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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 144/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. Πξση: 11202/193/13.01.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 144/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 9.820,80
επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηεn πιεξσκή κίζζσζεο ηδησηηθώλ κεραλεκάησλ
ηδηνθηεζίαο ΑΚΔΛΛΑΡΗ Γ. - ΛΙΑΡΟ Υ. ΑΣΔ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζε εξγαζίεο
Απνρηνληζκνύ - Απνπαγνπνίεζεο άξζεο θαηαπηώζεσλ, βειηίσζε βαηόηεηαο ζην Οξεηλό
Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν, Δπαξρηαθή Οδόο Ναππάθηνπ – Αγ. Γεκεηξίνπ θαη Ναππάθηνπ –
Πεδηθόβξπζε ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο», 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 144/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 59ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 9.820,80 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηεn πιεξσκή κίζζσζεο ηδησηηθώλ κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο ΑΚΔΛΛΑΡΗ Γ. ΛΙΑΡΟ Υ. ΑΣΔ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζε εξγαζίεο Απνρηνληζκνύ - Απνπαγνπνίεζεο άξζεο
θαηαπηώζεσλ, βειηίσζε βαηόηεηαο ζην Οξεηλό Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν, Δπαξρηαθή Οδόο
Ναππάθηνπ – Αγ. Γεκεηξίνπ θαη Ναππάθηνπ – Πεδηθόβξπζε ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο ηεο Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε Σελ ππ’ αξηζκ. Πξση 11202/193/13.01.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έχοντας υπόψη:
1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σελ ππ’ αξηζκ. 248595/27-12-2016 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ ,Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ <<Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο>> ((ΦΔΚ 4309/η.Β/30-12-2016).
3. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη
άιιεο δηαηάμεηο», ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα
ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν
θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
4. Σνλ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ –
Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ».
5. Με ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85Α/11-4-2012) αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 176 ηνπ Ν.3852/2010
«ρέδην Καιιηθξάηεο» πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ. πγθεθξηκέλα κε ηελ
παξάγξαθν 1γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ απηνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ έγθξηζε ησλ
δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, θαζψο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο
πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ πνπ
δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 (Α' 42), ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο.
6. Με ην Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία γηα ηελ «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
δηαηάθηεο» θαη κε ηελ εγθχθιην 2/100018/0026/30.12.2016
(ΑΓΑ:ΦΒΞΒΗ-ΓΣΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ δφζεθαλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ «Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ
απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ».
7. Με ηελ ππ’ αξηζκφ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ γίλεηαη ε επηθχξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014, κε ηελ νπνία αλαθεξχρηεθαλ ν
Πεξηθεξεηάξρεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2014−2019, θαζψο θαη κε ηελ 456/2014 δηφξζσζε −
ζπκπιήξσζε απηήο. Με ην απφ 25.8.2014 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ε λέα
Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο..
8. Με ηελ ππ’ αξηζκφ νηθ. 55961/643/01-03-2017(ΦΔΚ 111 η.ΤΟΓΓ/ 09-03-2017) απφθαζε ηνπ ν
Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο, πεξί νξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
9. Σηο ππ΄ αξηζκ. 6296/59/09-01-2017 (ΦΔΚ η. Β΄/211/30--01-2017) & 6302/60/9-1-2017 & (ΦΔΚ η.
Β΄/211/30-1-2017) Απνθάζεηο θ. Πεξηθεξεηάξρε πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζζεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο ΠΓ.Δ.
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10. Σελ ππ' αξηζκ. νηθ. 16428/180 (ΦΔΚ 281/ηΒ'/2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο "Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ."
11. Σελ αξηζκ.69641/819/14-03-2017 (ΦΔΚ 138/23-03-2017/ΤΟΓΓ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί νξηζκνχ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
12. Με ηελ ππ’ αξηζκφ 134453/23-12-2015 (ΦΔΚ 2857/ηΒ΄/28-12-2016) θαζνξίζηεθαλ νη “Ρπζκίζεηο γηα ηηο
πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΠΓΔ (Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε
ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 46274/29-09-2014(ΦΔΚ 2573/ηΒ΄)”.
13. Σν άξζξν 12 παξ.2β ηνπ Ν. 3013/2002 φπνπ νξίδεηαη φηη ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία είλαη αξκφδηα γηα ζέκαηα
νξγάλσζεο, πξφιεςεο, ελεκέξσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηξνθψλ ε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο
θαζψο θαη ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαζψο ηνπ ηδησηηθνχ δπλακηθνχ θαη κέζσλ
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηνηκφηεηαο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηξνθψλ θαη απνθαηάζηαζεο δεκηψλ.
14. Σελ απφθαζε αξ.1299/ 7 - 4 – 2003 πεξί έγθξηζεο Γεληθνχ ζρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
<< ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ >> ΦΔΚ 423/ η β /10 – 4 - 2003 .
15. Σελ αλάγθε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ πξφιεςε - αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ θαη δηαρείξηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ,
θαη ην γεγνλφο φηη ηα κεραλήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ πξφιεςε θαη
αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ.
16. Οη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο απαηηνχζαλ άκεζε επέκβαζε θαη ηε ρξήζε εηδηθνχ κεραλήκαηνο έξγνπ
ζχκθσλα κε ηελ αξ. 08/4500/83/07-01-2019 εληνιή κίζζσζεο.
17. Σελ κε αξηζκφ 132/22-05-2013 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδνο γηα κίζζσζε ηδησηηθψλ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ λα
αληηκεησπίζνπλ έθηαθηεο αλάγθεο απφ Υηνλνπηψζεηο- Παγεηνχο -Καηνιηζζήζεηο– Καηαπηψζεηο – Πιεκκχξεο –
Γαζηθέο Ππξθαγηέο θ.ι.π.
18. Σελ κε αξηζκ. 1562/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
19. Σελ κε αξηζκ 78/2018 Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
20. Σν κε Αξ. πξση. 02/02-01-2019 θαη Αξ.01/2019 θαη δειηίν επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
21. Σν κε Αξ. πξση. 250/14/323-ά/03-01-2019 έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο Ναππαθηίαο.
ΚΑΣΟΠΙΝ ΣΩΝ ΑΝΩΣΕΡΩ ΕΙΗΓΟΤΜΕΘΑ
1. Σελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 9.820,80 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ γηα ηε πιεξσκή κίζζσζεο κεραλεκάησλ έξγνπ ηδηνθηεζίαο ΑΚΔΛΛΑΡΗ Γ. - ΛΙΑΡΟ Υ. ΑΣΔ
ζχκθσλα κε ηελ εληνιή κίζζσζεο κε ηελ αξ. 08/4500/83/07-01-2019 εληνιή κίζζσζεο δηφηη ηα κεραλήκαηα
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ, πνπ
δεκηνχξγεζαλ ιφγσ ησλ έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ (ρηνλφπησζε, θαηαπηψζεηο θαη παγεηφο) πνπ ήηαλ ζε
εμέιημε θαη νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο απαηηνχζαλ άκεζε επέκβαζε θαη ηε ρξήζε εηδηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ.
Πξνβιέπεηαη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ησλ έληνλσλ
θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, εξγαζίεο Απνρηνληζκνχ- Απνπαγνπνίεζεο άξζεο θαηαπηψζεσλ, βειηίσζε βαηφηεηαο
ζην Οξεηλφ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν, Δπαξρηαθή Οδφο Ναππάθηνπ – Αγ. Γεκεηξίνπ θαη Ναχπαθηνπ –
Πεδηθφβξπζε ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο
2. Δμνπζηνδφηεζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ
Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο, εηδηθφο θνξέαο 02.02.071. θαη Κ.Α.Δ 9771.01.4001

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

ΑΔΑ: 63137Λ6-93Ι
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
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: 11194/185/13.01.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.

ΑΔΑ: 63137Λ6-93Ι
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 9.820,80 επξώ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ γηα ηε πιεξσκή κίζζσζεο κεραλεκάησλ έξγνπ ηδηνθηεζίαο
ΑΚΔΛΛΑΡΗ Γ-ΛΙΑΡΟ Υ.ΑΣΔ ζύκθσλα κε ηελ εληνιή κίζζσζεο κε ηελ αξ. 08/4500/83/0701-2019 εληνιή κίζζσζεο δηόηη ηα κεραλήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο δελ επαξθνύζαλ
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ, πνπ δεκηνύξγεζαλ ιόγσ ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ
θαηλνκέλσλ (ρηνλόπησζε, θαηαπηώζεηο θαη παγεηόο) πνπ ήηαλ ζε εμέιημε θαη νη επηθξαηνύζεο
ζπλζήθεο απαηηνύζαλ άκεζε επέκβαζε θαη ηε ρξήζε εηδηθώλ κεραλεκάησλ έξγνπ. Πξνβιέπεηαη
θαη πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ
θαηλνκέλσλ, εξγαζίεο Απνρηνληζκνύ - Απνπαγνπνίεζεο άξζεο θαηαπηώζεσλ, βειηίσζε βαηόηεηαο
ζην Οξεηλό Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν, Δπαξρηαθή Οδόο Ναππάθηνπ – Αγ. Γεκεηξίνπ θαη
Ναύπαθηνπ – Πεδηθόβξπζε ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο.

2.

Δμνπζηνδνηεί ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο

ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη
ζπγθεθξηκέλα ηελ Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο, εηδηθόο θνξέαο 02.02.071. θαη Κ.Α.Δ 9771.01.4001.
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

