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Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 625/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 132257/2337/20-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 625/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ παραλαβισ τθσ Σοπογραφικισ μελζτθσ ωσ το μόνο
εκτελεςμζνο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ για τθ μελζτθ με τίτλο: «φνταξθ τθσ μελζτθσ του ζργου βελτίωςθσ
προςβαςιμότθτασ και υποδομϊν ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ, ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ του παραδοτζου 4.4.1 με τίτλο “Αccessibility interventions design, planning and
realization” του Πακζτου εργαςίασ 4 (WP4) : «Παρεμβάςεισ φυςικισ & εικονικισ προςβαςιμό τθσ
τθτασ (Physical & Virtual Accessibility interventions)» τθσ Κατθγορίασ δαπανϊν «Τποδομζσ και
εργαςίεσ» του ζργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διαςχίηοντασ το
κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ)”», προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ 30.060,00€
με ΦΠΑ, χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα INTERREG V A Ελλάδα Ιταλία 2014-2020/ ΑΕΠ 301/6, κ.ε.:
2018ΕΠ30160012, ανάδοχοσ μελζτθσ: «ΗΟΤΡΝΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ – ΚΟΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ –
ΛΟΤΚΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ – ΘΛΙΔΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» Β) Ζγκριςθ λφςθσ τθσ ωσ άνω
ςφμβαςθσ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 93ΜΨ7Λ6-Υ0Α
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 31θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 141588/895/27-05-2021 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 - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Χαροκόποσ Αντϊνιοσ- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Θλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020
(ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 625/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 13ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
παραλαβισ τθσ Σοπογραφικισ μελζτθσ ωσ το μόνο εκτελεςμζνο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ για τθ μελζτθ με
τίτλο: «φνταξθ τθσ μελζτθσ του ζργου βελτίωςθσ προςβαςιμότθτασ και υποδομϊν ςτο Αρχαιολογικό
Μουςείο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του παραδοτζου 4.4.1 με τίτλο “Αccessibility
interventions design, planning and realization” του Πακζτου εργαςίασ 4 (WP4) : «Παρεμβάςεισ φυςικισ
& εικονικισ προςβαςιμό τθσ τθτασ (Physical & Virtual Accessibility interventions)» τθσ Κατθγορίασ
δαπανϊν «Τποδομζσ και εργαςίεσ» του ζργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural
inclusion (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ)”»,
προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ 30.060,00€ με ΦΠΑ, χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα INTERREG V A Ελλάδα
Ιταλία 2014-2020/ ΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2018ΕΠ30160012, ανάδοχοσ μελζτθσ: «ΗΟΤΡΝΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ –
ΚΟΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ – ΛΟΤΚΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ – ΘΛΙΔΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» Β)
Ζγκριςθ λφςθσ τθσ ωσ άνω ςφμβαςθσ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 132257/2337/20-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
Α. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ :
1. Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.
2. Του Οργανιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Ρ.Δ 132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α/27-12-2010) όπωσ
τροποποιικθκε με Α) τθν υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου «Τροποποίθςθ – Συμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία Συμπλθρϊνεται θ υπ' αρ.
248595/27-12/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Λονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
(ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) τθν υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ' αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Λονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β'/30-12-2016).
3. Tου άρκρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο Ρεριφερειάρχθσ μπορεί να μεταβιβάηει τθν άςκθςθ
αρμοδιοτιτων του ςε μζλθ του Ρ.Σ.
4. Τθσ υπϋαρικ. 142/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ787Λ6-ΗΚΒ) Απόφαςθσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ διατυπωκείςασ ςτο υπϋαρικ. 10ο/2019 πρακτικό αυτοφ με κζμα «Εκλογι προεδρείου του
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο
165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Τθσ υπϋαρικ. 143/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΛΥ7Λ6-Κ3Υ) Απόφαςθσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ διατυπωκείςασ ςτο υπϋαρικ. 10ο/2019 πρακτικό αυτοφ με κζμα «Εκλογι τακτικϊν και
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αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι
περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
6. Tθσ υπ’ αρικμ. ΡΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 715/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./07-09-20).
7. Τθσ υπϋαρικ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΚΘΜ) Απόφαςθσ κ. Ρεριφερειάρχθ περί οριςμοφ και
τοποκζτθςθσ Ρροϊςταμζνων Γενικϊν Δ/νςεων.
8. Τθσ υπϋαρικ. 332693/4863/31-1-2017 απόφαςθσ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί οριςμοφ και
τοποκζτθςθσ Ρροϊςταμζνων Δ/νςεων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
9. Τθσ υπ’ αρικμ.πρωτ.ΟΛΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΘΣ5) Απόφαςθσ του κ. Αντιπεριφερειάρχθ
Ρεριφερειακοφ Συντονιςμοφ & Διοίκθςθσ τθσ Ρ.Δ.Ε. περί τοποκζτθςθσ Ρροϊςταμζνων Τμθμάτων τθσ Ρ.Δ.Ε.
10.Τθσ υπ’αρικ.πρωτ.ΟΛΚ.127630/2008/25.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΚΤΞ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφαςθσ του κ. Αντιπεριφερειάρχθ
Ρεριφερειακοφ Συντονιςμοφ & Διοίκθςθσ τθσ Ρ.Δ.Ε. περί τοποκζτθςθσ Ρροϊςταμζνων Τμθμάτων τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ
Ρ.Ε.Θλείασ.
11.Τθσ υπ’αρικ.πρωτ.ΟΛΚ.171993/2692/4.6.2018 (ΑΔΑ:Ψ8ΒΕ7Λ6-5Κ) Απόφαςθσ του κ. Αντιπεριφερειάρχθ
Ρεριφερειακοφ Συντονιςμοφ & Διοίκθςθσ τθσ Ρ.Δ.Ε. περί Οριςμοφ αναπλθρωτϊν Ρροϊςταμζνων Τμθμάτων τθσ
Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε.Θλείασ.
12.Τθσ υπ’ αρικ. ΡΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/05.10.2020) Απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπϋαρικμ.
ΡΔΕ/ΔΔ/21898/940/27-01-2021 (ΦΕΚ384/ τ.Βϋ/2-02-2021).
13.Το Ρ.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και λοιπζσ ςχετικζσ
ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν και υπθρεςιϊν του Ν 3316/2005 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων
ςυμβάςεων, εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ42), αρμοδιότθτασ
των Ρεριφερειϊν.
14.Τθσ εγκυκλίου ΥΡ.ΕΣ. 15400/εγκ.6/17-4-13 με τθν οποία παρζχονται οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων
του π.δ/τοσ 7/13 ςε κζματα ζργων του ν. 3669/08, μελετϊν και υπθρεςιϊν του ν. 3316/05 αρμοδιότθτασ των
Ρεριφερειϊν.
15. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ’Α/8.8.2016)«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», που διζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
16.Του «Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν», που εγκρίκθκε με τθν Υπουργικι Απόφαςθ ΔΝΣγ /32129/ΦΝ466/2017 - ΦΕΚ
2519/Β/20-7-2017 (ςτο εξισ «ΚΡΑΜ»).
17.Τθσ παρ.2 του άρκρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020), με τθν οποία αντικαταςτάκθκε το
άρκρο 176 του Ν3852/2010 και ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι αποφαςίηει, πλζον, για τθν
ζγκριςθ και παραλαβι των πάςθσ φφςεωσ μελετϊν τθσ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 189 του ν.
4412/2016.
Β. Και ζχοντασ υπϋόψιν :
1. Το γεγονόσ ότι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςτο ζργο CROSS THE GAP του
διακρατικοφ Ρρογράμματοσ Interreg Ελλάδα – Λταλία 2014 – 2020, το οποίο εντάςςεται ςτον Άξονα
Ρροτεραιότθτασ 2: Ολοκλθρωμζνθ Ρεριβαλλοντικι Διαχείριςθ (Integrated Environmental Management) και,
ςυγκεκριμζνα, ςτον ειδικό ςτόχο 2.1: Αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και των φυςικϊν πόρων ωσ
εδαφικό πλεονζκτθμα τθσ περιοχισ του προγράμματοσ (Valorisation of cultural heritage and natural resources as
a territorial asset of the Programme Area). Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (85%) και από
Εκνικοφσ Ρόρουσ των χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα (15%). Στο ζργο ςυμμετζχει, χωρίσ
προχπολογιςμό, ωσ ςυνδεδεμζνοσ εταίροσ θ Εφορεία Αρχαιοτιτων Θλείασ. Στο Εταιρικό Σχιμα ςυμμετζχουν
επίςθσ ο Διμοσ Μπιτόντο τθσ Λταλίασ ωσ Επικεφαλισ, ο Διμοσ Λζτςε και θ εταιρία FACTORY ASSOCIATION TRANS ADRIATIC COMPANY.
2. Το ότι κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ του ζργου είχε γίνει περιγραφι οριςμζνων τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν
του ζργου και δεδομζνθσ τθσ φφςθσ και τθσ κζςθσ αυτοφ, είχαν χορθγθκεί αντίςτοιχα ζγγραφα από τισ
Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, , τα οποία αποτελοφν ςτοιχεία τησ εγκεκριμένησ πρόταςησ του ζργου
(Αpplication Form) και των ςυνθμμζνων εγγράφων αυτισ ωσ εξισ :
Στοιχεία από Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ:
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α. Το υπϋαρικμ. πρωτ. 4946/29-09-2016 ζγγραφο ςτο οποίο αναφζρεται ότι : «…Θ Εφορεία μασ επικυμεί τθν
ςυνεργαςία για τν υλοποίθςθ ζργου ςχετικοφ με τθν βελτίωςθ πρόςβαςθσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ςτο
Αρχαιολογικό Μουςείο Ολυμπίασ…»
β. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΛΡΚΑ/ΤΡΚΑΧΜΑΕ /Φ09/34930/208764/13882/4226/8-11-2016 ζγγραφο
τθσ Δ/νςθσ Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ςτο οποίο αναφζρεται ότι δεν
υπάρχει αντίρρθςθ για τθν ςυμμετοχι ωσ εταίρου ςτο ζργο
γ. το υπϋαρικμ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/382582/35088 /2462/748/24-11-16 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ
Αναςτιλωςθσ Αρχαίων Μνθμείων του ΥΡΡΟΑ (εφεξισ «από 24-11-2016 ζγγραφο ΥΡΡΟΑ»), ςτο οποίο κζτονται
όροι που κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ του ζργου. Στο ίδιο ζγγραφο αναφζρεται ρθτά
ότι «Οι μελζτεσ που κα ακολουκιςουν τθσ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα Interreg κα πρζπει να υποβλθκοφν ςτισ
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ ϊςτε να ειςαχκοφν ςτο ΚΑΣ για τθν κατά νόμον γνωμοδότθςθ.».
3. Τθν υπ’ αρικμ. 1676/2019 (ΑΔΑ:6Κ3Η7Λ6-Υ6Ψ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, με τθν οποία ςυντελζςτθκε θ ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ, θ ζγκριςθ δθμοπράτθςθσ και θ ζγκριςθ όρων
δθμοπράτθςθσ για τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ του κζματοσ, προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 30.060,00€ με
ΦΡΑ.
4. Τθν υπϋαρικμ. 09/2020 (ΑΔΑ:6Λ7Ν7Λ6-4ΣΞ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρ.Δ.Ε., με τθν οποία
κατακυρϊκθκε θ ανάκεςθ τθσ μελζτθσ ςτο μελετθτικό ςχιμα : «ΗΟΥΝΤΟΣ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ – ΚΟΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ – ΛΟΥΚΛΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ – ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε.».
5. Τθν από 31.03.2020 υπογραφείςα Σφμβαςθ μεταξφ του Αντιπεριφερειάρχθ Υποδομϊν και Ζργων τθσ
Ρερ.Δυτ.Ελλάδασ και του νομίμου εκπροςϊπου του μελετθτικοφ ςχιματοσ «ΗΟΥΝΤΟΣ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ – ΚΟΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ – ΛΟΥΚΛΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ – ΘΛΛΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε.», κ. Ραναγιϊτθ Ηουρντοφ
(ΑΔΑ:60ΞΩ7Λ6-ΡΘ9) (ΑΔΑΜ: 20SYMV006502872), για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ του κζματοσ κακϊσ και τα
ζγγραφα που τθ ςυνοδεφουν και ςυγκροτοφν το Φάκελο Δθμόςιασ Σφμβαςθσ (ςτο εξισ Φ.Δ.Σ.), ιδίωσ, δε, τθ
Διακιρυξθ, το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων και το Τεφχοσ Ρροεκτίμθςθσ Αμοιβισ, όπου δίδονται τα
προςδιοριςτικά ςτοιχεία του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ μελζτθσ , όπωσ αυτό διακθρφχκθκε και
ανατζκθκε.
6. Τθν ιςχφουςα προκεςμία περαίωςθσ τθσ μελζτθσ του κζματοσ, που είναι θ 30/11/2020, όπωσ παρατάκθκε με
τθν υπϋαρικμ. 299255/4854/10-11-2020 (ΑΔΑ: 60ΨΛ7Λ6-ΛΓΧ) Απόφαςθ τθσ Δ.Τ.Ε. Ρ.Ε. Θλείασ, κατόπιν τθσ
υπϋαρικμ. 254451/4021/5-10-20 αίτθςθσ του αναδόχου.
7. Το άρκρο 2, παρ.3, υποπαρ.6 του Ν4412/2016, ςτο οποίο ορίηεται ότι «ωσ «Φυςικό αντικείμενο» τθσ
ςφμβαςθσ νοείται θ τεχνικι υπθρεςία ι θ μελζτθ, που προςδιορίηεται από τθ ςφμβαςθ, ωσ το ηθτοφμενο
αποτζλεςμα αυτισ».
8. Το άρκρο 184, παρ. 2 του Ν. 4412/2016, ςτο οποίο ορίηεται ότι «Θ ζναρξθ κάκε ςταδίου ι κατθγορίασ μελζτθσ
γίνεται με εντολι τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ».
9. Το άρκρο 132 του Ν. 4412/2016, περί «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκεια τουσ»
10.Tθν παράγραφο 1 του άρκρου 133 του Ν. 4412/2016, ςτθν οποία αναφζρεται ότι: «1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ
μποροφν, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγζλλουν μια δθμόςια ςφμβαςθ κατά
τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον:α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132,…»
11.Το άρκρο 192 του Ν. 4412/2016, ςτθν παράγραφο 1 του οποίου ορίηεται ότι :
«1. Ο εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει και να προβεί ςτθ διάλυςθ μιασ ςφμβαςθσ μελζτθσ ι παροχισ
τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςτισ περιπτϊςεισ που
προβλζπονται ςτο άρκρο 133. Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ προϊςταμζνθ αρχι δεν υποχρεοφται να προβεί ςε
αποηθμίωςθ του αναδόχου.»
12.Τθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων του Φακζλου Δθμόςιασ ςφμβαςθσ τθσ μελζτθσ και, ειδικότερα, τα κάτωκι
εδάφια :
a. «4.2.3 Ο εργοδότθσ μπορεί να μειϊςει το ςυμβατικό αντικείμενο, με διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ για τα
απομζνοντα ςτάδια μελζτθσ, κατά το άρκρο 192 του Νόμου. Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ απευκφνει
γραπτι εντολι προσ τον ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι επιπτϊςεισ τθσ διάλυςθσ αντιμετωπίηονται από τισ
διατάξεισ των άρκρων 192 – 194 του Νόμου.»
b. «11.2.1 Ο εργοδότθσ δικαιοφται να διαλφςει τθ Σφμβαςθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ κάποιου ςταδίου τθσ
μελζτθσ, χωρίσ αποηθμίωςθ του αναδόχου.»
Αφοφ λάβαμε επιπλζον υπόψθ :
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13 Τθν αλλθλογραφία, ςτο ςφνολό τθσ και τισ ςυςκζψεισ που ζχουν γίνει για τθν πορεία τθσ μελζτθσ μετά τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και, ειδικότερα, :
13.1 Το με αρικ. πρωτ. Υπθρ.91091/1328/14-4-2020 ζγγραφο του αναδόχου μελετθτικοφ ςχιματοσ, με το οποίο
υποβλικθκε εμπρόκεςμα θ τοπογραφικι μελζτθ – αποτφπωςθ τθσ περιοχισ τθσ μελετϊμενθσ επζμβαςθσ, επί
του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ τθσ οποίασ, εκτόσ των άλλων τεχνικϊν ςτοιχείων, ζχει επιςθμανκεί θ γραμμι
κατάκλυςθσ του ποταμοφ Κλαδζου (ΦΕΚ 515/Δ/9-6-06). Θ υποβλθκείςα τοπογραφικι μελζτθ εγκρίκθκε με τθν
υπϋαρικμ. πρωτ. 91091/1328/16-07-2020 (ΑΔΑ:Ω0ΗΛ7Λ6-Χ78) Απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ.
13.2 Τθ με αρικμ. πρωτ. 91091/1328/14-4-2020 (ΑΔΑ:Ω0ΗΛ7Λ6-Χ78) Απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ με
τθν οποία εγκρίκθκε θ τοπογραφικι μελζτθ, ωσ άνω (Β.13.1) και ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ποιοτικι και ποςοτικι
επάρκειά τθσ, θ τιρθςθ όλων των ιςχυόντων προδιαγραφϊν, κανονιςμϊν και τεχνικϊν οδθγιϊν κακϊσ και θ
ςυμμόρφωςθ του αναδόχου με τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ.
13.3 Το γεγονόσ ότι ζχει πιςτοποιθκεί και καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο το 95% τθσ αμοιβισ τθσ τοπογραφικισ
μελζτθσ τθσ εν κζματι μελζτθσ, βάςει τθσ υπϋαρικμ. πρωτ. 189641/2860/05-08-2020 Διαβίβαςθσ Εντολισ
πλθρωμισ μελζτθσ τθσ Δ.Τ.Ε. Ρ.Ε. Θλείασ, ιτοι ποςό 3.014,84*95% = 2.864,10€ (χωρίσ ΦΡΑ) και υπολείπεται θ
πιςτοποίθςθ και καταβολι του υπολειπόμενου ποςοςτοφ 5% τθσ αμοιβισ τθσ εν λόγω επιμζρουσ μελζτθσ,
δθλαδι ποςοφ 3.014,84*5% = 150,74€ (χωρίσ ΦΡΑ).
13.4 Το γεγονόσ ότι, μετά τθν υποβολι τθσ τοπογραφικισ μελζτθσ, πραγματοποιικθκαν ςυςκζψεισ και
ςυναντιςεισ εκπροςϊπων τθσ Υπθρεςίασ, του αναδόχου μελετθτικοφ ςχιματοσ, τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων
Θλείασ και τθσ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Θλείασ, ζτςι ϊςτε, προσ επίτευξθ τθσ ορκισ υλοποίθςθσ του φυςικοφ
αντικειμζνου τθσ ανατεκείςασ μελζτθσ, να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν εκπόνθςθ αυτισ οι ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ
που επζβαλλαν θ ςθμαςία και ο ειδικόσ χαρακτιρασ του ευρφτερου περιβάλλοντοσ του μελετϊμενου ζργου
(αρχαιολογικόσ χϊροσ Αρχαίασ Ολυμπίασ) ςε ςυνδυαςμό και με τουσ τεχνικοφσ και νομικοφσ περιοριςμοφσ που
προζκυπταν από :
i. τουσ όρουσ που ζχουν τεκεί από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, με προγενζςτερα
ζγγραφά τουσ (από 24-11-2016 ζγγραφο ΥΡΡΟΑ)
ii. το τεχνικό πλαίςιο τθσ ανατεκείςασ μελζτθσ που τίκεται ςτο Φάκελο Δθμόςιασ Σφμβαςθσ αυτισ,
iii. το εγκεκριμζνο Τεχνικό Δελτίο του ζργου Cross the Gap,
iv. τθ γραμμι κατάκλυςθσ του ποταμοφ Κλαδζου ςτο τμιμα του που γειτνιάηει με τθν περιοχι τθσ μελζτθσ
v. τθν ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία και τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ του μθχανικοφ.
13.5 Το γεγονόσ ότι, ςτισ ςυςκζψεισ που προαναφζρκθκαν, ο ανάδοχοσ παρουςίαςε προςχζδια-ςκαριφιματα
προτάςεων του για το ςχεδιαηόμενο ζργο, μεταξφ των οποίων περιλαμβανόταν και θ πρόταςθ καταςκευισ
πεηογζφυρασ για τθ διζλευςθ του ποταμοφ Κλαδζου («Ρρόταςθ 3» κατά το χαρακτθριςμό του αναδόχου). Πςον
αφορά ςτθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ («Ρρόταςθ 3»), εξϋαρχισ τζκθκε υπόψθ του αναδόχου θ ομόφωνθ κζςθ των
ςυμμετεχόντων ςτισ ςυςκζψεισ υπθρεςιακϊν παραγόντων τθσ Δ.Τ.Ε.Ρ.Ε. Θλείασ και εκπροςϊπων τθσ Εφορείασ
Αρχαιοτιτων Θλείασ, ότι θ πρόταςθ αυτι αποτελεί μεγάλθσ κλίμακασ επζμβαςθ ςτθν περιοχι θ οποία αποκλίνει
ουςιαςτικά από το δθμοπρατθκζν και ςυμβατικό αντικείμενο τθσ μελζτθσ που του ανατζκθκε (όπωσ αυτό
προςδιορίηεται ςτο Φάκελο Δθμόςιασ Σφμβαςθσ και, ιδίωσ, ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων) και ζχει
ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ από τουσ όρουσ που ζχουν τεκεί από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου
Ρολιτιςμοφ για τθ μελετϊμενθ επζμβαςθ. Ακόμα, ςτισ ίδιεσ ςυςκζψεισ, διατυπϊκθκε, τόςο από τουσ
εκπροςϊπουσ τθσ Δ.Τ.Ε.Ρ.Ε Θλείασ όςο και από τουσ εκπροςϊπουσ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Θλείασ, θ ιςχυρι
πεποίκθςθ αυτϊν ότι θ εν λόγω πρόταςθ του αναδόχου δεν πρόκειται να τφχει τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ του
Υπουργείου Ρολιτιςμοφ.
13.6 Το γεγονόσ ότι ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του Φ.Δ.Σ. γίνεται ρθτι αναφορά ςτο από 24-11-2016
ζγγραφο ΥΡΡΟΑ, ϊςτε να είναι εξϋαρχισ γνωςτό ςτον ανάδοχο, που κα αναδεικνυόταν από τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, το πλαίςιο ςχεδιαςμοφ, το είδοσ και θ κατθγορία τθσ (τότε) υπό ανάκεςθ μελζτθσ, όπωσ επίςθσ και θ
κλίμακα τθσ επζμβαςθσ και οι τεχνικοί όροι για τθν αποδοχι των προσ μελζτθ ζργων από τθν αρμόδια Υπθρεςία
του ΥΡΡΟΑ (Δ/νςθ Αναςτιλωςθσ Αρχαίων Μνθμείων).
13.7 Το με αρικ. πρωτ. Υπθρ. 176263/2628/15-7-2020 ζγγραφο του αναδόχου με το οποίο υπζβαλε,
αυτοβοφλωσ και χωρίσ να ζχει προθγθκεί εντολι τθσ Υπθρεςίασ, τθν πρόταςι του για καταςκευι γζφυρασ ςτον
ποταμό Κλαδζο, χαρακτθριηόμενθ ωσ «Ρρόταςθ 3».
13.8 Το υπϋαρικμ. πρωτ. 176263/2628/15-7-20 ζγγραφο τθσ ΔΤΕ ΡΕ Θλείασ, με το οποίο θ παραπάνω «Ρρόταςθ
3» (περί καταςκευισ πεηογζφυρασ) διαβιβάςτθκε ςτθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Θλείασ, ςτισ 15-7-2020,
προκειμζνου θ τελευταία, ωσ ςυνδεδεμζνοσ εταίροσ του ζργου Cross the Gap και φορζασ επϋωφελεία του οποίου
ςυντάςςεται θ μελζτθ, να λάβει γνϊςθ, με επιςιμανςθ ότι θ πρόταςθ αυτι αφορά ςτο ςχεδιαςμό χωρίσ χριςθ
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μθχανικϊν ςυςτθμάτων ανφψωςθσ ζτςι ϊςτε, για ακόμθ μια φορά, να τονιςτεί εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ ότι θ
«Ρρόταςθ 3» είναι εκτόσ των πλαιςίων τθσ Σφμβαςθσ που ζχει ανατεκεί.
13.9 Το γεγονόσ ότι, με το υπϋαρικμ.ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΘΛ/370013/260175/3901/29-7-2020 ζγγραφο τθσ
Εφορείασ Αρχαιοτιτων Θλείασ, απεςτάλθ θ «Ρρόταςθ 3» του αναδόχου ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Αναςτιλωςθσ
Αρχαίων Μνθμείων του ΥΡΡΟΑ αφοφ, λόγω του ειδικοφ χαρακτιρα τθσ περιοχισ τθσ μελζτθσ, για οποιαδιποτε
επζμβαςθ – καταςκευι ζργων ςε αυτιν απαιτείτο θ κετικι γνωμοδότθςθ τθσ εν λόγω Υπθρεςίασ του ΥΡΡΟΑ, θ
οποία είχε κζςει τουσ αρχικοφσ όρουσ αναφορικά με τθ μελετϊμενθ επζμβαςθ, κακορίηοντασ, ζτςι, το πλαίςιο
ςχεδιαςμοφ των προσ εξειδίκευςθ, με τθν ανατεκείςα μελζτθ, ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν ζργων, αλλά και τθν
κλίμακα αυτϊν («από 24-11-2016 ζγγραφο ΥΡΡΟΑ»).
13.10 Το με αρικ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/504437/56922/1897/896/02-10-2020 ζγγραφό τθσ
Διεφκυνςθσ Αναςτιλωςθσ Αρχαίων Μνθμείων *ςτο εξισ «από 02-10-2020 ζγγραφο ΥΡΡΟΑ»+, με το οποίο
διατυπϊκθκε θ κζςθ αυτισ ότι «θ κατατεκειμζνθ μελζτθ (ς.ς πρόταςθ καταςκευισ πεηογζφυρασ-«Ρρόταςθ 3»)
διαφζρει ουςιαςτικά από τθν αρχικι πρόταςθ που είχε κατατεκεί το 2016 από τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα
Θλείασ.» κακϊσ και ότι θ εν λόγω πρόταςθ του αναδόχου («Ρρόταςθ 3») κρίνεται ότι «κα αποτελζςει επζμβαςθ
πολφ μεγάλθσ κλίμακασ, θ οποία κα προςβάλει το τοπίο και δε ςυνάδει με το χαρακτιρα του ευρφτερου
περιβάλλοντοσ ενόσ τόςο ςθμαντικοφ αρχαιολογικοφ χϊρου, όπωσ αυτόσ τθσ Αρχαίασ Ολυμπία.». Με το ίδιο
ζγγραφο τθσ, θ εν λόγω Δ/νςθ του ΥΡΟΟΑ ηιτθςε τθν κατάκεςθ νζασ πρόταςθσ ωσ επικαιροποίθςθ/εξειδίκευςθ
αυτισ που είχε κατατεκεί το 2016, κάνοντασ ειδικι αναφορά ςτο ότι πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι όροι του από
24-11-2016 προγενζςτερου ςχετικοφ εγγράφου τθσ («από 24-11-2016 ζγγραφο ΥΡΡΟΑ»).
13.11 Το με αρικ. πρωτ. 256113/4049/07-10-2020 ζγγραφο τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, με το οποίο
κοινοποιικθκε ςτον ανάδοχο το «από 02-10-2020 ζγγραφο ΥΡΡΟΑ», και, επίςθσ, του γνωςτοποιικθκε ότι θ
υποβλθκείςα πρόταςι του («Ρρόταςθ 3») δεν εγκρίνεται από τθν Υπθρεςία. Με το ίδιο ζγγραφο, ο ανάδοχοσ
κλικθκε να προβεί άμεςα ςτθν υποβολι τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ του ζργου ςφμφωνα με το πλαίςιο που είχε
τεκεί ςτο Φάκελο Δθμόςιασ Σφμβαςθσ και όπωσ αυτό αναφζρεται ςτα από 24-11-2016 και από 02-10-2020
ζγγραφα του ΥΡΡΟΑ.
13.12 Το υπϋ αρικ. πρωτ. 308171/5068/18-11-2020 ζγγραφο τθσ Δ.Τ.Ε. Ρ.Ε. Θλείασ με το οποίο ηθτικθκε από
τον Ανάδοχο να γνωςτοποιιςει οριςτικά και τελεςίδικα «εάν ζχει τθ δυνατότθτα (ς.ς. ο ανάδοχοσ) να
προχωριςει ςτθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ του κζματοσ εντόσ του πλαιςίου που τίκεται από τα ςχετικά ζγγραφα
του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, το Φάκελο Δθμόςιασ Σφμβαςθσ και με ςεβαςμό ςτουσ περιοριςμοφσ που επιβάλλει
θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ, τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ (φυςικά) και, παράλλθλα, εξαςφάλιςθ τεχνικισ
αρτιότθτασ και αςφαλοφσ λειτουργίασ του ζργου, ϊςτε να αποφαςιςτεί εάν κα προχωριςει θ υλοποίθςθ τθσ
υπογραφείςασ ςφμβαςθσ, άλλωσ κα προχωριςουμε ςτθ διάλυςθ αυτισ.».
13.13 Το υπϋ αρικ. πρωτ. Υπθρ. 313583/5135/24-11-2020 ζγγραφο του αναδόχου, με το οποίο ο ανάδοχοσ
προχϊρθςε ςε νζα υποβολι, με επιφφλαξθ, Αρχιτεκτονικισ μελζτθσ που τθν αναφζρει ωσ 2θ Ζκκεςθ Ραράδοςθσ
Δφο (2) Αρχιτεκτονικϊν Μελετϊν και θ οποία περιλαμβάνει δφο διακριτζσ εναλλακτικζσ προτάςεισ του
(«Ρρόταςθ 2» και «Ρρόταςθ 4» , όπωσ τισ χαρακτθρίηει ςτθν υποβολι τουσ).
13.14 Το υπϋαρικμ. πρωτ. 918/13/4-1-2021 ζγγραφο τθσ Δ.Τ.Ε. Ρ.Ε. Θλείασ προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι, με
τθν οποία ειςθγείται τθν μθ ζγκριςθ τθσ υποβλθκείςασ (ωσ άνω Β.13.13) Αρχιτεκτονικισ μελζτθσ τθσ εν κζματι
Μελζτθσ, για τουσ λόγουσ που αναλφονται ςε αυτό.
13.15 Τθν υπϋαρικμ. 15/2021 (ΑΔΑ:97117Λ6-Ε9Ο) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τθν οποία θ Οικονομικι Επιτροπι αποφάςιςε ότι δεν εγκρίνει τθ με αρικ. πρωτ. Υπθρ.
313583/5135/24-11-2020 υποβλθκείςα Αρχιτεκτονικι μελζτθ («Ρρόταςθ 2» και «Ρρόταςθ 4» αναδόχου) τθσ εν
κζματι μελζτθσ, ωσ κατά χρόνο, πλζον, αρμόδια για τθν ζγκριςθ και παραλαβι των πάςθσ φφςεωσ μελετϊν τθσ
Ρ.Δ.Ε., ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197Α/12-10-2020), με τθν οποία
αντικαταςτάκθκε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010.
13.16 Το υπϋαρικμ. πρωτ. 6820/66/19-01-2021 ζγγραφο τθσ Δ.Τ.Ε. Ρ.Ε. Θλείασ, με το οποίο διαβιβάςτθκε ςτον
ανάδοχο θ ωσ άνω απόφαςθ και ο ανάδοχοσ κλικθκε να μθν προχωριςει ςτθν ζναρξθ εκπόνθςθσ των
ςυμβατικϊν ςταδίων τθσ Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ, τθσ Στατικισ μελζτθσ και των Μελετϊν Εγκαταςτάςεων
Γ. Και επειδι :
1. Θ υποβλθκείςα μελζτθ-πρόταςθ του Αναδόχου για καταςκευι γζφυρασ πεηϊν προσ γεφφρωςθ του ποταμοφ
Κλαδζου («Ρρόταςθ 3») ςυνιςτά ουςιϊδθ τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και του αντικειμζνου που
περιγράφεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, για τθν οποία κα απαιτείτο νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του
άρκρου 132 του Ν.4412/2016 και για τουσ λόγουσ που παρατίκενται παραπάνω (ωσ άνω Β.13.5), περαιτζρω δε,
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δεν ζτυχε τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ (ωσ άνω Β.13.10) και δεν
εγκρίκθκε από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία (ωσ άνω Β.13.11).
2. Οι δφο εναλλακτικζσ διακριτζσ προτάςεισ (χαρακτθρίηονται ωσ «Ρρόταςθ 2» και «Ρρόταςθ 4»), που υπζβαλε
ο ανάδοχοσ, περιλαμβάνουν, αμφότερεσ, επεμβάςεισ (ςχεδιαςμό δομικϊν ςτοιχείων και θλεκτρομθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων) που χωροκετοφνται εντόσ τθσ ηϊνθσ πλθμμφρασ του ποταμοφ Κλαδζου, δεν τεκμθριϊνουν
βιϊςιμθ τεχνικι λφςθ και, για το λόγο αυτό, δεν εγκρίκθκαν από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ (ωσ άνω Β.13.15).
3. Με το από 2-10-2020 ζγγραφό του, το ΥΡΡΟΑ παγίωςε τθ κζςθ του ότι καμία άλλθ πρόταςθ επζμβαςθσ ςτθν
υπόψθ περιοχι δεν γίνεται αποδεκτι από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του (Εφορεία Αρχαιοτιτων Θλείασ, Δ/νςθ
Αναςτιλωςθσ Αρχαίων Μνθμείων, ΔΛΡΚΑ), εκτόσ από προτάςεισ εντόσ του πλαιςίου του αρχικοφ από 24-11-16
εγγράφου του, που αφοροφςε ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα.
4. Ππωσ προκφπτει από όλα τα παραπάνω, θ Σφμβαςθ ζχει περιζλκει ςε αδιζξοδο αφοφ, κακϋόλθ τθν
προκεςμία υλοποίθςθσ τθσ, δεν κατζςτθ δυνατό να προκφψει βιϊςιμθ τεχνικι λφςθ που ςυγχρόνωσ :
4.1να είναι αποδεκτι από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του ΥΡΡΟΑ δεδομζνου ότι, λόγω του ειδικοφ χαρακτιρα τθσ
περιοχισ μελζτθσ, για οποιαδιποτε επζμβαςθ – καταςκευι ζργων ςε αυτιν απαιτείται θ κετικι γνωμοδότθςθ
του ΥΡΡΟΑ,
4.2να είναι ςυμβατι και να λαμβάνει υπόψθ τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο από « 24-11-2016 ζγγραφο
ΥΡΡΟΑ» και ςυνιςτοφν τθν παγιωμζνθ, και με το ωσ άνω (Β.13.10) ςχετικό, κζςθ του Υπουργείου,
4.3να μθν ςυνιςτά ουςιϊδθ τροποποίθςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ,
4.4να είναι ςυμβατι με τουσ ειδικοφσ επιτόπου τεχνικοφσ και νομικοφσ περιοριςμοφσ, που επιβάλλονται λόγω
τθσ γειτνίαςθσ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ με τον ποταμό Κλαδζο (κεςμοκετθμζνθ ηϊνθ πλθμμφρασ ποταμοφ
Κλαδζου).
5. Θ ςυμβατικι προκεςμία περαίωςθσ τθσ μελζτθσ ζχει λιξει (ωσ άνω Β.6), δεν ζχει υποβλθκεί από τον ανάδοχο
αίτθμα παράταςθσ αυτισ και δεν ζχει δοκεί ςχετικι παράταςθ.
6. Ιδθ, δεδομζνου του αδιεξόδου ςτο οποίο περιιλκε, ωσ ανωτζρω (Γ.4), θ παροφςα ςφμβαςθ μελζτθσ, με τθ με
αρ. 219/2021 (ΑΔΑ:6ΛΔ37Λ6-9Χ5) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
εγκρίκθκε θ αλλαγι τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ςτο πλαίςιο του ζργου Cross Τhe Gap ςε άλλθ κζςθ τθσ Ρ.Δ.Ε.,
όπου κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ που κα εξαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των
υφιςτάμενων ςτόχων του ζργου Cross Τhe Gap και δεν κα κζτουν ςε κίνδυνο τθν ομαλι χρθματοδότθςθ αυτοφ
(ςυγκεκριμζνα, εγκρίκθκε θ αλλαγι παρζμβαςθσ από το Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ ςτο
Φροφριο του ίου).
7. Ππωσ προκφπτει από όςα παρατζκθκαν πιο πάνω, αλλά και όπωσ αναφζρεται ςτο ςκεπτικό που παρατίκεται
ςτθ με αρ. 219/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρ.Δ.Ε., θ υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ ςτθν περιοχι
τθσ ανατεκείςασ μελζτθσ «κρίνεται ωσ ανζφικτθ, δεδομζνου ότι δεν υπιρξε πρόταςθ παρζμβαςθσ που να
κρίνεται τεχνικά ορκι και ςυγχρόνωσ να ζχει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των Αρμόδιων Αρχϊν (Εφορεία Αρχαιοτιτων
Θλείασ, Δ/νςθ Αναςτιλωςθσ Αρχαίων Μνθμείων, ΔΛΡΚΑ).»
8. Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 249252/4252/29.09.2020 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ
Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/05.10.2020), όπωσ τροποποιικθκε με τθν
υπϋαρικμ. 21898/940/27-01-2021 (ΦΕΚ384/ τ.Βϋ/2-02-2021), ςτον Αντιπεριφερειάρχθ Υποδομϊν και Ζργων ζχει
μεταβιβαςτεί (εκτόσ των άλλων) θ αρμοδιότθτα υπογραφισ για λφςθ κάκε είδουσ ςφμβαςθσ που άπτεται των
αρμοδιοτιτων του από ποςό άνω των 20.000,00 € και ζωσ 200.000,00 €, πλζον Φ.Ρ.Α., μετά από ςχετικι
εξουςιοδότθςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ι κάκε άλλθσ αρμόδιασ Επιτροπισ
και προκειμένου :
 να καταςτεί δυνατι θ ςυμβατικι και διοικθτικι τακτοποίθςθ τθσ περιελκοφςασ ςε αδιζξοδο μελζτθσ του
κζματοσ ενϊ, ταυτοχρόνωσ,
 να διαςφαλιςτεί θ υλοποίθςθ αντίςτοιχων, εντόσ των ςτόχων του ζργου CROSS THE GAP, παρεμβάςεων ςτθν
νζα περιοχι παρζμβαςθσ, όπωσ αυτι εγκρίκθκε με τθν με αρ. 219/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρ.Δ.Ε. (ωσ άνω Γ.7) και ϊςτε
 να μθν τεκεί ςε κίνδυνο θ ομαλι χρθματοδότθςθ των δράςεων του ζργου,
Ειςθγοφμαςτε :
Λ. Κατϋεφαρμογιν τθσ παρ.2 του άρκρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020), με τθν οποία
αντικαταςτάκθκε το άρκρο 176 του Ν3852/2010, ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι αποφαςίηει,
πλζον, για τθν ζγκριςθ και παραλαβι των πάςθσ φφςεωσ μελετϊν τθσ Ρεριφζρειασ, να αποφαςίςετε για τθν
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Ραραλαβι τθσ Τοπογραφικισ μελζτθσ τθσ μελζτθσ του κζματοσ, ωσ το μόνο εκτελεςμζνο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ,
ιδθ εγκεκριμζνθσ με τθ με αρικμ. πρωτ. 91091/1328/16-07-2020 (ΑΔΑ:Ω0ΗΛ7Λ6-Χ78) Απόφαςθ τθσ
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ωσ κατά χρόνο, τότε, αρμοδίασ προσ τοφτο.
ΛΛ. Κατϋεφαρμογιν τθσ με αρ.ΡΔΕ/ΔΔ/249252/4252/20/ΦΕΚ 4372 Β/5-10-20 Απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ, να εξουςιοδοτιςετε τον Αντιπεριφερειάρχθ Υποδομϊν και Ζργων Ρ.Δ.Ε. να υπογράψει τθ λφςθ
τθσ ςφμβαςθσ για τθν εκπόνθςθ τθσ εν κζματι Μελζτθσ, χωρίσ τθν καταβολι επιπλζον αμοιβισ, πζραν τθσ
αναφερομζνθσ ςτο ωσ άνω (Β.13.3) υπολειπόμενθσ αμοιβισ του εκτελεςμζνου μζρουσ τθσ ςφμβαςθσ φψουσ
3.014,84*5% = 150,74€ (χωρίσ ΦΡΑ) και χωρίσ τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ςτον ανάδοχο.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτθν κα Αρκουμάνθ Αικατερίνθ – Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ
Δομϊν Περιβάλλοντοσ, τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι
διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί 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».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 132257/2337/20-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τθν παραλαβι τθσ Σοπογραφικισ μελζτθσ ωσ το μόνο εκτελεςμζνο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ για
τθ μελζτθ με τίτλο: «φνταξθ τθσ μελζτθσ του ζργου βελτίωςθσ προςβαςιμότθτασ και υποδομϊν ςτο
Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του παραδοτζου 4.4.1 με τίτλο
“Αccessibility interventions design, planning and realization” του Πακζτου εργαςίασ 4 (WP4) :
«Παρεμβάςεισ φυςικισ & εικονικισ προςβαςιμό τθσ τθτασ (Physical & Virtual Accessibility
interventions)» τθσ Κατθγορίασ δαπανϊν «Τποδομζσ και εργαςίεσ» του ζργου “CROSS THE GAP:
Accessibility for social and cultural inclusion (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και
πολιτιςτικι ζνταξθ)”», προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ 30.060,00€ με ΦΠΑ, χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα
INTERREG V A Ελλάδα Ιταλία 2014-2020/ ΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2018ΕΠ30160012, ανάδοχοσ μελζτθσ:
«ΗΟΤΡΝΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ – ΚΟΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ – ΛΟΤΚΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ – ΘΛΙΔΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», ιδθ εγκεκριμζνθσ με τθν αρικμ. πρωτ.: 91091/1328/16-07-2020 (ΑΔΑ:Ω0ΗΛ7Λ6-Χ78)
Απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ωσ κατά χρόνο, τότε, αρμοδίασ προσ τοφτο.

Β) Εγκρίνει τθ λφςθ τθσ ωσ άνω ςφμβαςθσ, για τουσ αναφερόμενουσ ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ
παροφςασ λόγουσ.

Γ) Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. να υπογράψει τθ λφςθ τθσ
ςφμβαςθσ για τθν εκπόνθςθ τθσ εν κζματι μελζτθσ, χωρίσ τθν καταβολι επιπλζον αμοιβισ, πζραν τθσ
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αναφερομζνθσ ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ ςτο ςθμείο Β.13.3 υπολειπόμενθσ αμοιβισ του
εκτελεςμζνου μζρουσ τθσ ςφμβαςθσ, φψουσ 3.014,84*5% = 150,74€ (χωρίσ Φ.Π.Α.) και χωρίσ τθν
καταβολι αποηθμίωςθσ ςτον ανάδοχο, ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/20/ΦΕΚ
4372 Β/05-10-20 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ, όπωσ ιςχφει.

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.
Θ Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα
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