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ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 288/22-04-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Την υπ’ αριθμ. 113446/1089/12-4-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ηλείας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 288/22-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών που εκτελέστηκαν με την μίσθωση ειδικών
ιδιωτικών μηχανημάτων (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Μ.Ε. 139158 ΙΧ & Ερπυστριοφόρος
εκσκαφέας Μ.Ε. 99765 ΙΧ), ιδιοκτησίας DENISON Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Μ.Ε.Π.Ε., για
την απομάκρυνση μπαζών διευθέτηση κοίτης και αναχωμάτων του ποταμού Πηνειού στον
οικισμό Βάλμη της Τ/Κ Αγραπιδοχωρίου, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των
απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού, διευθέτησης της κοίτης και ενίσχυση των
αναχωμάτων του ποταμού στις ανωτέρω θέσεις, αφού στις πρόσφατες πλημμύρες υπήρξε
καταστροφή περιουσιών και με βάση την υπ΄ αριθ. πρωτ. 725/31-01-2019 κηρύχτηκαν οι
περιοχές της Δ/Ε Πηνείας του Δήμου Ήλιδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές,
για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 9.982,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» και
παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O Γραμματέας της Επιτροπής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 9/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα, 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
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ.122102/595/18-04-2019 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 / Τακτικό μέλος
3. Μπούνιας Χρήστος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Κωσταριάς Δημήτρης Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό 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), Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία (δικαιολογημένα
απούσα), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος
(δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών),
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Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα
(δικαιολογημένα απών).

απών)

και

Λαλιώτης

Παναγιώτης

Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού με βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018
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 288/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 45 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών που εκτελέστηκαν με την μίσθωση ειδικών
ιδιωτικών μηχανημάτων (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Μ.Ε. 139158 ΙΧ &
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Μ.Ε. 99765 ΙΧ), ιδιοκτησίας DENISON Υπηρεσίες
Περιβάλλοντος Μ.Ε.Π.Ε., για την απομάκρυνση μπαζών διευθέτηση κοίτης και
αναχωμάτων του ποταμού Πηνειού στον οικισμό Βάλμη της Τ/Κ Αγραπιδοχωρίου,
λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού,
διευθέτησης της κοίτης και ενίσχυση των αναχωμάτων του ποταμού στις ανωτέρω
θέσεις, αφού στις πρόσφατες πλημμύρες υπήρξε καταστροφή περιουσιών και με
βάση την υπ΄ αριθ. πρωτ. 725/31-01-2019 κηρύχτηκαν οι περιοχές της Δ/Ε Πηνείας
του Δήμου Ήλιδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με στόχο
την αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 9.982,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.».
ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. οικ.113446/1089/12-4-2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας, κ. Γεωργίου Γεωργιόπουλου, που αναφέρει επί
λέξει:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Tις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο
Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη
του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
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248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β΄/30-12-2016) Απόφαση του κ. Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.
4. 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» περί σύστασης και συγκρότησης Περιφερειών.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β΄/30-12-2016).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.7 του ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016 σύμφωνα με το
οποίο το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για: «την κατάρτιση και
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας
και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και
υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία βρίσκεται η
έδρα της Περιφέρειας».
7. 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».
8. 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).
9. Την υπ΄ αριθ. 228/15-11-2018 Απόφαση (22η Συνεδρίαση στις 15-11-2018) του
Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε.
έτους 2019».
10. 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,
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κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
11. Την αρ. 100/2014 απόφαση του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας, που αφορά την σύσταση
Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε
αυτήν», (ΦΕΚ 3029/Β/10-11-2014), για την έγκριση αναγκαιότητας.
12. Την 75830/993/20-3-2017 (ΦΕΚ 147/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./28-3-2017) Απόφαση
Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. «Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας».
13. Την αρ. 43/28-03-2017 απόφαση του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Συγκρότηση
της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας».
14. Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση και
πληρωμή δαπανών Δημοσίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
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΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
16. Το αρ. πρωτ. 4511/185/09-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
17. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν επαρκούν
για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.
18. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 75496/795/12-03-2019 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηλείας προς τον κο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας στο
οποίο περιγράφεται Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνεται αναγκαίο και
εισηγούμαι τις εντολές μίσθωσης μηχανημάτων:
1) Για την απομάκρυνση μπαζών διευθέτηση κοίτης και αναχωμάτων του ποταμού
Πηνειακού Λάδωνα στον οικισμό Βαρβαρίνας της Τ/Κ Καρυάς, στον οικισμό
Ακροποταμιάς της Τ/Κ Ροδιάς και στην Τ/Κ Λάττα την εκβολή του χειμάρρου προς
τον ποταμό.
2) Για την απομάκρυνση μπαζών διευθέτηση κοίτης και αναχωμάτων του ποταμού
Πηνειού στον οικισμό Βάλμη της Τ/Κ Αγραπιδοχωρίου.
Τονίζουμε τον επείγοντα χαρακτήρα των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού,
διευθέτησης της κοίτης και ενίσχυση των αναχωμάτων του ποταμού στις ανωτέρω
θέσεις, αφού στις πρόσφατες πλημμύρες υπήρξε καταστροφή περιουσιών και με
βάση την υπ΄ αριθ. πρωτ. 725/31-01-2019 κηρύχτηκαν οι περιοχές της Δ/Ε Πηνείας
του Δήμου Ήλιδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με στόχο
την αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για την προστασία
της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα.
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19. Περιοχές του Δήμου Ήλιδας είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας, καθώς με βάση την υπ΄ αριθ. πρωτ. 725/31-01-2019 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχτηκαν οι περιοχές της Δ/Ε
Πηνείας του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
20. Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 785/11,03-2019 επείγον σήμα της Γ.Γ.Π.Π. του Ε.Σ.Κ.Ε. περί
Έκτακτου Δελτίου επιδείνωσης Καιρού.
21. Την υπ΄ αριθ. 23 με αρ. πρωτ. 75532/798/12-03-2019, με ΑΔΑ: Ω0Μ77Λ6-ΙΝΕ,
εντολή μίσθωσης ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Μ.Ε. 139158 ΙΧ & Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Μ.Ε. 99765 ΙΧ).
22. Η υπ΄ αριθμ. Α/Α 2069 με αριθ. πρωτ. 109614/8003/08-04-2019 ΑΔΑ: 6Φ6Η7Λ6ΑΞΗ Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης δαπάνης.
23. Τη σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
24. Το γεγονός ότι με την παρούσα μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων για την
απομάκρυνση μπαζών διευθέτηση κοίτης και αναχωμάτων του ποταμού Πηνειού
στον οικισμό Βάλμη της Τ/Κ Αγραπιδοχωρίου. Τονίζουμε τον επείγοντα χαρακτήρα
των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού, διευθέτησης της κοίτης και ενίσχυση
των αναχωμάτων του ποταμού στις ανωτέρω θέσεις, αφού στις πρόσφατες
πλημμύρες υπήρξε καταστροφή περιουσιών και με βάση την υπ΄ αριθ. πρωτ.
725/31-01-2019 κηρύχτηκαν οι περιοχές της Δ/Ε Πηνείας του Δήμου Ήλιδας σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με στόχο την αποκατάσταση
της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για την προστασία της ανθρώπινης
ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Tην έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης προκειμένου να πληρωθούν οι
εργασίες που εκτελέστηκαν με την μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων
(Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Μ.Ε. 139158 ΙΧ & Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Μ.Ε.
99765 ΙΧ), ιδιοκτησίας DENISON Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Μ.Ε.Π.Ε., για την
απομάκρυνση μπαζών διευθέτηση κοίτης και αναχωμάτων του ποταμού Πηνειού στον
οικισμό Βάλμη της Τ/Κ Αγραπιδοχωρίου. Τονίζουμε τον επείγοντα χαρακτήρα των
απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού, διευθέτησης της κοίτης και ενίσχυση των
αναχωμάτων του ποταμού στις ανωτέρω θέσεις, αφού στις πρόσφατες πλημμύρες
υπήρξε καταστροφή περιουσιών και με βάση την υπ΄ αριθ. πρωτ. 725/31-01-2019
κηρύχτηκαν οι περιοχές της Δ/Ε Πηνείας του Δήμου Ήλιδας σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής ροής των
υδάτων προς τις εκβολές, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας
από πλημμυρικά φαινόμενα, ποσού 9.982,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», σε
βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος του ΚΑΕ
02.03.072.5151.01.0006 οικονομικού έτους 2019».
Πριν τη συζήτηση του θέματος είχε αποχωρήσει από τη Συνεδρίαση το μέλος της
Επιτροπής ο κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος.
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Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα πληρωμής των εργασιών που εκτελέστηκαν με τη
μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Μ.Ε. 139158
ΙΧ & Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Μ.Ε. 99765 ΙΧ), ιδιοκτησίας DENISON Υπηρεσίες
Περιβάλλοντος Μ.Ε.Π.Ε., για την απομάκρυνση μπαζών διευθέτηση κοίτης και
αναχωμάτων του ποταμού Πηνειού στον οικισμό Βάλμη της Τ/Κ Αγραπιδοχωρίου,
λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού,
διευθέτησης της κοίτης και ενίσχυση των αναχωμάτων του ποταμού στις ανωτέρω
θέσεις, αφού στις πρόσφατες πλημμύρες υπήρξε καταστροφή περιουσιών και με
βάση την υπ΄ αριθ. πρωτ. 725/31-01-2019 κηρύχτηκαν οι περιοχές της Δ/Ε Πηνείας
του Δήμου Ήλιδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με στόχο
την αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.982,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος του ΚΑΕ 02.03.072.5151.01.0006 οικονομικού έτους 2019.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 288/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
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