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Αυτοτελι Δ/νςθ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ
Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 2568/2019 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:354505/2758/28-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Αυτοτελοφσ Δ/νςθσ Πολιτικισ
Προςταςίασ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 2568/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 9.853,04 € με ΦΠΑ για
τθν μίςκωςθ ιδιωτικϊν χωματουργικϊν μθχανθμάτων για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν ςτθν Π.Ε. Αχαΐασ», 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. 42/2019 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

τθν Ι. Π. Μεςολογγίου, ςιμερα τθν 05θ Δεκεμβρίου 2019, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11:00 π.μ. ςτθν
αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ ζδρασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νιασ, ςτθν Ι.Π. Μεςολογγίου
(Κφπρου 1- Διοικθτιριο), ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 359121/3310/29-11-2019 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.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ-Πολονφφθ Αμαλία – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςκλικθκε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ, ο Γεϊργιοσ τακοφλιασ και θ Βαςιλικι Σςοφμα,
υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 328521/4534/06-112019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 2568/2019
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 49ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 9.853,04 € με ΦΠΑ για τθν μίςκωςθ ιδιωτικϊν
χωματουργικϊν μθχανθμάτων για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν ςτθν Π.Ε.
Αχαΐασ».

Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:354505/2758/28-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Αυτοτελοφσ Δ/νςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ
τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Λαμβάνοντασ 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/31-82019).
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 υπϋαρ. 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 υπϋαρ. 248595/2712/2019 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. 248595/27-122019 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-122016.
8. Σθν υπ αρικμ 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 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023.
9. τθν υπ αρικμ. 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 υπ’αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Προζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ»
11. Σθν υπϋαρ. 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 αρ.πρωτ. 265933/28-12-2018 απόφαςθ του αςκοφντα κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου ( ΑΔΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
12. Tθν υπϋ αρικμ. 281668/3810(ΦΕΚ 37222Βϋ/8-10-2019) απόφαςθ του κ. Περιφερειάρχθ περί μεταβίβαςθσ
αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ
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13. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) περί δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και
υπθρεςιϊν.
14. Σο άρκρο 224 του Ν. 4555/2018 περί αςτυνόμευςθσ και κακαριςμοφ ρεμάτων ςφμφωνα με το οποίο από
19-7-2018 ζγινε μεταφορά τθσ εν λόγω αρμοδιότθτασ από τουσ ορεινοφσ διμουσ ςτισ περιφζρειεσ
15. Σθ με αρ. πρωτ. 9354/18-12-2018 εγκφκλιο τθσ Γ.Γ.Π.Π. με κζμα « χεδιαςμόσ και δράςεισ Πολιτικισ
Προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων».
16. Σισ με αρ. πρωτ. 254125/830/4-10-2016 (ΑΔΑ: 7Ν0Ε7Λ6-Ρ4Ε) και 268319/1686/5-9-2018 (ΑΔΑ: 6Κ5Σ7Λ6ΘΟ3) προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
17. Σο Ν. 4249/ΦΕΚ73Αϋ/24-03-2014 περί αναδιοργάνωςθσ τθσ Γ.Γ.Π.Π.
18. Σθν απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Π.Δ.Ε. με αρικμό 132/22 – 5 – 2013, τθν με αρικμ.
78/2018 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. και τθν με αρικμ. 1562/2018 Απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. για τθν μίςκωςθ ιδιωτικϊν χωματουργικϊν μθχανθμάτων για τθν πρόλθψθ –
αντιμετϊπιςθ κινδφνων και διαχείριςθ ζκτακτων αναγκϊν.
19. 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.
20. Σθν απόφαςθ αρ.1299/ 7 - 4 – 2003 περί ζγκριςθσ Γενικοφ ςχεδίου Πολιτικισ Προςταςίασ << ΞΕΝΟΚΡΑΣΘ
>> ΦΕΚ 423/ τ β /10 – 4 - 2003 .
21. Σο υπ. αρ. 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 Δθμ/κισ Πολιτικισ/ Τπουργείου Οικονομικϊν με κζμα «Πλθρωμι Δαπανϊν Πολιτικισ
Προςταςίασ».(Α.Δ.Α.:7ΡΝΩΘ-ΨΟ2).
22. Σο αρ. πρωτ. 4511/185/09-01-2017 ζγγραφο τθσ Δνςθσ Οικονομικοφ Περιφ. Δυτ. Ελλάδασ.
23. Σο με αρ. πρωτ. 284345/1855/2018 Μνθμόνιο υνεργαςίασ.
24. Tα με αρ. πρωτ. 273418/5689/18-9-2019 και 323215/6759 ζγγραφα από τθν Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε.
Αχαίασ
25. Σο με αρ. πρωτ. 270765/2176/16-9-2019 ζγγραφο του κ. Αντιπεριφερειάρχθ Αχαίασ.
26. Σο με αρ. πρωτ. 5277/2-11-2019 ζκτακτο δελτίο επιδείνωςθσ καιροφ από τθν Γ.Γ.Π.Π.
27. Σθν με αρ. πρωτ. 323742/2477/4-11-2019 Ειςιγθςθ του Προιςτάμενου του Σμιματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ
Π.Ε. Αχαίασ
28. Σθ με αρ. πρωτ. 323771/2478 Εντολι Μίςκωςθσ ιδιωτικϊν μθχανθμάτων
29. Σθ με αρ. πρωτ. 323815/2480 φμβαςθ τθσ Π.Δ.Ε. με τον κ. Φιλιόπουλου Ακανάςιου του Κων/νου.
30. Σθ με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/348904/20403/26-11-2019 Βεβαίωςθ Υπαρξθσ Πίςτωςθσ
Σο γεγονόσ ότι με τθν ςυγκεκριμζνθ μίςκωςθ ιδιωτικϊν χωματουργικϊν μθχανθμάτων για τθν πρόλθψθ και
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν ςτθν Π.Ε. Αχαίασ τα οποία χρθςιμοποιικθκαν για τον κακαριςμό του ρζματοσ
«Μείλιχου» κακϊσ και του ρζματοσ «Καραββά» ςτο Διμο Πατρζων πραγματοποιικθκαν εργαςίεσ ιπιασ
διευκζτθςθσ και απομάκρυνςθσ τθσ πυκνισ βλάςτθςθσ και των πάςθσ φφςεωσ ςτερεϊν αποβλιτων (ξφλα,
πλαςτικά, χαρτόνια κλπ) από τθν κοίτθ του ρζματοσ με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ ροισ των υδάτων
προσ τθν κάλαςςα για τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και περιουςίασ από επικείμενα πλθμμυρικά
φαινόμενα εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ.
Κατόπιν των παραπάνω ειςηγοφμαςτε :
Σθν Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 9.853,04 € με Φ.Π.Α. από τον ΚΑΕ 9779.01.1234
προκειμζνου να πλθρωκοφν οι εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν μζςω μίςκωςθσ ιδιωτικϊν χωματουργικϊν
μθχανθμάτων ιδιοκτθςίασ του Φιλιόπουλου Ακανάςιου του Κων/νου από 5-11-2019 ωσ 14-11-2019 τα οποία
χρθςιμοποιικθκαν για τον κακαριςμό του ρζματοσ «Μείλιχου» κακϊσ και του ρζματοσ «Καραββά» ςτο Διμο
Πατρζων με εργαςίεσ ιπιασ διευκζτθςθσ και απομάκρυνςθσ τθσ πυκνισ βλάςτθςθσ και των πάςθσ φφςεωσ
ςτερεϊν αποβλιτων (ξφλα, πλαςτικά, χαρτόνια κλπ) από τθν κοίτθ του ρζματοσ με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ
ομαλισ ροισ των υδάτων προσ τθν κάλαςςα για τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και περιουςίασ από
επικείμενα πλθμμυρικά φαινόμενα εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ.
Θ ανωτζρω ςυνολικι δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019 και
ςυγκεκριμζνα τθν Π.Ε. Αχαίασ, και τον ειδικό φορζα 02.01.071 και τον ΚΑΕ 9779.01.1234 και ζχει εκδοκεί για
τον ςκοπό αυτό θ με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/348904/20403/26-11-2019 Βεβαίωςθ Υπαρξθσ Πίςτωςθσ.
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Η 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’/298-2017) 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 Ηλεκτρονικισ 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».
 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.

ΑΔΑ: 6Φ447Λ6-8ΛΔ
 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.: 354505/2758/28-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Αυτοτελοφσ Δ/νςθσ Πολιτικισ
Προςταςίασ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 9.853,04 € με Φ.Π.Α. από τον ΚΑΕ 9779.01.1234
προκειμζνου να πλθρωκοφν οι εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν μζςω μίςκωςθσ ιδιωτικϊν χωματουργικϊν
μθχανθμάτων ιδιοκτθςίασ του Φιλιόπουλου Ακανάςιου του Κων/νου από 5-11-2019 ωσ 14-11-2019 τα
οποία χρθςιμοποιικθκαν για τον κακαριςμό του ρζματοσ «Μείλιχου»

κακϊσ και του ρζματοσ

«Καραββά» ςτο Διμο Πατρζων με εργαςίεσ ιπιασ διευκζτθςθσ και απομάκρυνςθσ τθσ πυκνισ
βλάςτθςθσ και των πάςθσ φφςεωσ ςτερεϊν αποβλιτων (ξφλα, πλαςτικά, χαρτόνια κλπ) από τθν κοίτθ
του ρζματοσ με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ ροισ των υδάτων προσ τθν κάλαςςα για τθν
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και περιουςίασ από επικείμενα πλθμμυρικά φαινόμενα εντόσ
κατοικθμζνθσ περιοχισ.

Η ανωτζρω ςυνολικι δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ
2019 και ςυγκεκριμζνα τθν Π.Ε. Αχαίασ, και τον ειδικό φορζα 02.01.071 και τον ΚΑΕ 9779.01.1234 και
ζχει εκδοκεί για τον ςκοπό αυτό θ με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/348904/20403/26-11-2019 Βεβαίωςθ
Υπαρξθσ Πίςτωςθσ.
Λευκό ψιφιςε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραϊτθσ
Νικόλαοσ και τα λοιπά μζλθ κετικά.
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.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

