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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 962/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 113236/1614/12.04.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
ηεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 962/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ αλάζεζε κε ζπλνπηηθό
δηαγσληζκό ηνπ άξζξνπ 117 Ν. 4412/2016 ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣH ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ
ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΗΝΔΙΑΚΟΤ ΛΑΓΩΝΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΩΝ ΓΔΦΤΡΩΝ ΣΗ Δ.Ο ΔΦΤΡΑ –
ΙΜΟΠΟΤΛΟ» πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 56.370.96 € ρσξίο ην Φ.Π.Α., θαζώο θαη ηε δηάζεζε
πίζησζεο πνζνύ 27.960,00 €», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απξηιίνπ 2019, εκέξα Μ. Γεπηέξα θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
122070/1318/18.04.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά κέιε
ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:

1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Καπξάινο ππξίδσλ – αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.

Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο 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 962/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 100ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ αλάζεζε κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ηνπ άξζξνπ 117 Ν.
4412/2016 ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣH ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΗΝΔΙΑΚΟΤ
ΛΑΓΩΝΑ

ΣΗΝ

ΠΔΡΙΟΥΗ

ΣΩΝ

ΓΔΦΤΡΩΝ

ΣΗ

Δ.Ο

ΔΦΤΡΑ

–ΙΜΟΠΟΤΛΟ»

πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 56.370.96 € ρσξίο ην Φ.Π.Α., θαζώο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ
27.960,00 €».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 113236/1614/12.04.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Α. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ
Ο πξσηεύσλ Δπαξρηαθόο δξόκνο Ακαιηάδα –Σηκόπνπιν -111 Δ.Ο κήθνπο 40 ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ
είλαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο δξόκνπο ηνπ Δπαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ Ν. Ηιείαο αθνύ εμππεξεηεί
ηελ νδηθή ζύλδεζε ζεκαληηθώλ νηθηζκώλ όπσο Φάβαξη, Δθύξα, Σηκόπνπιν ,Βνπιηαγκέλε, Φ. Παλόπνπινπ
θαζώο θαη πιήζνο άιισλ ζεκαληηθώλ νηθηζκώλ ηεο εκηνξεηλήο θαη νξεηλήο ελδνρώξαο κε ηελ πόιε ηεο
Ακαιηάδαο πνπ είλαη ε δεύηεξε κεηά ηνλ Πύξγν κεγάιε πόιε ηνπ λνκνύ. Ο δξόκνο απηόο αλαβαζκίδεηαη
ζπλερώο ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη γηα ηνύην έρεη ρξεκαηνδνηεζεί από ηα ηξία ηειεπηαία Κνηλνηηθά πιαίζηα
ζηήξημεο κε ηθαλνπνηεηηθά πνζά. Σηελ ηξίηε Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν από 2000-2007 θαηαζθεπάζηεθε λέα
γέθπξα αλνίγκαηνο 120κ πεξίπνπ πνπ δηέξρεηαη πάλσ από ηνλ πνηακό Πελεηαθό Λάδσλα. Η γέθπξα απηή
βξίζθεηαη 500κ πεξίπνπ κεηά ηε δηαζηαύξσζε ηνπ δξόκνπ Πύξγνπ –Οηλόεο κε ην δξόκν Δθύξαο –Σηκόπνπινπ
θαη 750κ πεξίπνπ πξηλ ηε δηαζηαύξσζε πξνο Λαγαλά –Λνπθά.
Πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο γέθπξαο ην πδαηόξεκα ηνπ Πελεηαθνύ Λάδσλα, δηεξρόηαλ κε παιαηά
ζηελή γέθπξα ε νπνία δελ κπνξνύζε λα αλαιάβεη ηα απμεκέλα θπθινθνξηαθά θνξηία θαζώο θαη ηα θνξηία ησλ
βαξέσλ δηεξρόκελσλ νρεκάησλ. Δπηπιένλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ έγηλε δηάβξσζε ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ
θαη ιόγσ ησλ πιεκκπξώλ θαη ηεο αιιαγήο ηεο ξνήο ηνπ λεξνύ έγηλε απνθάιπςε ησλ ζεκειίσλ ησλ βάζξσλ
ζηήξημεο ηνπ θνξέα ηνπ ηερληθνύ κε άκεζν θίλδπλν ζε πεξίπησζε εθδήισζεο έληνλνπ πιεκκπξηθνύ θαηλνκέλνπ
λα πξνθιεζεί θαηάξξεπζε ηεο γέθπξαο.
Δπηπιένλ ζηνλ θνξέα ηνπ παιαηνύ ηερληθνύ έρεη αλαξηεζεί ν αγσγόο ύδξεπζεο ηεο Ακαιηάδνο από ηηο
πεγέο ηνπ Καθνηαξίνπ (έξγν πνπ εθηειέζηεθε θαηά ηε 2ε Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν) θαη ζε πεξίπησζε
θαηάξξεπζεο ηεο γέθπξαο ζα δηαθνπεί ε πδξνδόηεζε 50 ρηιηάδσλ θαηνίθσλ πεξίπνπ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ζνβαξνύο ιόγνπο ππάξρεη αλάγθε εθπόλεζεο κειέηεο δηεπζέηεζεο ε νπνία ζα
πξνηείλεη έξγα αλάληε θαη θαηάληε ησλ γεθπξώλ ώζηε λα αληηκεησπηζηεί ν άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ παιαηά
γέθπξα θαη κειινληηθνί θίλδπλνη γηα ηε λέα γέθπξα ε νπνία έρεη ζπκβαηηθή ζεκειίσζε ρσξίο παζζάινπο.
Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ – ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
(α) Σύκθσλα κε ην θάθειν ηνπ έξγνπ ε κειέηε ζα πεξηιακβάλεη:
 Τνπνγξαθηθή Μειέηε
 Υδξαπιηθή Μειέηε
 Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ
(β) Μεηά ηα παξαπάλσ ζαο ζηέιλνπκε θάθειν έξγνπ θαη ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη παξαθαινύκε λα εγθξίλεηε :
1) ηα ηεύτη δημοπράηηζης ηης μελέηης με ζσνοπηικό διαγωνιζμό ηοσ άρθροσ 117 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.
52/2018 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Π.Γ.Δ θαη
2) Τελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 27.960,00 €
(γ) Παξαθαινύκε επίζεο λα γίλεη ζπγθξόηεζε επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λα θιεξώζεηε ζύκθσλα κε ην
άξζξν 26 ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔ 226Α) δύν ππεξεζηαθά κέιε καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.
4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/2016) «Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
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νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). Η θιήξσζε ζα γίλεη κεηαμύ ησλ παξαθάησ κεραληθώλ ηεο ΠΔ
Ηιείαο:
 α) Αζαλαζία Αλαζηνπνύινπ Πνι. Μερ. κε Α΄ β ζηε ΓΤΔ ΠΔ Ηιείαο
 β) Φαξάιακπν Μηθέιε Τνπ. Μερ. κε Α΄ β ζηε ΓΤΔ ΠΔ Ηιείαο
 γ) Φώηε Φξηζηνδνπιόπνπιν Πνι. Μερ. κε Α΄ β ζηε ΓΤΔ ΠΔ Ηιείαο
 δ) Αζαλαζία Παλαγησηνπνύινπ Πνι. Μερ. κε Α΄ β ζηε ΓΤΔ ΠΔ Ηιείαο
 ε) Μαξία Μαιεβίηε Τνπ. . Μερ. κε Α΄ β ζηε ΓΤΔ ΠΔ Ηιείαο
 ζη) Τεξςηρόξε Λνγνζέηε Τνπ. . Μερ. κε Α΄ β ζηε ΓΤΔ ΠΔ Ηιείαο
 δ) Δπγελία Βιάζζε Πνι. Μερ. ζηε ΓΤΔ ΠΔ Ηιείαο
Τν ηξίην κέινο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ ζα νξηζζνύλ από ην ΤΔΔ.
Γ. ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ ΔΓΚΡΙΣΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ
1) Με ηελ 102272/1436/4-4-2019 απόθαζε ηνπ ΓΤΔ ΠΔ Ηιείαο έγηλε ε έγθξηζε Δπηθαηξνπνηεκέλνπ
Φαθέινπ Γεκόζηαο Σύκβαζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣH ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΠΟΣΑΜΟΤ
ΠΗΝΔΙΑΚΟΤ ΛΑΓΩΝΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΩΝ ΓΔΦΤΡΩΝ ΣΗ Δ.Ο ΔΦΤΡΑ –
ΙΜΟΠΟΤΛΟ», πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 56.370,96€ ρσξίο ην ΦΠΑ θαη 69.900,00 κε ΦΠΑ.
2) Με ηελ αξηζκ. 52/25.04.2018 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Π.Γ.Δ. έγηλε ε πξνέληαμε
ηεο αλσηέξσ κειέηεο ζην Δπελδπηηθό Πξόγξακκα ηεο ΠΔ Ηιείαο /ΠΓΔ ρξεκαηνδνηνύκελνπ από ηνπο
ΚΑΠ θιπ.
3) Με ηελ ππ’ αξηζ. 78/06-06-2018 (ΑΓΑ: 69Χ27Λ6-8ΨΓ) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο
Π.Γ.Δ έγηλε ε έγθξηζε ηνπ ηξόπνπ αλάζεζεο ηεο σο άλσ κειέηεο κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ηνπ
άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο –ηηκήο ηνπ
άξζξνπ 86 ηνπ ηδίνπ λόκνπ.
4) Με ηελ αξ. πξση. 69292/5080/1-3-2019 (ΑΓΑ: Χ4ΒΦ7Λ6-Σ15) Απόθαζε ηεο Γ/ζεο Γηνηθηεηηθνύ –
Οηθνλνκηθνύ ηεο Π.Γ.Δ. κε Α/Α 1496 έγηλε δέζκεπζε πίζησζεο ζηνλ ΚΑΔ 03.071/9761.01.0002
πνζνύ 27.960,00 €.

Δλ ζπλερεία, ν πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνλ θν Καπξάιν ππξίδσλα, Πεξηθεξεηαθό ύκβνπιν θαη
αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ δήηεζε λα εθθσλήζεη 4 αξηζκνύο από θαηάζηαζε
κε ηνπο κεραληθνύο ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηιείαο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ πιεξνύλ όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην ελ
ιόγσ ζπιινγηθό όξγαλν, ηεο νπνίαο δελ γλώξηδε ηελ αληηζηνηρία νλνκάησλ θαη αξηζκώλ
πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςνπλ ηα δύν ππεξεζηαθά κέιε καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 221
ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/2016) «Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ έρνπλ σο εμήο:
Σακηικά μέλη
1. Αλαζηνπνύινπ Αζαλαζία, Πνι, Μερ. κε Α΄βαζκό, ππάιιεινο ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ., σο Πξόεδξνο
2. Μαιεβίηε Μαξία, Σνπ. Μερ. κε Α΄ βαζκό, ππάιιεινο ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ.
3. Σν ηξίην κέινο ζα νξηζζεί από ην ΣΔΔ.
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Μηθέιεο Υαξάιακπνο, Σνπ. Μερ. κε Α΄ βαζκό, ππάιιεινο ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ., σο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο
2. Λνγνζέηε Σεξςηρόξε, Σνπ. Μερ. κε Α΄ βαζκό, ππάιιεινο ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ.
3. Σν ηξίην κέινο ζα νξηζζεί από ην ΣΔΔ.
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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».
 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.
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 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: 113236/1614/12.04.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Δγκπίνει ηα ηεύση δημοππάηηζηρ ηηρ μελέηηρ κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣH ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ
ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΗΝΔΙΑΚΟΤ ΛΑΓΩΝΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΩΝ ΓΔΦΤΡΩΝ ΣΗ Δ.Ο ΔΦΤΡΑ –
ΙΜΟΠΟΤΛΟ» πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 56.370.96 € ρσξίο ην Φ.Π.Α., με ζςνοπηικό
διαγωνιζμό ηος άπθπος 117 και ηη διαδικαζία ηος άπθπος 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. 52/2018 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ηεο Π.Γ.Δ.
2. Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνύ 27.900,00 €.
3. ςγκποηεί ηην Δπιηποπή Γιαγωνιζμού ηηρ ανωηέπω μελέηηρ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ
Ν. 4024/2011 (ΦΔ 226Α), κεηά από θιήξσζε δύν ππεξεζηαθώλ κειώλ καδί κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016
(ΦΔΚ 147Α/2016) «Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
Η επηηξνπή Γηαγσληζκνύ έρεη σο εμήο:
Σακηικά μέλη
1. Μαιεβίηε Μαξία, Σνπ. Μερ. κε Α΄ βαζκό, ππάιιεινο ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ., σο Πξόεδξνο
2. Αλαζηνπνύινπ Αζαλαζία, Πνι, Μερ. κε Α΄βαζκό, ππάιιεινο ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ.
3. Σν ηξίην κέινο ζα νξηζζεί από ην ΣΔΔ.
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Μηθέιεο Υαξάιακπνο, Σνπ. Μερ. κε Α΄ βαζκό, ππάιιεινο ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ., σο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο
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2. Λνγνζέηε Σεξςηρόξε, Σνπ. Μερ. κε Α΄ βαζκό, ππάιιεινο ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ.
3. Σν ηξίην κέινο ζα νξηζζεί από ην ΣΔΔ.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

