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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26
26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 29η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/193853/1070/24-06-2022 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

4.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος
Κωνσταντίνος.
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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 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 2ης
παράτασης της προμήθειας: «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προϋπολογισμός: 1.815.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5002678 / Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων – ΣΑΕΠ 001/1, κ.ε.: 2016ΕΠ00110096, ανάδοχος: «ΕΥΡ. ΗΛΕΚ ΕΠΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/185833/4171/23-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η
οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7.06.2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309Β’/30.12.2016) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
3. Την 332693/4863/31.01.2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων
Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε.».
4. Την 44488/495/15.02.2017 απόφαση Αντιπεριφ. Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με τις 332087/4573/15-11-2019 ( ΑΔΑ: 68Ν47Λ6ΝΤΥ) & 381901/5200/17-12-2019 (ΑΔΑ: Ω73Ν7Λ6-ΦΙ1) απόφασεις.
5. Την 35/27.06.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
‘’Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από 1.07.2011
από τις Περιφέρειες’’.
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.01.2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄42), αρμοδιότητας
των Περιφερειών».
7. Το N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις
αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του και τις σχετικές εγκυκλίους εφαρμογής του.
8. Τη ΔΝΣγ/oικ. 35577/ΦΝ 466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746 Β/19.05.2017) απόφαση του Υπ. Υποδομών και
Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
9. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου του θέματος που είναι:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
i. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.815.000,00€
ii. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 11-05-2020
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iii. Ποσό συμφωνητικού: 1.415.747,68€ (με ΦΠΑ)
iv. Αρχική προθεσμία περαιώσεως του έργου: 11-11-2021.
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
10. Με την από 19/4/2022 αίτησή του ο Ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί παράταση του χρόνου περαίωσης του
έργου 180 ημέρες, ήτοι ως 11.11.2022 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου του θέματος λόγω
των κάτωθι:
α) ο λόγος που αναφέρει ο ανάδοχος περί καθυστέρησης της παράδοσης από την Υπηρεσία μας όλων των
κόμβων κυκλοφοριακών μετρήσεων, προκειμένου να μπορέσει να εκπονήσει αντιστοίχως τις νέες μελέτες
σηματοδότησης, είναι βάσιμος και δικαιολογείται απολύτως αφού λόγω της πανδημίας και των lockdown που
επιβλήθηκαν για σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν φυσιολογικές κυκλοφοριακές ροές στο οδικό
δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και κατά συνέπεια η Υπηρεσία μας δεν μπορούσε να δώσει στοιχεία
από τις κυκλοφοριακές μετρήσεις στον ανάδοχο γιατί τα στοιχεία αυτά δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικά της
πραγματικής κυκλοφοριακής κατάστασης του δικτύου. Εντός των επόμενων δύο (2) μηνών, η Υπηρεσία θα
ολοκληρώσει την λήψη κυκλοφοριακών φόρτων για όλους τους, υπό ανασχεδιασμό, κόμβους και θα
παραδώσει στον Ανάδοχο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση των νέων μελετών, όπως
προβλέπεται και από την Διακήρυξη του Έργου.
β) ο λόγος που αναφέρει ο ανάδοχος περί αδυναμίας του να αναβαθμίσει συγκεκριμένους κόμβους,
σχετιζόμενους με τις εργασίες αντιδρόμησης των οδών Κορίνθου, Κανακάρη-Ναυαρίνου, εργασίες που
υλοποιεί ο Δήμος Πατρέων με άλλο έργο και οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί (οι κόμβοι αυτοί ήταν στον
αρχικό σχεδιασμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/ΠΔΕ, όταν δημοπρατήθηκε η ανωτέρω προμήθεια), είναι και
αυτός βάσιμος αφού πράγματι δεν διαφαίνεται να ολοκληρώνεται ως προς αυτό το σημείο το έργο του Δήμου.
Ο ανωτέρω λόγος σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει, μεταξύ της
δημοπράτησης της ανωτέρω προμήθειας μέχρι σήμερα, οι ανάγκες αναβάθμισης και διασύνδεσης ρυθμιστών
κυκλοφορίας με το Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. έχουν αυξηθεί λόγω του ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει παραλάβει
οκτώ (8) σηματοδοτούμενους κόμβους του Δήμου Αγρινίου, που υλοποιήθηκαν μέσω έργου, η Υπηρεσία μας
προτίθεται να δώσει εντολή στον ανάδοχο αναβάθμισης και διασύνδεσης των εν λόγω ρυθμιστών κυκλοφορίας
χωρίς να τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, καθώς τόσο η φύση της εργασίας όσο και το
τίμημα προς τον Ανάδοχο θα παραμείνουν τα ίδια.
11. Την με αρ. πρωτ. 169117/3829/6.6.2022 διατύπωση θετικής γνώμης περί παράτασης προθεσμίας
περαίωσης της ανωτέρω προμήθειας
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας: «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής
Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,», κατά έξι (06) μήνες, ήτοι ως 11/11/2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Θανασούλια Θεόδωρο – Προϊστάμενο του τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 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.
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• 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 τη 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας: «Εκσυγχρονισμός Συστήματος
Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προϋπολογισμός: 1.815.000,00€ (με
Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5002678 /
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕΠ 001/1, κ.ε.: 2016ΕΠ00110096, ανάδοχος: «ΕΥΡ. ΗΛΕΚ
ΕΠΕ», κατά έξι (06) μήνες, ήτοι έως 11/11/2022.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα

Σελίδα 4 από 4

