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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 161/2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Η υπ’ αριθμ. 136653/807/3-5-2018 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 161/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας ΤΡΙΒΗΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ14/94690/558/26-03-2018,
διότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν επαρκούσαν για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, -Άρση καταπτώσεων, προσωρινή βελτίωση
βατότητας- του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου της Επαρχιακής Οδού
Ναυπάκτου – Γραμμένης Οξυάς, που δημιουργήθηκαν λόγω των έντονων καιρικών
φαινομένων που ήταν σε εξέλιξη και οι επικρατούσες συνθήκες απαιτούσαν άμεση
επέμβαση και τη χρήση ειδικών μηχανημάτων έργου, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» και παρακαλούμε για τις
ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία –Δέσποινα Κολόμβα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 14/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 22η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 στα γραφεία
της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος), συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β 3029/10-112014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ) αποφάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. οικ.
155877/476/18-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’
αριθμ.75830/993,20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος – Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας /Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Αντιπρόεδρος
3. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό
μέλος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης – Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Μπούνιας Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος(δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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Ήταν παρών και συμμετείχε στη συνεδρίαση ο κ. Τέγας Ιωάννης, Προϊστάμενος
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας.
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Κολόμβα Σωτηρία – Δέσποινα κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με Βαθμό Α’, σύμφωνα με την απόφαση 295118/4488 /
11-11-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 161/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 4 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας ΤΡΙΒΗΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ14/94690/558/26-03-2018, διότι τα
μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
δεν επαρκούσαν για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, -Άρση καταπτώσεων, προσωρινή βελτίωση
βατότητας- του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου της Επαρχιακής Οδού
Ναυπάκτου – Γραμμένης Οξυάς, που δημιουργήθηκαν λόγω των έντονων καιρικών
φαινομένων που ήταν σε εξέλιξη και οι επικρατούσες συνθήκες απαιτούσαν άμεση
επέμβαση και τη χρήση ειδικών μηχανημάτων έργου, δαπάνης μέχρι του ποσού των
1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ο

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 136653/807/3-5-2018 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αιτωλακαρνανίας κας Σταρακά Χριστίνας, που αναφέρει επί λέξει:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Την υπ¨αριθμ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
<< Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας>> ((ΦΕΚ 4309/τ.Β/30-12-2016).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί
ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
4. Την υπ. αρ.43/2017/28-3-2017απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου για νέα συγκρότηση Επιτροπής
Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας.
5. Τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής , Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ΦΕΚ
147/ΥΟΔΔ/28-3-2017
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6. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν
από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς
συμβούλους Δυτικής Ελλάδας. ΦΕΚ 1018/τ. Β'/24-3-2017
7. Την 100/29-10-2014 (ΦΕΚ 3029/Β/10-11-2014) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί
σύστασης Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής,
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
8. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων
των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις».
9. Την υπ΄ αριθμ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών
εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό
ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.
10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α) με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία
για την «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» και με την
εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου
Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την «Κοινοποίηση διατάξεων
σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή
οδηγιών».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’)
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση
στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της
8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά
πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41),
καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
12. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμόστηκε η
Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) και σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του ο ανωτέρω νόμος
θεσπίζει κανόνες α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης
δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες
προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών
μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2
και 222 έως 338), γ) για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι εφαρμόζονται,
σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339έως 344), από τις αναθέτουσες
αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και δ) για την έννομη προστασία
κατά την σύναψη των συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
του βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374).
13. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄/2010), το οποίο
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
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Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) σύμφωνα με το
οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για «Την κατάρτιση των
όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς
επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους
14. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την
οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ.
496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500)
ευρώ.
15. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για
τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων,
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-112005) και όπως ισχύει.
16. Την αριθ. 184/2017 Απόφαση (19η Συνεδρίαση στις 14-11-2017) του
Περιφερειακού Συμβουλίου , με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός
της Π.Δ.Ε. έτους 2018».
17. Την αριθ. 173/2017 απόφαση (18η Συνεδρίαση στις 09-11-2017) του
Περιφερειακού Συμβουλίου ,με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο
πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018.
18. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν
επαρκούσαν για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών.
19. Αφού εκτιμήθηκε η αναγκαιότητα για απομάκρυνσης των προϊόντων
καταπτώσεις και αποκατάσταση βατότητας στην Επαρχιακή Οδό
Ναύπακτος – Γραμμένης Οξυάς .
20. Οι επικρατούσες συνθήκες απαιτούσαν άμεση επέμβαση και τη χρήση
ειδικού μηχανήματος έργου σύμφωνα με τη με αρ. 14/94690/558/2603-2018 εντολή μίσθωσης.
21. Την με αριθμό
132/22-05-2013 Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για μίσθωση ιδιωτικών
χωματουργικών μηχανημάτων προκειμένου να αντιμετωπισθούν να
αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες από Χιονοπτώσεις- Παγετούς Κατολισθήσεις– Καταπτώσεις – Πλημμύρες – Δασικές Πυρκαγιές κ.λ.π.
22. Την υπ΄ αριθ. 1824/104727/5287/30-03-2018 (ΑΔΑ ΩΒ1Ν7Λ6-7ΦΙ)
Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Tην έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου
ιδιοκτησίας ΤΡΙΒΗΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με
αρ14/94690/558/26-03-2018,διότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
δεν επαρκούσαν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, Άρση καταπτώσεων,
προσωρινή βελτίωση βατότητας του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου του
Επαρχιακή Οδό Ναύπακτος – Γραμμένης Οξυάς που δημιούργησαν λόγω των έντονων
καιρικών φαινομένων που ήταν σε εξέλιξη και οι επικρατούσες συνθήκες απαιτούσαν
άμεση επέμβαση και τη χρήση ειδικών μηχανημάτων έργου.
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Με την επικείμενη μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την
πρόληψη-αντιμετώπιση κινδύνων
και διαχείριση εκτάκτων αναγκών από
πλημμύρες κ.λ.π. προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:
α) Οι καταπτώσεις είναι βιολογικά γεγονότα τα οποία μπορούν να επιφέρουν αλλαγή
στις δυνάμεις που ενεργούν στο Οδόστρωμα . Αναλυτικότερα, οι καταπτώσεις βράχων
ή Γαιών σχετίζονται με αύξηση της πίεσης νερού των πόρων λόγω διείσδυσης του
βρόχινου νερού, στον Επαρχιακό οδικό άξονα Ναύπακτος – Γραμμένης Οξυάς,
επιβάλετε η άρση των καταπτώσεων και ο καθαρισμός του οδοστρώματος απομάκρυνση των προϊόντων καταπτώσεις και αποκατάσταση βατότητας ώστε να
εξαλειφθεί ο κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς στο παραπάνω Επαρχιακό
οδικό
β) Στην Επαρχιακή Οδός Ναύπακτος – Γραμμένης Οξυάς εντοπίζονται σημειακές
καταπτώσεις Γαιών και αποσαρθρωμένου υλικού τα οποία κατά το πλείστων έχουν
εναποτεθεί στο οδόστρωμα εμποδίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων
διάβρωση, την αποσάθρωση, τον παγετό, την υποσκαφή λόγω εναλλαγής συνεκτικών
και χαλαρών σχηματισμών, τη διαταραχή από υπερκείμενους βράχους.
Στην περιοχή υπάρχει μεγάλο ιστορικό καταπτώσεων Γαιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος αυτός αποτελεί μια κεντρική οδική αρτηρία.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2018 και συγκεκριμένα την
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας , ειδικός φορέας
02.02.071 και Κ.Α.Ε 9771.01.4001.
Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας ΤΡΙΒΗΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ14/94690/558/26-03-2018, διότι
τα μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν επαρκούσαν για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, -Άρση καταπτώσεων, προσωρινή βελτίωση
βατότητας- του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου της Επαρχιακής Οδού
Ναυπάκτου – Γραμμένης Οξυάς, που δημιουργήθηκαν λόγω των έντονων καιρικών
φαινομένων που ήταν σε εξέλιξη και οι επικρατούσες συνθήκες απαιτούσαν άμεση
επέμβαση και τη χρήση ειδικών μηχανημάτων έργου, δαπάνης μέχρι του ποσού των
1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη-αντιμετώπιση
κινδύνων και διαχείριση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες κ.λ.π. αφορά στις κάτωθι
εργασίες:
α) Οι καταπτώσεις είναι βιολογικά γεγονότα τα οποία μπορούν να επιφέρουν αλλαγή
στις δυνάμεις που ενεργούν στο Οδόστρωμα . Αναλυτικότερα, οι καταπτώσεις βράχων
ή Γαιών σχετίζονται με αύξηση της πίεσης νερού των πόρων λόγω διείσδυσης του
βρόχινου νερού, στον Επαρχιακό οδικό άξονα Ναύπακτος – Γραμμένης Οξυάς,
επιβάλετε η άρση των καταπτώσεων και ο καθαρισμός του οδοστρώματος απομάκρυνση των προϊόντων καταπτώσεις και αποκατάσταση βατότητας ώστε να
εξαλειφθεί ο κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς στο παραπάνω Επαρχιακό
οδικό δίκτυο.
β) Στην Επαρχιακή Οδό Ναύπακτος – Γραμμένη Οξυά εντοπίζονται σημειακές
καταπτώσεις Γαιών και αποσαρθρωμένου υλικού τα οποία κατά το πλείστων έχουν
εναποτεθεί στο οδόστρωμα εμποδίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων
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διάβρωση, την αποσάθρωση, τον παγετό, την υποσκαφή λόγω εναλλαγής συνεκτικών
και χαλαρών σχηματισμών, τη διαταραχή από υπερκείμενους βράχους. Στην περιοχή
υπάρχει μεγάλο ιστορικό καταπτώσεων Γαιών. Επίσης, ο δρόμος αυτός αποτελεί μια
κεντρική οδική αρτηρία.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2018 και συγκεκριμένα την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ειδικός φορέας 02.02.071 και
Κ.Α.Ε 9771.01.4001.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

1. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία –Δέσποινα Κολόμβα
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