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Πάτρα 10 Απριλίου 2019
Αρ. Πρωτ: 89500/955
ΠΡΟΣ: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 652/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 89360/890/22.3.2019 εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 652/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων
που χρησιμοποιήθηκαν, για αντιμετώπιση κινδύνων και διαχείριση εκτάκτων αναγκών σε εργασίες
Αποχιονισμού- Αποπαγοποίησης άρσης καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο Ορεινό Επαρχιακό
Οδικό Δίκτυο, των Δήμων Αγρινίου, και Θέρμου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας», για δικές σας
ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας

Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
27η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

89998/966/22.3.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Καπράλος Σπυρίδων - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Σταθούλιας Γεώργιος, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, και Σύρμος Γεώργιος 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 652/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 41ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

συνολικού

ποσού

20.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων που
χρησιμοποιήθηκαν, για αντιμετώπιση κινδύνων και διαχείριση εκτάκτων αναγκών σε εργασίες
Αποχιονισμού- Αποπαγοποίησης άρσης καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο Ορεινό Επαρχιακό
Οδικό Δίκτυο, των Δήμων Αγρινίου, και Θέρμου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 89360/890/22.3.2019 εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Την υπ¨αριθμ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου << Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας>> ((ΦΕΚ 4309/τ.Β/30-12-2016).
3. Σύμφωνα με 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»,
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, κατά
περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των
διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
4. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών –
Προσαρμογήστις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
5. Με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010
«Σχέδιο Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών. Συγκεκριμένα με την
παράγραφο 1γ του άρθρου 5 του νόμου αυτού η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια και για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις αποφασίζει το περιφερειακό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών που
δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α' 42), σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
6. Με το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) καθορίστηκε η διαδικασία για την «Ανάληψη υποχρεώσεων 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».
7. Με την υπ’ αριθμό 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών γίνεται η επικύρωση των
αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και με την 456/2014 διόρθωση −
συμπλήρωση αυτής. Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα
Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας..
8. Με την υπ’ αριθμό οικ. 55961/643/01-03-2017(ΦΕΚ 111 τ.ΥΟΔΔ/ 09-03-2017) απόφαση του ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Τις υπ΄ αριθμ. 6296/59/09-01-2017 (ΦΕΚ τ. Β΄/211/30--01-2017) & 6302/60/9-1-2017 & (ΦΕΚ τ.
Β΄/211/30-1-2017) Αποφάσεις κ. Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίσθηκαν από τον Περιφερειάρχη της ΠΔ.Ε.
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10. Την υπ' αριθμ. οικ. 16428/180 (ΦΕΚ 281/τΒ'/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε."
11. Την αριθμ.69641/819/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/23-03-2017/ΥΟΔΔ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί ορισμού του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
12. Με την υπ’ αριθμό 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857/τΒ΄/28-12-2016) καθορίστηκαν οι “Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση
της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/29-09-2014(ΦΕΚ 2573/τΒ΄)”.
13. 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.
14. Την απόφαση αρ.1299/ 7 - 4 – 2003 περί έγκρισης Γενικού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας
<<
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ >> ΦΕΚ 423/ τ β /10 – 4 - 2003 .
15. Την ανάγκη της υπηρεσίας για την πρόληψη - αντιμετώπιση κινδύνων και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών,
και το γεγονός ότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν επαρκούσαν για την πρόληψη και
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.
16. Οι επικρατούσες συνθήκες απαιτούσαν άμεση επέμβαση και τη χρήση ειδικών μηχανήματων έργου
σύμφωνα με τις παρακάτω εντολές μίσθωσης
 17/76067/801/12-03-2019 ΨΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 19/80462/830/15-03-2019 ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
17. Την με αριθμό 132/22-05-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος για μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων προκειμένου να αντιμετωπισθούν να
αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες από Χιονοπτώσεις- Παγετούς -Κατολισθήσεις– Καταπτώσεις – Πλημμύρες –
Δασικές Πυρκαγιές κ.λ.π.
18. Με την υπ΄ αριθ. 336617/1662 /03-12-2017 Κήρυξη του Δήμου Αγρίνιου , Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 267/11/02-01-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
19. Την υπ΄ αριθ. 340138/1691/05-12-2017 απόφαση της κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για κήρυξη του Δήμου Θέρμου (τοπικές ενότητες Αργυρού Πηγαδίου,
Αμβρακιάς, Χαλικίου, και Κοκκινόβρυσης της Δημοτικής Ενότητας Θέρμου) Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 257/10/02-01-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας,
20. Το με Αρ. πρωτ. 785/11-03-2019 και Αρ.06/2019 δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 20.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ για τη πληρωμή μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας
 17/76067/801/12-03-2019 ΨΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 19/80462/830/15-03-2019 ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Με τους παραπάνω ιδιοκτήτες ειδικών μηχανημάτων έργου έχουν υπογραφεί σύμφωνα (16) σχετικό εντολές
μίσθωσης και μνημόνια συνεργασίας μετά από Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Μνημόνιο Συνεργασίας και
Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές όπως χιονοπτώσεις, παγετός, πλημμύρες, καταπτώσεις,
κατολισθήσεις, πυρκαγιές, σεισμούς κτλ στην περιοχή ευθύνης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
2. Τα μηχανήματα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας δεν επαρκούσαν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών,
που δημιούργησαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. χιονόπτωση, καταπτώσεις και παγετός που ήταν
σε εξέλιξη και οι επικρατούσες συνθήκες απαιτούσαν άμεση επέμβαση και τη χρήση ειδικών μηχανημάτων
έργου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αυτά προκάλεσαν βλάβες τόσο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (βλάβες σε
γέφυρες, βλάβες σε τεχνικά, έμφραξη φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων, πλήρωση τάφρων αποστράγγισης,
υποχωρήσεις πρανών, καθιζήσεις. Το ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο, των Δήμων Αγρινίου, και Θέρμου της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας εμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων λόγω χιονόπτωσης και παγετού, και
άμεσα επιχειρείται ο Αποχιονισμός και η Αποπαγοποίηση.
3. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια τις άμεσης
αποκαταστάσεις των ζημιών που προκληθήκαν με βάση τις εντολές που δόθηκαν στηριζόμενες στα μνημόνια
συνεργασίας.
4. Εξουσιοδότηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την υπογραφή των σχετικών
σύμβασων.
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και συγκεκριμένα την
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ειδικός φορέας / Κ.Α.Ε 02.072.5152.01.1213.
Α/Α ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
1

2

ΔΑΠΑΝΗ

Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για τον15.000,00 €
Αποχιονισμό - Αποπαγοποίησης άρσης
καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο
Ορεινό
Επαρχιακό
Οδικό
Δίκτυο,
Επαρχιακή Οδός Καλλιθέα – Νερομάνα –
Λαμπίρι- Όρια Νομού και Χαλίκι - Θέρμου
Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για τον5.000,00 €
Αποχιονισμό - Αποπαγοποίησης άρσης
καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο
Ορεινό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Επαρχιακή
Οδό Θέρμου – Διασελάκι - Πέρκο του
Δήμου Θέρμου

ΕΝΤΟΛΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΕΝΤΕΛΟΜΕΝΟΣ

17/76067/801/12-03-2019

ΨΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

19/80462/830/15-03-2019

ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

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».
 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.
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 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: 89360/890/22.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη πληρωμή μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας
 17/76067/801/12-03-2019 ΨΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 19/80462/830/15-03-2019 ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Με τους παραπάνω ιδιοκτήτες ειδικών μηχανημάτων έργου έχουν υπογραφεί σύμφωνα (16)
σχετικό εντολές μίσθωσης και μνημόνια συνεργασίας μετά από Πρόσκληση ενδιαφέροντος για
Μνημόνιο Συνεργασίας και Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές όπως
χιονοπτώσεις, παγετός, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, σεισμούς κτλ στην
περιοχή ευθύνης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Τα μηχανήματα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας δεν επαρκούσαν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών, που δημιούργησαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. χιονόπτωση, καταπτώσεις
και παγετός που ήταν σε εξέλιξη και οι επικρατούσες συνθήκες απαιτούσαν άμεση επέμβαση και
τη χρήση ειδικών μηχανημάτων έργου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αυτά προκάλεσαν βλάβες
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τόσο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (βλάβες σε γέφυρες, βλάβες σε τεχνικά, έμφραξη φρεατίων
απορροής όμβριων υδάτων, πλήρωση τάφρων αποστράγγισης, υποχωρήσεις πρανών, καθιζήσεις.
Το ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο, των Δήμων Αγρινίου, και Θέρμου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
εμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων λόγω χιονόπτωσης και παγετού, και άμεσα
επιχειρείται ο Αποχιονισμός και η Αποπαγοποίηση.
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια τις
άμεσης αποκαταστάσεις των ζημιών που προκληθήκαν με βάση τις εντολές που δόθηκαν
στηριζόμενες στα μνημόνια συνεργασίας.

Α/Α ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
1

2

ΔΑΠΑΝΗ

Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για τον 15.000,00 €
Αποχιονισμό - Αποπαγοποίησης άρσης
καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο
Ορεινό
Επαρχιακό
Οδικό
Δίκτυο,
Επαρχιακή Οδός Καλλιθέα – Νερομάνα –
Λαμπίρι- Όρια Νομού και Χαλίκι - Θέρμου
Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για τον 5.000,00 €
Αποχιονισμό - Αποπαγοποίησης άρσης
καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο
Ορεινό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Επαρχιακή
Οδό Θέρμου – Διασελάκι - Πέρκο του
Δήμου Θέρμου

ΕΝΤΟΛΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΕΝΤΕΛΟΜΕΝΟΣ

17/76067/801/12-03-2019 ΨΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

19/80462/830/15-03-2019 ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

2. Εξουσιοδοτεί την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την υπογραφή των σχετικών
σύμβασων.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και
συγκεκριμένα την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ειδικός φορέας / Κ.Α.Ε 02.072.5152.01.1213.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας
Σταθούλιας Γεώργιος

