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Αριθ.Αποφ. 737/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25
25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 21η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/185329/1023/17-06-2022 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.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο επικεφαλής της παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ.
Γαλάνης Κυριάκος και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα 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: «Αποδοχή
δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του αναδόχου «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ» του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΟΔΟΥ

ΧΑΡΑΥΓΗ

–

ΡΟΥΠΑΚΙΑ»,

προϋπολογισμός:

500.000,00€

(με

Φ.Π.Α.),

χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2021ΕΠ00100014 (σε
εφαρμογή του αρθρ.153 παρ 1.α. του Ν.4938/2022 -ΦΕΚ.109/τ.Α’/6-6-2022)».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/172747/3064/15-06-2022 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:
Σας διαβιβάζουμε την δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ
ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», κατά έξι (6) μήνες, της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ αναδόχου του
έργου, σε εφαρμογή του αρθρ.153 παρ 1.α. του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ.109/Α’/6-6-2022) σύμφωνα με την οποία
«Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και
πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να
υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της
υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται
ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή
νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο
εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας
εκτέλεσης του έργου».
και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει για το έργο.

Σελίδα 2 από 4

ΑΔΑ: ΕΥΧ67Λ6-ΦΩΨ
3. Το άρθρ. 40 του Ν.4735/2020 σχετικά με τις αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ, και το γεγονός ότι
η αποδοχή της δήλωσης αφορά σε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης όπως εγκρίθηκαν από την οικονομική
επιτροπή.
4. Την δήλωση του αναδόχου.
5. Τα στοιχεία του έργου :
Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης
: 500.000 € μετά του Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός
: ΣΑΕΠ 001 /2021ΕΠ00100014
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία
: 209.278,90€ / 26.10.2021
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως
: 26.06.2022
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου
: 17,28%
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 17,28%
6. Περαίωση έργου μετά την επιμήκυνση του
χρονοδιαγράμματος
: 26.12.2022
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την αποδοχή της δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατά έξι
μήνες, έως 26-12-2022, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ» σε εφαρμογή του αρθρ.153 παρ
1.α. του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ.109/Α’/6-6-2022) καθώς από την υποβολή της καθίσταται δεσμευτική για την
αναθέτουσα αρχή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στην κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα – Υπάλληλο του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 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.
•

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».
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αποδέχεται την δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του αναδόχου «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΤΕ» του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2021ΕΠ00100014 (σε
εφαρμογή του αρθρ.153 παρ 1.α. του Ν.4938/2022 -ΦΕΚ.109/τ.Α’/6-6-2022), κατά έξι μήνες, έως 2612-2022, καθώς από την υποβολή της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

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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