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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 30-8-2018

Αριθ.Πρωτ.:245439/430
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών & Δικτύων
κ. Ι. Λύτρα
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθ. 143/28-8-2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 227372/434/08-8-2018 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Δικτύων κ. Ιωάννη Λύτρα.
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 143/28-8-2018 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «α)Έγκριση
εκπόνησης μελέτης με τίτλο “ Τμήμα Ε.Ο. Αγρινίου Θέρμου, νέα
χάραξη τμήματος Ε.Ο.38 Θέρμο Μυρτιά, Τμήμα Θέρμο Πουρνάρα
Ν. Αιτωλοακαρνανίας ” χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα εκ μέρους του
δωρεοδόχου Μελετητικής Εταιρείας με την Επωνυμία «ΟΡΙΟ
Μελετητική Ε.Ε.» και β)Έγκριση των όρων εκπόνησης, παράδοσης και
έγκρισης της μελέτης αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
διατάξεις του άρθρου 2Ατου Ν. 3316/2005 που προστέθηκε με το άρθρο
29 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21-09-2011) και διατηρήθηκε σε ισχύ
με το άρθρο 377 παρ. 1 εδάφιο 40 του Ν.4412/2016, για την ΔΩΡΕΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 28/8/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 256159/445/22-8-2018
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,
6)Αυγέρης Σάββας, 7)Βεργοπούλου Παρασκευή, 8)Γαβριηλίδης
Κωνσταντίνος, 9)Δριβίλας Δημήτριος, 10)Ευθυμίου Απόστολος,
11)Καπράλος

Σπυρίδων,

12)Καρδάρα

Ευσταθία,

13)Καρπέτας

Κωνσταντίνος, 14)Κατσακούλης Ευάγγελος , 15)Κοκκινοβασίλης
Πολυδεύκης

(Τάκης)

17)Κοτσιλιάνος

16)

Κωνσταντίνος,

19)Κωνσταντοπούλου
21)Λύτρας

,

Αναστασία,

Ιωάννης,

Κοκκότη

Γεωργία-Αρετή,

18)Κουμπούρας

Βασίλειος,

20)Κωσταριάς

Δημήτριος,

22)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,

23)Μπαλαμπάνης Νικόλαος, 24)Μπράμος Παναγιώτης, 25)Νασιώτης
Θεόδωρος,

26)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία,
2
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27)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
29)Πλατανιάς
Δημήτριος,

Παναγιώτης,
32)Σύρμος

28)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,

30)Ρήγας

Γεώργιος

34)Τογιοπούλου Αναστασία,

Χρήστος,
,

31)Σιαμπλής

33)Σώκος

Ευθύμιος,

35)Τσόγκας Γεώργιος, 36)Υφαντής

Νικόλαος, 37)Φαρμάκης Νεκτάριος, 38)Φωτόπουλος Τρύφων ,
39)Χαροκόπος Αντώνιος, 40)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 41)Χήνος
Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού
Ζαφειρόπουλος

Συμβουλίου
Ιωάννης

κ.κ.

(απών

Αρβανιτάκης

με

σύμφωνη

Ιωάννης,
γνώμη

του

Περιφερειακού Συμβουλίου), Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία
(δικαιολογημένα απούσα), Κατσανιώτης Ανδρέας, Κελεπούρης
Ανδρέας (δικαιολογημένα απών), Κολοβός Ιωάννης, Κοτοπούλης
Σπυρίδων

(δικαιολογημένα

απών),

Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

Μπούνιας Χρήστος και Χαμηλάκη Αικατερίνη (δικαιολογημένα
απούσα).
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Δήμαρχος της Ι.Π.
Μεσολογγίου κ.Νικόλαος Καραπάνος, ο Δήμαρχος Δήμου Θέρμου
κ.Σπυρίδων Κωνσταντάρας, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος

και

Υποδομών

κ.Δημήτριος Καραβίδας, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού κ. Ελένη Σπυράκη, ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) κ. Νικόλαος Μασίκας, οι μελετητές
κ.Πέτρος

Παπαθανασόπουλος

και

κ.

Στέφανος

Πάντος,

λοιποί

υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
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Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθ.Αποφ. 143/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 3ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «α)Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο “ Τμήμα
Ε.Ο. Αγρινίου Θέρμου, νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο.38 Θέρμο Μυρτιά,
Τμήμα Θέρμο Πουρνάρα Ν. Αιτωλοακαρνανίας ” χωρίς οποιοδήποτε
αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου Μελετητικής Εταιρείας με την
Επωνυμία «ΟΡΙΟ Μελετητική Ε.Ε.» και
β)Έγκριση των όρων εκπόνησης, παράδοσης και έγκρισης της μελέτης
αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου
2Ατου Ν. 3316/2005 που προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4014/2011
(ΦΕΚ Α΄ 209/21-09-2011) και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 377
παρ. 1 εδάφιο 40 του Ν.4412/2016, για την ΔΩΡΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ»,
δίνοντας

το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Δικτύων κ.

Ιωάννη Λύτρα, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται
στην αριθ. πρωτ. 227372/434/08-8-2018 γραπτή εισήγησή του, που λέει
τα εξής:
« Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την με Α.Π. 170476/30-01-2014 Απόφαση της ΕΥΠΕ/ Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ ΒΙΡΥ08Χ7) με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή
και λειτουργία του οδικού έργου «Τμήμα Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου,
Νέα Χάραξη Τμήματος Ε.Ο. 38 Θέρμο – Μυρτιά, Τμήμα Θέρμο –
Πουρνάρια Ν. Αιτωλοακαρνανίας» που αφορά το τμήμα της οδού του
θέματος στο οποίο θα γίνει δωρεά μελέτης.
Το αδειοδοτημένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία νέας
χάραξης του τμήματος Θέρμο – Πουρνάρια της Ε.Ο. 38 «Αγρίνιο –
Θέρμο» (Δευτερεύον Δίκτυο Εθνικών Οδών) με δύο λωρίδες
κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 8,0μ.. Η οδός έχει συνολικό μήκος
3.310μ. και αποτελείται από το τμήμα Θέρμο – Πουρνάρα μήκους
2.500μ. και τον κλάδο σύνδεσης με την υφιστάμενη οδό Αγρινίου –
4
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Θέρμου μήκους 810μ με προοπτική επέκτασης στο τμήμα Πουρνάρια
– Μυρτιά.
2. Την Απόφαση 59/2012 (ΑΔΑ: Β4ΤΧ7Λ6-ΔΜΘ) Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ Δυτικής Ελλάδας "Θετική
Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου «Τμήμα Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου, νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο.
38 Θέρμο – Μυρτιά, τμήμα Θέρμο – Πουρνάρια Ν.
Αιτωλοακαρνανίας".
3. Την αναγκαιότητα βελτίωσης της υπάρχουσας Ε.Ο. 38 στο τμήμα
Θέρμο μέχρι τον οικισμό Πουρνάρα παρακάμπτοντας τον οικισμό
Αγ. Σοφίας μήκους 3.310 m. H υπάρχουσα οδός παρουσιάζει
πολλά προβλήματα με κυριότερα την κακή χάραξη με απότομες
καμπύλες, μεγάλες κλίσεις και επικίνδυνη διέλευση μέσα από
οικισμούς με μικρό πλάτος οδοστρώματος.
4. Την μη ύπαρξη υπό εκπόνηση μελέτης για το συγκεκριμένο
τμήμα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
5. Το γεγονός ότι η υπό εκπόνηση μελέτη στην ΔΤΕ/ΠΔΕ «ΜΕΛΕΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΕΘΝ. ΟΔΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΘΕΡΜΟΥ, ΤΜ.
ΜΥΡΤΙΑ - ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» αφορά
διαφορετικό τμήμα στην Εθνική Οδό Αγρινίου – Θέρμου και δεν
ταυτίζεται με το τμήμα της Ε.Ο. για το οποίο προτείνεται η δωρεά
μελέτης.
Επίσης δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της πιο πάνω μελέτης λόγω
μη έγκρισης της Μ.Π.Ε. από το αρμόδιο υπουργείο.
6. Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας ανήκει στις αρμοδιότητες
συντήρησης της ΔΤΕ/ΠΔΕ και για την υποβολή πρότασης για
χρηματοδότησης του
έργου είναι απαραίτητη η σύνταξη
ολοκληρωμένης μελέτης στο συγκεκριμένο τμήμα.
7. Την δυνατότητα δωρεάς μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 2Α του Ν.
3316/2005, (όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011), η
οποία εξακολουθεί να ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016,
όπως προκύπτει από την παρ. 1(40) του άρθρου 377 του Νόμου, με
προϋπόθεση την απόφαση έγκρισης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης
της σκοπιμότητα και αναγκαιότητας της εκπόνησης μελέτης ή
μέρους της, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το
σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα στην οποία θα καθορίζονται οι
όροι υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη και θα διενεργηθεί η
επίβλεψη, η παράδοση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, εφόσον έχει εκπονηθεί από το κατάλληλο προσωπικό που
πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.
8. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Την
Υ.Α.
ΔΝΣΓ/32129/φν466/16-5-2017
(ΦΕΚ
2519/Β/2017)«Κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και
παροχής επιστημονικών υπηρεσιών».
10. Το με Α.Π. 1851/21-03-2018 έγγραφο του Δήμου Θέρμου (A.Π.
5
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93677/2701/23-03-2018 ΔΤΕ/ΠΔΕ) με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η
προσφορά της Μελετητικής Εταιρείας με την Επωνυμία «ΟΡΙΟ
Μελετητική Ε.Ε.» η οποία δήλωσε της πρόθεσή της να χορηγήσει ως
δωρεά τις απαιτούμενες μελέτες για την κατασκευή του έργου
«Τμήμα Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου, Νέα Χάραξη Τμήματος Ε.Ο. 38
Θέρμο – Μυρτιά, Τμήμα Θέρμο – Πουρνάρια Ν. Αιτωλοακαρνανίας»
όπως περιγράφεται στους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους.
11. Από την Τεχνική περιγραφή προκύπτει ότι η προεκτιμώμενη
κοστολόγηση των έργων είναι 2.050.000 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται
ΦΠΑ 24% , αναθεώρηση, απρόβλεπτα και Γ.Ε. & Ο.Ε.). Ενώ το
κόστος των απαλλοτριώσεων εκτιμάται στα200.000 ευρώ.
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία
που προβλέπεται για τη δωρεά μελέτης (άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011) περιλαμβάνει :
 Απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης η οποία εγκρίνει την
εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους
του δωρεοδόχου, σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.
 Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα
εκπονηθεί η μελέτη και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των
οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της μελέτης
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σύμφωνα :
1. με το υπ αριθμ 225 074 / 6172 / οικ./19.07.2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με θέμα «Τροποποίηση της με αριθ.
πρωτ. 197643/5449/οικ./11.07.2018 «Εισήγησης για Λήψη
απόφασης» :
α)
αποδοχής της Δωρεάς Μελέτης με τίτλο “ Τμήμα Ε.Ο.
Αγρινίου Θέρμου, νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο.38 Θέρμο Μυρτιά,
Τμήμα Θέρμο Πουρνάρα Ν. Αιτωλοακαρνανίας ” και
β)
των όρων εκπόνησης, παράδοσης και έγκρισης της μελέτης
αυτής
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 2Α του
Ν. 3316/2005 που προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4014/2011
(ΦΕΚ Α΄ 209/21-09-2011) και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο
377 παρ. 1 εδάφιο 40 του Ν.4412/2016, για την ΔΩΡΕΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ.»
2. και το έγγραφο του Δήμου Θέρμου (με αριθ. πρωτ.
1851/21.03.2018) με συνημμένη τεχνική έκθεση, αναλυτική
περιγραφή και προϋπολογισμό του φυσικού αντικειμένου της
μελέτης και χωρίς επιπλέον πρόσθετους όρους από πλευράς
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δωρητή της Μελετητικής Εταιρείας με την Επωνυμία «ΟΡΙΟ
Μελετητική Ε.Ε.» ,
εισηγούμεθα:
1. Την έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Τμήμα Ε.Ο. Αγρινίου
Θέρμου, νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο.38 Θέρμο Μυρτιά, Τμήμα
Θέρμο Πουρνάρα Ν. Αιτωλοακαρνανίας», χωρίς οποιοδήποτε
αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου Μελετητικής
Εταιρείας με την Επωνυμία «ΟΡΙΟ Μελετητική Ε.Ε.» ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 (όπως
προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011), το οποίο
εξακολουθεί να ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016, όπως
προκύπτει από την παρ. 1(40) του άρθρου 377 του Νόμου. Στο
αντικείμενο της μελέτης θα περιλαμβάνονται :
Τοπογραφικές Εργασίες
1.
Επικαιροποιηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και
πινάκων.
2.
Σύνταξη πράξεων αναλογισμού για υπολογισμό
εμβαδών αποζημιώσεων.
3. Επικαιροποιηση τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Μελέτες Οδοποιίας
4.
Μελέτη οδοποιίας συνολικού μήκους 3,5 Χλμ.
5. Μελέτη δυο ισόπεδων διασταυρώσεων.
Υδραυλική Μελέτη
6. Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων οδού
7. Υδραυλική μελέτη υπολογισμού πλημύρας ρεμάτων
Στατική μελέτη
8. Τεχνικών έργων που θα απαιτηθούν
Η/Μ Κόμβων
9. Μελέτη φωτισμού κόμβου
Τεύχη Δημοπράτησης
10. Σύνταξη προϋπολογισμού έργου.
11. Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελετών
12. Πίνακας Προεκτιμώμενης Αμοιβής των υπό εκπόνηση
μελετών.
13. Προεκτίμηση κόστους απαλλοτριώσεων
14. Προεκτίμηση κόστους κατασκευής έργου .
Τροποποίηση Μ.Π.Ε. (εάν απαιτηθεί).

7

ΑΔΑ: ΩΚΧΗ7Λ6-0ΟΔ

2. Να ορισθεί ως :
i. Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
ii. Διευθύνουσα Υπηρεσία
το Τμήμα Ωρίμανσης Έργων,
Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
Επισημαίνεται ότι, την ευθύνη ορθότητας των αποτελεσμάτων της
μελέτης, φέρει αποκλειστικά ο μελετητής.
3. Η μελέτη θα εκπονηθεί, παραδοθεί και εγκριθεί:
i. σύμφωνα με τις διατάξεις (όπως ισχύουν) που αναφέρονται στο
άρθρο 11 των «ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ» της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 66 Β’ / 19.01.2018) και αφορούν την
εκπόνηση, παράδοση και έγκριση μελετών
ii. τις έγγραφες εντολές της Προϊσταμένης και Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.
4. Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης να ορισθεί σε τρείς (3) μήνες
5. Η μελέτη να υποβληθεί σε πέντε (5) πλήρη αντίτυπα (τεχνική έκθεση
και συνοδά σχέδια) και σε ηλεκτρονική μορφή.
Τα παραπάνω αποτελούν τους βασικούς όρους επί των οποίων θα
συνταχθεί η μελέτη».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Τμήμα Ε.Ο. Αγρινίου
Θέρμου, νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο.38 Θέρμο Μυρτιά, Τμήμα
Θέρμο Πουρνάρα Ν. Αιτωλοακαρνανίας», χωρίς οποιοδήποτε
αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου Μελετητικής
Εταιρείας με την Επωνυμία «ΟΡΙΟ Μελετητική Ε.Ε.» ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 (όπως
προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011), το οποίο
εξακολουθεί να ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016, όπως
προκύπτει από την παρ. 1(40) του άρθρου 377 του Νόμου. Στο
αντικείμενο της μελέτης θα περιλαμβάνονται :
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Τοπογραφικές Εργασίες
1. Επικαιροποιηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και
πινάκων.
2. Σύνταξη πράξεων αναλογισμού για υπολογισμό
εμβαδών αποζημιώσεων.
3. Επικαιροποιηση τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Μελέτες Οδοποιίας
4.
Μελέτη οδοποιίας συνολικού μήκους 3,5 Χλμ.
5. Μελέτη δυο ισόπεδων διασταυρώσεων.
Υδραυλική Μελέτη
6. Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων οδού
7. Υδραυλική μελέτη υπολογισμού πλημύρας ρεμάτων
Στατική μελέτη
8. Τεχνικών έργων που θα απαιτηθούν
Η/Μ Κόμβων
9. Μελέτη φωτισμού κόμβου
Τεύχη Δημοπράτησης
10. Σύνταξη προϋπολογισμού έργου.
11. Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελετών
12. Πίνακας Προεκτιμώμενης Αμοιβής των υπό εκπόνηση
μελετών.
13. Προεκτίμηση κόστους απαλλοτριώσεων
14. Προεκτίμηση κόστους κατασκευής έργου .
Τροποποίηση Μ.Π.Ε. (εάν απαιτηθεί).
2. Ορίζει ως :
i. Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
ii. Διευθύνουσα Υπηρεσία
το Τμήμα Ωρίμανσης Έργων,
Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
Επισημαίνεται ότι, την ευθύνη ορθότητας των αποτελεσμάτων της
μελέτης, φέρει αποκλειστικά ο μελετητής.
3. Η μελέτη να εκπονηθεί, παραδοθεί και εγκριθεί:
i. σύμφωνα με τις διατάξεις (όπως ισχύουν) που αναφέρονται στο
άρθρο 11 των «ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ» της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 66 Β’ / 19.01.2018) και αφορούν την
εκπόνηση, παράδοση και έγκριση μελετών
ii. τις έγγραφες εντολές της Προϊσταμένης και Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.
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4. Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης να ορισθεί σε τρείς (3) μήνες
5. Η μελέτη να υποβληθεί σε πέντε (5) πλήρη αντίτυπα (τεχνική έκθεση
και συνοδά σχέδια) και σε ηλεκτρονική μορφή.
Τα παραπάνω αποτελούν τους βασικούς όρους επί των οποίων θα
συνταχθεί η μελέτη.
---------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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