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ΑΔΑ: 68ΖΕ7Λ6-Σ7Χ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 22 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 287175/1820
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1296/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 286996/5006/12-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1296/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 4θσ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ με τίτλο:
«Μελζτθ οριοκζτθςθσ κατά τμιματα ποταμϊν και χειμάρρων Ν. Ηλείασ», προεκτιμϊμενθ αμοιβι:
120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Επενδυτικό Πρόγραμμα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΚΑΠ)/ΠΕ Ηλείασ, κ.ε.: 2016ΚΑΠ1413002, ανάδοχοσ μελετθτισ: ΗΛΙΔΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»,
για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 68ΖΕ7Λ6-Σ7Χ
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 1296/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 33ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ 4θσ
παράταςθσ τθσ προκεςμίασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ με τίτλο: «Μελζτθ οριοκζτθςθσ κατά τμιματα
ποταμϊν και χειμάρρων Ν. Ηλείασ», προεκτιμϊμενθ αμοιβι: 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ:
Επενδυτικό Πρόγραμμα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΚΑΠ)/ΠΕ Ηλείασ, κ.ε.: 2016ΚΑΠ1413002,
ανάδοχοσ μελετθτισ: ΗΛΙΔΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 286996/5006/12-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ
Προεκτιμϊμενη αμοιβή μελζτησ:
120.000 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία διαγωνιςμοφ
:
24-7-2017
Επιτευχθείςα ζκπτωςη :
72,62%
Ημερομηνία ςυμφωνητικοφ
:
4/7/2019
Ποςόν ςυμφωνητικοφ :
32.796,43 € (με ΦΠΑ)
1η υμπληρωματική φμβαςη:
15.551,90€ (με ΦΠΑ)
φνολο
48.348,34 € (με ΦΠΑ)
Πηγή χρηματοδότηςησ:
ΚΑ 2016ΚΑΠ1413002
ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΠΕΡΑΙΩΗ:
Αρχική προθεςμία περαίωςησ:
4-7-2020
1η παράταςη
3-10-2020
2η παράταςη
3-2-2021
3η παράταςη
3-8-2021
Αιτοφμενη παράταςη
3-2-2022
ασ αποςτζλλουμε, ςε φωτοαντίγραφο, τη με 217027/3832/3-8-2021 αίτηςη του αναδόχου για παράταςη
προθεςμίασ εκπόνηςησ τησ μελζτησ του θζματοσ, με την οποία αιτείται παράταςη τησ ςυνολικήσ ςυμβατικήσ
προθεςμίασ εκτελζςεωσ του ανωτζρω ζργου κατά ζξι (6) μήνεσ, ήτοι μζχρι 3-2-2022 «λογω των απαραιτήτων
αδειοδοτηςεων τησ Μ.Π.Ε και τησ επακόλουθησ ζγκριςησ των μελετϊν» Με την προςζγγιςη του αντικειμζνου
τησ μελζτησ και, ςυγκεκριμζνα, με βάςη τα ςτοιχεία τησ υποβληθείςασ μελζτησ Τδραυλικοφ Ελζγχου
Ανομοιόμορφησ Ροήσ, διαπιςτϊθηκε η ανάγκη ςφνταξησ υγκριτικοφ Πίνακα με 1η . για την ενςωμάτωςη, ςτο
αντικείμενο τησ φμβαςησ, Τδραυλικήσ Μελζτησ Ζργων Διευθζτηςησ τησ κοίτησ ςε 4 από τα υδατορεματα του
ςυμβατικοφ αντικειμζνου, η οποία (μελζτη) απαιτείται να προηγηθεί τησ εκπόνηςησ τησ ΜΠΕ.
Ο ωσ άνω υγκριτικόσ Πινάκασ που περιλαμβάνει και την 1η υμπληρωματική φμβαςη ςυντάχτηκε από την
Τπηρεςία και μετά την ολοκλήρωςη τησ διοικητικήσ διαδικαςίασ (γνωμοδότηςη Σεχνικοφ υμβουλίου, ζγκριςη
τροποποίηςησ ετήςιου επενδυτικοφ προγράμματοσ ΠΔΕ που χρηματοδοτείται από ΚΑΠ για την ζνταξη αφξηςησ
του προχπολογιςμοφ μελζτησ λογω τησ προταθείςασ 1ησ ., ζκδοςη βεβαίωςησ δζςμευςησ πίςτωςησ και
ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ για την 1η  εντοσ του ζτουσ 2021), ολοκληρϊθηκε η ζγκριςη του 1ου .Π με 1η
. και υπογράφηκε ςτισ 24-5-2021 και η 1η . ςυνολικοφ ποςοφ 48.348,34€ με ΦΠΑ
τη ςυνζχεια με το υπ αριθ πρωτ. 217027/3832/3-8-2021 ζγγραφο τησ η ανάδοχοσ υπζβαλε εμπρόθεςμα την
Τδραυλική Προμελζτη ζργων διευθζτηςησ και την ΜΠΕ
Με το ίδιο ζγγραφο τησ η ανάδοχοσ αιτήθηκε παράταςη τησ προθεςμίασ περαίωςησ τησ μελζτησ κατά 6 μήνεσ
«λογω των απαραιτήτων αδειοδοτηςεων τησ ΜΠΕ και επακόλουθησ ζγκριςησ των μελετϊν» Για το ανωτζρω
θζμα, ζχει γνωμοδοτήςει θετικά το Σεχνικό υμβοφλιο Δημοςίων Ζργων τησ ΠΕ Ηλείασ ςφμφωνα με το
ςυνημμζνο Πρακτικό αυτοφ 8/2021 Θζμα 1o
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Κατόπιν αυτοφ
και προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για την ζγκριςη τησ ΜΠΕ και των
λοιπϊν μελετϊν
Ειςηγοφμεθα
να γνωμοδοτήςετε θετικά για την παράταςη τησ ςυνολικήσ προθεςμίασ εκπόνηςησ τησ μελζτησ, κατά ζξι μήνεσ
δηλαδή ζωσ τισ 3/2/2022 για την ολοκλήρωςη του ςυνόλου τησ μελζτησ μετά των απαιτουμζνων εγκρίςεων
(εξαςφάλιςη ζγκριςησ περιβαλλοντικϊν όρων για την οποία προβλζπεται ςυγκεκριμζνη διοικητική διαδικαςία με
γνωμοδότηςη κλπ. ςυναρμοδίων κατά το Νόμο Τπηρεςιϊν- Φορζων).

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Καραβίδα Δθμιτριο – Γενικό Δ/ντι Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν 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
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».
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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.: 286996/5006/12-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν 4θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ με τίτλο: «Μελζτθ οριοκζτθςθσ κατά
τμιματα ποταμϊν και χειμάρρων Ν. Ηλείασ», προεκτιμϊμενθ αμοιβι: 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρθματοδότθςθ: Επενδυτικό Πρόγραμμα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΚΑΠ)/ΠΕ Ηλείασ, κ.ε.:
2016ΚΑΠ1413002, ανάδοχοσ μελετθτισ: ΗΛΙΔΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., κατά ζξι μινεσ δθλαδι
ζωσ τισ 3/2/2022, για τουσ αναφερόμενουσ ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ λόγουσ.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και 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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