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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 22 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 285572/1817
ΠΡΟ:

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και
Ιονίων Νιςων
Δ/νςθ Διοίκθςθσ
Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 28
Για ζλεγχο νομιμότητασ

ΚΟΙΝ.:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1293/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 285352/7159/11-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Ωρίμανςθσ Ζργων, Ελζγχου Ποιότθτασ
και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1293/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του 1ου υγκριτικοφ Πίνακα, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονιςμοφ Σιμϊν
Μονάδασ Νζων Εργαςιϊν και ςφναψθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ (..) τθσ μελζτθσ με τίτλο:
«ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΛΦΕΙΟΤ Ν. ΗΛΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΟ ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ
(Χ.Θ. 10+564) ΕΩ ΣΗ ΓΕΦΤΡΑ ΆΠΡΑ ΠΙΣΙΑ (ΠΕΡΙ ΣΗ Χ.Θ. 25+500)», προεκτιμϊμενθ αμοιβι:
172.108,55€

(µε

Φ.Π.Α.),

χρθματοδότθςθ:

Πρόγραμμα

Δθμοςίων

Επενδφςεων/ΑΜΠ001,

κ.ε.:2013ΜΠ00100001, ανάδοχοσ: Γραφείο Μελετϊν «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗ – ΔΡΕΣΣΑ - ΚΑΡΛΑΤΣΗ
φμβουλοι Μθχανικοί Α.Ε.»», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: Ψ1ΤΛ7Λ6-0ΞΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 20θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
292426/1856/15-10-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Πολονφφθ

Αμαλία

-

αναπλθρωματικό

μζλοσ

τθσ

Οικονομικισ

Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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. Απόφαςησ 1293/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 30ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ του
1ου υγκριτικοφ Πίνακα, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονιςμοφ Σιμϊν Μονάδασ Νζων Εργαςιϊν και ςφναψθσ
1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ (..) τθσ μελζτθσ με τίτλο: «ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ
ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΛΦΕΙΟΤ Ν. ΗΛΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΟ ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ (Χ.Θ. 10+564) ΕΩ ΣΗ ΓΕΦΤΡΑ ΆΠΡΑ ΠΙΣΙΑ
(ΠΕΡΙ ΣΗ Χ.Θ. 25+500)», προεκτιμϊμενθ αμοιβι: 172.108,55€ (µε Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΜΠ001, κ.ε.:2013ΜΠ00100001, ανάδοχοσ: Γραφείο Μελετϊν «Α.Δ.Κ.
ΑΡΩΝΗ – ΔΡΕΣΣΑ - ΚΑΡΛΑΤΣΗ φμβουλοι Μθχανικοί Α.Ε.»».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 285352/7159/11-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Ωρίμανςθσ Ζργων, Ελζγχου Ποιότθτασ και
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και ειδικότερα το άρκρο 163
«Αρμοδιότθτεσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου» και τθν παρ. ΙΙ.ΣΤ του άρκρου 186 «Αρμοδιότθτεσ
Ρεριφερειϊν».
2. Το Ρ.Δ. 132/27-12-2010 «Οργανιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» και κυρίωσ θ παράγραφοσ 2.γ του
άρκρου 6 αυτοφ.
3. Το Ν.4071/2012 «υκμίςεισ για τθν Τοπικι Ανάπτυξθ, τθν Αυτοδιοίκθςθ και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ –
Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/ΕΚ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
4. Το Ρ.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013) «Πργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ςχετικζσ ρυκμίςεισ ςε
κζματα ζργων μελετϊν και υπθρεςιϊν του Ν. 3316/2005 αρμοδιότθτασ Ρεριφερειϊν».
5. Τισ διατάξεισ του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Αϋ197/12-12-2020) «Τροποποίθςθ του Κϊδικα Ελλθνικισ Ικαγζνειασ,
νζο πλαίςιο επιλογισ διοικιςεων ςτον δθμόςιο τομζα, ρφκμιςθ οργανωτικϊν κεμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ικαγζνειασ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμόςιου Τομζα του Υπουργείου Εςωτερικϊν,
ρυκμίςεισ για τθν αναπτυξιακι προοπτικι και τθν εφρυκμθ λειτουργία των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
και άλλεσ διατάξεισ και ειδικότερα το άρκρο 40 ςχετικά με «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΤΑ αϋ & βϋ
βακμοφ και Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ ΟΤΑ αϋ & βϋ βακμοφ» όπου ςτθν παράγραφο 1.iii. αναφζρεται ότι:
‘’ Αποφαςίηει για:
‘’για τθν τροποποίθςθ του φυςικοφ ι οικονομικοφ αντικειμζνου ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τθν εφαρμοηόμενθ
ςε κάκε περίπτωςθ νομοκεςία..’’
6. Τθν υπ. αρικ.: 248595/2016 (ΦΕΚ 4309Βϋ/30.12.2016) απόφαςθ του Γ.Γ Απ/νθσ Διοίκθςθσ Ρελ/νιςου, ΔΕ &
Ιονίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ του ΟΕΥ τθσ Ρεριφζρειασ Δ.Ε..
7. Τθν υπ’ αρικμ.:332087/4573/15-11-2019 Απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ: 68Ν47Λ6-ΝΤΥ),
περί τοποκζτθςθσ προϊςταμζνου τθσ ΔΤΕ- ΡΔΕ.
8. Τθν υπ’ αρικμ.: 44488/495/15-02-2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΘΣ5) Απόφαςθ Αντιπεριφερειάρχθ Ρεριφερειακοφ
Συντονιςμοφ και Διοίκθςθσ, περί τοποκζτθςθσ προϊςταμζνων τμθμάτων τθσ ΡΔΕ.
9. Τθν υπ. αρικμ.: 57928/691/28-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΔ27Λ6-Φ1Λ) Απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ,
περί τοποκζτθςθσ των υπαλλιλων ςτισ οργανικζσ μονάδεσ τθσ ΡΔΕ.
10. Τθν με αρ. πρωτ.: ΡΔΕ/ΔΤΕ/273161/7338/οικ./20-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΤ27Λ6-ΗΣΝ) Απόφαςθ του
Ρεριφερειάρχθ Δ.Ε.., περί οριςμοφ αποφαινόμενων οργάνων (Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ)
για τθν υλοποίθςθ του ζργου.
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11. Τισ κάτωκι αποφάςεισ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ :
I.
τθν με α.π.: ΡΔΕ/ΔΔ/236275/1503/26-08-2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 721/02.09.2021) με κζμα «Τροποποίθςθ –
ςυμπλιρωςθ τθσ υπ. αρικμ.: 217911/3717/01.09.2020 απόφαςθσ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρ.Δ.Ε.» για χρονικό διάςτθμα από 09.09.2020 ζωσ 07.11.2021.
II.
τθν με α.π.: ΡΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372 Βϋ/05.10.2020), με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ
αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ περιφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ ΡΔΕ».
III.
τθν με α.π. 267572/3617/12.09.2019 (ΦΕΚ 3667 Β/03.10.2019 - ΑΔΑ:ΩΩ9ΤΚ7Λ6-ΚΒΩ), με κζμα
«Αναπλιρωςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ».
IV.
τθν με α.π. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ), με κζμα «Οριςμόσ Ρροζδρου και μελϊν τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρ.Δ.Ε.».
V.
τθν με α.π. 281668/3810/26.09.2019 (ΦΕΚ 3722 Β/08.10.2019 – ΑΔΑ : ΩΤ9Δ7Λ6-Φ9Ι), με κζμα «Μεταβίβαςθ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ».
VI.
τθν με α.π. 287072/3873/01.10.2019 (ΦΕΚ 4027 Β/04.11.2019 - ΑΔΑ: 69ΩΙ7Λ6-ΒΕΦ), με κζμα
“Εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι Ρεριφερειάρχθ» ςτον Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Ρολιτικισ και
Διοίκθςθσ Ρ.Δ.Ε.” (για κάκε πράξθ που ανάγεται ςτα κακικοντα διατάκτθ τθσ Ρ.Δ.Ε., να αναλαμβάνει
υποχρεϊςεισ ςε βάροσ των πιςτϊςεων του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ αυτισ, να προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ
12. Τισ διατάξεισ του Ν.3316/2005 για τθν «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν
κ.α. διατάξεισ», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ειδικότερα τθν παράγραφο 1 του άρκρου 29 που
αναφζρει ότι:
«Αν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προκφψει ανάγκθ εκπόνθςθσ ςυμπλθρωματικϊν μελετϊν ι
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν, που κατά το είδοσ ι το μζγεκοσ (ποςότθτα) δεν περιλαμβάνονται ςτθν
αρχικι ςφμβαςθ, καταρτίηεται ςυγκριτικόσ πίνακασ κατά τθν παράγραφο 5 και ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ με τον
ανάδοχο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου τεχνικοφ ςυμβουλίου. Ρροχποκζςεισ για τθν
ζγκυρθ ςφναψθ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ είναι: α) να είναι αναγκαίεσ οι ςυμπλθρωματικζσ μελζτεσ ι
υπθρεςίεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, β) να ςυντρζχει περίςταςθ που δεν μποροφςε να
προβλεφκεί κατά τθ ςφναψι τθσ, γ) να μθ μποροφν οι ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ, από τεχνικι ι οικονομικι
άποψθ, να διαχωριςτοφν από τθν αρχικι ςφμβαςθ χωρίσ να δθμιουργθκοφν μείηονα προβλιματα για τον
εργοδότθ ι να κρίνονται απολφτωσ αναγκαίεσ για τθν ολοκλιρωςι τθσ ζςτω και αν μποροφν να διαχωριςτοφν
από αυτιν. Θ ςυνολικι αμοιβι των ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων δεν μπορεί να υπερβεί ακροιςτικά το
πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αρχικισ ςυμβατικισ αμοιβισ.».
13. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/08.08.2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
14. Τθν υπ. αρικμ.: 266/2015 (ΑΔΑ: ΩΛ6Υ7Λ6-Α7Ξ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΡΔΕ με τθν οποία
εγκρίκθκαν τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ ανάκεςθσ τθσ μελζτθσ *Φάκελοσ Ζργου (Φ.Ε.), Ρροκιρυξθ, Συγγραφι
Υποχρεϊςεων & Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ+.
15. Το με αρικ. πρωτ.: 199892/5213/οικ/07-08-2020 «Ιδιωτικό Συμφωνθτικό ανάκεςθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ»
του κζματοσ (ΑΔΑΜ: 20SYMV007156821 2020-08-07).
16. Τθν με αρ. πρωτ.: ΡΔΕ/ΔΤΕ/240335/6416/24-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΙ37Λ6-8ΒΡ) απόφαςθ ζγκριςθσ του
χρονοδιαγράμματοσ τθσ μελζτθσ του κζματοσ από τθν ΔΤΕ-ΡΔΕ.
17. Το Συμβατικό Αντικείμενο τθσ μελζτθσ ςφμφωνα με το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων (Τ.Τ.Δ.) τθσ υπόψθ
Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με το οποίο, το αντικείμενο τθσ μελζτθσ είναι θ εκπόνθςθ τθσ Ρρομελζτθσ και τθσ Οριςτικισ
Μελζτθσ για τθν αντιπλθμμυρικι προςταςία των παρόχκιων εκτάςεων, θ εξαςφάλιςθ επαρκοφσ διατομισ, θ
οριοκζτθςθ ςφμφωνα με τον Ν.4258/14 και θ διευκζτθςι του ςε μικοσ περίπου 17 χλμ προκειμζνου να
επιτευχκεί θ προςταςία του ευρφτερου οικοςυςτιματοσ και θ αντιπλθμμυρικι προςταςία ςτισ κζςεισ των
παρόχκιων εκτάςεων και οικιςμϊν, ειδικά ςτισ κζςεισ Βρυτάδα, Ρεφκα, Καμίνια κακϊσ και ςτθν ευρφτερθ
περιοχι του κάμπου τθσ Ραπαδοφσ και τθσ εκβολισ ςτον Αλφειό του ποταμοφ Ερφμανκου.
Αναλυτικότερα, το αντικείμενο τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ, περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ των εξισ επί μζρουσ
μελετϊν :
 Τοπογραφικι μελζτθ
 Μελζτθ υδραυλικϊν ζργων ςε επίπεδο προμελζτθσ και οριςτικισ μελζτθσ, μετά των τευχϊν δθμοπράτθςθσ
των αντίςτοιχων ζργων και των ΣΑΥ- ΦΑΥ
 Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων
 Γεωτεχνικι μελζτθ
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 Γεωλογικι μελζτθ
18.Το γεγονόσ ότι υπάρχει αναγκαιότθτα εκπόνθςθσ ςυμπλθρωματικϊν μελετϊν, ιτοι νζασ υδρολογικισ μελζτθσ
(1ο Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), .), θ οποία δεν προβλζπονταν ςτα ςυμβατικά Τεφχθ τθσ μελζτθσ, κακϊσ κατά τον χρόνο
ςφνταξθσ αυτϊν (2015) δεν είχε εκδοκεί θ ΚΥΑ με τισ προδιαγραφζσ αυτϊν και τοφτο γιατί δεν είναι δυνατόν να
καλυφκοφν με οποιαςδιποτε μορφισ επικαιροποίθςθ, οι απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ οικ.140055/2017 (ΦΕΚ428/15-022017) με τθν οποία κακορίςτθκαν οι Τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφνταξθσ του περιεχομζνου του φακζλου
οριοκζτθςθσ και κατά ςυνζπεια θ εκπόνθςθ νζασ υδρολογικισ μελζτθσ είναι μονοςιμαντα θ μόνθ δυνατι
επιλογι για τθν απρόςκοπτθ προϊκθςθ και ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα και με τα αναφερόμενα
αναλυτικά ςτθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του 1ου Σ. Ρ., του 1ου Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τθσ 1θσ Συμπλθρωματικισ Σφμβαςθσ.
19. Το γεγονόσ ότι λόγω των ανωτζρω μεταβολϊν, απαιτείται θ ςφναψθ τθσ 1θσ Σ.Σ. τθσ μελζτθσ με υπζρβαςθ
τθσ αρχικισ ςυμβατικισ αμοιβισ τθσ μελζτθσ κατά 20.893,78 € (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ), ιτοι ςε
ποςοςτό 12,14 % < 50 % .
20. Το γεγονόσ θ μελζτθ χρθματοδοτείται από τθν ΣΑΜΡ001/2013 με κωδικό ζργου 2013ΜΡ00100001 και
ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ.: 33737/19-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ9Θ46ΜΤΛ-Α7) ςυλλογικι απόφαςθ: ΜΡ001 Τροπ.0
του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με ςυνολικό υπόλοιπο πιςτϊςεων μελζτθσ: 735.000,00 € και ετιςια
πίςτωςθ για το ζτοσ 2021: 95.000,00 €.
21. Τθν κετικι γνωμοδότθςθ του Τεχνικοφ Συμβουλίου Δθμοςίων Ζργων τθσ ΡΔΕ για τθν ζγκριςθ του 1 ου
Συγκριτικοφ Ρίνακα, 1ου Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τθν ςφναψθ 1θσ Συμπλθρωματικισ Σφμβαςθσ τθσ μελζτθσ, όπωσ αυτι
διατυπϊκθκε ςτο απόςπαςμα του 23ου πρακτικοφ του (κζμα 9ο) ςτθν από 27-09-2021 ςυνεδρίαςθ του.
ΕΙΣΘΓΟΥΜΑΣΤΕ
ου
Τθν ζγκριςθ του 1 Συγκριτικοφ Ρίνακα, του 1ου Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τθν ςφναψθ τθσ 1θσ Συμπλθρωματικισ
Σφμβαςθσ (Σ.Σ.) τθσ μελζτθσ με τίτλο: «ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΑ ΕΓΑ ΚΑΙ ΟΙΟΘΕΤΘΣΘ ΡΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν. ΘΛΕΙΑΣ
ΑΡΟ ΤΕΛΟΣ ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ (Χ.Θ. 10+564) ΕΩΣ ΤΘ ΓΕΦΥΑ ΆΣΡΑ ΣΡΙΤΙΑ (ΡΕΙ ΤΘ Χ.Θ. 25+500)», ςυμβατικοφ
προχπολογιςμοφ: 138.797,22 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α) 24% ι 172.108,55 € µε Φ.Ρ.Α. 24%
με πθγι
χρθματοδότθςθσ: 2013ΜΡ00100001., αναδόχου: Γραφείο Μελετϊν «Α.Δ.Κ. ΑΩΝΘΣ –ΔΕΤΤΑΣ-ΚΑΛΑΥΤΘΣ
Σφμβουλοι Μθχανικοί Α.Ε.»,
με υπζρβαςθ κατά 12,14 % (20.893,78 €) τθσ αρχικισ ςυμβατικισ αμοιβισ τθσ μελζτθσ και παρακαλοφμε κατϋ
εφαρμογι τθσ παραγράφου 1.ςτ-ii του άρκρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Αϋ197/12-12-2020) και τθσ
παράγραφο 1 του άρκρου 29 Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – Διορκ. ςφαλμ. ςτο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) να
αποφαςίςετε ςχετικά.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Σηίφα Νικόλαο – Τπάλλθλο του Σμιματοσ Ωρίμανςθσ
Ζργων, Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., για
παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Η 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
ελίδα 5 από 7

ΑΔΑ: Ψ1ΤΛ7Λ6-0ΞΤ
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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 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.: 285352/7159/11-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Ωρίμανςθσ Ζργων, Ελζγχου Ποιότθτασ και
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον 1ο υγκριτικό Πίνακα, το 1ο Πρωτόκολλο Κανονιςμοφ Σιμϊν Μονάδασ Νζων Εργαςιϊν και
τθ ςφναψθ τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ (..) τθσ μελζτθσ με τίτλο: «ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΛΦΕΙΟΤ Ν. ΗΛΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΟ ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ (Χ.Θ. 10+564) ΕΩ ΣΗ
ΓΕΦΤΡΑ ΆΠΡΑ ΠΙΣΙΑ (ΠΕΡΙ ΣΗ Χ.Θ. 25+500)», προεκτιμϊμενθ αμοιβι: 172.108,55€ (µε Φ.Π.Α.),
χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΜΠ001, κ.ε.:2013ΜΠ00100001, ανάδοχοσ:
Γραφείο Μελετϊν «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗ – ΔΡΕΣΣΑ - ΚΑΡΛΑΤΣΗ φμβουλοι Μθχανικοί Α.Ε.», με υπζρβαςθ
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κατά 12,14 % (20.893,78€) τθσ αρχικισ ςυμβατικισ αμοιβισ τθσ μελζτθσ (138.797,22€ χωρίσ Φ.Π.Α. 24%
ι 172.108,55€ µε Φ.Π.Α. 24%).

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ
ψιφιςε αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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