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ΠΡΟ:

Αυτοτελι Δ/νςθ Πολιτικισ Προςταςίασ
Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Πολιτικισ Προςταςίασ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 2439/2019 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328094/2516/06-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Αυτοτελοφσ Δ/νςθσ
Πολιτικισ Προςταςίασ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 2439/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 3.459,60 € για τθ
μίςκωςθ ειδικοφ ιδιωτικοφ μθχανιματοσ, με αρικμό κυκλοφορίασ Μ.Ε. 46500 ΙΧ (Λαςτιχοφόροσ
εκςκαφζασ), ιδιοκτθςίασ Αποςτολόπουλου Ιωάννθ , για τον κακαριςμό και τθν απομάκρυνςθ
μπαηϊν και βλάςτθςθσ από τθν κοίτθ τθσ Οκωμανικισ Γράνασ που διζρχεται ςτα όρια τθσ Σ/Κ
Κακοβάτου ςε μικοσ 1200,00 μ και ςτον οικιςμό Πανόραμα τθσ Σ/Κ χοίνων ςε μικοσ 2000,00 μ
του Διμου Ηαχάρωσ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 38/2019 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 14θ Νοεμβρίου 2019, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 1:00 μ.μ. ςτα Γραφεία τθσ
Περιφζρειασ (Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 32 & Αμερικισ), ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ θ
Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
331507/3118/08.11.2019 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε
ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν
επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ– τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ, ο Γεϊργιοσ τακοφλιασ και θ Βαςιλικι Σςοφμα,
υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

τθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθκαν επίςθσ ο Γενικόσ Δ/ντισ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ
Περ/ντοσ & Τποδομϊν κ.Καραβίδασ Δθμιτριοσ, ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ &
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. κ. Κρθνίδθσ Θλίασ, ο

Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ Δομϊν

Περιβάλλοντοσ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ κ.Μαςίκασ Νικόλαοσ και ο κ. Καρφδθσ Αριςτείδθσ από τθ Νομικι
Τπθρεςία τθσ Π.Δ.Ε.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 2439/2019
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 39ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ, με τίτλο:
«Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 3.459,60 € για τθ μίςκωςθ ειδικοφ ιδιωτικοφ
μθχανιματοσ, με αρικμό κυκλοφορίασ Μ.Ε. 46500 ΙΧ (Λαςτιχοφόροσ εκςκαφζασ), ιδιοκτθςίασ
Αποςτολόπουλου Ιωάννθ , για τον κακαριςμό και τθν απομάκρυνςθ μπαηϊν και βλάςτθςθσ από
τθν κοίτθ τθσ Οκωμανικισ Γράνασ που διζρχεται ςτα όρια τθσ Σ/Κ Κακοβάτου ςε μικοσ 1200,00 μ
και ςτον οικιςμό Πανόραμα τθσ Σ/Κ χοίνων ςε μικοσ 2000,00 μ του Διμου Ηαχάρωσ».

Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328094/2516/06-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Αυτοτελοφσ Δ/νςθσ
Πολιτικισ Προςταςίασ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ, θ οποία αναφζρει
αναλυτικά τα κάτωκι:
Έχοντας υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 « Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ » ( φεκ 87/Σα . Α/7-6-2010 ) όπωσ αυτόσ
τροποποιικθκε και ιςχφει .
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΣΑ» (ΦΕΚ 139/Α/318-2019).
3. Σο άρκρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014 ) « Αρχζσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Εποπτείασ
(Ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ ) & Δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.
4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Ζλεγχοσ για εκκακάριςθ και πλθρωμι δαπανϊν
Δθμοςίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Σζλθ-Παράβολα,
Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ,
Σροποποιιςεισ του ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ».
5. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145Α) « Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ » .
6. Σθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) του Τπουργείου Οικονομικϊν
«Κοινοποίθςθ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι
οδθγιϊν».
7. Σισ Α) Σθν υπϋ αρικ. 88897/18-5-2018 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου « Σροποποίθςθ - υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» ( ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018 ) με τθν οποία ςυμπλθρϊνεται θ
υπϋ αρικ. 248595/27-12/2019 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου , Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ4309 Βϋ/30-12-2016 ) . Β) Σθν υπ αρ.165633/8-8-2017 απόφαςθ του
ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ 2953/βϋ/29-8-2017 ) με τθν
οποία τροποποιείτε θ υπϋαρ. 248595/27-12-2019 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-12-2016.
8. Σθν υπϋ αρικ. 313/2019
απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία
ανακθρφχκθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ ΠΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και
το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ Περιφερειακοφ υμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-92019 ζωσ και 31-12-2023.
9. Σθν υπϋ αρικ. πρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
706/τ. ΤΟΔΔ/9.9.2019) Περί «Oριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ».
10.Σθν υπϋ αρικ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Προζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ».
11.Σθν υπϋ αρικ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί
«Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
12.Σθν υπϋ αρικ. 281668/3810/26-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ Αρμοδιοτιτων οργανικϊν Μονάδων τθσ ΠΔΕ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ »(ΦΕΚ 3722/Β/8-10-2019).
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13.Σθν υπϋ αρικ. 228/2018 ( ΑΔΑ.6Η067Λ6-Γ03 ) Απόφαςθ (22Θ υνεδρίαςθ ) του Περιφερειακοφ
υμβουλίου ,αναφορικά με τθν «Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019, θ
ανωτζρω απόφαςθ βρζκθκε νόμιμθ με τθν αρικ. πρωτ. 265933/28-12-2018 απόφαςθ του αςκοφντα
κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (
ΑΔΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
14.Σθν αρικμ. 132/22– 05– 2013/ΑΔΑ: ΒΕΧ47Λ6-Κ4Λ απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Π.Δ.Ε που
αφορά τθ μίςκωςθ ιδιωτικϊν χωματουργικϊν μθχανθμάτων για τθν πρόλθψθ – αντιμετϊπιςθ κινδφνων
και εκτάκτων αναγκϊν.
15.Σο άρκρο 12 παρ.2β του Ν. 3013/2002 όπου ορίηεται ότι θ Πολιτικι Προςταςία είναι αρμόδια για
κζματα οργάνωςθσ, πρόλθψθσ, ενθμζρωςθσ και αντιμετϊπιςθσ των καταςτροφϊν θ καταςτάςεων
ζκτακτθσ ανάγκθσ κακϊσ και τον ςυντονιςμό όλων των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ κακϊσ του ιδιωτικοφ
δυναμικοφ και μζςων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ετοιμότθτασ και αντιμετϊπιςθσ των καταςτροφϊν και
αποκατάςταςθσ ηθμιϊν.
16.Σθν απόφαςθ αρ.1299/ 7 - 4 – 2003 περί ζγκριςθσ Γενικοφ ςχεδίου Πολιτικισ Προςταςίασ <<
ΞΕΝΟΚΡΑΣΘ >> ΦΕΚ 423/ τ β /10 - 4 - 2003 .
17.Σο υπ’ αρικ. πρωτ. 2/52145/0026 από 01/07/2014 ζγγραφο τθσ 26θσ Δ/νςθσ υντονιςμοφ & Ελζγχου
Εφαρμογισ Δθμ/κϊν Διατάξεων/ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων/ Γενικοφ Λογιςτθρίου του
Κράτουσ/ Γενικι Γραμματεία Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ/ Τπουργείου Οικονομικϊν με κζμα «Πλθρωμι
Δαπανϊν Πολιτικισ Προςταςίασ».(Α.Δ.Α.:7ΡΝΩΘ-ΨΟ2).
18.Σο άρκρο 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/2016 τεφχοσ αϋ).
19.Σο υπϋ αρικ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) ζγγραφο Γενικοφ Λογιςτθρίου του
Κράτουσ.
20.Σο αρ. πρωτ. 4511/185/09-01-2017 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
21.Σο Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α/31-8-2019) Άρκρο 14 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων
OTA», ςφμφωνα με τον οποίο θ περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 159 του ν.
3852/2010 αντικακίςταται.
22.Σθν υπϋ αρικ. 145/2019/03-10-2019 (ΦΕΚ 3982/τ.Βϋ/01-10-2019) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ περί φςταςθσ Επιτροπισ με τίτλο «Επιτροπι Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ
Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ και μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςε αυτιν».
ασ γνωρίηουμε ότι :
1. Σο υπϋ αρικ. πρωτ. 4766/02-10-2019 Ζκτακτο Δελτίο Επιδείνωςθσ καιροφ από το Ε.. Κ.Ε. Κζντρο
Επιχειριςεων Πολιτικισ Προςταςίασ.
2. Σα υπϋ αρικ. πρωτ. 283045/4920/27-09-2019 ζγγραφα τθσ Δ.Σ.Ε. Π.Ε. Θλείασ «περί τοπικϊν
παρεμβάςεων κακαριςμϊν ςε ευαίςκθτεσ κζςεισ υδατορεμάτων τθσ Π.Ε. Θλείασ ενόψει του επερχόμενου
χειμϊνα & ςυνδρομισ».
3. Σθν υπϋ αρικ. πρωτ. 283380/2016/03-10-2019 ΕΙΘΓΘΣΙΚΘ ΕΚΘΕΘ του Σμιματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ
Π.Ε. Θλείασ προσ τον κο Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Θλείασ ςτο οποίο περιγράφεται θ αναγκαιότθτα
παρζμβαςθσ και ειςθγοφμαι τθν εντολι μίςκωςθσ μθχανιματοσ, για τθν απομάκρυνςθ για τθν
απομάκρυνςθ μπαηϊν και βλάςτθςθσ από τθν κοίτθ τθσ Οκωμανικισ Γράνασ που διζρχεται ςτα όρια τθσ
Σ/Κ Κακοβάτου ςε μικοσ 1200,00 μ και ςτον οικιςμό Πανόραμα τθσ Σ/Κ χοίνων ςε μικοσ 2000,00 μ του Δ.
Ηαχάρωσ. Σονίηεται ο επείγον χαρακτιρασ των απαιτοφμενων εργαςιϊν κακαριςμοφ των ανωτζρω, αφοφ
βριςκόμαςτε ςτο κατϊφλι τθσ χειμερινισ περιόδου, θ δε ςθμερινι κατάςταςθ των υδατορεμάτων, κακιςτά
τθν λειτουργία τουσ απολφτωσ ανεπαρκι, με ςτόχο τθν αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ ροισ των υδάτων προσ
τισ εκβολζσ, για τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και περιουςίασ από πλθμμυρικά φαινόμενα εντόσ και
ζναντι των κατοικθμζνων περιοχϊν, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ ροισ των υδάτων προσ τισ
εκβολζσ, για τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και περιουςίασ από πλθμμυρικά φαινόμενα εντόσ και
πλθςίον κατοικθμζνθσ περιοχισ.
4. Μετά τα παραπάνω και φςτερα από εντολι του Αντιπεριφερειάρχθ Θλείασ κ. Βαςίλειου Γιαννόπουλου,
επιλζχκθκε -λόγω κατεπείγοντοσ ο κ. Αποςτολόπουλοσ Ιωάννθσ, κάτοχοσ του υπϋ αρικ. Μ.Ε.46500 ΙΧ
άδειασ κυκλοφορίασ μθχανιματοσ ζργου (Λαςτιχοφόροσ εκςκαφζασ), από τουσ ιδιοκτιτεσ μθχανθμάτων
που ζχουν ςυνάψει Μνθμόνια υνεργαςίασ με τθν Π.Ε. Θλείασ για να ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ
τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ.
5. Σθν υπϋ αρικ. 50 με αρ. πρωτ. 288766/2166/03-10-2019 (ΑΔΑ: Ω5ΧΘ7Λ6-4ΛΚ) εντολι μίςκωςθσ
ειδικϊν ιδιωτικϊν μθχανθμάτων.
6. Σο υπ’ αρικ. πρωτ. Οικ.ΠΔΕ/ΔΠΠ/308099/2351/18-10-2019 Αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ προσ Διατάκτθ
τθσ ΠΔΕ.
7. Σθν με Α/Α 3364 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Δαπάνθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμ/κοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ.
8. Σο γεγονόσ ότι με τθν παροφςα μίςκωςθ του ειδικοφ ιδιωτικοφ μθχανιματοσ, με αρικμό κυκλοφορίασ
Μ.Ε. 46500 ΙΧ (Λαςτιχοφόροσ εκςκαφζασ), ιδιοκτθςίασ Αποςτολόπουλου Ιωάννθ, για τον κακαριςμό και
τθν απομάκρυνςθ μπαηϊν και βλάςτθςθσ από τθν κοίτθ τθσ Οκωμανικισ Γράνασ που διζρχεται ςτα όρια
τθσ Σ/Κ Κακοβάτου ςε μικοσ 1200,00 μ και ςτον οικιςμό Πανόραμα τθσ Σ/Κ χοίνων ςε μικοσ 2000,00 μ
του Δ. Ηαχάρωσ. Σονίηεται ο επείγον χαρακτιρασ των απαιτοφμενων εργαςιϊν κακαριςμοφ των ανωτζρω,
αφοφ βριςκόμαςτε ςτο κατϊφλι τθσ χειμερινισ περιόδου, θ δε ςθμερινι κατάςταςθ των ποταμϊν και των
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υδατορεμάτων, κακιςτά τθν λειτουργία τουσ απολφτωσ ανεπαρκι, με ςτόχο τθν αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ
ροισ των υδάτων προσ τισ εκβολζσ, για τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και περιουςίασ από
πλθμμυρικά φαινόμενα εντόσ και ζναντι των κατοικθμζνων περιοχϊν, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ
ομαλισ ροισ των υδάτων προσ τισ εκβολζσ, για τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και περιουςίασ από
πλθμμυρικά φαινόμενα εντόσ και πλθςίον κατοικθμζνθσ περιοχισ.
Κατόπιν των ανωτζρω ειςθγοφμαςτε :
Σθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 3.459,60 € για τθ μίςκωςθ ειδικοφ ιδιωτικοφ μθχανιματοσ, με
αρικμό κυκλοφορίασ Μ.Ε. 46500 ΙΧ (Λαςτιχοφόροσ εκςκαφζασ), ιδιοκτθςίασ Αποςτολόπουλου Ιωάννθ ,
για τον κακαριςμό και τθν απομάκρυνςθ μπαηϊν και βλάςτθςθσ από τθν κοίτθ τθσ Οκωμανικισ Γράνασ
που διζρχεται ςτα όρια τθσ Σ/Κ Κακοβάτου ςε μικοσ 1200,00 μ και ςτον οικιςμό Πανόραμα τθσ Σ/Κ
χοίνων ςε μικοσ 2000,00 μ του Διμου Ηαχάρωσ.
Θ ανωτζρω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ / Π.Ε. Θλείασ
οικονομικοφ ζτουσ 2019 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.03.072.5151.01.0006 και ζχει εκδοκεί για το ςκοπό
αυτό θ με Α/Α 3364 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ, τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμ/κοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ .

Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο
5 του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ (ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3722/τ. Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328094/2516/06-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Αυτοτελοφσ Δ/νςθσ Πολιτικισ
Προςταςίασ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ.
 Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραϊτθσ Νικόλαοσ
ψιφιςε λευκό και τα λοιπά δζκα μζλθ ψιφιςαν κετικά.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 3.459,60 € για τθ μίςκωςθ ειδικοφ ιδιωτικοφ
μθχανιματοσ, με αρικμό κυκλοφορίασ Μ.Ε. 46500 ΙΧ (Λαςτιχοφόροσ εκςκαφζασ), ιδιοκτθςίασ
Αποςτολόπουλου Ιωάννθ, για τον κακαριςμό και τθν απομάκρυνςθ μπαηϊν και βλάςτθςθσ από
τθν κοίτθ τθσ Οκωμανικισ Γράνασ που διζρχεται ςτα όρια τθσ Σ/Κ Κακοβάτου ςε μικοσ 1200,00 μ
και ςτον οικιςμό Πανόραμα τθσ Σ/Κ χοίνων ςε μικοσ 2000,00 μ του Διμου Ηαχάρωσ.
Θ ανωτζρω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ / Π.Ε.
Θλείασ οικονομικοφ ζτουσ 2019 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.03.072.5151.01.0006 και ζχει εκδοκεί
για το ςκοπό αυτό θ με Α/Α 3364 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ, τθσ
Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμ/κοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

