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ΠΡΟ:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
υγκοινωνιακϊν Ζργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 767/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:181701/4536/21-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα υγκοινωνιακϊν Ζργων

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 767/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 24.366,00€ με Φ.Π.Α.,
για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ εξειδικευμζνθσ γενικισ υπθρεςίασ "Ερευνθτικοφ προγράμματοσ
παρακολοφκθςθσ μζτρθςθσ οδικοφ κυκλοφοριακοφ κορφβου & πρόταςθσ αναγκαίων ενεργειϊν ςε
περίπτωςθ απαίτθςθσ λιψθσ αντικορυβικϊν μζτρων ςτθ Μικρι Περιμετρικι Πατρϊν"», και
παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 40/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 27θ Ιουλίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 185790/1134/23-07-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ - Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 767/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 8ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 24.366,00€ με Φ.Π.Α., για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ
εξειδικευμζνθσ γενικισ υπθρεςίασ "Ερευνθτικοφ προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ μζτρθςθσ οδικοφ
κυκλοφοριακοφ κορφβου & πρόταςθσ αναγκαίων ενεργειϊν ςε περίπτωςθ απαίτθςθσ λιψθσ
αντικορυβικϊν μζτρων ςτθ Μικρι Περιμετρικι Πατρϊν"».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 181701/4536/21-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
υγκοινωνιακϊν Ζργων, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ » (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και ειδικότερα τθσ περ.
(ςτ) τθσ παρ. 1 του άρκρ. 159 «Αρμοδιότθτεσ του Περιφερειάρχθ» που ορίηει ότι :
" 1. Ο περιφερειάρχθσ προαςπίηει το δθμόςιο ςυμφζρον, κατευκφνει τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου περιφερειακισ
ανάπτυξθσ και αςκεί τα κακικοντά του με γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ. Ο
περιφερειάρχθσ ζχει επίςθσ τισ κατωτζρω αρμοδιότθτεσ : … … …
ςτ) Αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό
πιςτϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με αναμόρφωςθ, με τθν
ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ δεν απαιτείται προθγοφμενθ
απόφαςθ ςυλλογικοφ οργάνου, εκτόσ αν αυτι είναι απαραίτθτθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ
εξειδίκευςθ τθσ πίςτωςθσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ του Περιφερειάρχθ,
προθγείται απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ για μζροσ ι το ςφνολο των πιςτϊςεων που χριηουν εξειδίκευςθσ.
Εξειδικευμζνθ κεωρείται θ πίςτωςθ, όταν κατονομάηεται ρθτά θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ για τθν οποία προορίηεται
και προςδιορίηεται ςτο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ. "
(αντικατάςταςθ τθσ περ. (ςτ) με τθν παρ. 2 του άρκρ. 14 του Ν. 4625/19 (ΦΕΚ 139 Α/31.08.19)
2. Σθν με α.π. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309 Β/30.12.2016 – ΑΔΑ: Ω09ΠΟΡ1Φ-7ΘΚ) απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι),με κζμα
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», με τθν οποία
τροποποιικθκε, ςτο ςφνολό του, το Π.Δ. 132/12.12.2010 (ΦΕΚ 225Α/27.12.2010) «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ» κακϊσ και τισ με α.π. 165633/08.08.2017 (ΦΕΚ 2953 Β/29.08.2017 – ΑΔΑ: 6ΗΘΠΟΡ1Φ-Ω63),
20686/01.02.18 (ΦΕΚ 387 Β/08.02.2018-ΑΔΑ: 6ΔΧΟΡ1Φ-Χ84) και 88897/18.05.2018 (ΦΕΚ 2070 Β/07.06.2018 –
ΑΔΑ: 641ΟΡ1Φ-ΨΨΒ) αποφάςεισ του υντονιςτι Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., με τισ οποίεσ ζγιναν τροποποιιςεισ και
ςυμπλθρϊςεισ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Π.Δ.Ε..
3. Σθν υπ’ αρικ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019, με τθν οποία
ανακθρφχκθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ περιόδου από 01.09.2019 ζωσ και
31.12.2023 και το από 29.08.2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ.
4. Σισ κάτωκι αποφάςεισ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ :
i. τθν με α.π. οικ. 258207/3469/03.09.2019 (ΦΕΚ 706 Τ.Ο.Δ.Δ./09.09.2019 - ΑΔΑ: ΩΧ7Κ7Λ6-7ΣΓ), με κζμα «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Π.Δ.Ε.» για χρονικό διάςτθμα ζωσ 09.09.2020.
ii. τθν με α.π. 267572/3617/12.09.2019 (ΦΕΚ 3667 Β/03.10.2019 - ΑΔΑ:ΩΩ9ΣΚ7Λ6-ΚΒΩ), με κζμα «Αναπλιρωςθ
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ».
iii. τθν με α.π. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ), με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε.».

ΑΔΑ: 9ΟΝΡ7Λ6-Η0Μ
iv. τθν με α.π. 281668/3810/26.09.2019 (ΦΕΚ 3722 Β/08.10.2019 – ΑΔΑ : ΩΣ9Δ7Λ6-Φ9Ι), με κζμα «Μεταβίβαςθ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ».
v. τθν με α.π. 287072/3873/01.10.2019 (ΦΕΚ 4027 Β/04.11.2019 - ΑΔΑ: 69ΩΙ7Λ6-ΒΕΦ), με κζμα “Εξουςιοδότθςθ
υπογραφισ «Με εντολι Περιφερειάρχθ» ςτον Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Πολιτικισ και Διοίκθςθσ Π.Δ.Ε.”
(για κάκε πράξθ που ανάγεται ςτα κακικοντα διατάκτθ τθσ Π.Δ.Ε., να αναλαμβάνει υποχρεϊςεισ ςε βάροσ των
πιςτϊςεων του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ αυτισ, να προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ ςε βάροσ του και να ενεργεί
ωσ διαχειριςτισ του προχπολογιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε … … … .).
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08.08.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και
ειδικότερα :
i. Σο άρκρο 2 «Οριςμοί»
ii. Σο άρκρο 118 «Απευκείασ ανάκεςθ» που ορίηει ότι :
“ 1.Προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ επιτρζπεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ
ΦΠΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ.
2. Θ απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρίσ να απαιτείται θ
ςυγκρότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου για το ςκοπό αυτόν.”
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/09.08.2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, διατάξεισ για
τθν ψθφιακι διακυβζρνθςθ, ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ και άλλα επείγοντα ηθτιματα», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει, και ειδικότερα τθν παρ. 19 του άρκρου 5 «Ρυκμίςεισ κεμάτων Ο.Σ.Α.» (όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 8
του αρκ. 10 του Ν. 4625/2019 – ΦΕΚ 139 Α/31.08.2019), που ορίηει ότι :
“ τισ περιφζρειεσ, ωσ «αρμόδια υπθρεςία» κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 118 του ν. 4412/2016
(Α'147) για ποςά ζωσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ, πλζον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχθσ. “
Επίςθσ ςασ γνωρίηουμε ότι :
i. Θ με α.π. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/63041/4389/02.06.2020 «ΒΕΒΑΙΩΘ ΔΕΜΕΤΘ ΠΙΣΩΘ» (ορκι επανάλθψθ τθσ από
08.05.2020 βεβαίωςθσ), για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ του κζματοσ ςυνολικοφ ποςοφ 24.366,00€, αναφζρει ότι "
απαιτείται προθγοφμενθ απόφαςθ του ςυλλογικοφ οργάνου (Οικονομικι Επιτροπι) για τθν εξειδίκευςθ τθσ
πίςτωςθσ. Θ τελευταία ενζργεια κα πραγματοποιείται απευκείασ από τθν αιτοφςα υπθρεςία, αμζςωσ μετά τθ
λιψθ τθσ παροφςασ βεβαίωςθσ. … … … . Θ Οικονομικι υπθρεςία ζχει προχωριςει ςτθν ζκδοςθ δζςμευςθσ ςτον
Κ.Α.Ε.:02.01.072.0899.01.1231 ποςοφ 24.366,00 ευρϊ, με Α/Α 2069 δζςμευςθσ, θ οποία μετά τθν ζγκριςθ του
υλλογικοφ Οργάνου κα ολοκλθρωκεί ςε ανάλθψθ με τα ίδια ςτοιχεία."
ii. Για τθν Μικρι Περιμετρικι Πατρϊν (Μ.Π.Π.) (που καταςκευάςκθκε από τθν Π.Δ.Ε., ανικει ςτθν αρμοδιότθτα
τθσ Π.Δ.Ε. και ζχει ιδθ παραδοκεί ςε χριςθ - κυκλοφορία) θ με α.π. 84269/10.06.2002 Κ.Τ.Α. (Α.Ε.Π.Ο.),με τθν
οποία εγκρίκθκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το ζργο «Καταςκευι Μικρισ Περιμετρικισ Οδοφ Πατρϊν – Κόμβοσ
εξόδου», ςτθν παρ. 28 του κεφ. δ) «Σεχνικά ζργα και μζτρα αντιρρφπανςθσ ι γενικότερα αντιμετϊπιςθσ τθσ
υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ, που επιβάλλεται να καταςκευαςκοφν ι να λθφκοφν» ορίηει ότι θ Π.Δ.Ε. :
“ Με τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ζργου γίνονται δειγματολθπτικά ετιςιεσ θχομετριςεισ του δείκτθ Ι10 (18h), οι
οποίεσ κα γίνονται ςε απόςταςθ 2m από τθν πρόςοψθ τθσ πλθςιζςτερθσ κατοικίασ και κτιρίων ευαίςκθτων
χριςεων (π.χ. ςχολεία κλπ) μζςα ςτα όρια του χεδίου Πόλθσ Πατρϊν, με ταυτόχρονθ ςυμπλιρωςθ δελτίων
απογραφισ.
τα δελτία αυτά εκτόσ των αποτελεςμάτων, κα αναγράφονται τουλάχιςτον και τα εξισ ςτοιχεία :
α) θμείο μζτρθςθσ, θμερομθνία, ϊρα μζτρθςθσ
β) Μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ
γ) Ονοματεπϊνυμο υπεφκυνου μζτρθςθσ
δ) τοιχεία του τφπου του θχομζτρου.
Θ μεκοδολογία των μετριςεων, ο τφποσ θχόμετρου κλπ, κα κακοριςκοφν πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ζργου
με τθν υποβολι ςχετικισ τεχνικισ ζκκεςθσ που κα πρζπει να υποβλθκεί και να εγκρικεί από τθν ΕΤΠΕ του
ΤΠΕΧΩΔΕ.
ε περίπτωςθ που από το πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ του κυκλοφοριακοφ κορφβου, προκόψει ότι υπάρχει
υπζρβαςθ των οριςκζντων ι νομοκετθμζνων ορίων, να τοποκετθκοφν θχοπετάςματα, ι όποιο άλλο μζτρο
θχοπροςταςίασ κρικεί απαραίτθτο.
τθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται να εκπονθκεί ειδικι μελζτθ θχοπροςταςίασ για τθν αντικορυβικι προςταςία τθσ
περιοχισ κατοικίασ του ςχεδίου πόλθσ Πατρϊν, θ οποία κα υποβλθκεί από τον φορζα του ζργου και κα εγκρικεί
από τθν ΕΤΠΕ του ΤΠΕΧΩΔΕ.“
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iii. Με τθν α.π. οικ. 165414/22.01.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΩ0-0ΙΣ) απόφαςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ ΤΠΕΚΑ
παρατάκθκε θ ιςχφσ των περιβαλλοντικϊν όρων που εγκρίκθκαν με τθν ανωτζρω Κ.Τ.Α. μζχρι τθσ 22.01.2023 και
με τθν α.π. 36603/03.11.2016 (ΑΔΑ: 64ΞΩ4653Π8-Β66) απόφαςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιβαλλοντικισ
Πολιτικισ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ αποφαςίςκθκε ότι δεν απαιτείται τροποποίθςθ τθσ
ανωτζρω Κ.Τ.Α. ωσ προσ τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ των ζργων αποκατάςταςθσ κατολιςκιςεων ςτο τμιμα
από Χ.Θ. 0+150 ζωσ Χ.Θ. 0+980 του οδικοφ ζργου.
iv. Με το α.π. ΠΔΕ/ΓΡΑΦ. ΠΕΡΙΦ./276966/3450/2019 - ΠΔΕ/ΔΠΧ/276966/5052/2019 ζγγραφο τθσ «ΕΠΙΣΡΟΠΘ
ΑΓΩΝΑ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΑΡΟΘ – ΕΒΡΑΙΟΜΝΘΜΑΣΩΝ – ΑΤΡΜΑΣΟΤ» με το οποίο διαμαρτφρονται για το κόρυβο που
δθμιουργείται από τθν διζλευςθ των οχθμάτων ςτθν Μ.Π.Π..
v. Με το α.π. ΠΔΕ/ΔΠΧ/276966/5052/2019 – ΠΔΕ/ΔΣΕ/326857/8261/2019 ζγγραφο τθσ Δ/ςθσ Περιβάλλοντοσ και
Χωρικοφ χεδιαςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. με κζμα «χετικά με τοποκζτθςθ θχοπεταςμάτων ςτθν Μικρι Περιμετρικι
Πατρϊν», με το οποίο ηθτείτε να μεριμνιςουμε για τθν εφαρμογι τθσ πιο πάνω (ii) ςχετ. Α.Ε.Π.Ο. που αφορά τθν
«Παρακολοφκθςθ - Μζτρθςθ Οδικοφ Κυκλοφοριακοφ Θορφβου (ΟΚΘ) και πρόταςθσ αναγκαίων ενεργειϊν ςε
περίπτωςθ απαίτθςθσ λιψθσ αντικορυβικϊν μζτρων ςτθ Μ.Π.Π.».
vi. Θ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. δεν μπορεί να παράςχει τισ υπθρεςίεσ «Παρακολοφκθςθσ - Μζτρθςθσ Οδικοφ Κυκλοφοριακοφ
Θορφβου (ΟΚΘ) και πρόταςθσ αναγκαίων ενεργειϊν ςε περίπτωςθ απαίτθςθσ λιψθσ αντικορυβικϊν μζτρων ςτθ
Μικρι Περιμετρικι Πατρϊν (Μ.Π.Π.)», που επιβάλλονται από τθν πιο πάνω (ii) ςχετ. Α.Ε.Π.Ο. (Κ.Τ.Α. με α.π.
84269/10.06.2002), κακότι δεν διακζτει οφτε το απαιτοφμενο και κατάλλθλο εξειδικευμζνο εξοπλιςμό αλλά οφτε
και το απαιτοφμενο και με ειδικζσ γνϊςεισ και εμπειρία προςωπικό.
vii. Σο αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ με βάςθ το κοινό λεξιλόγιο (CPV), που υιοκετικθκε για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
από τον κανονιςμό (EΚ) αρικ. 213/2008, είναι των κάτωκι κωδικϊν CPV :
o 90742000-0 Τπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν θχορφπανςθ
o 90742100-1 Τπθρεςίεσ ελζγχου κορφβου
o 90742200-2 Τπθρεςίεσ προςταςίασ από τθν θχορφπανςθ
o 90742300-3 Τπθρεςίεσ παρακολοφκθςθσ θχορφπανςθσ
o 90742400-4 Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςχετικά με τθν θχορφπανςθ
Οι πιο πάνω υπθρεςίεσ δεν περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο δραςτθριοτιτων του Παραρτιματοσ II του
Προςαρτιματοσ Α', του Παραρτιματοσ Ι του Προςαρτιματοσ Β 'και του Παραρτιματοσ Ι του Προςαρτιματοσ Γ',
των παρ. 1.6 και 1.9 του άρκρου 2 του Ν. 4412/2016.
viii. Από τα ανωτζρω προκφπτει θ αναγκαιότθτα και ςκοπιμότθτα τθσ υπθρεςίασ του κζματοσ, που απαιτείται –
επιβάλλεται από τθν πιο πάνω (ii) ςχετ. Α.Ε.Π.Ο. (Κ.Τ.Α. με α.π. 84269/10.06.2002).
Κατόπιν των παραπάνω ΕΙΘΓΟΤΜΕΘΑ
Σθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ, μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ των 24.366,00€ (με Φ.Π.Α.) / 19.650,00€ (χωρίσ
Φ.Π.Α.), για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ εξειδικευμζνθσ γενικισ υπθρεςίασ "Ερευνθτικοφ προγράμματοσ
παρακολοφκθςθσ μζτρθςθσ οδικοφ κυκλοφοριακοφ κορφβου & πρόταςθσ αναγκαίων ενεργειϊν ςε περίπτωςθ
απαίτθςθσ λιψθσ αντικορυβικϊν μζτρων ςτθ Μικρι Περιμετρικι Πατρϊν", με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ
ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016, ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / Ειδικό Λογαριαςμό Κονδυλίων
Ερευνάσ (ΕΛΚΕ).
Θ ανωτζρω πίςτωςθ κα βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 02.01.072.0899.01.1231 του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2020 τθσ
Π.Δ.Ε., ςφμφωνα με τθν α.π. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/63041/4389/02.06.2020 «ΒΕΒΑΙΩΘ ΔΕΜΕΤΘ ΠΙΣΩΘ» (ορκι
επανάλθψθ τθσ από 08.05.2020 βεβαίωςθσ).

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
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Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 181701/4536/21-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. –
Σμιμα υγκοινωνιακϊν Ζργων
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 24.366,00€ (με Φ.Π.Α.), για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ
παροχισ εξειδικευμζνθσ γενικισ υπθρεςίασ "Ερευνθτικοφ προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ μζτρθςθσ
οδικοφ κυκλοφοριακοφ κορφβου & πρόταςθσ αναγκαίων ενεργειϊν ςε περίπτωςθ απαίτθςθσ λιψθσ
αντικορυβικϊν μζτρων ςτθ Μικρι Περιμετρικι Πατρϊν", με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ του
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άρκρου 118 του Ν. 4412/2016, ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / Ειδικό Λογαριαςμό Κονδυλίων Ερευνάσ
(ΕΛΚΕ).

Η ανωτζρω πίςτωςθ κα βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 02.01.072.0899.01.1231 του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2020
τθσ Π.Δ.Ε., ςφμφωνα με τθν α.π. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/63041/4389/02.06.2020 «ΒΕΒΑΙΩΗ ΔΕΜΕΤΗ ΠΙΣΩΗ»
(ορκι επανάλθψθ τθσ από 08.05.2020 βεβαίωςθσ).

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

