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ΑΔΑ: ΩΔ3Π7Λ6-6ΘΦ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 23 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ:44175/278
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 199/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:42342/638/18-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Αυτοτελοφσ Δ/νςθσ Πολιτικισ
Προςταςίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Ε. Ηλείασ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 199/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 2.430,40€ για τθ μίςκωςθ
ειδικοφ ιδιωτικοφ μθχανιματοσ ιδιοκτθςίασ του «Καράμπελα Βαςίλειου του Θεοδϊρου», για τον
κακαριςμό & τθν απομάκρυνςθ φερτϊν υλϊν, μπαηϊν & βλάςτθςθσ από τθν κοίτθ του ποταμοφ Ενιπζα
ςτθν Σ/Κ Χελιδονίου του Διμου Αρχ. Ολυμπίασ τθσ Π.Ε. Ηλείασ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΩΔ3Π7Λ6-6ΘΦ
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 – Ηλίηα 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. Απόφαςησ 199/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 22ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 2.430,40€ για τθ μίςκωςθ ειδικοφ ιδιωτικοφ μθχανιματοσ
ιδιοκτθςίασ του «Καράμπελα Βαςίλειου του Θεοδϊρου», για τον κακαριςμό & τθν απομάκρυνςθ
φερτϊν υλϊν, μπαηϊν & βλάςτθςθσ από τθν κοίτθ του ποταμοφ Ενιπζα ςτθν Σ/Κ Χελιδονίου του Διμου
Αρχ. Ολυμπίασ τθσ Π.Ε. Ηλείασ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 42342/638/18-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Αυτοτελοφσ Δ/νςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ
τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Ε. Ηλείασ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ
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 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. 248595/2712/2019 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 υπϋ αρικ. 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 υπϋ αρικ. 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 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 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023.
9. Σθν υπϋ αρικ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Προζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ»
10. Σθν υπϋ αρικ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Αναπλιρωςθσ
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
11.Σθν υπϋ αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 715/τ.
Τ.Ο.Δ.Δ./07/09/2020) Περί «Oριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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12.Σθν υπϋ αρικ. 186/22-12-20 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8) Απόφαςθ (20θ υνεδρίαςθ ) του Περιφερειακοφ
υμβουλίου, αναφορικά με τθν «Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, θ
ανωτζρω απόφαςθ βρζκθκε νόμιμθ με τθν αρικ. πρωτ. 2730/11-01-2021 απόφαςθ του αςκοφντα κακικοντα
υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου ( ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ).
13.Σο αρικ. πρωτ. 4511/185/09-01-2017, ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ και το υπϋ αρικ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/395010/22536/31-12-2019 αυτισ.
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 αρικ. 1299/ 7 - 4 – 2003 περί ζγκριςθσ Γενικοφ ςχεδίου Πολιτικισ Προςταςίασ << ΞΕΝΟΚΡΑΣΘ
>> ΦΕΚ 423/ τ β /10 – 4 - 2003 .
17.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).
18.Σο υπ. αρικμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΘ-ΔΣΘ) ζγγραφο Γενικοφ Λογιςτθρίου του
Κράτουσ.
19.Σισ διατάξεισ του άρκρου 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων,
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
20.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 γεγονόσ ότι τα μθχανιματα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ δεν επαρκοφν για τθν πρόλθψθ και
αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων αναγκϊν.
2. Σο υπϋ αρικ. πρωτ. 10/03-01-2021 Ζκτακτο Δελτίο Επιδείνωςθσ καιροφ από το Ε.. Κ.Ε. Κζντρο Επιχειριςεων
Πολιτικισ Προςταςίασ.
3. Σθν υπϋ αρικ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΠ/1039/11/04-01-2021 ειςθγθτικι Ζκκεςθ του Προϊςταμζνου του Σμιματοσ
Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Ε. Θλείασ, ιτοι: Ζχοντασ υπόψθ: α) Σθν υπϋ αρικ. πρωτ. 7767/30-10-2019 (ΑΔΑ:
ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ) Εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ
χεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ: «χεδιαςμόσ και δράςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ
κινδφνων από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων», β) Σθν 1θ Ζκδοςθ του Γενικοφ χεδίου Αντιμετϊπιςθσ
Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των υνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Πλθμμυρικϊν
Φαινομζνων με τθν κωδικι ονομαςία «ΔΑΡΔΑΝΟ», ςτα πλαίςια του Γενικοφ χεδίου Πολιτικισ Προςταςίασ με
τθ ςυνκθματικι λζξθ "Ξενοκράτθσ", με (ΑΔΑ:ΨΓΚΟ46ΜΣΛΒ-Φ04), & γ) Σο υπϋ αρικ. πρωτ. 10/03-01-2021
ζκτακτο δελτίο επιδείνωςθσ καιροφ, διενιργθςα αυτοψία. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, κρίνεται αναγκαίο
και ειςθγοφμαι τθν εντολι μίςκωςθσ μθχανθμάτων, για τον κακαριςμό, τθν απομάκρυνςθ φερτϊν υλϊν,
μπαηϊν, τθσ βλάςτθςθσ από τθν κοίτθ των υδατορεμάτων: α) ςτθν Σ/Κ Επιταλίου Διμου Πφργου, β) Επί τθσ Ε.Ο.
Πφργου Αρχ. Ολυμπίασ ςτθν περιοχι Κολιραίικεσ Παράγκεσ Διμου Πφργου & γ) τθν Σ/Κ Αγ. Ιωάννθ Διμου
Πφργου. Οι παραπάνω επεμβάςεισ κρίνονται ιδιαίτερα επείγουςεσ, διότι με τθν ραγδαία βροχόπτωςθ
πλθμμφριςαν τα πρϊτα όμορα ςπίτια με τθν τάφρο που διζρχεται από τθν εκνικι οδό Πφργου Κυπαριςςίασ. Με
ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ ροισ των υδάτων προσ τισ εκβολζσ, για τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ
ηωισ, τθσ περιουςίασ των πολιτϊν και του περιβάλλοντοσ από πλθμμυρικά φαινόμενα εντόσ και πλθςίον
κατοικθμζνων περιοχϊν.
4. Κατόπιν των ανωτζρω και -λόγω του κατεπείγοντοσ – από τον Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Θλείασ κ. Βαςίλειο
Γιαννόπουλο επιλζχκθκε – ο κ. Καράμπελασ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου, κάτοχοσ του Μ.Ε. 110728 ΙΧ
(Ερπυςτριοφόροσ 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.
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5. Σο γεγονόσ ότι τα μθχανιματα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ δεν επαρκοφν για τθν πρόλθψθ και
αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων αναγκϊν.
6. Σθν υπϋ αρικ. 05 με αρικ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΠ/10921/149/15-01-2021 & ΑΔΑ: Ψ4ΘΕ7Λ6-ΓΛΝ, εντολι μίςκωςθσ
ειδικοφ ιδιωτικοφ μθχανιματοσ.
7. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ 24497/1867/27-01-2021 Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ, τθσ Δ/νςθσ
Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ.
8. Σο γεγονόσ ότι με τθν παροφςα μίςκωςθ του ειδικοφ ιδιωτικοφ μθχανιματοσ υπϋ αρικμ. μθχανιματοσ Μ.Ε.
110728 ΙΧ (Ερπυςτριοφόροσ εκςκαφζασ), ιδιοκτθςίασ Καράμπελα Βαςίλειου του Θεοδϊρου , ζγινε ο κακαριςμόσ
& θ απομάκρυνςθ φερτϊν υλϊν, μπαηϊν & βλάςτθςθσ από τθν κοίτθ του ποταμοφ Ενιπζα ςτθν Σ/Κ Χελιδονίου
του Διμου Αρχ. Ολυμπίασ. Θ παραπάνω επζμβαςθ ιταν ιδιαίτερα επείγουςα, διότι με τθν ραγδαία βροχόπτωςθ
πλθμμφριςαν παρόχκιεσ ιδιοκτθςίεσ και ζγινε θ αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ ροισ των υδάτων προσ τισ εκβολζσ,
για τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, τθσ περιουςίασ των πολιτϊν και του περιβάλλοντοσ από πλθμμυρικά
φαινόμενα εντόσ και πλθςίον κατοικθμζνων περιοχϊν.
Κατόπιν των ανωτζρω ειςθγοφμαςτε :
Σθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ και πλθρωμισ για τθ μίςκωςθ του ειδικοφ ιδιωτικοφ μθχανιματοσ υπϋ
αρικμ. μθχανιματοσ Μ.Ε. 110728 ΙΧ (Ερπυςτριοφόροσ εκςκαφζασ), ιδιοκτθςίασ Καράμπελα Βαςίλειου του
Θεοδϊρου , ζγινε ο κακαριςμόσ & θ απομάκρυνςθ φερτϊν υλϊν, μπαηϊν & βλάςτθςθσ από τθν κοίτθ του
ποταμοφ Ενιπζα ςτθν Σ/Κ Χελιδονίου του Διμου Αρχ. Ολυμπίασ. Θ παραπάνω επζμβαςθ ιταν ιδιαίτερα
επείγουςα, διότι με τθν ραγδαία βροχόπτωςθ πλθμμφριςαν παρόχκιεσ ιδιοκτθςίεσ και ζγινε θ αποκατάςταςθ τθσ
ομαλισ ροισ των υδάτων προσ τισ εκβολζσ, για τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, τθσ περιουςίασ των πολιτϊν
και του περιβάλλοντοσ από πλθμμυρικά φαινόμενα εντόσ και πλθςίον κατοικθμζνων περιοχϊν, ςυνολικοφ
ποςοφ 2.430,40 € με το Φ.Π.Α. ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ του ΚΑΕ
02.03.071.9779.01.0002 οικονομικοφ ζτουσ 2021 και ζχει εκδοκεί για το ςκοπό αυτό θ με Α/Α 997 απόφαςθ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ, τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ.

Η 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’/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.
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 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.
 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.:42342/638/18-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Αυτοτελοφσ Δ/νςθσ Πολιτικισ
Προςταςίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Ε. Ηλείασ.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 2.430,40€ για τθ μίςκωςθ ειδικοφ ιδιωτικοφ
μθχανιματοσ υπϋ αρικμ. Μ.Ε. 110728 ΙΧ (Ερπυςτριοφόροσ εκςκαφζασ), ιδιοκτθςίασ του «Καράμπελα
Βαςίλειου του Θεοδϊρου», για τον κακαριςμό και τθν απομάκρυνςθ φερτϊν υλϊν, μπαηϊν και
βλάςτθςθσ από τθν κοίτθ του ποταμοφ Ενιπζα ςτθν Σ/Κ Χελιδονίου του Διμου Αρχ. Ολυμπίασ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ ροισ των υδάτων προσ τισ εκβολζσ, για τθν προςταςία
τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, τθσ περιουςίασ των πολιτϊν και του περιβάλλοντοσ από πλθμμυρικά φαινόμενα
εντόσ και πλθςίον κατοικθμζνων περιοχϊν.

Η ωσ άνω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό εξόδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ και τον
ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.0002 οικονομικοφ ζτουσ 2021 και ζχει εκδοκεί για το ςκοπό αυτό θ με Α/Α 997
απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε..

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ και
Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ ψιφιςαν αρνθτικά.
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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.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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