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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)

Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: 9ΩΕ97Λ6-0ΥΞ
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 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 1ης
Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ», προϋπολογισμός: 2.700.000,00€ (με
Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100007,
ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/140588/2039/27-05-2022 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
: 2.700.000,00 μετά του Φ.Π.Α
: 5/11/2019
: 25%
: 2.025.000,00€ (με Φ.Π.Α)/ 2-7-2021
: 2-7-2021
: 2-7-2023
: 12-1-2024
: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 001
Κωδικός έργου 2019ΕΠ 00100007

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 12-5-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής
εταιρίας «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» του έργου με τίτλο του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, μέχρι την 12η Ιανουαρίου 2024
(12.4.2024) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Η Υπηρεσία, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση της αναδόχου κατασκευαστικής
εταιρείας στο έργο, προέβη σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας με σκοπό να την
ενημερώσει για την επικείμενη έναρξη εργασιών. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι
απαιτείται η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με σκοπό την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών
από αρχαιολόγο. Άμεσα, η Υπηρεσία προχώρησε σε τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης του έργου
του θέματος ώστε να ενταχθεί ένα (1) νέο υποέργο με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΚΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3082/2002» προυπ/μου 50.000,00€.
Η ως άνω εισήγηση για Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου στάλθηκε στην Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, με το υπ’ αριθμ. 220253/3889/5-8-2021 έγγραφό της Υπηρεσία, στο οποίο μάλιστα γινόταν
και ιδιαίτερη μνεία για τους λόγους για τους οποίους ήταν αναγκαία η ένταξη του νέου υποέργου και τους
ζητούσαμε να εισαχθεί ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση κατ’ άρθρο
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40 του Ν. 4735/2020 όπου στην παρ. ζ αναφέρεται ότι η Ο.Ε αποφασίζει: ζ) Για την υποβολή προτάσεων εκ
μέρους της Περιφέρειας για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων
από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου
απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα
πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.
2. Επιπρόσθετα, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», με το από 25-8-2021 έγγραφό της,
ενημέρωσε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας για την έναρξη των εργασιών.
3. Με το υπ’ αριθμ. 406021/27-8-2021 έγγραφο της, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, ζήτησε πρόσθετη
ενημέρωση για την πορεία ένταξης του νέου υποέργου και μας κατέστησε γνωστό ότι δεν μας επέτρεπε να γίνει
ουδεμία εργασία στο έργο χωρίς την παρουσία αρχαιολόγου.
4. Με την υπ’ αριθμ. 1097/2021/13-9-2021 (ΑΔΑ:Ω1Ν07Λ6-0ΒΒ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της
Π.Δ.Ε. ενέκρινε την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου του θέματος λόγω
ένταξης ενός (1) νέου υποέργου.
5. Με την υπ’ αριθμ. 103863/23-9-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΚΟ46ΜΤΛΡ-ΕΦΚ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων εγκρίθηκε η Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του έργου του θέματος στη ΣΑΕΠ 001, με ένταξη
του υποέργου της Αρχαιολογίας.
6. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, με το υπ’ αριθμ. 513615/25-10-2021 έγγραφο της, μας κοινοποίησε σχέδιο
του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας και της Π.Δ.Ε. και μας πρότεινε, με
σκοπό την άμεση έναρξη των εργασιών στο έργο, να προβούμε σε πρόσληψη ενός υπαλλήλου – από μέρους
του αναδόχου- για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών του έργου μέχρι και την ολοκλήρωση των
απαιτούμενων διαδικασιών και την οριστική πρόσληψη αρχαιολόγου.
7. Η Υπηρεσία, με το υπ’αριθμ. 303892/5321/2-11-2021 έγγραφό της, εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της ως
προς το περιεχόμενο του σχεδίου του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο και υπογράφηκε την 24-11-2021.
8. Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 617620/24-1-2022 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίθηκε
η εκτέλεση εργασιών του υποέργου: «Δαπάνη επίβλεψης εκσκαφικών εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ηλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002» του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.
Επιπρόσθετα, τονίζεται και επισημαίνεται ότι, η Υπηρεσία έχοντας ως γνώμονα την αναγκαιότητα της άμεσης
έναρξης των εργασιών στο έργο και την απρόσκοπτη πρόοδο εκτέλεσης αυτών, προέβη στη σύνταξη και έγκριση
του 1ου ΑΠΕ (αριθμ αποφ. 343780/5904/25-11-2021 / ΑΔΑ:6ΑΛ17Λ6-ΣΕ3), στον οποίο συμπεριέλαβε την
δαπάνη απολογιστικών εργασιών που απαιτούνταν για τις ανάγκες της πρόσληψης αρχαιολόγου. Σημειώνεται
δε, ότι η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών καλύφθηκε από το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών του
έργου.
Παρόλα ταύτα, ήτοι την έγκριση πληρωμής του αρχαιολόγου από τις δαπάνες του έργου μέσω των
απολογιστικών εργασιών, η έναρξη των εργασιών εκσκαφής για τις ανάγκες κατασκευής της νέας γέφυρας
ξεκίνησαν την 11-1-2022 μέσω της πρόσληψης αρχαιολόγου από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία, αφού
και πάλι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας δεν ήταν σε θέση να προτείνει, άμεσα, κάποιον διαθέσιμο αρχαιολόγο
προς πρόσληψη, γεγονός που τελικά οδήγησε σε συνολική καθυστέρηση έναρξης των εργασιών κατά 194
ημερολογιακές ημέρες (από 2-7-2021 έως και την 11-1-2022).
Εν κατακλείδι, βάσει και των ανωτέρω, τεκμαίρεται με σαφήνεια ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν κατά
την έναρξη των εργασιών του έργου του θέματος έχουν ως αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του
έργου και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».
Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 1ης Παράτασης
προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, μέχρι τις 12-1-2024, 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.
Βάσει των ανωτέρω, 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.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία - Υπάλληλο του
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας 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.
• 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 περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ», προϋπολογισμός:
2.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.:
2019ΕΠ00100007, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», μέχρι τις 12-1-2024, σύμφωνα με την παρ. 8.α του
άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών,
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
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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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