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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 115/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 5010/91/11-1-2019 εηζήγεζε ηεο Απηνηεινύο Γ/λζεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 115/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 2991/2018 απόθαζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο
κε ΑΓΑ: ΦΒ6Ξ7Λ6-Π60 πεξί «Έγθξηζε δαπάλεο, δηάζεζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο πνζνύ
10.703,68 € γηα ηελ κίζζσζε ηδησηηθώλ ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ θ.
Κσλζηαληίλνπ Μηρόπνπινπ γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ζηελ Π.Δ.
Ηιείαο» θαζώο ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Φνξέα θαη ηνπ ΚΑΔ πνπ επηβαξύλεη ηελ δαπάλε θαη ηελ
πιεξσκή απηήο», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 3/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
25ε Ιαλνπαξίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

20725/181/21.01.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Αξηζηεηδόπνπινο Υαξάιακπνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. ύξκνο Γεώξγηνο– κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ., Απγέξεο άββαο θαη
Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 115/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 30ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 2991/2018 απόθαζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ: ΦΒ6Ξ7Λ6-Π60
πεξί «Έγθξηζε δαπάλεο, δηάζεζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο πνζνύ 10.703,68 € γηα ηελ κίζζσζε
ηδησηηθώλ ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Μηρόπνπινπ γηα ηελ
πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ζηελ Π.Δ. Ηιείαο» θαζώο ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ
Φνξέα θαη ηνπ ΚΑΔ πνπ επηβαξύλεη ηελ δαπάλε θαη ηελ πιεξσκή απηήο».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 5010/91/11-1-2019 εηζήγεζε ηεο Απηνηεινύο Γ/λζεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά
ηα θάησζη:
Έτοντας σπόυη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρύεη.
2. Σν άξζξν 65 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) & δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.80/2016 (ΦΔΚ 145Α) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο».
4. Tελ ππ’ αξ. 165633/8-8-2017 Απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ 2953/Β’/29-8-2017) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ππ’ αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε
ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
6. Σελ ππ’ αξηζ. 228/15-11-2018 Απόθαζε (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15-11-2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία «Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019».
7. Σελ ππ’ αξηζκ. 173/2017 (19ε πλεδξίαζε 09-11-2017) (ΑΓΑ:69ΒΕ7Λ6-ΕΔΝ) απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην εηήζην πξόγξακκα πξνκεζεηώλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018.
8. Tελ ππ’ αξ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ 281/Β/7-22017).
9. Tελ ππ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017)) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
10. Tελ ππ’ αξηζ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκόο
Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η. Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
11. Tελ ππ’ αξηζ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Μεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε
πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017).
12. Tελ ππ’ αξ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Σξνπνπνίεζεο
ηεο 6302/60/9-1-2017(ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο «Μεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»(ΦΔΚ
1864/Β/26-5-2017.
13. Σν Ν. 4249/ΦΔΚ73Α΄/24-03-2014 πεξί αλαδηνξγάλσζεο ηεο Γ.Γ.Π.Π.
14. Σελ αξηζκ. 132/22– 05– 2013/ΑΓΑ: ΒΔΥ47Λ6-Κ4Λ απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Π.Γ.Δ πνπ
αθνξά ηε κίζζσζε ηδησηηθώλ ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ γηα ηελ πξόιεςε – αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ θαη
εθηάθησλ αλαγθώλ.
15. Σν άξζξν 12 παξ.2β ηνπ Ν. 3013/2002 όπνπ νξίδεηαη όηη ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία είλαη αξκόδηα γηα
ζέκαηα νξγάλσζεο, πξόιεςεο, ελεκέξσζεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ θαηαζηξνθώλ ε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο
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αλάγθεο θαζώο θαη ηνλ ζπληνληζκό όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαζώο ηνπ ηδησηηθνύ δπλακηθνύ θαη
κέζσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηνηκόηεηαο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ θαηαζηξνθώλ θαη απνθαηάζηαζεο δεκηώλ.
16. Σελ απόθαζε αξ.1299/ 7 - 4 – 2003 πεξί έγθξηζεο Γεληθνύ ζρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο <<
ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ >> ΦΔΚ 423/ η β /10 – 4 - 2003.
17. Σν ππ. αξ. πξση. 2/52145/0026 από 01/07/2014 έγγξαθν ηεο 26εο Γ/λζεο πληνληζκνύ & Διέγρνπ
Δθαξκνγήο Γεκ/θώλ Γηαηάμεσλ/ Γεληθήο Γ/λζεο Γεκνζηνλνκηθώλ Διέγρσλ/ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ
Κξάηνπο/ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκ/θήο Πνιηηηθήο/ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε ζέκα «Πιεξσκή Γαπαλώλ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο». (Α.Γ.Α.: 7ΡΝΧΖ-ΦΟ2).
18. Σν άξζξν 9 ηνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ 145/2016 ηεύρνο α΄).
19. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΓΑ: ΦΒΞΒΖ-ΓΣΖ) έγγξαθν Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ
Κξάηνπο.
20. Σν αξ. πξση. 4511/185/09-01-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
21. Σν γεγνλόο όηη ηα κεραλήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο δελ επαξθνύλ γηα ηελ πξόιεςε θαη
αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ.
22. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 329085/4129/25-10-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ζην νπνίν πεξηγξάθεη
ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ πδαηνξεκάησλ:
 Σκήκα πνηακνύ Λαηίθη πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζηξνθή ηνπ πνηακνύ ζε ζέζε πεξί ηα 370 m πξηλ Αιηεπηηθό
Kαηαθύγην Παινπθίνπ.
 Ρέκα δηεξρόκελν κεηαμύ Ακαιηάδαο-Καξδακά πνπ δηαζηαπξώλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε επαξρηαθή νδό,
νδεύεη πξνο ηελ Δ.Ο. Πύξγνπ-Παηξώλ θαη, δηεξρόκελν θάησ από απηήλ, θαηαιήγεη ζηελ ηάθξν 1Σ αλαδαζκνύ
θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηα ηκήκαηα ηνπ ξέκαηνο αλάληη θαη θαηάληη ηεο εζληθήο θαη ηεο επαξρηαθήο νδνύ.
 Υείκαξξνο βάξλα ζε κήθνο πεξίπνπ 100κ αλάληη θαη 100 κ θαηάληη ηεο επαξρηαθήο νδνύ ΑκαιηάδαΥάβαξη.
 Υείκαξξνο Μαξγαξίηα ζε κήθνο 100κ αλάληη θαη 100 κ θαηάληη ηεο επαξρηαθήο νδνύ Ακαιηάδαο-σζηίνπ.
 Πνηακόο Πελεηόο ζε ηκήκα ηνπ ζηελ πεξηνρήο νηθηζκνύ Βάικεο.
 Ρέκα δηεξρόκελν από ηνλ νηθηζκό Πέξα Υάβαξη ζην ηκήκα ηνπ πιεζίνλ ηνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ.
 Ρέκα ζηελ Σ.Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηεο Γ.Δ Ακαιηάδαο πνπ δηέξρεηαη παξάιιεια ζηελ ηζηκεληέληα δηώξπγα
ηνπ Πελεηνύ.
θαζώο θαη ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ αθνύ βξηζθόκαζηε ζην θαηώθιη
ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ, ε δε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ πνηακνύ θαζηζηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο απνιύησο
αλεπαξθή.
23. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 331560/2260/31-10-2018 ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ζιείαο πξνο ηνλ θν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ζιείαο ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε αλαγθαηόηεηα,
γηα ην θαζαξηζκό ησλ: 1) Σκήκα ρεηκάξξνπ Λαηίθη πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζηξνθή ηνπ πνηακνύ ζε ζέζε πεξί ηα
370 m πξηλ Αιηεπηηθό Καηαθύγην Παινπθίνπ. 2) Σξία Ρέκαηα δηεξρόκελν κεηαμύ Ακαιηάδαο-Καξδακά πνπ
δηαζηαπξώλνληαη κε ηελ αληίζηνηρε επαξρηαθή νδό, θαη ην ηκήκα απηνύ πνπ νδεύεη πξνο ηελ Δ.Ο. ΠύξγνπΠαηξώλ θαη, δηεξρόκελν θάησ από απηήλ, θαηαιήγεη ζηελ ηάθξν 1Σ αλαδαζκνύ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηα
ηκήκαηα ηνπ ξέκαηνο αλάληη θαη θαηάληη ηεο εζληθήο θαη ηεο επαξρηαθήο νδνύ. 3) Υείκαξξνο βάξλα ζε κήθνο
πεξίπνπ 100κ αλάληη θαη 100 κ θαηάληη ηεο επαξρηαθήο νδνύ Ακαιηάδα - Υάβαξη. 3) Υείκαξξνο Μαξγαξίηα ζε
κήθνο 100κ αλάληη θαη 100 κ θαηάληη ηεο επαξρηαθήο νδνύ Ακαιηάδαο - σζηίνπ. 4) Πνηακόο Πελεηόο ζε
ηκήκα ηνπ ζηελ πεξηνρή νηθηζκνύ Βάικεο. 5) Σξία Ρέκαηα πνπ δηαζηαπξώλνληαη κε ηελ επαξρηαθή νδό
Ακαιηάδα – ηκόπνπιν θαη δηέξρνληαη από ηνπο νηθηζκνύο Άγηνο Γεώξγηνο θαη Πέξα Υάβαξη ζηα ηκήκαηα θαη
πιεζίνλ ησλ νηθηζηηθώλ ηζηώλ. 6) Ρέκα ζηελ Σ/Κ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηεο Γ/Δ Ακαιηάδαο πνπ δηέξρεηαη
παξάιιεια ζηελ ηζηκεληέληα δηώξπγα ηνπ Πελεηνύ, θαζώο θαη ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ απαηηνύκελσλ
εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ αθνύ βξηζθόκαζηε ζην θαηώθιη ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ, ε δε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ
πνηακνύ θαζηζηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο απνιύησο αλεπαξθή, κε ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ξνήο ησλ
πδάησλ πξνο ηηο εθβνιέο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο από πιεκκπξηθά θαηλόκελα
εληόο θαη πιεζίνλ θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο.
24. Ο Γήκνο Ήιηδαο είλαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε βάζε ηελ ππ΄ αξηζ.
πξση. 322319/2158/19-10-2018 Απόθαζε.
25. Σν γεγνλόο όηη ηα κεραλήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο δελ επαξθνύλ γηα ηελ πξόιεςε θαη
αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ.
26. Σελ ππ’ αξηζ. 47 κε αξ. πξση. 340074/2320/05-11-2018, κε ΑΓΑ: 63Φ7Λ6-6ΦΡ εληνιή κίζζσζεο
εηδηθώλ ηδησηηθώλ θάηνρνο ησλ ππ΄ αξηζ.: α) Μ.Δ. 103880 ΗΥ (Δξππζηξηνθόξνο εθζθαθέαο), β) Μ.Δ. 110739
ΗΥ (Πξνσζεηήξαο), γ) ΖΑΖ 5547 (Φνξηεγό) & δ) Μ.Δ. 87695 ΗΥ (Δθζθαθέαο θνξησηήο).
27. Σν ππ. αξηζκ. πξση. 380428/2615/03-12-2018 έγγξαθό καο γηα έθδνζε απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
πξνο ηελ Τπεξεζία Γηαηάθηε Π.Γ.Δ.
28. Σν γεγνλόο όηη κε ηελ παξνύζα κίζζσζε εηδηθώλ ηδησηηθώλ κεραλεκάησλ {α) Μ.Δ. 103880 ΗΥ
(Δξππζηξηνθόξνο εθζθαθέαο), β) Μ.Δ. 110739 ΗΥ (Πξνσζεηήξαο), γ) ΖΑΖ 5547 (Φνξηεγό) & δ) Μ.Δ.
87695 ΗΥ (Δθζθαθέαο θνξησηήο) ζπλέδξακε ε Π.Δ. Ζιείαο ζηνλ θαζαξηζκό: 1) Σκήκα ρεηκάξξνπ Λαηίθη πνπ
πεξηιακβάλεη ηε ζηξνθή ηνπ πνηακνύ ζε ζέζε πεξί ηα 370 m πξηλ Αιηεπηηθό Καηαθύγην Παινπθίνπ. 2) Σξία
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Ρέκαηα δηεξρόκελν κεηαμύ Ακαιηάδαο-Καξδακά 3) Υείκαξξνο βάξλα ζε κήθνο πεξίπνπ 100κ αλάληη θαη 100
κ θαηάληη ηεο επαξρηαθήο νδνύ Ακαιηάδα - Υάβαξη. 4) Υείκαξξνο Μαξγαξίηα ζε κήθνο 100κ αλάληη θαη 100 κ
θαηάληη ηεο επαξρηαθήο νδνύ Ακαιηάδαο - σζηίνπ. 5) Πνηακόο Πελεηόο ζε ηκήκα ηνπ ζηελ πεξηνρή νηθηζκνύ
Βάικεο. 6) Σξία Ρέκαηα πνπ δηαζηαπξώλνληαη κε ηελ επαξρηαθή νδό Ακαιηάδα – ηκόπνπιν.6) Ρέκα ζηελ Σ/Κ
Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηεο Γ/Δ Ακαιηάδαο πνπ δηέξρεηαη παξάιιεια ζηελ ηζηκεληέληα δηώξπγα ηνπ Πελεηνύ γηα ηελ
απνθπγή πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ, ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο από πιεκκπξηθά
θαηλόκελα εληόο θαη πιεζίνλ θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, γηα ηελ απνθπγή πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ εληόο θαη
πιεζίνλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ.
29. Σελ ππ’ αξηζ. 2991/2018 απόθαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ: ΦΒ6Ξ7Λ6-Π60 πεξί «Έγθξηζε δαπάλεο,
δηάζεζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο πνζνύ 10.703,68 € γηα ηελ κίζζσζε ηδησηηθώλ ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ
ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Μηρόπνπινπ γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ζηελ
Π.Δ. Ζιείαο».
Κατόπιν τφν ανφτέρφ εισηγούμαστε :
Σελ Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 2991/2018 απόθαζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ: ΦΒ6Ξ7Λ6-Π60 πεξί
«Έγθξηζε δαπάλεο, δηάζεζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο πνζνύ 10.703,68 € γηα ηελ κίζζσζε ηδησηηθώλ
ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Μηρόπνπινπ γηα ηελ πξόιεςε θαη
αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ζηελ Π.Δ. Ζιείαο» θαζώο ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Φνξέα θαη ηνπ ΚΑΔ πνπ
επηβαξύλεη ηελ δαπάλε θαη ηελ πιεξσκή απηήο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνύλ νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ από
ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μηρόπνπιν γηα ην θαζαξηζκό:
1) Σκήκα ρεηκάξξνπ Λαηίθη πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζηξνθή ηνπ πνηακνύ ζε ζέζε πεξί ηα 370 m πξηλ Αιηεπηηθό
Καηαθύγην Παινπθίνπ. 2) Σξία Ρέκαηα δηεξρόκελν κεηαμύ Ακαιηάδαο-Καξδακά πνπ δηαζηαπξώλνληαη κε ηελ
αληίζηνηρε επαξρηαθή νδό, θαη ην ηκήκα απηνύ πνπ νδεύεη πξνο ηελ Δ.Ο. Πύξγνπ-Παηξώλ θαη, δηεξρόκελν
θάησ από απηήλ, θαηαιήγεη ζηελ ηάθξν 1Σ αλαδαζκνύ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηα ηκήκαηα ηνπ ξέκαηνο αλάληη
θαη θαηάληη ηεο εζληθήο θαη ηεο επαξρηαθήο νδνύ.
3) Υείκαξξνο βάξλα ζε κήθνο πεξίπνπ 100κ αλάληη θαη 100 κ θαηάληη ηεο επαξρηαθήο νδνύ Ακαιηάδα Υάβαξη. 3) Υείκαξξνο Μαξγαξίηα ζε κήθνο 100κ αλάληη θαη 100 κ θαηάληη ηεο επαξρηαθήο νδνύ Ακαιηάδαο σζηίνπ. 4) Σξία Ρέκαηα πνπ δηαζηαπξώλνληαη κε ηελ επαξρηαθή νδό Ακαιηάδα – ηκόπνπιν θαη δηέξρνληαη
από ηνπο νηθηζκνύο Άγηνο Γεώξγηνο θαη Πέξα Υάβαξη ζηα ηκήκαηα θαη πιεζίνλ ησλ νηθηζηηθώλ ηζηώλ. 5) Ρέκα
ζηελ Σ/Κ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηεο Γ/Δ Ακαιηάδαο πνπ δηέξρεηαη παξάιιεια ζηελ ηζηκεληέληα δηώξπγα ηνπ
Πελεηνύ, θαζώο θαη ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ αθνύ βξηζθόκαζηε ζην
θαηώθιη ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ, ε δε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ πνηακνύ θαζηζηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο
απνιύησο αλεπαξθή, κε ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ξνήο ησλ πδάησλ πξνο ηηο εθβνιέο, γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο από πιεκκπξηθά θαηλόκελα εληόο θαη πιεζίνλ θαηνηθεκέλεο
πεξηνρήο.
Ζ αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο / Π.Δ. Ζιείαο
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη εηδηθόηεξα ηνλ ΚΑΔ 02.03.071.9779.02.0002 θαη έρεη εθδνζεί γηα ην ζθνπό απηό
ε ππ’ αξ. 391921/18236 κε Α/Α 3744/05-12-2018 (ΑΓΑ: 63857Λ6-Γ0Ρ) απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
δέζκεπζεο πίζησζεο , ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκ/θνύ Διέγρνπ ηεο ΠΓΔ .

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
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Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 5010/91/11-1-2019 εηζήγεζε ηεο Απηνηεινύο Γ/λζεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δπηθαηξνπνηεί ηελ ππ’ αξηζ. 2991/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ. κε ΑΓΑ:
ΦΒ6Ξ7Λ6-Π60 πεξί «Έγθξηζε δαπάλεο, δηάζεζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο πνζνύ 10.703,68 € γηα
ηελ κίζζσζε ηδησηηθώλ ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ
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Μηρόπνπινπ γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ζηελ Π.Δ. Ηιείαο» θαζώο ηελ
επηθαηξνπνίεζε ηνπ Φνξέα θαη ηνπ ΚΑΔ πνπ επηβαξύλεη ηελ δαπάλε θαη ηελ πιεξσκή απηήο,
πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνύλ νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ από ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μηρόπνπιν γηα
ην θαζαξηζκό: 1) Σκήκαηνο ρεηκάξξνπ Λαηίθη πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζηξνθή ηνπ πνηακνύ ζε ζέζε
πεξί ηα 370 m πξηλ

Αιηεπηηθό Καηαθύγην Παινπθίνπ, 2) Σξία Ρέκαηα δηεξρόκελα κεηαμύ

Ακαιηάδαο - Καξδακά πνπ δηαζηαπξώλνληαη κε ηελ αληίζηνηρε επαξρηαθή νδό, θαη ην ηκήκα απηνύ
πνπ νδεύεη πξνο ηελ Δ.Ο. Πύξγνπ-Παηξώλ θαη, δηεξρόκελν θάησ από απηήλ, θαηαιήγεη ζηελ ηάθξν
1Σ αλαδαζκνύ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηα ηκήκαηα ηνπ ξέκαηνο αλάληη θαη θαηάληη ηεο εζληθήο θαη
ηεο επαξρηαθήο νδνύ, 3) Υείκαξξνο βάξλα ζε κήθνο πεξίπνπ 100κ αλάληη θαη 100 κ θαηάληη ηεο
επαξρηαθήο νδνύ Ακαιηάδα – Υάβαξη, 4) Υείκαξξνο Μαξγαξίηα ζε κήθνο 100κ αλάληη θαη 100 κ
θαηάληη ηεο επαξρηαθήο νδνύ Ακαιηάδαο – σζηίνπ, 5) Σξία Ρέκαηα πνπ δηαζηαπξώλνληαη κε ηελ
επαξρηαθή νδό Ακαιηάδα – ηκόπνπιν θαη δηέξρνληαη από ηνπο νηθηζκνύο Άγηνο Γεώξγηνο θαη
Πέξα Υάβαξη ζηα ηκήκαηα θαη πιεζίνλ ησλ νηθηζηηθώλ ηζηώλ, 6) Ρέκα ζηελ Σ/Κ Αγίνπ Γεκεηξίνπ
ηεο Γ/Δ Ακαιηάδαο πνπ δηέξρεηαη παξάιιεια ζηελ ηζηκεληέληα δηώξπγα ηνπ Πελεηνύ,
θαζώο θαη ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ αθνύ βξηζθόκαζηε
ζην θαηώθιη ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ, ε δε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ πνηακνύ θαζηζηά ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο απνιύησο αλεπαξθή, κε ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ξνήο ησλ πδάησλ
πξνο ηηο εθβνιέο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο από πιεκκπξηθά
θαηλόκελα εληόο θαη πιεζίνλ θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο.
Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο / Π.Δ.
Ηιείαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη εηδηθόηεξα ηνλ ΚΑΔ 02.03.071.9779.02.0002 θαη έρεη εθδνζεί
γηα ην ζθνπό απηό ε ππ’ αξ. 391921/18236 κε Α/Α 3744/05-12-2018 (ΑΓΑ: 63857Λ6-Γ0Ρ)
απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο δέζκεπζεο πίζησζεο, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκ/θνύ
Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

