμένα:
1. Την από 10-12-2021 δήλωση του αναδόχου του έργου ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
2. Την υπ’ αρ. 377766/7550/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΓ67Λ6-ΡΤΥ) απόφαση μας, με την οποία συστήθηκε η
επιτροπή διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του εν λόγω έργου.
3. Το από 29-12-2021 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή,
σύμφωνα με το οποίο στοιχειοθετείται η ανωτέρα βία και οι εξ αυτής βλάβες στο έργο που περιλαμβάνουν
άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων, τμηματική συντήρηση της
περιμετρικής οδού για την εκτροπή της κυκλοφορίας, καθαίρεση των αιωρούμενων βραχωδών τεμαχίων που
έχει αποκολληθεί η βάσης τους και αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώματος και προσδιορίζεται
αποζημίωση ποσού 108.832,13€ χωρίς ΦΠΑ για την αποκατάστασή τους, το οποίο έχει προσυπογράψει ο
Ανάδοχος χωρίς επιφύλαξη.
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 389936/7802/30-12-2021 (ΑΔΑ: 63ΔΓ7Λ6-ΞΦΥ) απόφαση έγκρισης του πρωτοκόλλου
Διαπίστωσης βλαβών από την Προϊσταμένη Αρχή.
5. Τον από 06-05-2022 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την εισήγηση και την Αιτιολογική Έκθεση που
τον συνοδεύουν.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο
Αιγιαλείας», ποσού: 551.180,70€, ο οποίος είναι υπερβατικός κατά 125.285,98 € χωρίς ΦΠΑ, για εργασίες που
περιλαμβάνουν άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων, τμηματική
συντήρηση της περιμετρικής οδού για την εκτροπή της κυκλοφορίας, καθαίρεση των αιωρούμενων βραχωδών
τεμαχίων που έχει αποκολληθεί η βάσης τους και αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώματος, σύμφωνα με το
Πρωτόκολλο Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και για την αποπληρωμή της αναθεώρησης λόγω έκδοσης
συντελεστών για εργασίες που εκτελέστηκαν μετά το Α’ τρίμηνο 2021.
Η δαπάνη του 3ου ΑΠΕ συμπεριλαμβανόμενου και του ποσού της αναθεώρησης και του πρωτοκόλλου
διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία θα καλυφτεί από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις (άρθ. 157 παρ.
7 του Ν.4412/2016) όπως είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΕΠ 501 σύμφωνα με την 52116/19-5-2022
(ΑΔΑ:6Τ6Λ46ΜΤΛΡ-1ΝΞ) απόφαση υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με κωδικό έργου 2014ΕΠ50100004
και εγκεκριμένο ποσό 18.955.539,63€.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων
επί του θέματος.

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.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο
Αιγιαλείας», προϋπολογισμός: 920.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων / ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, ποσού 551.180,70€ , ο οποίος είναι υπερβατικός κατά
125.285,98€ (χωρίς Φ.Π.Α.) στον οποίο περιλαμβάνεται το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από
ανωτέρω βία και αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας.
Η δαπάνη του 3ου ΑΠΕ συμπεριλαμβανόμενου και του ποσού της αναθεώρησης και του πρωτοκόλλου
διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία θα καλυφτεί από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις (άρθ.
157 παρ. 7 του Ν.4412/2016) όπως είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΕΠ 501 σύμφωνα με την 52116/19-52022 (ΑΔΑ:6Τ6Λ46ΜΤΛΡ-1ΝΞ) απόφαση υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με κωδικό έργου
2014ΕΠ50100004 και εγκεκριμένο ποσό 18.955.539,63€.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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