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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
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Πάτρα 17 Δεκεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ: 387437/4753
ΠΡΟΣ: Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2834/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: 1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ.380671/2619/03.12.2018 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 382375/3343/04.12.2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2834/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
69.278,80 € με Φ.Π.Α. προκειμένου να πληρωθούν οι εργασίες που εκτελέστηκαν μέσω μίσθωσης
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του κ. Παναγόπουλου Βασίλειου τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες ήπιας διευθέτησης και απομάκρυνσης απορριμμάτων και
βλάστησης από την κοίτη του ποταμού «Χάραδρου» με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής ροής
των υδάτων προς την θάλασσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από
πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένης περιοχής από 25/09/2018 έως 24/10/2018», 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. 59/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

388223/4768/06.12.2018 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. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - 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., Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος και Γαβριηλίδης Κων/νος, 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 2834/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 65ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 69.278,80 € με Φ.Π.Α.
προκειμένου να πληρωθούν οι εργασίες που εκτελέστηκαν μέσω μίσθωσης ιδιωτικών
χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του κ. Παναγόπουλου Βασίλειου τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες ήπιας διευθέτησης και απομάκρυνσης απορριμμάτων και
βλάστησης από την κοίτη του ποταμού «Χάραδρου» με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής ροής
των υδάτων προς την θάλασσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από
πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένης περιοχής από 25/09/2018 έως 24/10/2018».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ.380671/2619/03.12.2018 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας 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. 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. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β΄/30-12-2016) Απόφαση
του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.
3. Τις υπ’ αριθμ. 6302/60/9-1-2017 & 6296/59/9-1-2017 (ΦΕΚ 211 τ. Β΄/30-01-2017) αποφάσεις κ.
Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίσθηκαν από τον Περιφερειάρχη.
4. Το Ν. 4249/ΦΕΚ73Α΄/24-03-2014 περί αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Π.
5. Την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. με αριθμό 132/22 – 5 – 2013, την με αριθμ.
78/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και την με αριθμ. 1562/2018 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. για την μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την
πρόληψη – αντιμετώπιση κινδύνων και διαχείριση έκτακτων αναγκών.
6. Το άρθρο 12 παρ.2β του Ν. 3013/2002 όπου ορίζεται ότι η Πολιτική Προστασία είναι αρμόδια για θέματα
οργάνωσης, πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών η καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
καθώς και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς του ιδιωτικού δυναμικού και μέσων
για την εξασφάλιση της ετοιμότητας και αντιμετώπισης των καταστροφών και αποκατάστασης ζημιών.
7. Την απόφαση αρ.1299/ 7 - 4 – 2003 περί έγκρισης Γενικού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας <<
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ >> ΦΕΚ 423/ τ β /10 – 4 - 2003 .
8. Το υπ. αρ. πρωτ. 2/52145/0026 από 01/07/2014 έγγραφο της 26ης Δ/νσης Συντονισμού & Ελέγχου
Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων/ Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων/ Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους/ Γενική Γραμματεία Δημ/κής Πολιτικής/ Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Πληρωμή Δαπανών
Πολιτικής Προστασίας».(Α.Δ.Α.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2).
9. Το άρθρο 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/2016 τεύχ.α΄).
10. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) έγγραφο Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
11. Το αρ. πρωτ. 4511/185/09-01-2017 έγγραφο της Δνσης Οικονομικού Περιφ. Δυτ. Ελλάδας.
12. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν επαρκούσαν για την πρόληψη και
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.
13. Την υπ αριθ. 184/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το τελικό
σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2018.
14. Το άρθρο 224 του Ν. 4555/2018 περί αστυνόμευσης και καθαρισμού ρεμάτων σύμφωνα με το οποίο από
19-7-2018 έγινε μεταφορά της εν λόγω αρμοδιότητας από τους ορεινούς δήμους στις περιφέρειες .
15. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν επαρκούσαν για την πρόληψη και
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.
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16. Το με αρ. πρωτ. 244634/4650/17-8-2018 έγγραφο από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας περί
επικινδυνότητας ποταμών και χειμάρρων και αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα.
17. Το με αρ. πρωτ. 6711/24-09-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με θέμα
¨έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού ΕΜΥ/ΕΜΚ, α.α: 26/24-09-2018¨
18. Το γεγονός ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχές και καταιγίδες) ήταν σε πλήρη εξέλιξη και
εγκυμονούσαν κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένης περιοχής.
19. Το γεγονός ότι επίκειται περίοδος αυξημένης επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων ιδιαίτερα στα
σημεία που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (16-σχετικό).
20. Το με αρ. πρωτ. 277977/1803/2018 Μνημόνιο Συνεργασίας
21. Την με αρ. πρωτ. 289500/1893/24-9-2018 (ΑΔΑ ΩΚΥ97Λ6-ΔΤ2), Σύμβαση της Π.Δ.Ε. με τον ιδιοκτήτη
των χωματουργικών μηχανημάτων
22. Την με αρ. πρωτ. 289489/1892/24-9-2018 εντολή μίσθωσης ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων.
23. Τη με αρ. πρωτ. 358515/16600/21-11-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από τη Δ/νση Οικονομικού και
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.
Το γεγονός ότι με τη παρούσα μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων έγιναν εργασίες ήπιας
διευθέτησης και απομάκρυνσης απορριμμάτων και βλάστησης από την κοίτη του ποταμού «Χάραδρου» με
σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς την θάλασσα για την προστασία της ανθρώπινης
ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένης περιοχής από 25/09/2018 έως
24/10/2018.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:
Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή για:
Την Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 69.278,80 € με Φ.Π.Α. προκειμένου να
πληρωθούν οι εργασίες που εκτελέστηκαν μέσω μίσθωσης ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας του κ. Παναγόπουλου Βασίλειου τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες ήπιας διευθέτησης και
απομάκρυνσης απορριμμάτων και βλάστησης από την κοίτη του ποταμού «Χάραδρου» με σκοπό την
αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς την θάλασσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και
περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένης περιοχής από 25/09/2018 έως 24/10/2018. Η
ανωτέρω συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 και
συγκεκριμένα την Π.Ε. Αχαΐας, και τον ειδικό φορέα 02.01.071 και τον ΚΑΕ 9779.01.1233.

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».
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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».
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: οικ.380671/2619/03.12.2018 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 69.278,80 € με Φ.Π.Α.
προκειμένου να πληρωθούν οι εργασίες που εκτελέστηκαν μέσω μίσθωσης ιδιωτικών
χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του κ. Παναγόπουλου Βασίλειου τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες ήπιας διευθέτησης και απομάκρυνσης απορριμμάτων και
βλάστησης από την κοίτη του ποταμού «Χάραδρου» με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής ροής

ΑΔΑ: ΨΘΒ47Λ6-5Ο7
των υδάτων προς την θάλασσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από
πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένης περιοχής από 25/09/2018 έως 24/10/2018.
Η ανωτέρω συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2018 και συγκεκριμένα την Π.Ε. Αχαΐας, και τον ειδικό φορέα 02.01.071 και τον ΚΑΕ
9779.01.1233.
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

