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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΠΑΤΡΑ, 12 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ. 188275/919
ΠΡΟΣ:
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαϊας
Πανεπιστημίου 254Β’, Πάτρα, 26441
KOIN:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 &
Αμερικής, Πάτρα, 26441
2. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3. Γραφείο Εκτελεστικής
Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 79/2013 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 188189/1868 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας &
το υπ’ αριθμ. 187226/4795/9-7-2013 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών,
Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΔΕ
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 79/2013 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας άμεσου καθαρισμού του οικοπέδου
που βρίσκεται στην οδό Ηλείας και Ασημάκη Φωτήλα (πρώην εργοστάσιο
Βέτσου) ιδιοκτησίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 6/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 11η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα
Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος) συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 182/2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 91/2012 (ΦΕΚ τ. Β 2186/24-7-2012) και ισχύει με
την υπ’ αριθμ. 44/2013 (ΦΕΚ τ. Β 730/29-3-2013) και συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. οικ. 184165/895, 5-7-2013 πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Αριστείδης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
4. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
5. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Βάλαρης Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Ντάτσικα Γεωργία - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
9. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
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Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Βαθμό Ε’, σύμφωνα με την απόφαση οικ. 160453/2337 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 εκτός ημερήσιας διάταξης.

Απόφαση 79/2013
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 2o θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας άμεσου καθαρισμού του οικοπέδου που βρίσκεται στην οδό
Ηλείας και Ασημάκη Φωτήλα (πρώην εργοστάσιο Βέτσου) ιδιοκτησίας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.», λέγοντας
ότι λόγω πίεσης που καταβάλλει ο Δήμος Πατρέων, λόγω κινδύνου πρόκλησης
πυρκαγιάς στο οικόπεδο που βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένο σημείο της πόλης των
Πατρών, καθώς και ότι αποτελεί εστία απειλής της δημόσιας υγείας, έρχεται το θέμα
για συζήτηση εκτός της ημερήσιας διάταξης.
Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος για την εκτός ημερήσιας
διάταξης συζήτησής του.
Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την αρμοδιότητα της παραγράφου
2 εδάφιο xvii της απόφασης 44/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 730/τ. Β’ /29-3-2013).
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Κρηνίδης Ηλίας.
Βάση της γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαϊας, κ. Αλεξόπουλου
Γρηγόρη:
Με το υπ΄αριθμ. 187226/4795/09-07-2013 εισηγητικό σημείωμα, το Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση
Οικονομικού, ΠΔΕ, μας ενημέρωσε για τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 411/109688 έγγραφο του Δήμου Πατρέων μας
γνωστοποιήθηκε η ανάγκη καθαρισμού οικοπέδου έκτασης περίπου δύο (2) στρεμμάτων του
ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Ηλείας & Ασημάκη Φωτήλα (πρώην εργοστάσιο Βέτσου)
ιδιοκτησίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εντός 10 ημερών από την λήψη του ανωτέρου
εγγράφου διαφορετικά θα επιβληθεί πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο
από το Δήμο και θα υποβληθεί μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (άρθρο 94, παρ. 26, του Ν.3852/2010 – ΦΕΚ
87/07/06/2010/τΑ’).
Το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Ηλείας & Ασημάκη Φωτήλα (πρώην εργοστάσιο
Βέτσου) περιήλθε στην ιδιοκτησία στη καταργημένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας από την
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 1748/23-12-2002 συμβολαίου σε
εκτέλεση της υπ’ αριθμό 73/2002 (9η Συνεδρίαση 10-4-2002) απόφασης του Νομαρχιακού
Συμβουλίου Αχαΐας. Το ακίνητο αποτελείται από 1778,68 τ.μ. και επ’ αυτής βρίσκονται
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κτιριακές εγκαταστάσεις (πρώην εργοστάσιο Βέτσου) εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της
πόλεως των Πατρών. Το ακίνητο προοριζόταν για την κατασκευή σχολικού συγκροτήματος.
Όπως το ανωτέρω έγγραφο περιγράφει το οικόπεδο καλύπτεται από ξερά χόρτα και
αποτελεί εστία πρόκλησης πυρκαγιάς ιδιαίτερα τη καλοκαιρινή περίοδο που η θερμοκρασία
είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.
Εκτός της αποψίλωσης και απομάκρυνσης των ξερών χόρτων που είναι αναγκαία να
πραγματοποιηθεί απαιτείται και η απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων καυστών, εκρήξιμων
υλικών και αντικειμένων που βρίσκονται εντός του οικοπέδου, προκειμένου να αποτραπεί ο
κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, να μειωθεί ο κίνδυνος ταχείας επέκτασης της και να καταστεί
ο χώρος του οικοπέδου όσο το δυνατό ασφαλείς για τους κατοίκους της περιοχής.
Οι εργασίες καθαρισμού, αποψίλωσης, αποκομιδής άχρηστων υλικών οι οποίες
απαιτούνται συνοψίζονται ως εξής:


Κόψιμο χόρτων εντός και εκτός οικοπέδου



Απομάκρυνση μπαζών όπως χώματα παλέτες και διάφορα εύφλεκτα υλικά



Κόψιμο μέχρι του ύψους της μάνδρας των δένδρων στο εσωτερικό χώρο του
ακινήτου



Απομάκρυνση όλων των παραπάνω υλικών (σκουπιδιών και άχρηστων
υλικών εντός και εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων)και χόρτων και μεταφορά
τους στη χωματερή.

Για την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών θα απαιτηθούν 3-4 ημέρες και η δαπάνη
για τις ανωτέρω εργασίες αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ και θα
πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαι
την έγκριση αναγκαιότητας άμεσου και επείγοντος καθαρισμού του οικοπέδου που
βρίσκεται στην οδό Ηλείας & Ασημάκη Φωτήλα (πρώην εργοστάσιο Βέτσου) ιδιοκτησίας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του οποίου η δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των
5.000,00€ πλέον ΦΠΑ και θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση λόγω εξαιρετικά
επείγουσας περίπτωσης, η οποία σχετίζεται αφ’ ενός από τον εξαιρετικό κίνδυνο πρόκλησης
πυρκαγιάς σε πυκνοκατοικημένο σημείο της πόλης των Πατρών, αφ’ ετέρου σε γενικές
γραμμές αποτελεί εστία απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ.
187226/4795/09-07-2013

εισηγητικό

σημείωμα,

του

Τμήματος

Προμηθειών,

Δ/νσης

Οικονομικού, ΠΔΕ.
Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠ.Ε. Αχαΐας για το έτος 2013 και συγκεκριμένα τον φορέα 072 και τον Κ.Α.Ε. 0875.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ.
«η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε
δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»,
άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον
προϋπολογισμό του έτους 2013.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα άμεσου και επείγοντος καθαρισμού του οικοπέδου που
βρίσκεται στην οδό Ηλείας & Ασημάκη Φωτήλα (πρώην εργοστάσιο Βέτσου)
ιδιοκτησίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δαπάνη μέχρι του ποσού των 5.000,00€
πλέον Φ.Π.Α. και θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση λόγω εξαιρετικά
επείγουσας περίπτωσης, η οποία σχετίζεται αφ’ ενός από τον εξαιρετικό κίνδυνο
πρόκλησης πυρκαγιάς σε πυκνοκατοικημένο σημείο της πόλης των Πατρών, αφ’
ετέρου σε γενικές γραμμές αποτελεί εστία απειλής της δημόσιας υγείας.
Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠ.Ε. Αχαΐας για το έτος 2013 και συγκεκριμένα τον φορέα 072 και τον Κ.Α.Ε. 0875.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης
του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την
εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται
δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2013.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 79/2013.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

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

ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4. ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΝΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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