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Πάτρα 28 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ: 184896/1123
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Ωρίμανςθσ Ζργων & Ελζγχου Ποιότθτασ και
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 781/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:184887/4639/23-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Ωρίμανςθσ Ζργων & Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 781/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ παράταςθσ

προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν

ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ «ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ» με τα κάτωκι ςτοιχεία: Σίτλοσ: Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου
Πιςτοποιθμζνου Εκτιμθτι του Μθτρϊου Πιςτοποιθμζνων Εκτιμθτϊν του Τπ. Οικονομικϊν, για τθν
ςφνταξθ ζκκεςθσ εκτίμθςθσ τθσ αξίασ απαλλοτριωμζνων ακινιτων και των επικειμζνων τουσ που
απαλλοτριϊνονται αναγκαςτικά για: το υποζργο με α/α 5 :«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΑ ΤΝΔΕΣΗΡΙΑ ΟΔΟΤ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΣΗ ΕΤΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΣΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩ ΣΗΝ Ε.Ο.ΠΑΣΡΩΝ ΣΡΙΠΟΛΕΩ (Ε.Ο. 33) ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» τθσ Πράξθσ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΑ
ΤΝΔΕΣΗΡΙΑ ΟΔΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΣΗ ΕΤΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΣΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩ ΣΗΝ Ε.Ο.
ΠΑΣΡΩΝ ΣΡΙΠΟΛΕΩ(Ε.Ο. 33) ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» Κωδικόσ Πράξθσ ςτο ΟΠ: 5007745 ςτο
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020», προχπολογιςμόσ (προεκτιμϊμενθ αμοιβι):
10.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Επενδυτικοφσ ΚΑΠ τθσ Δ.Σ.Ε. (ζδρα) τθσ Π.Δ.Ε., με
ΕΝΑΡΙΘΜΟ: 2019ΚΑΠ0705000 Ανάδοχοσ: Άννα Μιχαθλίδθ του Ευςτρατίου, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ,
Πιςτοποιθμζνθ εκτιμιτρια του Τπουργείου Οικονομικϊν», 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 781/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 22ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
παράταςθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ «ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» με τα κάτωκι ςτοιχεία: Σίτλοσ: Ανάκεςθ παροχισ
υπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου Πιςτοποιθμζνου Εκτιμθτι του Μθτρϊου Πιςτοποιθμζνων Εκτιμθτϊν του Τπ.
Οικονομικϊν, για τθν ςφνταξθ ζκκεςθσ εκτίμθςθσ τθσ αξίασ απαλλοτριωμζνων ακινιτων και των
επικειμζνων τουσ που απαλλοτριϊνονται αναγκαςτικά για: το υποζργο με α/α 5 :«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΑ
ΤΝΔΕΣΗΡΙΑ ΟΔΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΣΗ ΕΤΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΣΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩ ΣΗΝ
Ε.Ο.ΠΑΣΡΩΝ - ΣΡΙΠΟΛΕΩ (Ε.Ο. 33) ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» τθσ Πράξθσ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΑ ΤΝΔΕΣΗΡΙΑ ΟΔΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΣΗ ΕΤΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΣΡΩΝ (Ε.Π.Π.)
ΕΩ ΣΗΝ Ε.Ο. ΠΑΣΡΩΝ ΣΡΙΠΟΛΕΩ(Ε.Ο. 33) ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» Κωδικόσ Πράξθσ ςτο ΟΠ:
5007745 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020», προχπολογιςμόσ (προεκτιμϊμενθ
αμοιβι): 10.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Επενδυτικοφσ ΚΑΠ τθσ Δ.Σ.Ε. (ζδρα) τθσ Π.Δ.Ε., με
ΕΝΑΡΙΘΜΟ: 2019ΚΑΠ0705000 Ανάδοχοσ: Άννα Μιχαθλίδθ του Ευςτρατίου, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ,
Πιςτοποιθμζνθ εκτιμιτρια του Τπουργείου Οικονομικϊν».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 184887/4639/23-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Ωρίμανςθσ Ζργων & Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα
κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
χετ. α. Θ από 11-07-2020 με αρ. πρωτ. ΔΣΕ/ΠΔΕ 145500/3676/οικ/16-06-2020 φμβαςθ «ΠΑΡΟΧΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ» (20SYMV006872634 2020-06-16).
β. Σο από 9-07-2020 (με αρ. πρωτ. 171415/4291/9-07-2020 ΔΣΕ/ΠΔΕ) e-mail τθσ κασ Άννασ Μιχαθλίδθ προσ
τθν ΔΣΕ/ΠΔΕ για αίτθμα παράταςθσ προςκόμιςθσ δικαιολογθτικϊν.
γ. Σο από 16.07.2020 e-mail με τα ςυνθμμζνα του.
δ. Σο από 23.07.2020 e-mail με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του Γεν. Δ/ντθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ
Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν τθσ Π.Δ.Ε.
ε ςυνζχεια των παραπάνω ςχετικϊν, ςασ αποςτζλλουμε ςυνθμμζνα τθν νέα εισήγηση τθσ Τπθρεςίασ μασ για τθν
ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ του κζματοσ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του 41ου άρκρου «Κατϋ εξαίρεςθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων» του ΜΕΡΟΤ Θ
«ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΓΙΑ ΔΘΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ», τθσ από 13.04.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Μζτρα για τθν
αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 84/13.04.2020) και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.
Θ Ειςιγθςθ του Σμιματοσ Ωρίμανςθσ Ζργων & Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. ζχει ωσ εξισ:
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 παρ. 1
του άρκρου 176 «Αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν» που ορίηει :
" Θ οικονομικι επιτροπι είναι ςυλλογικό όργανο και όργανο για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ
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οικονομικισ λειτουργίασ τθσ περιφζρειασ. Ειδικότερα, ζχει τισ ακόλουκεσ αποφαςιςτικζσ, ελεγκτικζσ και
γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ : … … …
κ) Αποφαςίηει τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε
μορφισ δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν, για ζργα, μελζτεσ, προμικειεσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ
των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ
περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ. … … …
ιδ) Αςκεί κακικοντα ανακζτουςασ αρχισ για τισ ςυμβάςεισ ζργου, μελετϊν, υπθρεςιϊν και προμθκειϊν,
ανεξαρτιτωσ προχπολογιςμοφ πλθν των περιπτϊςεων που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του περιφερειάρχθ για
τθν απευκείασ ανάκεςθ.
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 με 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.», με τθν οποία ο Ακανάςιοσ Μαυρομμάτθσ ορίςκθκε Θεματικόσ
Αντιπεριφερειάρχθσ ςτον τομζα Τποδομϊν και Ζργων ζωσ 09.09.2020 (παρ. Β.3.).
ii. 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», με τθν οποία μεταβιβάηεται ςτον Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων θ "υπογραφι για ςφναψθ, τροποποίθςθ ι λφςθ κάκε είδουσ ςυμβάςεων και προγραμματικϊν ςυμβάςεων
που άπτονται όλων των παραπάνω αρμοδιοτιτων και μζχρι του ποςοφ των 200.000 € χωρίσ ΦΠΑ, μετά από
ςχετικι εξουςιοδότθςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ι κάκε άλλθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ, όπου αυτό απαιτείται" (παρ. Β.3.β).
5. Σθν με α/α 1432/2020 (α.π. 4486/4493/04.03.2020 – ΑΔΑ : ΩΧΒΠ7Λ6-9ΒΙ) απόφαςθ (ανάλθψθσ υποχρζωςθσ)
του Διατάκτθ, με τθν οποία εγκρίνεται θ δαπάνθ, θ διάκεςθ πίςτωςθσ κακϊσ και θ δζςμευςθ φψουσ 10.000,00€
για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του Κ.Α.Ε. 00.071/9779.01.1121 για τθν παροχι υπθρεςιϊν του
κζματοσ.
6. Σθν με α.π. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/53235/3841/23.03.2020 (α.π. ΠΔΕ/ΔΣΕ/78260/1815) «ΒΕΒΑΙΩΘ ΔΕΜΕΤΘ
ΠΙΣΩΘ», με τθν οποία βεβαιϊνεται θ φπαρξθ πίςτωςθσ 10.000,00€ για τθν κάλυψθ του κόςτουσ τθσ παροχισ
υπθρεςιϊν του κζματοσ από τον Κ.Α.Ε. 02.00.071.9779.01.1121 και "ςυνεπϊσ οποιαδιποτε περαιτζρω
εξειδίκευςθ δεν χρειάηεται και δεν απαιτείται προθγοφμενθ απόφαςθ του ςυλλογικοφ οργάνου (Οικονομικι
Επιτροπι) για τθν εξειδίκευςθ τθσ πίςτωςθσ".
7. Σθν με αρικ. 37/30.03.2020 (ΑΔΑ : ΨΘ3Κ7Λ6-ΟΡ0) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δ.Ε. με κζμα
«Ζγκριςθ Επενδυτικοφ Προγράμματοσ Π.Δ.Ε. ζτουσ 2020 χρθματοδοτοφμενου από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ
Πόρουσ (Κ.Α.Π.) και χρθματοδότθςθ ζργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων», ςτο οποίο είναι
ενταγμζνθ θ παροχι υπθρεςιϊν του κζματοσ με προχπολογιςμό 10.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και ενάρικμο ζργου
2019ΚΑΠ0705000. (προζνταξθ παροχισ υπθρεςιϊν ςτουσ Κ.Α.Π. με τθν αρικ. 26/12.03.2019 -ΑΔΑ : 6ΗΧΘ7Λ6-0ΨΦ
απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ)
8. Σθν υπ. αρικ. 54/13-04-2020 (ΑΔΑ : 96Ι97Λ6-Σ5Ω) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δ.Ε. με κζμα
«Ζγκριςθ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, … … … » ςτο οποίο
περιλαμβάνεται ο Κ.Α.Ε. 02.00.071.9779.01.1121 «Εκτζλεςθ ζργων που δεν κατονομάηονται ειδικά (τρζχον ζτοσ)».
9. Σθν με αρικ. 58/13.04.2020 (ΑΔΑ : Ω2ΟΑ7Λ6-Τ6Β) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δ.Ε. με κζμα
«Ζγκριςθ Αϋ Σροποποίθςθσ του Προχπολογιςμοφ τθσΠ.Δ.Ε. ζτουσ 2020» ςτο οποίο περιλαμβάνεται ο Κ.Α.Ε.
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02.00.071.9779.01.1121.
10.Σθν με αρικ. 90/22.04.2019 (ΑΔΑ : 9ΟΑΨ7Λ6-8Τ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δ.Ε. με τθν οποία
εγκρίκθκε θ ανάκεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν (τρόποσ δθμοπράτθςθσ) με τθν διαδικαςία του άρκρου 117 του Ν.
4412/2016 (υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ).
11.Σθν με αρικ. 387/22.07.2019 (ΑΔΑ : 6Ψ0Η7Λ6-2ΛΘ) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ
Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δ.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκε θ αναγκαιότθτα τθσ δαπάνθσ τθσ παροχισ
υπθρεςιϊν.
12.Σθν με αρικ. 1859/24.07.2019 (ΑΔΑ : 6ΟΔ47Λ6-ΜΘ7) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Π.Δ.Ε., με τθν οποία,
για τθν παροχι υπθρεςιϊν, :
i. εγκρίκθκαν θ Διακιρυξθ (με τα ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ τθσ) και οι όροι Δθμοπράτθςθσ για τθν διενζργεια υνοπτικοφ
Διαγωνιςμοφ ςφμβαςθσ «ΠΑΡΟΧΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ» και
ii. ςυγκροτικθκε τριμελι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ («γνωμοδοτικό όργανο»), με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ παρ. 1 του
άρκρου 221 του Ν. 4412/16 κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, αποτελοφμενθ από τα κάτωκι μζλθ :
 Κατςαϊτθ Αδαμαντία, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε, ωσ Πρόεδροσ
 Σηίφα Νικόλαο, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε
 Σο τρίτο μζλοσ κα υποδειχκεί από το Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, μετά από ςχετικό αίτθμα τθσ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε.
εκ μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
13.Σο με α.π. 1641/37.07.2019 (α.π. ΠΔΕ/ΔΣΕ/231154/5776/31.07.2019) ζγγραφο του Σμιματοσ Δυτικισ Ελλάδασ
του Σ.Ε.Ε., με το οποίο ορίςκθκε ωσ εκπρόςωποσ του Σ.Ε.Ε. για μζλοσ τθσ πιο πάνω Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (Ε.Δ.) ο
κ. Γκατηόλιασ Αριςτείδθσ του Κων/νου.
14.Σα κάτωκι αναρτθκζντα ςτισ 10.03.2020 (ςφμφωνα με τθν παρ. 2.2 τθσ διακιρυξθσ) ςτον ειδικό, δθμόςια
προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr (ΚΘΜΔΘ), κακϊσ και ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ www.pde.gov.gr τθσ Π.Δ.Ε. (ενότθτα Ενθμζρωςθ → Προκθρφξεισ https://
www.pde .gov gr /gr/enimerosi/prokirukseis.html) :
 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ (υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ), με ΑΔΑΜ : 20PROC006409089 2020-03-10 και ΑΔΑ : ΩΚΝΘ7Λ6-ΔΑΝ,
κακϊσ και τα κάτωκι ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ αυτισ :
o ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1
Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.)
o ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2
Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ
o ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 3
Φάκελοσ Δθμόςιασ φμβαςθσ
Κεφ. Α :
ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κεφ. Β’ :
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΣΘ ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
o ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 4
Σεφχοσ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν
o ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 5
ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
15.Σθν με α.π. ΠΔΕ/ΔΣΕ/231154/5776/12.03.2020 πρόςκλθςθ τθσ προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (Ε.Δ.),
ςχετικά με τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ τθν Δευτζρα 23 Μαρτίου 2020 ςτα γραφεία τθσ Δ.Σ.Ε/Π.Δ.Ε..
16.Σθν με α.π. ΠΔΕ/ΔΣΕ/78777/1825/23.03.2020 αναφορά τθσ προζδρου τθσ Ε.Δ., με τθν οποία διαβίβαςε το από
23.03.2020 «ΠΡΑΚΣΙΚΟ Ι» τθσ Ε.Δ. προσ τθν Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε..
17.Σο με α.π. 78777/1825/27.03.2020 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο διαβιβάςκθκε ειςιγθςι τθσ προσ τθν
Οικονομικι Επιτροπι για τθν ζγκριςθ του πιο πάνω «ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ Ι» και τθν ανάδειξθ προςωρινισ μειοδότριασ.
18.Σθν με αρικ. 407/2020 (ΑΔΑ : ΩΞΨ7Λ6-ΔΟΒ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Π.Δ.Ε., με τθν οποία :
 εγκρίνεται το από 23.03.2020 «ΠΡΑΚΣΙΚΟ Ι» (πρακτικό "ελζγχου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και αξιολόγθςθσ
οικονομικϊν προςφορϊν" του άρκρου 99 του Ν. 4412/16) τθσ Ε.Δ. και
 αναδεικνφει προςωρινι μειοδότρια, ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ του πρακτικοφ τθσ Ε.Δ., τθν «Μιχαθλίδθ Άννα
του Ευςτρατίου», Αρχιτζκτων Μθχανικόσ - Εκτιμθτισ, με προςφερόμενθ τιμι (αμοιβι) για το ςφνολο τθσ παροχισ
υπθρεςιϊν, που περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ τθσ υπθρεςίασ, δφο χιλιάδεσ διακόςια ευρϊ
(2.200 € ), χωρίσ Φ.Π.Α..
19.Σο με α.π. 85739/2030/07.04.2020 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο κοινοποιικθκε θ πιο πάνω απόφαςθ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό.
20.Σο γεγονόσ ότι δεν υπεβλικθςαν ενςτάςεισ κατά τθσ με αρ. 407/2020 Απόφ. τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
21.Σο με α.π. 93642/2145/οικ./21.04.2020 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο θ πρόεδροσ τθσ Ε.Δ., ςςφμφωνα
με το άρκρο 103 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5 τθσ Διακιρυξθσ, προςκάλεςε τθν προςωρινι μειοδότρια να
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προςκομίςει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν τα προβλεπόμενα από τισ κείμενεσ διατάξεισ δικαιολογθτικά και
τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του άρκρου 22 τθσ διακιρυξθσ.
22.Σισ κάτωκι αιτιςεισ υποβολισ δικαιολογθτικϊν τθσ προςωρινισ μειοδότριασ :
i. με τθν α.π. 96956/2206/27.04.2020 υποβλικθκε το με α.π. 68276532/10.03.2020 «ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ
ΕΝΘΜΕΡΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΧΡΕΘ ΠΡΟ ΣΟ ΔΘΜΟΙΟ» με θμ/νια λιξθσ ιςχφοσ τθν 10.05.2020, Τπεφκυνθ Διλωςθ,
εκτφπωςθ καρτζλασ από τθν ιςτοςελίδα του υλλόγου Εκτιμθτϊν Ελλάδασ και λοιπά δικαιολογθτικά (που δεν ιταν
ςε ιςχφ).
ii. με τθν α.π. 97773/2225/28.04.2020 υποβλικθκε ζγγραφο του Τπουργείου Οικονομικϊν από το οποίο
προκφπτει ότι θ προςωρινι μειοδότρια πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ
του «Πιςτοποιθμζνου Εκτιμθτι», Τπεφκυνθ Διλωςθ (του 41ου άρκρου τθσ από 13.04.2020 Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’
84/13.04.2020) και λοιπά δικαιολογθτικά (που δεν ιταν ςε ιςχφ).
iii. Με τθν α.π. 101250/2295/04.05.2020 υποβλικθκε Τπεφκυνθ Διλωςθ (όπου δθλϊνει ςυγκεκριμζνα ποια
δικαιολογθτικά αδυνατεί να προςκομίςει ςε εφαρμογι του 41ου άρκρου τθσ από 13.04.2020 Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’
84/13.04.2020 και δθλϊνει επίςθσ ςε ποια ςυγκεκριμζνα κριτιρια ανάκεςθσ δεν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ
τθσ) και εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “τοιχεία Μθτρϊου/Επιχείρθςθσ”, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet), περί μθ αναςτολισ των
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων τθσ.
23.Σθν με α.π. ΠΔΕ/ΔΣΕ/102736/2360/05.05.2020 αναφορά τθσ προζδρου τθσ Ε.Δ., με τθν οποία διαβίβαςε το από
05.05.2020 «ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΙΙ» τθσ Ε.Δ. προσ τθν Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε..
24.Σθν υπ’ αρ. 525/2020 (ΑΔΑ:ΨΘ397Λ6-ΒΝ ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του από 05.05.2020 «ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ IΙ» (πρακτικοφ ‘’κατακφρωςθσ’’ των άρκρων 103 και
105 του Ν.4412/16) τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ «ΠΑΡΟΧΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ
ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ»
25.Σθν από 11-07-2020 με αρ. πρωτ. ΔΣΕ/ΠΔΕ 145500/3676/οικ/16-06-2020 φμβαςθ «ΠΑΡΟΧΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ» (20SYMV006872634 2020-06-16).
26.Σο από 9-07-2020 (με αρ. πρωτ. 171415/4291/9-07-2020 ΔΣΕ/ΠΔΕ) e-mail τθσ κασ Άννασ Μιχαθλίδθ προσ τθν
ΔΣΕ/ΠΔΕ με το οποίο αιτικθκε παράταςθ τθσ προςκόμιςθσ των ςχετικϊν βεβαιϊςεων από το Πρωτοδικείο για ζνα
(1) μινα δθλαδι μζχρι τθν 11.08.2020.
27.Σο από 16.07.2020 τθσ κασ Άννασ Μιχαθλίδθ (αναδόχου τθσ ςφμβαςθσ) με το οποίο μασ ζςτειλε ςυνθμμζνα τα
κάτωκι:
i. αιτιςεισ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προσ το Πρωτοδικείο Ακθνϊν (τισ από 11.06.2020 και 18.06.2020 αιτιςεισ)
ii. Πιςτοποιθτικό περί μθ πτϊχευςθσ, με θμερομθνία ζκδοςθσ 25.06.2020
iii. Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου τθσ κασ Άννα Μιχαθλίδθ, με θμερομθνία ζκδοςθσ 12.06.2020.
28.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.
29.Σισ διατάξεισ του 41ου άρκρου «Κατϋ εξαίρεςθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων» του ΜΕΡΟΤ Θ
«ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΓΙΑ ΔΘΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ», τθσ από 13.04.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Μζτρα για τθν
αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 84/13.04.2020), που ορίηουν τα κάτωκι :
"1. Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, θ ζλλειψθ του
οποίου βεβαιϊνεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ, και πάντωσ για χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, κάκε ανακζτουςα αρχι και κάκε ανακζτων
φορζασ ςφμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Αϋ 147), κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, οι οποίεσ
μπορεί να εκκίνθςαν είτε προ είτε μετά τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 2020, μποροφν, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ
υποβολισ τθσ αίτθςθσ ζκδοςθσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ι αδυναμίασ ζκδοςθσ αυτϊν, λόγω αναςτολισ
λειτουργίασ των αντίςτοιχων αρμόδιων υπθρεςιϊν ι μερικισ αναςτολισ λειτουργίασ αυτϊν, ςτο πλαίςιο των
μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ι για άλλο ςοβαρό λόγο, να προςκαλοφν άμεςα
τον επιλεγζντα ανάδοχο να υποβάλει ςε αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων, ανά περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν του
άρκρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75) ι θλεκτρονικι
υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019
(Αϋ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτ20sumό ζβδομο άρκρο τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου (Αϋ 68), όπωσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ 83), προκειμζνου να εκδοκεί θ
απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ.
τθν υποβαλλόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ δθλϊνονται από τον επιλεγζντα ανάδοχο ότι:
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α) δεν ςυντρζχει κανζνα νόμιμο κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία,
β) εξακολουκεί να πλθροί όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που προβλζπονται ςτθν οικεία διακιρυξθ και
γ) υποχρεοφται να προςκομίςει τα νομίμωσ προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εντόσ
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2. Ο ανάδοχοσ μπορεί να αιτθκεί τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ προςκόμιςθσ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν ςε
περίπτωςθ κωλφματοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ζκδοςθσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ι αδυναμίασ ζκδοςθσ
αυτϊν, λόγω τθσ αναςτολισ λειτουργίασ των αντίςτοιχων αρμόδιων υπθρεςιϊν ι μερικισ ανατολισ λειτουργίασ
αυτϊν, ςτο πλαίςιο των μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ι για άλλο ςοβαρό λόγο.
Θ ωσ άνω προκεςμία παρατείνεται με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρίσ να
απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
ΕΙΘΓΟΤΜΕΘΑ
για τθν ςφμβαςθ «ΠΑΡΟΧΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ» με τα κάτωκι
ςτοιχεία :
 Σίτλοσ : Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου Πιςτοποιθμζνου Εκτιμθτι του Μθτρϊου Πιςτοποιθμζνων
Εκτιμθτϊν του Τπ. Οικονομικϊν, για τθν ςφνταξθ ζκκεςθσ εκτίμθςθσ τθσ αξίασ απαλλοτριωμζνων ακινιτων και των
επικειμζνων τουσ που απαλλοτριϊνονται αναγκαςτικά για:
το υποζργο με α/α 5 :
«ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΕΑ ΤΝΔΕΣΘΡΙΑ ΟΔΟΤ ΑΠΟΣΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΣΘ ΕΤΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΠΑΣΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩ ΣΘΝ Ε.Ο.ΠΑΣΡΩΝ - ΣΡΙΠΟΛΕΩ (Ε.Ο. 33) ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΧΘ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ»
τθσ Πράξθσ : «ΔΙΑΝΟΙΞΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΕΑ ΤΝΔΕΣΘΡΙΑ ΟΔΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΣΘΕΤΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΠΑΣΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩ ΣΘΝ Ε.Ο. ΠΑΣΡΩΝ ΣΡΙΠΟΛΕΩ(Ε.Ο. 33) ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΧΘ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ»
Κωδικό Πράξθσ ςτο ΟΠ ΕΡΓΟΤ : 5007745 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020»
 Προχπολογιςμόσ (προεκτιμϊμενθ αμοιβι) : 8.064,52 € (χωρίσ Φ.Π.Α.) / 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 Χρθματοδότθςθ : Επενδυτικοφσ ΚΑΠ τθσ Δ.Σ.Ε. (ζδρα) τθσ Π.Δ.Ε., με ΕΝΑΡΙΘΜΟ : 2019ΚΑΠ0705000
 CPV : 79419000-4 (Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα εκτιμιςεων)
 Ανάδοχοσ: Άννα Μιχαθλίδθ του Ευςτρατίου, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ, Πιςτοποιθμζνθ εκτιμιτρια του Τπουργείου
Οικονομικϊν
Σθν ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ για ζνα (1) μινα
δθλαδι μζχρι τθν 11.08.2020, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ πιο πάνω παρ. 26, 27 και 28.

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
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».

ΑΔΑ: 6Θ7Θ7Λ6-Ε79
 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.: 184887/4639/23-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. –
Σμιμα Ωρίμανςθσ Ζργων & Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν από τθν οριςτικι ανάδοχο κα Άννα
Μιχαθλίδθ του Ευςτρατίου, Αρχιτζκτων Μθχανικό, Πιςτοποιθμζνθ εκτιμιτρια του Τπουργείου
Οικονομικϊν, για ζνα (1) μινα, δθλαδι μζχρι την 11.08.2020, για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθσ
υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου Πιςτοποιθμζνου Εκτιμθτι του Μθτρϊου
Πιςτοποιθμζνων Εκτιμθτϊν του Τπ. Οικονομικϊν, για τθν ςφνταξθ ζκκεςθσ εκτίμθςθσ τθσ αξίασ
απαλλοτριωμζνων ακινιτων και των επικειμζνων τουσ που απαλλοτριϊνονται αναγκαςτικά για: το
υποζργο με α/α 5:«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΑ ΤΝΔΕΣΗΡΙΑ ΟΔΟΤ ΑΠΟΣΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΣΗ ΕΤΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΣΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩ ΣΗΝ Ε.Ο.ΠΑΣΡΩΝ - ΣΡΙΠΟΛΕΩ (Ε.Ο. 33) ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» τθσ Πράξθσ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΑ ΤΝΔΕΣΗΡΙΑ ΟΔΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7
ΣΗΕΤΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΣΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩ ΣΗΝ Ε.Ο. ΠΑΣΡΩΝ ΣΡΙΠΟΛΕΩ(Ε.Ο. 33) ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΔΑ: 6Θ7Θ7Λ6-Ε79
ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» Κωδικό Πράξθσ ςτο ΟΠ ΕΡΓΟΤ : 5007745 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα
2014-2020», για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

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

