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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 430/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 27509/265/18.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 430/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ αλάζεζε κε αλνηθηό
ειεθηξνληθό δηαγσληζκό ηνπ άξζξνπ 27 Ν. 4412/2016 ηεο Σερληθήο κειέηεο κε ηίηιν: «Σερληθέο
κειέηεο γηα έξγα αληηκεηώπηζεο θαηνιηζζήζεσλ ζην Δπαξρηαθό νδηθό δίθηπν Ν. Ηιείαο» κε
πξνϋπ/ζκό 120.100,00 €, θαζώο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 48.040,00 €», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
7ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:30κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

66959/707/1.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Βεξγνπνύινπ Παξαζθεπή-αλ.κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ-αλ.κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο,
Καξδάξα Δπζηαζία θαη ύξκνο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 430/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 44ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
«Έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ αλάζεζε κε αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό ηνπ άξζξνπ
27 Ν. 4412/2016 ηεο Σερληθήο κειέηεο κε ηίηιν: «Σερληθέο κειέηεο γηα έξγα αληηκεηώπηζεο
θαηνιηζζήζεσλ ζην Δπαξρηαθό νδηθό δίθηπν Ν. Ηιείαο» κε πξνϋπ/ζκό 120.100,00 €, θαζώο θαη ηε
δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 48.040,00 €»
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 27509/265/18.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Α. ΓΕΝΙΚΑ –ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ
ην Δπαξρηαθό νδηθό δίθηπν ηνπ Ν. Ζιείαο θαη ζε βαζηθνύο νδηθνύο άμνλεο ππάξρνπλ εθηεηακέλεο αζηνρίεο θαηνιηζζήζεηο ζηα αλάληε θαη θαηάληε πξαλή ,θαηλόκελν πνπ επηηάζεθε κεηά ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηνπ
2007 πνπ έπιεμαλ ηνλ Ννκό, ιόγσ ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ. Ζ θαηάζηαζε
επηβαξύλζεθε ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα ιόγσ ησλ έληνλσλ ζπλερώλ βξνρνπηώζεσλ κε κεγάια εηήζηα
ύςε βξνρήο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 1000 ρηιηνζηά.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κεξηθνύο Δπαξρηαθνύο δξόκνπο κε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηνιηζζήζεσλ πνπ
ρξήδνπλ γεσηερληθήο δηεξεύλεζεο.
1.1) Δ.Ο. ΘΟΛΟ-ΦΗΓΑΛΔΗΑ –ΔΠΗΚΟΤΡΗΟ ΑΠΟΛΛΧΝΑ (αξηζ. 10)
1.2) Δ.Ο ΗΜΟΠΟΤΛΟ-ΥΑΝΗ ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ (αξηζ. 35)
1.3) Δ.Ο ΓΔΡΑΚΗ-ΠΔΡΗΣΔΡΗ- ΚΟΤΣΟΥΔΡΑ –ΓΟΤΜΔΡΟ –ΠΔΤΚΖ -ΚΛΗΝΓΗΑ (αξηζ. 28)
1.4) Δ.Ο ΛΑΝΣΕΟΗ-ΥΔΛΗΓΟΝΗ-ΚΡΤΟΝΔΡΗ -ΛΑΛΑ (ΑΡΗΘ. 18)
1.5) Δ.Ο ΚΑΡΟΤΣΔ –ΚΑΡΑΣΟΤΛΑ –Υ. ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ (ΑΡΗΘ. 15)
1.6) Δ.Ο ΕΑΥΑΡΧ –ΜΗΝΘΖ –ΒΡΔΣΟ –ΑΜΤΓΓΑΛΗΔ –ΦΑΝΑΡΗ –ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ (ΑΡΗΘ.10)
1.7) E.O ΠΤΡΓΟ –ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ –ΟΗΝΟΖ –ΗΜΟΠΟΤΛΟ (ΑΡΗΘ. 3)
Ήδε έρεη δεκνπξαηεζεί θαη βξίζθεηαη ζηε θάζε αμηνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ε εθηέιεζε ησλ
γεσηερληθώλ εξεπλώλ ησλ ππεξεζηώλ /εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Σοπογραθικές και γεωερεσνηηικές εργαζίες για
ηην ανηιμεηώπιζη καηολιζθήζεων ζηο Επαρτιακό οδικό δίκησο Ν. Ηλείας» θαη πξνϋπ/ζκό 166.300,00€.
Οη γεσηερληθέο έξεπλεο έρνπλ πξνβιεθζεί λα εθηειεζηνύλ ζηηο παξαθάησ ζέζεηο:
- Σξεηο ζέζεηο ζηελ Δπαξρηαθή Οδό Πύξγνο - Οηλόε
- Μία ζέζε ζηελ ΔΟ Λαηδόη –Υειηδόλη –Λάια
-Μία ζέζε ζηελ ΔΟ Καξνύηεο –Καξάηνπια –Μνπδάθη –Γνύκεξν ζηελ είζνδν Γνπκέξνπ
-Μία ζέζε ζηελ Δ.Ο ηκόπνπιν –Καιό Παηδί –Αλζώλα (είζνδνο νηθηζκνύ Καιό Παηδί)
Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ησλ δεηγκαηνιεπηηθώλ γεσηξήζεσλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ ζα πξνρσξήζνπκε
ζην ζρεδηαζκό ησλ θαηάιιεισλ έξγσλ γηα ηε κόληκε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ.
Β. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΗ
(α) ύκθσλα κε ην θάθειν ηνπ έξγνπ ε κειέηε ζα πεξηιακβάλεη:
 Γεσινγηθή Μειέηε
 Γεσηερληθέο κειέηεο
 Μειέηε νδνπνηίαο
 ηαηηθή κειέηε
 Πεξ/θέο κειέηεο
(β) Μεηά ηα παξαπάλσ ζαο ζηέιλνπκε θάθειν έξγνπ θαη ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη παξαθαινύκε λα εγθξίλεηε :
1)
ηα ηεύτη δημοπράηηζης ηης μελέηης με ανοικηό ηλεκηρονικό διαγωνιζμό ηοσ άρθροσ 27 και ηη
διαδικαζία ηοσ άρθροσ 86 ηοσ Ν. 4412/2016 δειαδή κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ «πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 77/2018
απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Π.Γ.Δ
2)
Tελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 48.040,00 €
Γ. ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΕΓΚΡΙΣΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ
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1)
Με ηελ 113818/1229/13-4-2018 απόθαζε ηνπ ΓΣΔ ΠΔ Ζιείαο έγηλε ε έγθξηζε ηνπ Φαθέινπ Γεκόζηαο
ύκβαζεο ησλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ/ εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Σετνικές μελέηες για έργα ανηιμεηώπιζης
καηολιζθήζεων ζηο Επαρτιακό οδικό δίκησο Ν. Ηλείας» κε πξνϋπ/ζκό 120.100€.
2)
Με ηελ αξηζκ. 194/25.10.2018 (AΓΑ7ΓΗΓ7Λ6-Σ98) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Π.Γ.Δ έγηλε ε έληαμε ηεο αλσηέξσ κειέηεο ζην Δπελδπηηθό Πξόγξακκα ηεο ΠΔ Ζιείαο /ΠΓΔ
ρξεκαηνδνηνύκελνπ από ηνπο ΚΑΠ θιπ)
3)
Με ηελ ππ’ αξηζ. 77/04-06-2018 (ΑΓΑ ΦΒ0Ο7Λ6-Π2Α) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Π.Γ.Δ έγηλε ε έγθξηζε ηνπ ηξόπνπ αλάζεζεο ηεο σο άλσ κειέηεο κε αλνηθηή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία θάησ ησλ
νξίσλ (άξζξν 5 παξ. γ ηνπ Ν. 4412/2016) θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο –ηηκήο ηνπ
άξζξνπ 86 ηνπ ηδίνπ λόκνπ
4)
Με ηελ ΑΠ 23945/2317/23-01-2019 (ΑΓΑ 60ΗΑ7Λ6-ΔΓΓ) απόθαζε ηνπ Αλη/ρε Οηθνλνκηθώλ ηεο
Π.Γ.Δ έγηλε δέζκεπζε πίζησζεο πνζνύ 48.040,00 € κε Α/Α 981 ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 03.071.9761.01.0002.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
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 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 27509/265/18.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο «Σερληθέο κειέηεο γηα έξγα αληηκεηώπηζεο
θαηνιηζζήζεσλ ζην Δπαξρηαθό νδηθό δίθηπν Ν. Ηιείαο» κε αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό ηνπ
άξζξνπ 27 θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 4412/2016 δειαδή κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
«πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο.
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 48.040,00 € γηα ην σο αλσηέξσ αλαθεξόκελε
κειέηε.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ

