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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1164/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 130454/1193/25.4.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1164/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο, δηάζεζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο πνζνύ 9.982,00 €
γηα ηελ κίζζσζε ηδησηηθώλ ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο DENISON
Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο Μ.Δ.Π.Δ. γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ζηελ
Π.Δ. Ηιείαο», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 17/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
10ε Μαΐνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

135472/1463/6.5.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ, 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. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

Απ. Απόθαζηρ 1164/2019
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Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 38ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο, δηάζεζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο πνζνύ 9.982,00 € γηα ηελ κίζζσζε ηδησηηθώλ
ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο DENISON Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο
Μ.Δ.Π.Δ. γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ζηελ Π.Δ. Ηιείαο».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 130454/1193/25.4.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά
ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας σπόψη:
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. Σελ ππ’ αξ. 165633/8-8-2017 Απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «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 Ινλίνπ «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’ αξηζ. 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),
8. 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».
9. Σελ ππ’ αξ. 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).
10. Σελ 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).
11. Σελ ππ’ αξηζ. 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
12. Σν Ν. 4249/ΦΔΚ73Α΄/24-03-2014 πεξί αλαδηνξγάλσζεο ηεο Γ.Γ.Π.Π.
13. 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.
14. 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
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.
15. Σελ απόθαζε αξ. 1299/7-4–2003 πεξί έγθξηζεο Γεληθνύ ζρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
<<ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ >> ΦΔΚ 423/ η β /10–4-2003.
16. 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.: 7ΡΝΧΗ-ΦΟ2).
17. Σν άξζξν 9 ηνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ 145/2016 ηεύρ. α΄).
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18. Σν ππ. αξηζ. πξση. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΓΑ: ΦΒΞΒΗ-ΓΣΗ) έγγξαθν Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ
Κξάηνπο.
19. Σν αξ. πξση. 4511/185/09-01-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ Πεξηθ. Γπη. Διιάδαο.
20. Σν γεγνλόο όηη ηα κεραλήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο δελ επαξθνύλ γηα ηελ πξόιεςε θαη
αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ.
21. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 75496/795/12-03-2019 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ηιείαο πξνο ηνλ θν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ηιείαο ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη Λακβάλνληαο
ππόςε ηα αλσηέξσ, θξίλεηαη αλαγθαίν θαη εηζεγνύκαη ηηο εληνιέο κίζζσζεο κεραλεκάησλ:
1) Γηα ηελ απνκάθξπλζε κπαδώλ δηεπζέηεζε θνίηεο θαη αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνύ Πελεηαθνύ Λάδσλα ζηνλ
νηθηζκό Βαξβαξίλαο ηεο Σ/Κ Καξπάο, ζηνλ νηθηζκό Αθξνπνηακηάο ηεο Σ/Κ Ρνδηάο θαη ζηελ Σ/Κ Λάηηα ηελ
εθβνιή ηνπ ρεηκάξξνπ πξνο ηνλ πνηακό.
2) Γηα ηελ απνκάθξπλζε κπαδώλ δηεπζέηεζε θνίηεο θαη αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνύ Πελεηνύ ζηνλ νηθηζκό
Βάικε ηεο Σ/Κ Αγξαπηδνρσξίνπ.
1. Σνλίδνπκε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ, δηεπζέηεζεο ηεο θνίηεο θαη
ελίζρπζε ησλ αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνύ ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο, αθνύ ζηηο πξόζθαηεο πιεκκύξεο ππήξμε
θαηαζηξνθή πεξηνπζηώλ θαη κε βάζε ηελ ππ΄ αξηζ. πξση. 725/31-01-2019 θεξύρηεθαλ νη πεξηνρέο ηεο Γ/Δ
Πελείαο ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ζηόρν ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ξνήο ησλ πδάησλ πξνο ηηο εθβνιέο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη
πεξηνπζίαο από πιεκκπξηθά θαηλόκελα.
22. Πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο είλαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαζώο κε
βάζε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 725/31-01-2019 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
θεξύρηεθαλ νη πεξηνρέο ηεο Γ/Δ Πελείαο ηνπ Γήκνπ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
23. Σν ππ’ αξηζ. Πξση. 785/11,03-2019 επείγνλ ζήκα ηεο Γ.Γ.Π.Π. ηνπ Δ..Κ.Δ. πεξί Έθηαθηνπ Γειηίνπ
επηδείλσζεο Καηξνύ.
24. Σελ ππ’ αξηζ. 23 κε αξ. πξση. 75532/798/12-03-2019, κε ΑΓΑ: Χ0Μ77Λ6-ΙΝΔ, εληνιή κίζζσζεο
εηδηθώλ ηδησηηθώλ κεραλεκάησλ (Δξππζηξηνθόξνο εθζθαθέαο Μ.Δ. 139158 ΙΥ & Δξππζηξηνθόξνο εθζθαθέαο
Μ.Δ. 99765 ΙΥ).
25. Σν ππ. αξηζκ. πξση. 102371/1001/04-04-2019 έγγξαθό καο γηα έθδνζε απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
πξνο ηελ Τπεξεζία Γηαηάθηε Π.Γ.Δ.
26. Σελ ππ’ αξηζκ. Α/Α 2069 κε αξηζ. πξση. 109614/8003/08-04-2019 ΑΓΑ: 6Φ6Η7Λ6-ΑΞΗ Απόθαζε
έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο δαπάλεο.
27. Σελ ππ. αξηζκ. 288/23-04-2019 (ΑΓΑ: ΦΒ417Λ6-4Δ8) Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο &
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην απόζπαζκα ηνπ
εθ ηνπ ππ’ αξηζ. 9/2019 Πξαθηηθνύ απηήο.
28. Σν γεγνλόο όηη κε ηελ παξνύζα κίζζσζε εηδηθώλ ηδησηηθώλ κεραλεκάησλ γηα ηελ απνκάθξπλζε κπαδώλ
δηεπζέηεζε θνίηεο θαη αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνύ Πελεηνύ ζηνλ νηθηζκό Βάικε ηεο Σ/Κ Αγξαπηδνρσξίνπ.
Σνλίδνπκε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ, δηεπζέηεζεο ηεο θνίηεο θαη
ελίζρπζε ησλ αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνύ ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο, αθνύ ζηηο πξόζθαηεο πιεκκύξεο ππήξμε
θαηαζηξνθή πεξηνπζηώλ θαη κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 725/31-01-2019 θεξύρηεθαλ νη πεξηνρέο ηεο Γ/Δ
Πελείαο ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ζηόρν ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ξνήο ησλ πδάησλ πξνο ηηο εθβνιέο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη
πεξηνπζίαο από πιεκκπξηθά θαηλόκελα.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε :
Σελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 9.982,00 € κε Φ.Π.Α., πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνύλ νη
εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ κε ηελ κίζζσζε εηδηθώλ ηδησηηθώλ κεραλεκάησλ (Δξππζηξηνθόξνο εθζθαθέαο
Μ.Δ. 139158 ΙΥ & Δξππζηξηνθόξνο εθζθαθέαο Μ.Δ. 99765 ΙΥ), ηδηνθηεζίαο DENISON Τπεξεζίεο
Πεξηβάιινληνο Μ.Δ.Π.Δ., γηα ηελ απνκάθξπλζε κπαδώλ δηεπζέηεζε θνίηεο θαη αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνύ
Πελεηνύ ζηνλ νηθηζκό Βάικε ηεο Σ/Κ Αγξαπηδνρσξίνπ. Σνλίδνπκε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ
απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ, δηεπζέηεζεο ηεο θνίηεο θαη ελίζρπζε ησλ αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνύ ζηηο
αλσηέξσ ζέζεηο, αθνύ ζηηο πξόζθαηεο πιεκκύξεο ππήξμε θαηαζηξνθή πεξηνπζηώλ θαη κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ.
πξση. 725/31-01-2019 θεξύρηεθαλ νη πεξηνρέο ηεο Γ/Δ Πελείαο ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ζηόρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ξνήο ησλ πδάησλ πξνο ηηο εθβνιέο, γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο από πιεκκπξηθά θαηλόκελα. Η αλσηέξσ δαπάλε ζα
βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο / Π.Δ. Ηιείαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη
εηδηθόηεξα ηνλ ΚΑΔ 02.03.072.5151.01.0006 θαη έρεη εθδνζεί γηα ην ζθνπό απηό ε ππ’ αξηζ. Α/Α 2069 κε
αξηζ. πξση. 109614/8003/08-04-2019 ΑΓΑ: 6Φ6Η7Λ6-ΑΞΗ απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο δέζκεπζεο
πίζησζεο, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκ/θνύ Διέγρνπ ηεο ΠΓΔ.

ΑΔΑ: ΩΙΩΑ7Λ6-Π97
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
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)

ΑΔΑ: ΩΙΩΑ7Λ6-Π97
 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: 130454/1193/25.4.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 9.982,00 € κε Φ.Π.Α., πξνθεηκέλνπ λα
πιεξσζνύλ νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ κε ηελ κίζζσζε εηδηθώλ ηδησηηθώλ κεραλεκάησλ
(Δξππζηξηνθόξνο εθζθαθέαο Μ.Δ. 139158 ΙΥ & Δξππζηξηνθόξνο εθζθαθέαο Μ.Δ. 99765 ΙΥ),
ηδηνθηεζίαο DENISON Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο Μ.Δ.Π.Δ., γηα ηελ απνκάθξπλζε κπαδώλ
δηεπζέηεζε θνίηεο θαη αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνύ Πελεηνύ ζηνλ νηθηζκό Βάικε ηεο Σ/Κ
Αγξαπηδνρσξίνπ.
Ο ραξαθηήξαο ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ, δηεπζέηεζεο ηεο θνίηεο θαη ελίζρπζε ησλ
αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνύ ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο είλαη επείγνληαο, αθνύ ζηηο πξόζθαηεο πιεκκύξεο
ππήξμε θαηαζηξνθή πεξηνπζηώλ θαη κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 725/31-01-2019 θεξύρηεθαλ νη
πεξηνρέο ηεο Γ/Δ Πελείαο ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο, κε ζηόρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ξνήο ησλ πδάησλ πξνο ηηο εθβνιέο, γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο από πιεκκπξηθά θαηλόκελα.
Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο / Π.Δ.
Ηιείαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη εηδηθόηεξα ηνλ ΚΑΔ 02.03.072.5151.01.0006 θαη έρεη εθδνζεί
γηα ην ζθνπό απηό ε ππ’ αξηζ. Α/Α 2069 κε αξηζ. πξση. 109614/8003/08-04-2019 ΑΓΑ: 6Φ6Η7Λ6ΑΞΗ 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
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ

