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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 23 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ:44892/282

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 187/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:44667/886/18-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 187/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ προζνταξθσ νζων ζργων ςτο Ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα ζτουσ
2021 Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, χρθματοδοτοφμενο από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ
(Κ.Α.Π.): 1)Οριοκζτθςθ και ανάπλαςθ ρζματοσ Καινουργίου, προχπολογιςμοφ 52.000,00€ 2)
Επικαιροποίθςθ μελετϊν αρδευτικϊν ζργων, προχπολογιςμοφ 120.000,00€ 3) Επιςκευι κτιρίου
Διοικθτθρίου, προχπολογιςμοφ 330.000,00€», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: Ω01Τ7Λ6-ΤΚΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 09/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 22α Φεβρουαρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 45026/284/18-02-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - 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. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Θλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 187/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 10ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο:
«Ζγκριςθ προζνταξθσ νζων ζργων ςτο Ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα ζτουσ 2021 Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, χρθματοδοτοφμενο από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α.Π.): 1)Οριοκζτθςθ
και ανάπλαςθ ρζματοσ Καινουργίου, προχπολογιςμοφ 52.000,00€ 2) Επικαιροποίθςθ μελετϊν
αρδευτικϊν

ζργων,

προχπολογιςμοφ

120.000,00€

3)

Επιςκευι

κτιρίου

Διοικθτθρίου,

προχπολογιςμοφ 330.000,00€».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:44667/886/18-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ
1. τισ διατάξεισ του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α’/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».
2. Θ υπ’αρίκμ. 248595/27-12-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-12-2016)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σθν υπ’ αρίκμ: 332693/4863/31-01-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΩ47Λ6-7ΛΚ) απόφαςθ Περιφερειάρχθ περί τοποκζτθςθσ
Προϊςταμζνων Δ/νςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κακϊσ και τθν υπ’ αρίκμ: 13665/200/12-01-2018
(ΑΔΑ:6ΕΣΕ7Λ6-ΤΘ8) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Μετακίνθςθ Προϊςταμζνων Διευκφνςεων
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
4. Σο άρκρο 40 του Ν. 4735/2020, με τον οποίο μεταβιβάηονται ςτθν Οικονομικι Επιτροπι οι αρμοδιότθτεσ για
ζνταξθ νζων ζργων, αποδοχι χρθματοδοτιςεων, κλπ
5. τθν υπ. αρικμ. 1346/15-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ61Δ7Λ6-4ΤΕ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα : «Ζγκριςθ: α) 2θσ Σροποποίθςθσ Ετιςιου Επενδυτικοφ Προγράμματοσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020 χρθματοδοτοφμενο από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α.Π.) και
χρθματοδότθςθ ζργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και β) Πλθρωμισ Ζργων/Μελετϊν τθσ
2θσ Σροποποίθςθσ του Ετιςιου Επενδυτικοφ Προγράμματοσ 2020 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ που
χρθματοδοτείται από τουσ Κ.Α.Π. και χρθματοδότθςθ ζργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
για το χρονικό διάςτθμα από 01/01/2021 και μζχρι τθν ζγκριςθ του Ετιςιου Επενδυτικοφ Προγράμματοσ 2021
με τθ διαδικαςία των προκαταβολϊν»»
6. τθν υπ. αρικμ. 10/2021/18-02-2021 απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ για τθν προζνταξθ ζργων ςυνολικοφ προχπ/ςμοφ 502.000,00 €, ςτο Ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα
2021
Ειςθγοφμαςτε :
Σθν προζνταξθ των παρακάτω ζργων ςυνολικοφ προχπ/ςμοφ 502.000,00 €, ςτο Ετιςιο Επενδυτικό
Πρόγραμμα 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ τθσ ΠΕ Αιτ/νίασ , με ιςόποςθ ανάλωςθ του ταμειακοφ
αποκεματικοφ του Επενδυτικοφ προγράμματοσ 2021 τθσ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ:
α/α ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΡΓΟΤ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ (€)
1

Οριοκζτθςθ και ανάπλαςθ ρζματοσ Καινουργίου

52.000,00

2

Επικαιροποίθςθ μελετϊν αρδευτικϊν ζργων

120.000,00

3

Επιςκευι κτιρίου Διοικθτθρίου

330.000,00
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Αιτιολόγθςθ Αναγκαιότθτασ :
Οριοκζτθςθ και ανάπλαςθ ρζματοσ Καινουργίου
Σο ρζμα του Καινουργίου διαςχίηει τον οικιςμό ςτθν περιοχι του παλιοφ δθμοτικοφ καταςτιματοσ, όπου είναι
ςκεπαςμζνο, και κατόπιν με ανοικτι διατομι καταλιγει ςτθν λίμνθ Σριχωνίδα. Σo προτεινόμενο ζργο αφορά τθ
ςφνδεςθ του υδάτινου ςτοιχείου τθσ λίμνθσ Σριχωνίδασ με τθν οικιςτικι ενότθτα του Καινουργίου και τθν
βελτίωςθ τθσ επιςκεψιμότθτάσ τθσ μζςω των απαλλοτριωμζνων ηωνϊν παρά το ρζμα και κα ςυνοδεφονται από
αρχιτεκτονικζσ παρεμβάςεισ ανάπλαςθσ τθσ παρόχκιασ ηϊνθσ..
Για τθν υλοποίθςι του είναι απαραίτθτθ θ οριοκζτθςθ του ρζματοσ. Δεν ζχει παρουςιάςει ςοβαρά προβλιματα
πλθμμυρϊν κακότι ζχει διευκετθκεί ςτο παρελκόν με διατομι μεγάλου πλάτουσ. Παρόλα αυτά κα πρζπει να
γίνει υδραυλικόσ ζλεγχοσ, κακοριςμόσ των γραμμϊν πλθμμφρασ και οριοκζτθςθ.
Σο εκτιμϊμενο κόςτοσ των μελετϊν είναι 52.000,00€.
Επικαιροποίθςθ μελετϊν αρδευτικϊν ζργων
Κατά το παρελκόν για περιοχζσ τθσ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ που παρουςιάηουν ενδιαφζρον όςον αφορά τθν
αγροτικι ανάπτυξθ, ζχουν εκπονθκεί μελζτεσ για τθν καταςκευι νζων ι επζκταςθ υφιςτάμενων αρδευτικϊν
δικτφων από διάφορεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.
Αρκετά από αυτά τα ζργα, παρά το γεγονόσ ότι υπιρχε πλιρθσ ωριμότθτα (οριςτικζσ μελζτεσ, αποφάςεισ
ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων κλπ) δεν εντάχκθκαν ςε χρθματοδοτικά προγράμματα και οι μελζτεσ
παραμζνουν αναξιοποίθτεσ. Λόγω, δε, παρζλευςθσ μεγάλου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν εκπόνθςθ και
ζγκριςθ των μελετϊν αφενόσ μεν οι Περιβαλλοντικοί όροι ζχουν λιξει, αφετζρου πρζπει να γίνει
επικαιροποίθςθ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν και τιμολογίων για τισ εργαςίεσ που απαιτοφνται.
Θ υπθρεςία μασ για κάποιεσ μελζτεσ που βρικε ςτο αρχείο (πλιρεισ για αυτζσ που εκπονικθκαν από τθν
Νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ, αποςπαςματικά για αυτζσ που εκπονικθκαν από άλλεσ Τπθρεςίεσ) προχϊρθςε ςε
ζναν καταρχιν επαναπροςδιοριςμό του κόςτουσ των ζργων με ςθμερινζσ τιμζσ.
Πρόκειται για τισ παρακάτω μελζτεσ:
 ΑΡΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΛΑΙΣΑ ΔΘΜΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ζκταςθ δικτφων 7.300 ςτρ Ζχει
εκπονθκεί από τθν ΔΔΕ. Τπάρχει οριςτικι μελζτθ. Χρειάηεται επικαιροποιθςθ τιμϊν μελζτθσ και
επικαιροποίθςθ Περιβαλλοντικϊν Όρων.
 Αρδευτικό Ζργο Ηϊνθσ 11Α Κάτω Αχελϊου Ζκταςθ δικτφων 15.100ςτρ.. Ζχει εκπονθκεί από το Τπουργείο
Γεωργίασ. Τπάρχει οριςτικι μελζτθ θ οποία χρειάηεται επικαιροποιθςθ τιμϊν. Οι Περιβαλλοντικοί όροι
χρειάηονται ανακεϊρθςθ.
 Αρδευτικό ζργο Κοινότθτασ Ματςουκίου Αιτωλοακαρνανίασ Ζκταςθ δικτφων 2.600 ςτρ. Ζχει εκπονθκεί
από τθν Νομ. Αυτοδιοίκθςθ Αιτ/νίασ Τπάρχει οριςτικι μελζτθ θ οποία χρειάηεται επικαιροποιθςθ τιμϊν.
Πρζπει να εκδοκοφν Περιβαλλοντικοί όροι.
Για να είναι όμωσ ϊριμεσ οι μελζτεσ και τα ζργα να μποροφν να ενταχκοφν ςε κάποιο χρθματοδοτικό
πρόγραμμα, κα πρζπει να προχωριςουμε ςε επικαιροποίθςθ των μελετϊν.
Σο εκτιμϊμενο κόςτοσ επικαιροποίθςθσ των ανωτζρω μελετϊν είναι 120.000,00€.
Επιςκευι κτιρίου Διοικθτθρίου
Με το ζργο αυτό προβλζπεται να ανακαινιςκεί το κτίριο Διοικθτθρίου που αποτελεί ζδρα των υπθρεςιϊν τθσ
Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτ/νιασ και υφίςταται ςε οικόπεδο που βρίςκεται ςτον Διμο Ι.Π Μεςολογγίου. Με τισ
νζεσ εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν γίνεται μια πολφ καλι ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν, όπωσ
επίςθσ και διαμόρφωςθ ενόσ καλφτερου αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ ςτισ εξωτερικζσ όψεισ.
Οι εργαςίεσ που προβλζπονται είναι: Οι παλαιζσ υδρορροζσ αποξθλϊνονται και γίνεται αντικατάςταςι τουσ
με νζεσ. Κακαιρζςεισ και αποξθλϊςεισ ςτθν ςτζγθ, ανακαταςκευι του ξφλινου φζροντοσ οργανιςμοφ,
ςτεγάνωςθ ςτο ςφνολο τθσ ςτζγθσ και αντικατάςταςθ κεραμιδιϊν όπου χρειάηεται. Οι τοιχοποιίεσ, οι δοκοί και
τα υποςτυλϊματα, οι μεταλλικζσ κφρεσ και οι οροφζσ κα βαφοφν.
Πρόκειται για ζργο που πρζπει άμεςα να εκτελεςτεί, διότι θ μακροχρόνια ζλλειψθ ςυντιρθςθσ ζχει
προκαλζςει φκορζσ ςτο κτίριο οι οποίεσ επιδεινϊνονται με τθν πάροδο του χρόνου.
Σο εκτιμϊμενο κόςτοσ των ανωτζρω εργαςιϊν είναι 330.000,00€.
Θ πιο πάνω χρθματοδότθςθ ποςοφ 502.000,00€ κα βαρφνει το επενδυτικό πρόγραμμα ΚΑΠ 2021 τθσ
Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ με ιςόποςθ ανάλωςθ του ταμειακοφ αποκεματικοφ του
Επενδυτικοφ προγράμματοσ 2021 τθσ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ.
Μετά τθν ζγκριςθ τθσ παραπάνω πρόταςθσ μασ από τθν Οικονομικι Επιτροπι, θ Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ κα ςυμπεριλάβει τα ωσ άνω ζργα ςτο ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα τθσ Περιφζρειασ
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Δυτικισ Ελλάδασ (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ) ζτουσ 2021, με ιςόποςθ μείωςθ του ταμειακοφ υπολοίπου τθσ ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίασ.

Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί 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. 248595/2712/2016 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 44667/886/18-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν προζνταξθ των κάτωκι νζων ζργων ςτο Ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2021 τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ τθσ ΠΕ Αιτ/νίασ, χρθματοδοτοφμενο από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ
Πόρουσ (Κ.Α.Π.), ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 502.000,00€, με ιςόποςθ ανάλωςθ του ταμειακοφ
αποκεματικοφ του Επενδυτικοφ προγράμματοσ 2021 τθσ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ:

α/α ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ (€)

1

Οριοκζτθςθ και ανάπλαςθ ρζματοσ Καινουργίου

52.000,00

2

Επικαιροποίθςθ μελετϊν αρδευτικϊν ζργων

120.000,00

3

Επιςκευι κτιρίου Διοικθτθρίου

330.000,00

Αιτιολόγθςθ Αναγκαιότθτασ :
Οριοκζτθςθ και ανάπλαςθ ρζματοσ Καινουργίου
Σο ρζμα του Καινουργίου διαςχίηει τον οικιςμό ςτθν περιοχι του παλιοφ δθμοτικοφ καταςτιματοσ,
όπου είναι ςκεπαςμζνο, και κατόπιν με ανοικτι διατομι καταλιγει ςτθν λίμνθ Σριχωνίδα. Σo
προτεινόμενο ζργο αφορά τθ ςφνδεςθ του υδάτινου ςτοιχείου τθσ λίμνθσ Σριχωνίδασ με τθν οικιςτικι
ενότθτα του Καινουργίου και τθν βελτίωςθ τθσ επιςκεψιμότθτάσ τθσ μζςω των απαλλοτριωμζνων
ηωνϊν παρά το ρζμα και κα ςυνοδεφονται από αρχιτεκτονικζσ παρεμβάςεισ ανάπλαςθσ τθσ
παρόχκιασ ηϊνθσ..
Για τθν υλοποίθςι του είναι απαραίτθτθ θ οριοκζτθςθ του ρζματοσ. Δεν ζχει παρουςιάςει ςοβαρά
προβλιματα πλθμμυρϊν κακότι ζχει διευκετθκεί ςτο παρελκόν με διατομι μεγάλου πλάτουσ.
Παρόλα αυτά κα πρζπει να γίνει υδραυλικόσ ζλεγχοσ, κακοριςμόσ των γραμμϊν πλθμμφρασ και
οριοκζτθςθ.
Σο εκτιμϊμενο κόςτοσ των μελετϊν είναι 52.000,00€.
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Επικαιροποίθςθ μελετϊν αρδευτικϊν ζργων
Κατά το παρελκόν για περιοχζσ τθσ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ που παρουςιάηουν ενδιαφζρον όςον
αφορά τθν αγροτικι ανάπτυξθ, ζχουν εκπονθκεί μελζτεσ για τθν καταςκευι νζων ι επζκταςθ
υφιςτάμενων αρδευτικϊν δικτφων από διάφορεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.
Αρκετά από αυτά τα ζργα, παρά το γεγονόσ ότι υπιρχε πλιρθσ ωριμότθτα (οριςτικζσ μελζτεσ,
αποφάςεισ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων κλπ) δεν εντάχκθκαν ςε χρθματοδοτικά προγράμματα
και οι μελζτεσ παραμζνουν αναξιοποίθτεσ. Λόγω, δε, παρζλευςθσ μεγάλου χρονικοφ διαςτιματοσ
από τθν εκπόνθςθ και ζγκριςθ των μελετϊν αφενόσ μεν οι Περιβαλλοντικοί όροι ζχουν λιξει,
αφετζρου πρζπει να γίνει επικαιροποίθςθ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν και τιμολογίων για τισ εργαςίεσ
που απαιτοφνται.
Θ υπθρεςία μασ για κάποιεσ μελζτεσ που βρικε ςτο αρχείο (πλιρεισ για αυτζσ που εκπονικθκαν από
τθν Νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ, αποςπαςματικά για αυτζσ που εκπονικθκαν από άλλεσ Τπθρεςίεσ)
προχϊρθςε ςε ζναν καταρχιν επαναπροςδιοριςμό του κόςτουσ των ζργων με ςθμερινζσ τιμζσ.
Πρόκειται για τισ παρακάτω μελζτεσ:


ΑΡΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΛΑΙΣΑ ΔΘΜΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ζκταςθ δικτφων 7.300 ςτρ Ζχει
εκπονθκεί από τθν ΔΔΕ. Τπάρχει οριςτικι μελζτθ. Χρειάηεται επικαιροποιθςθ τιμϊν μελζτθσ και
επικαιροποίθςθ Περιβαλλοντικϊν Όρων.



Αρδευτικό Ζργο Ηϊνθσ 11Α Κάτω Αχελϊου Ζκταςθ δικτφων 15.100ςτρ.. Ζχει εκπονθκεί από το
Τπουργείο Γεωργίασ. Τπάρχει οριςτικι μελζτθ θ οποία χρειάηεται επικαιροποιθςθ τιμϊν.

Οι

Περιβαλλοντικοί όροι χρειάηονται ανακεϊρθςθ.


Αρδευτικό ζργο Κοινότθτασ Ματςουκίου Αιτωλοακαρνανίασ Ζκταςθ δικτφων 2.600 ςτρ. Ζχει
εκπονθκεί από τθν Νομ. Αυτοδιοίκθςθ Αιτ/νίασ Τπάρχει οριςτικι μελζτθ θ οποία χρειάηεται
επικαιροποιθςθ τιμϊν. Πρζπει να εκδοκοφν Περιβαλλοντικοί όροι.
Για να είναι όμωσ ϊριμεσ οι μελζτεσ και τα ζργα να μποροφν να ενταχκοφν ςε κάποιο χρθματοδοτικό
πρόγραμμα, κα πρζπει να προχωριςουμε ςε επικαιροποίθςθ των μελετϊν.
Σο εκτιμϊμενο κόςτοσ επικαιροποίθςθσ των ανωτζρω μελετϊν είναι 120.000,00€.

Επιςκευι κτιρίου Διοικθτθρίου
Με το ζργο αυτό προβλζπεται να ανακαινιςκεί το κτίριο Διοικθτθρίου που αποτελεί ζδρα των
υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτ/νιασ και υφίςταται ςε οικόπεδο που βρίςκεται ςτον Διμο
Ι.Π Μεςολογγίου. Με τισ νζεσ εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν γίνεται μια πολφ καλι ςυντιρθςθ
και αποκατάςταςθ βλαβϊν, όπωσ επίςθσ και διαμόρφωςθ ενόσ καλφτερου αιςκθτικοφ
αποτελζςματοσ ςτισ εξωτερικζσ όψεισ.
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Οι εργαςίεσ που προβλζπονται είναι: Οι παλαιζσ υδρορροζσ αποξθλϊνονται και γίνεται
αντικατάςταςι τουσ με νζεσ. Κακαιρζςεισ και αποξθλϊςεισ ςτθν ςτζγθ, ανακαταςκευι του ξφλινου
φζροντοσ οργανιςμοφ, ςτεγάνωςθ ςτο ςφνολο τθσ ςτζγθσ και αντικατάςταςθ κεραμιδιϊν όπου
χρειάηεται. Οι τοιχοποιίεσ, οι δοκοί και τα υποςτυλϊματα, οι μεταλλικζσ κφρεσ και οι οροφζσ κα
βαφοφν.
Πρόκειται για ζργο που πρζπει άμεςα να εκτελεςτεί, διότι θ μακροχρόνια ζλλειψθ ςυντιρθςθσ ζχει
προκαλζςει φκορζσ ςτο κτίριο οι οποίεσ επιδεινϊνονται με τθν πάροδο του χρόνου.
Σο εκτιμϊμενο κόςτοσ των ανωτζρω εργαςιϊν είναι 330.000,00€.

Θ πιο πάνω χρθματοδότθςθ ποςοφ 502.000,00 € κα βαρφνει το επενδυτικό πρόγραμμα ΚΑΠ 2021
τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ με ιςόποςθ ανάλωςθ του ταμειακοφ αποκεματικοφ
του Επενδυτικοφ προγράμματοσ 2021 τθσ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα
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