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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 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 2ης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου
από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή),
Υποέργο: Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη», προϋπολογισμός:
3.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
με ΟΠΣ 5045654, ΣΑΕΠ 001/1 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος:
«ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/167350/2448/16-06-2022 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:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης
Ημερομηνία Δημοπράτησης
Έκπτωση Δημοπρασίας
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης
Ημερομηνία εγκατάστασης
Συμβατική Περαίωση
1η Εγκεκριμένη Παράταση
Προτεινόμενη περαίωση
Πιστώσεις

: 3.750.000,00 μετά του Φ.Π.Α
: 30/06/2020
: 51,27%
: 1.827.461,94€ (με Φ.Π.Α)/ 12.11.2020
: 12/11/2020
: 12/02/2022
: 12/06/2022 αρ. 130/2022(αδα:ΨΛΨΜ7Λ6- ΟΩΚ)
απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
: 30/09/2022
: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 001/1Κωδικός έργου 2019ΕΠ00110033

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 11/05/2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου
κατασκευαστικής εταιρίας «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται
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παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά τρεις μήνες και
δεκαοκτώ ημέρες, ήτοι μέχρι 30/09/2022 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», με την υπ΄αρ. πρωτ.
120234/1738/20.4.2022 αίτησή της, υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών για το ως άνω έργο λόγω
καθυστέρησης πληρωμής της 5ης Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της,
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016. Η ως άνω αίτηση έγινε
αποδεκτή με την υπ΄αρ. πρωτ. 120234/1738/3-5-2022 (ΑΔΑ Ψ0617Λ6-Ρ0Ω) Απόφαση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας. Σημειώνεται δε ότι, εκτός από την καθυστέρηση
πληρωμής της 5ης Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα υπήρχε και καθυστέρηση
πληρωμής και της 6ης Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό των
εντολών να ανέρχεται στο ποσό των 387.508,71€.
2. Στις 12/5/2022 πραγματοποιήθηκε αποπληρωμή τόσο της 5ης όσο και της 6ης Εντολής Πιστοποίησης
Εργασιών για το έργο του θέματος. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, άμεσα, προέβη σε άρση της διακοπής εργασιών
μέσω έκδοσης της υπ΄αρ. πρωτ. ΟΙΚ..146952/2163/18-5-2022 Απόφαση.
3. Έκτοτε οι εργασίες κατασκευής του έργου συνεχίζονται, απρόσκοπτα, και επισημαίνεται ότι, σήμερα, το
ποσοστό υλοποίησής του έργου ανέρχεται περίπου άνω του 67,00% του συμβατικού αντικειμένου αυτού.
4. Επιπρόσθετα, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία, με την από 11/05/2022 αίτησή της, , η οποία έλαβε
το υπ΄αρ. πρωτ. 139580/2019/12-5-2022 της Υπηρεσίας, αιτήθηκε την 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης
του έργου, έως τις 30/09/2022, παραθέτοντας τους παρακάτω πρόσθετους λόγους:
✓ Το υπολειπόμενο συμβατικό αντικείμενου στο έργο αφορά κυρίως την εργασία της διάστρωσης νέας
στρώσης κυκλοφορίας. Για την υλοποίηση της λόγω εργασίας απαιτείται πρωτίστως να γίνουν εργασίες
φρεζαρίσματος της υφιστάμενης οδού, γεγονός που -παρότι θα είναι σε εφαρμογή μία επιμελής, ουσιαστική
και σε πλήρη ανάπτυξη εργοταξιακή σήμανση στο χώρο εκτέλεσης του έργου ως άλλωστε υφίσταται και
σήμερα- θα εγκυμονεί κινδύνους στην ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και των τουριστών της
περιοχής. Τονίζεται δε ότι, η κίνηση επί της Επαρχιακής Οδού Πύργου – Κατακόλου, κυρίως κατά την θερινή
περίοδο, είναι ιδιαίτερα αυξημένη, αφού η εν λόγω οδός, αποτελεί την κεντρική αρτηρία που οδηγεί σε πολλά
και γνωστά παραθεριστικά κέντρα, καθώς και στο Λιμάνι του Κατακόλου, το οποίο σημειώνεται ότι ήδη έχει
αρχίσει και υποδέχεται κρουαζιερόπλοια με πλήθος τουριστών.
✓ Η 7η Εγκεκριμένη, από την Υπηρεσία, Πιστοποίηση Εργασιών δεν έχει εξοφληθεί έως και σήμερα παρ’ όλο
που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή της (ημερ. Υποβολής της: 19/4/2022), γεγονός
που υποδηλώνει τη γενικότερη δυσχέρεια στη διαδικασία αποπληρωμής των πιστοποιήσεων στο έργο, καθώς
και το ενδεχόμενο υποβολής, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία, νέας αίτησης διακοπής εργασιών.
5. Για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου, απαιτείται η έγκριση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων που προβλέπονται στη μελέτη του εν θέματι έργου, από την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της μελέτης έχουν εγκριθεί με την υπ΄ αριθ.
44/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας [ΑΔΑ: 6ΠΘ97Λ6-ΦΜ0], και παρά το
γεγονός ότι για το σκοπό αυτό έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου ο σχετικός φάκελος (με το αρ.
πρωτ. 254726/4504/4-11-2021 έγγραφό μας) δεν έχει εκδοθεί μέχρι και σήμερα, η έγκριση αυτών.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
έναρξη των εργασιών ασφαλτόστρωσης που προβλέπονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου.
6. Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. Οικ.2432/1-6-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε., το
οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα, έχει χορηγηθεί η Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. Π.Δ.Ε. για την 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως και 30/09/2022.
Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2ης Παράτασης
προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, ήτοι έως τις 30/09/2022, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του
άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς αποκλειστική 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.

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 στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, 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».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας
Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου
(σιδηροδρομική γραμμή), Υποέργο: Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου
Ιωάννη», προϋπολογισμός: 3.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5045654, ΣΑΕΠ 001/1 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κ.ε.:
2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», έως τις 30/09/2022, σύμφωνα με την
παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου
και με αναθεώρηση τιμών, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.
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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.

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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