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Πάτρα 07 Φεβρουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 28558/274
ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 160/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 27509/265/28.1.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηλείας της Π.Δ.Ε .
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 160/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση με ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρου 27 Ν. 4412/2016 της Τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές
μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» με
προϋπ/σμό 120.100€, καθώς και τη διάθεση πίστωσης ποσού 48.040,00 €», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 4/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
31η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

27168/263/25.01.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Πετρόπουλος
Κωνσταντίνος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι
και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 160/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 14ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα με τίτλο: «Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση με
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρου 27 Ν. 4412/2016 της Τεχνικής μελέτης με τίτλο:
«Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας»
με προϋπ/σμό 120.100€, καθώς και τη διάθεση πίστωσης ποσού 48.040,00 €».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 27509/265/28.1.2019 εισήγηση της Δ/νσης Δ/νσης

Τεχνικών

Έργων ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Α. ΓΕΝΙΚΑ –ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο του Ν. Ηλείας και σε βασικούς οδικούς άξονες υπάρχουν εκτεταμένες αστοχίες κατολισθήσεις στα ανάντη και κατάντη πρανή ,φαινόμενο που επιτάθηκε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του
2007 που έπληξαν τον Νομό, λόγω της επικινδυνότητας των γεωλογικών σχηματισμών. Η κατάσταση
επιβαρύνθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω των έντονων συνεχών βροχοπτώσεων με μεγάλα ετήσια
ύψη βροχής που υπερβαίνουν τα 1000 χιλιοστά.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς Επαρχιακούς δρόμους με σημαντικά προβλήματα κατολισθήσεων που
χρήζουν γεωτεχνικής διερεύνησης.
1.1) Ε.Ο. ΘΟΛΟ-ΦΙΓΑΛΕΙΑ –ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (αριθ. 10)
1.2) Ε.Ο ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ-ΧΑΝΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ (αριθ. 35)
1.3) Ε.Ο ΓΕΡΑΚΙ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ- ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ –ΓΟΥΜΕΡΟ –ΠΕΥΚΗ -ΚΛΙΝΔΙΑ (αριθ. 28)
1.4) Ε.Ο ΛΑΝΤΖΟΙ-ΧΕΛΙΔΟΝΙ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ -ΛΑΛΑ (ΑΡΙΘ. 18)
1.5) Ε.Ο ΚΑΡΟΥΤΕΣ –ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ –Χ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ (ΑΡΙΘ. 15)
1.6) Ε.Ο ΚΑΡΟΥΤΕΣ –ΛΑΝΘΙ –ΑΡΒΑΝΙΤΗ –ΧΑΡΙΑ –ΣΟΠΙ –ΧΕΙΜΑΔΙΟ (ΑΡΙΘ.14)
1.7) Ε.Ο ΖΑΧΑΡΩ –ΜΙΝΘΗ –ΒΡΕΣΤΟ –ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ –ΦΑΝΑΡΙ –ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ (ΑΡΙΘ.10)
1.8) E.O ΠΥΡΓΟΣ –ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΟΙΝΟΗ –ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ (ΑΡΙΘ. 3)
Ήδη έχει δημοπρατηθεί και βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών η εκτέλεση των
γεωτεχνικών ερευνών των υπηρεσιών /εργασιών με τίτλο: «Τοπογραφικές και γεωερευνητικές εργασίες για την
αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» και προϋπ/σμό 166.300,00€. Οι
γεωτεχνικές έρευνες έχουν προβλεφθεί να εκτελεστούν στις παρακάτω θέσεις:
- Τρεις θέσεις στην Επαρχιακή Οδό Πύργος - Οινόη
- Μία θέση στην ΕΟ Λατζόι –Χελιδόνι –Λάλα
-Μία θέση στην ΕΟ Καρούτες –Καράτουλα –Μουζάκι –Γούμερο στην είσοδο Γουμέρου
-Μία θέση στην Ε.Ο Σιμόπουλο –Καλό Παιδί –Ανθώνα (είσοδος οικισμού Καλό Παιδί)
Βάσει των στοιχείων των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και των εργαστηριακών δοκιμών θα προχωρήσουμε
στο σχεδιασμό των κατάλληλων έργων για τη μόνιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
(α) Σύμφωνα με το φάκελο του έργου η μελέτη θα περιλαμβάνει:
• Γεωλογική Μελέτη
• Γεωτεχνικές μελέτες
• Μελέτη οδοποιίας
• Στατική μελέτη
• Περ/κές μελέτες
(β) Μετά τα παραπάνω σας στέλνουμε φάκελο έργου και τεύχη δημοπράτησης και παρακαλούμε να εγκρίνετε :
1) τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρου 27 και τη διαδικασία
του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 δηλαδή με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 77/2018 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε
2) Tην έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 48.040,00 €
Γ.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1)Με την 113818/1229/13-4-2018 απόφαση του ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας έγινε η έγκριση του Φακέλου Δημόσιας
Σύμβασης των τεχνικών υπηρεσιών/ εργασιών με τίτλο:
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«Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» με
προϋπ/σμό 120.100€.
2) Με την αριθμ. 194/25.10.2018 (AΔΑ7ΔΙΓ7Λ6-Τ98) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε
έγινε η ένταξη της ανωτέρω μελέτης στο Επενδυτικό Πρόγραμμα της ΠΕ Ηλείας /ΠΔΕ χρηματοδοτούμενου
από τους ΚΑΠ κλπ)
3) Με την υπ’ αριθ. 77/04-06-2018 (ΑΔΑ ΨΒ0Ο7Λ6-Π2Α) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.
έγινε η έγκριση του τρόπου ανάθεσης της ως άνω μελέτης με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων
(άρθρο 5 παρ. γ του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής του άρθρου 86
του ιδίου νόμου
4) Με την ΑΠ 23945/2317/23-01-2019 (ΑΔΑ 60ΙΑ7Λ6-ΕΔΔ) απόφαση του Αντ/χη Οικονομικών της Π.Δ.Ε
έγινε δέσμευση πίστωσης ποσού 48.040,00 € με Α/Α 981 σε βάρος του ΚΑΕ 03.071.9761.01.0002

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες

διατάξεις, εφαρμογής του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
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 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 27509/265/28.1.2019 εισήγηση της Δ/νσης Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηλείας της Π.Δ.Ε .
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρου
27 και τη διαδικασία του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 δηλαδή με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 77/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε της
Τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο
Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» με προϋπ/σμό 120.100€,
2. Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 48.040,00 €.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

