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ΠΡΟΣ:

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2438/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 328046/2515/06-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2438/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 3.472,00 € για την μίσθωση
ειδικού ιδιωτικού μηχανήματος, με αριθμό κυκλοφορίας Μ.Ε. 68096 ΙΧ (Ερπυστριοφόρος
εκσκαφέας), ιδιοκτησίας Τρίμη Παναγιώτη, για την απομάκρυνση μπαζών και βλάστησης από την
κοίτη: Της Ζαχαρέικης Γράνας κατάντι του εγκιβωτισμένου τμήματος, που διέρχεται εντός της Δ/Κ
Ζαχάρως από τις εκβολές της και ανάντη διότι εκεί είχε επιχωθεί και δεν γινόταν η απορροή των
υδάτων. Έγινε η αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για την προστασία
της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός και πλησίον κατοικημένης
περιοχής», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΔΑ: 6ΒΤΣ7Λ6-ΥΚ6

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 14η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ. στα Γραφεία της
Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
331507/3118/08.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε
σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος– τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση, ο Γεώργιος Σταθούλιας και η Βασιλική
Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περ/ντος & Υποδομών κ.Καραβίδας Δημήτριος, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού &
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κρηνίδης Ηλίας, ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών
Περιβάλλοντος Π.Ε. Αιτωλ/νιας κ.Μασίκας Νικόλαος και ο κ. Καρύδης Αριστείδης από τη
Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2438/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 3.472,00 € για την μίσθωση ειδικού ιδιωτικού
μηχανήματος, με αριθμό κυκλοφορίας Μ.Ε. 68096 ΙΧ (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας), ιδιοκτησίας
Τρίμη Παναγιώτη, για την απομάκρυνση μπαζών και βλάστησης από την κοίτη: Της Ζαχαρέικης
Γράνας κατάντι του εγκιβωτισμένου τμήματος, που διέρχεται εντός της Δ/Κ Ζαχάρως από τις
εκβολές της και ανάντη διότι εκεί είχε επιχωθεί και δεν γινόταν η απορροή των υδάτων. Έγινε η
αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για την προστασία της ανθρώπινης
ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός και πλησίον κατοικημένης περιοχής».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 328046/2515/06-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, η οποία αναφέρει αναλυτικά
τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » ( φεκ 87/Τα . Α/7-6-2010 ) όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139/Α/318-2019).
3. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014 ) « Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) & Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών
Δημοσίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα,
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145Α) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες » .
6. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
7. Τις Α) Την υπ΄ αριθ. 88897/18-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου « Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ( ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018 ) με την οποία συμπληρώνεται η
υπ΄αρ. 248595/27-12/2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας » ( ΦΕΚ4309 Β΄/30-12-2016 ) . Β) Την υπ αρ.165633/8-8-2017 απόφαση του συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας » ( ΦΕΚ 2953/β΄/29-8-2017 ) με την οποία
τροποποιείτε η υπ΄αρ. 248595/27-12-2019 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.
8. Την υπ΄ αριθ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.
9. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
706/τ. ΥΟΔΔ/9.9.2019) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας».
10.Την υπ΄ αριθ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού
Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
11.Την υπ΄ αριθ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Αναπλήρωσης
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
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12.Την υπ΄ αριθ. 281668/3810/26-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση
άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους »(ΦΕΚ 3722/Β/8-10-2019).
13.Την υπ΄ αριθ. 228/2018 ( ΑΔΑ.6Ζ067Λ6-Γ03 ) Απόφαση (22Η Συνεδρίαση ) του Περιφερειακού
Συμβουλίου ,αναφορικά με την «Έγκριση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, η
ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. πρωτ. 265933/28-12-2018 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
(
ΑΔΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
14.Την αριθμ. 132/22– 05– 2013/ΑΔΑ: ΒΕΧ47Λ6-Κ4Λ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε που
αφορά τη μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη – αντιμετώπιση κινδύνων και
εκτάκτων αναγκών.
15.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.
16.Την απόφαση αρ.1299/ 7 - 4 – 2003 περί έγκρισης Γενικού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας <<
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ >> ΦΕΚ 423/ τ β /10 - 4 - 2003 .
17.Το υπ’ αριθ. 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 Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Πληρωμή
Δαπανών Πολιτικής Προστασίας».(Α.Δ.Α.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2).
18.Το άρθρο 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/2016 τεύχος α΄).
19.Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) έγγραφο Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
20.Το αρ. πρωτ. 4511/185/09-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
21.Το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α/31-8-2019) Άρθρο 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
OTA», σύμφωνα με τον οποίο η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται.
22.Την υπ΄ αριθ. 145/2019/03-10-2019 (ΦΕΚ 3982/τ.Β΄/01-10-2019) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί Σύστασης Επιτροπής με τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν».
Σας γνωρίζουμε ότι :
1. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 4766/02-10-2019 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης καιρού από το Ε.Σ. Κ.Ε. Κέντρο
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.
2. Τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 283045/4920/27-09-2019 έγγραφα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας «περί τοπικών παρεμβάσεων
καθαρισμών σε ευαίσθητες θέσεις υδατορεμάτων της Π.Ε. Ηλείας ενόψει του επερχόμενου χειμώνα &
συνδρομής».
3. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 283380/2016/03-10-2019 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Ηλείας προς τον κο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας στο οποίο περιγράφεται η αναγκαιότητα
περιγράφεται η αναγκαιότητα, για την απομάκρυνση μπαζών και βλάστησης από την κοίτη: Της Ζαχαρέικη
Γράνα κατάντι του εγκιβωτισμένου τμήματος, που διέρχεται εντός της Δ/Κ Ζαχάρως από τις εκβολές της και
ανάντη διότι εκεί έχει επιχωθεί και δεν γίνεται η απορροή των υδάτων. Τονίζεται ο επείγον χαρακτήρας των
απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού των ανωτέρω, αφού βρισκόμαστε στο κατώφλι της χειμερινής περιόδου,
η δε σημερινή κατάσταση των υδατορεμάτων, καθιστά την λειτουργία τους απολύτως ανεπαρκή, με στόχο την
αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και
περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός και έναντι των κατοικημένων περιοχών, με σκοπό την
αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και
περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός και πλησίον κατοικημένης περιοχής.
4. Μετά τα παραπάνω και ύστερα από εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κ. Βασίλειου Γιαννόπουλου,
επιλέχθηκε -λόγω κατεπείγοντος ο κ. Τρίμης Παναγιώτης, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Μ.Ε. 68096 ΙΧ
(Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας), από τους ιδιοκτήτες μηχανημάτων που έχουν συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας
με την Π.Ε. Ηλείας για να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Πολιτικής Προστασίας σε έκτακτες ανάγκες.
5. Την υπ΄ αριθ. υπ΄ αριθ. 49 με αρ. πρωτ. 288860/2164/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΑΑ7Λ6-ΚΣΧ) εντολή
μίσθωσης ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων.
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ.ΠΔΕ/ΔΠΠ/304033/2318/16-10-2019 Αίτημα δέσμευσης πίστωσης προς Διατάκτη
της ΠΔΕ.
7. Την με Α/Α 3338 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημ/κού Ελέγχου της ΠΔΕ.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα μίσθωση του ειδικού ιδιωτικού μηχανήματος, με αριθμό κυκλοφορίας Μ.Ε.
68096 ΙΧ (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας), ο κ. Τρίμης Παναγιώτης πραγματοποίησε την απομάκρυνση μπαζών
και βλάστησης από την κοίτη της Ζαχαρέικης Γράνας κατάντι του εγκιβωτισμένου τμήματος, που διέρχεται
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εντός της Δ/Κ Ζαχάρως από τις εκβολές της και ανάντη διότι εκεί είχε επιχωθεί και δεν γινόταν η απορροή των
υδάτων. Έγινε η αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός και πλησίον κατοικημένης περιοχής.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε :
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 3.472,00 € για την μίσθωση ειδικού ιδιωτικού μηχανήματος, με
αριθμό κυκλοφορίας Μ.Ε. 68096 ΙΧ (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας), ιδιοκτησίας Τρίμη Παναγιώτη, για την
απομάκρυνση μπαζών και βλάστησης από την κοίτη: Της Ζαχαρέικης Γράνας κατάντι του εγκιβωτισμένου
τμήματος, που διέρχεται εντός της Δ/Κ Ζαχάρως από τις εκβολές της και ανάντη διότι εκεί είχε επιχωθεί και
δεν γινόταν η απορροή των υδάτων. Έγινε η αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για
την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός και πλησίον
κατοικημένης περιοχής.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος / Π.Ε. Ηλείας
οικονομικού έτους 2019 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.03.072.5151.01.0006 και έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό
η με Α/Α 3338 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης, της Δ/νσης Οικονομικού – Δημ/κού
Ελέγχου της ΠΔΕ .

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.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
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 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3667/τ. Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3722/τ. Β΄/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 328046/2515/06-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
 Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραϊτης Νικόλαος
ψήφισε λευκό και τα λοιπά δέκα μέλη ψήφισαν θετικά.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.472,00 €

για την μίσθωση ειδικού ιδιωτικού

μηχανήματος, με αριθμό κυκλοφορίας Μ.Ε. 68096 ΙΧ (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας), ιδιοκτησίας
Τρίμη Παναγιώτη, για την απομάκρυνση μπαζών και βλάστησης από την κοίτη: Της Ζαχαρέικης
Γράνας κατάντι του εγκιβωτισμένου τμήματος, που διέρχεται εντός της Δ/Κ Ζαχάρως από τις
εκβολές της και ανάντη διότι εκεί είχε επιχωθεί και δεν γινόταν η απορροή των υδάτων. Έγινε η
αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για την προστασία της ανθρώπινης
ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός και πλησίον κατοικημένης περιοχής.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος / Π.Ε. Ηλείας
οικονομικού έτους 2019 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.03.072.5151.01.0006 και έχει εκδοθεί για το
σκοπό αυτό η με Α/Α 3338 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης, της Δ/νσης
Οικονομικού – Δημ/κού Ελέγχου της ΠΔΕ.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Ο Γραμματέας
Γεώργιος Σταθούλιας

