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ΑΔΑ: ΨΦΝΩ7Λ6-51Κ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 08 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 148265/922
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 659/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 148043/2609/02-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 659/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ προζνταξθσ ςτο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ΚΑΠ /Π.Ε. Ηλείασ ζτουσ 2021 τριϊν τεχνικϊν μελετϊν με τίτλουσ: Α) «Μελζτθ καταςκευισ
νζασ γζφυρασ ςτον Πθνειό ποταμό ςτθν Επαρχιακι οδό Αμαλιάδα –Ρουπάκι-Αγία Μαφρα –Ανδραβίδα
Π.Ε Ηλείασ, με προχπολογιςμό 127.472,00€ με Φ.Π.Α. Β) «Μελζτθ καταςκευισ ιςόπεδων κόμβων ςε
διαςταυρϊςεισ Επαρχιακϊν οδϊν για τθν βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ του οδικοφ δικτφου Π.Ε
Ηλείασ», με προχπολογιςμό 37.076,00€ με Φ.Π.Α. Γ) «Σοπογραφικι αποτφπωςθ τεςςάρων
αγροτεμαχίων αναδαςμοφ, ομόρων του αεροδρομίου Επιταλίου με ςκοπό τθν επζκταςθ και
αναβάκμιςι του», με προχπολογιςμό 8.060,00€ με Φ.Π.Α.», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 31/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 7θ Ιουνίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 150674/946/03-06-2021 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.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - 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. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

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 659/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 9ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
προζνταξθσ ςτο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ΚΑΠ /Π.Ε. Ηλείασ ζτουσ 2021
τριϊν τεχνικϊν μελετϊν με τίτλουσ: Α) «Μελζτθ καταςκευισ νζασ γζφυρασ ςτον Πθνειό ποταμό ςτθν
Επαρχιακι οδό Αμαλιάδα –Ρουπάκι-Αγία Μαφρα –Ανδραβίδα Π.Ε Ηλείασ, με προχπολογιςμό
127.472,00€ με Φ.Π.Α. Β) «Μελζτθ καταςκευισ ιςόπεδων κόμβων ςε διαςταυρϊςεισ Επαρχιακϊν οδϊν
για τθν βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ του οδικοφ δικτφου Π.Ε Ηλείασ», με προχπολογιςμό
37.076,00€ με Φ.Π.Α. Γ) «Σοπογραφικι αποτφπωςθ τεςςάρων αγροτεμαχίων αναδαςμοφ, ομόρων του
αεροδρομίου Επιταλίου με ςκοπό τθν επζκταςθ και αναβάκμιςι του», με προχπολογιςμό 8.060,00€
με Φ.Π.Α.».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 148043/2609/02-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».
2. Tισ διατάξεισ του άρκρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο Περιφερειάρχθσ μπορεί να μεταβιβάηει
τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων του ςε μζλθ του Π..
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Αϋ/27-12-2010) «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε με τθ με αρικ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Βϋ/30-12-2016) απόφαςθ Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελ/νιςου, Δυτ. Ελλάδασ & Λονίου.
4. Σθν απόφαςθ με αρικ. 142/01-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ787Λ6-ΗΚΒ) του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, διατυπωκείςα ςτο υπϋ αρικ. 10/2019 πρακτικό αυτοφ, περί εκλογισ προεδρείου του Π.. Δυτ.
Ελλάδασ για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 165 παρ. 1.2 και 3 του Ν. 3852/2010).
5. Σθν απόφαςθ με αρικ. 143/01-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΣΛΤ7Λ6-Κ3Τ) του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, διατυπωκείςα ςτο υπϋ αρικ. 10/2019 πρακτικό αυτοφ, περί εκλογισ τακτικϊν και
αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ
7/11/2021 (άρκρο 175 παρ. 1.2 και 3 του Ν. 3852/2010).
6. Tθν με αρικ. πρωτ. ΟΛΚ. 258207/3469/3-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΧ7Κ7Λ6-7ΣΓ/ΦΕΚ 706/τ.Τ.Ο.Δ.Δ/9.9.2019) απόφαςθ
Περιφερειάρχθ περί οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν.
7. Σθν με αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.9.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ περί οριςμοφ Προζδρου και μελϊν
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτ. Ελλάδασ.
8. Σθν με αρικ. 267572/3617/12-9-2019 (ΑΔΑ:Ω9ΣΚ7Λ6-ΚΒΩ) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτ. Ελλάδασ, που
δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ3667/τ.Βϋ/3-10-2019, περί αναπλιρωςθσ αυτοφ.
9. Σθν με αρικ. 281668/3810/26-9-2019(ΑΔΑ:ΩΣ9Δ7Λ6-Φ9Λ) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτ. Ελλάδα,σ που
δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ3722/τ. Βϋ/8-10-2019, περί μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
10.Σθν με αρικ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΚΘΜ) απόφαςθ Περιφερειάρχθ περί οριςμοφ και
τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων Γενικϊν Δ/νςεων.
11.Σθν με αρικ. 332693/4863/31.1.2017 απόφαςθ Περιφερειάρχθ περί οριςμοφ και τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων
Δ/νςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
12.Σθν με αρικ.πρωτ.ΟΛΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-Θ5) απόφαςθ Αντιπεριφερειάρχθ
Περιφερειακοφ υντονιςμοφ & Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. περί τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων Σμθμάτων τθσ Π.Δ.Ε.
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13.Σθν με αρικ.127630/2008/25-4-2018 απόφαςθ Αντιπεριφερειάρχθ Περιφερειακοφ υντονιςμοφ και Διοίκθςθσ
Θλείασ περί μετακίνθςθσ Προϊςταμζνων Σμθμάτων τθσ Δ.Σ.Ε.Π.Ε Θλείασ.
14.Σθν Απόφαςθ 383/06-04-2021 (ΑΔΑ: 69ΤΤ7Λ6-Ν1Χ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ με τθν
οποία ζγινε θ ζγκριςθ του ετιςιου επενδυτικοφ προγράμματοσ ζτουσ 2021 τθσ ΠΔΕ/ ΠΕ Θλείασ
χρθματοδοτοφμενου από ΚΑΠ, Προγράμματα Δ.Ε και ταμειακά υπόλοιπα» ςφμφωνα με τθν οποία το υφιςτάμενο
ταμειακό υπόλοιπο (αποκεματικό) τθσ ΠΕ Θλείασ ανζρχεται ςε ποςό των 1.033.036,69€.
15.Σθν 34/2021 απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ με τθν οποία διατφπωςε τθ ςφμφωνθ γνϊμθ για τθν
ζνταξθ των αναφερόμενων τριϊν μελετϊν ςτο Ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2021 τθσ Π.Ε Θλείασ/ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Προτείνουμε
Σθν προζνταξθ ςτο Επενδυτικό πρόγραμμα ζτουσ 2021 των Κ.Α.Π με ιςόποςθ ανάλωςθ του ταμειακοφ
αποκεματικοφ του Επενδυτικοφ προγράμματοσ τθσ Π.Ε Θλείασ /Περ/ρειασ Δ.Ε τριϊν (3) τεχνικϊν μελετϊν με
τίτλουσ:
Α) «Μελζτθ καταςκευισ νζασ γζφυρασ ςτον Πθνειό ποταμό ςτθν Επαρχιακι οδό Αμαλιάδα –Ρουπάκι-Αγία
Μαφρα –Ανδραβίδα Π.Ε Θλείασ, με προχπολογιςμό 127.472,00€
Β)«Μελζτθ καταςκευισ ιςόπεδων κόμβων ςε διαςταυρϊςεισ Επαρχιακϊν οδϊν για τθν βελτίωςθ τθσ οδικισ
αςφάλειασ του οδικοφ δικτφου Π.Ε Θλείασ» με προχπ/ςμό 37.076,00€ και
Γ)«Σοπογραφικι αποτφπωςθ τεςςάρων αγροτεμαχίων αναδαςμοφ, ομόρων του αεροδρομίου Επιταλίου με
ςκοπό τθν επζκταςθ και αναβάκμιςι του», με προχπολογιςμό 8.060,00€
Αιτιολόγθςθ Αναγκαιότθτασ
Α)«Μελζτθ καταςκευισ νζασ γζφυρασ ςτον Πθνειό ποταμό ςτθν Επαρχιακι οδό Αμαλιάδα –Ρουπάκι-Αγία Μαφρα
–Ανδραβίδα Π.Ε Θλείασ, με προχπολογιςμό 127.472,00€
Ο Επαρχιακόσ δρόμοσ (αρικ. 28) Αμαλιάδα –Ρουπάκι –Ανδραβίδα δια Αγίασ Μαφρασ και ταφιδοκάμπου μετά
τθν Σ.Κ Αγίασ Μαφρασ διζρχεται πάνω από τον Πθνειό ποταμό με ςτενι μεταλλικι γζφυρα τφπου Μπζλλευ
(ςτρατιωτικι). Θ γζφυρα αυτι ζχει καταςκευαςτεί ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970 και εξυπθρετοφςε τισ
ανάγκεσ τθσ εποχισ όςον αφορά τθν κυκλοφορία και τα φορτία τθσ εποχισ.
Ο αναφερόμενοσ δρόμοσ ζχει πολφ μεγάλθ κυκλοφορία κυρίωσ από βαριά αγροτικά μθχανιματα ςε μια περιοχι
που διακζτει επίςθσ πολλά εργοςτάςια ςυςκευαςίασ και μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων. Θ κυκλοφορία
οχθμάτων ζχει επίςθσ αυξθκεί μετά τθν πρόςφατθ αςφαλτόςτρωςθ του δρόμου από ταφιδόκαμπο μζχρι Αγία
Μαφρα και Σραγανό. χετικά ζχουν υποβλθκεί και διαμαρτυρίεσ από τον Αγροτικό υνεταιριςμό Σραγανοφ, τθν
Σ.Κ Αγίασ Μαφρασ και το ΚΣΕΛ ν. Θλείασ.
Λόγω των παραπάνω ςθμαντικϊν προβλθμάτων και τθσ παλαιότθτασ τθσ γζφυρασ που τθν κακιςτοφν μθ αςφαλι
από ςτατικισ επάρκειασ επιβάλλεται θ καταςκευι νζασ γζφυρασ ανοίγματοσ τουλάχιςτον 60μ με αναγκαίο
πλάτοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία του δρόμου.
Θ χάραξθ τθσ νζασ γζφυρασ κα γίνει κατάντθ τθσ υφιςτάμενθσ γζφυρασ επειδι προςαρμόηεται καλφτερα
οριηοντιογραφικά ςτον υπάρχοντα δρόμο.
Ωσ εκ τοφτου για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων, ςφμφωνα και με το φάκελο Δθμόςιασ
ςφμβαςθσ, απαιτείται εκπόνθςθ τοπογραφικισ μελζτθσ, μελζτθσ οδοποιίασ, γεωτεχνικισ μελζτθσ και ζρευνασ με
διενζργεια δειγματολθπτικϊν γεωτριςεων, ςτατικισ μελζτθσ γζφυρασ κακϊσ και θ εκπόνθςθ ΜΠΕ.
Β) «Μελζτθ καταςκευισ ιςόπεδων κόμβων ςε διαςταυρϊςεισ Επαρχιακϊν οδϊν για τθν βελτίωςθ τθσ οδικισ
αςφάλειασ του οδικοφ δικτφου Π.Ε Θλείασ» με προχπ/ςμό 37.076,00€
Θ αναφερόμενθ μελζτθ αφορά τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων οδικισ αςφάλειασ που διαπιςτϊνονται ςε
ςθμαντικοφσ οδικοφσ άξονεσ του Επαρχιακοφ δικτφου τθσ Π.Ε Θλείασ με επαπειλοφμενο κίνδυνο πρόκλθςθσ
ςοβαρϊν τροχαίων ατυχθμάτων.
Σα προβλιματα ζχουν διαπιςτωκεί ςτουσ παρακάτω Επαρχιακοφσ δρόμουσ αρμοδιότθτασ ΔΣΕ Π.Ε Θλείασ.
 Καροφτεσ –Λαντηόι –Λάλα δια Γραμματικοφ, Χελιδονίου ,Κρυονερίου και Λάςδικα και ςυγκεκριμζνα ςτθ
διακλάδωςθ τθσ οδοφ προσ Μαγοφλα –Καράτουλα
 Καροφτεσ –Μουηάκι –Χάνι Πανόπουλου δια Μαγοφλασ και Καράτουλα ςτθ διαςταφρωςθ τθσ οδοφ από
Μαγοφλα προσ Ϊλενα
 Πφργοσ –Άγιοσ Λωάννθσ –Κατάκολο ςτθ διαςταφρωςθ με τθν καταςκευαηόμενθ οδό Λαςτζικα –παράκαμψθ
Αγίου Λωάννθ –Κατάκολο, όπου προκρίνεται θ καταςκευι κυκλικοφ ιςόπεδου κόμβου (roundabout). H
υφιςτάμενθ λφςθ κόμβου παρουςιάηει προβλιματα λόγω τθσ αναμενόμενθσ μεγάλθσ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ με
τθν οποία κα προςεγγίηουν τα οχιματα τθν περιοχι του κόμβου και τθσ μικρισ γωνίασ ςυμβολισ των αξόνων των
δφο οδϊν.
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Ωσ εκ τοφτου για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων, ςφμφωνα και με το φάκελο Δθμόςιασ
ςφμβαςθσ, απαιτείται εκπόνθςθ μελζτθσ κυκλοφοριακϊν κόμβων (οδοποιίασ) κακϊσ και θ εκπόνθςθ
τοπογραφικισ μελζτθσ και ΜΠΕ.
Γ) Σοπογραφικι αποτφπωςθ τεςςάρων αγροτεμαχίων αναδαςμοφ, ομόρων του αεροδρομίου Επιταλίου με ςκοπό
τθν επζκταςθ και αναβάκμιςι του» με προχπολογιςμό 8.060,00€.
Σο Αεροδρόμιο Επιταλίου είναι ζνα μικρό αεροδρόμιο που βρίςκεται ςτο Ν. Θλείασ και ανικει διοικθτικά ςτθν
Περιφζρεια Δυτ. Ελλάδασ. Εγκαινιάςτθκε το 1975 και ςφμφωνα με το ΦΕΚ Β675/1990 αδειοδοτικθκε να
λειτουργεί ωσ κρατικόσ αερολιμζνασ. Ωςτόςο ,χρθςιμοποιικθκε κυρίωσ για τθν εγκατάςταςθ αεροπλάνων
πυρόςβεςθσ, ζωσ ότου ςταμάτθςε να λειτουργεί το 2010. Σο 2018 ανακαλείται θ άδεια λειτουργίασ του ωσ
κρατικόσ αερολιμζνασ (ΦΕΚ Β1278/2018) και περνά θ δικαιοδοςία του ςτθν Περ/ρεια Δ.Ε. ιμερα το αεροδρόμιο
δεν λειτουργεί και ωσ Περιφζρεια ζχουμε χρθματοδοτιςει εργαςίεσ περίφραξθσ και επιςκευισ –ςυντιρθςθσ
κτιριακϊν και Θ/Μ εγκαταςτάςεων.
Σο αεροδρόμιο Επιταλίου παρουςιάηει μεγάλο ενδιαφζρον χάρθ ςτθν γεωγραφικι του κζςθ κακϊσ ςυνδζεται
με ιςτορικά και πολιτιςτικά κζντρα, όπωσ θ Αρχαία Ολυμπία, ο ναόσ Επικοφριου Απόλλλωνα ,θ Αρχαία Ιλιδα
κακϊσ και με τοπία φυςικισ ομορφιάσ όπωσ θ Λίμνθ Καϊάφα ,το δάςοσ Φολόθσ κλπ.
Ο διακζςιμοσ αεροδιάδρομοσ μικουσ περίπου 1000μ δεν είναι κατάλλθλοσ για μεγάλα αεροπλάνα. Ενδείκνυται
όμωσ για αεροπλάνα Γενικισ αεροπορίασ. Επομζνωσ κα μποροφςε να λειτουργιςει ωσ ζνα κζντρο ελαφρϊν
αεροςκαφϊν και μικρϊν ιδιωτικϊν αεροπλάνων που κα προωκοφν ταυτόχρονα τον αεροπορικό τουριςμό και τα
αεροπορικά ακλιματα. Κα μποροφςε επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί ωσ χϊροσ ςτάκμευςθσ και ςτζγαςθσ μικρϊν και
ελαφρϊν αεροςκαφϊν και μικρϊν τηετ, αλλά και ςυντιρθςθσ αεροςκαφϊν και ελικοπτζρων. Επίςθσ για τθν
εγκατάςταςθ δεξαμενϊν καυςίμων για ανεφοδιαςμό μικρϊν αεροςκαφϊν κακϊσ και πυροςβεςτικϊν.
Για τουσ παραπάνω λόγουσ δθλαδι για τθν ανάπτυξθ των προαναφερόμενων κακϊσ και άλλων δυνθτικά
δραςτθριοτιτων απαιτείται θ απόκτθςθ νζων εδαφικϊν εκτάςεων που πρζπει να είναι όμορεσ του οικοπζδου
του αεροδρομίου (ιδιοκτθςίασ τθσ Περιφζρειασ). Θ Περιφζρεια ενδιαφζρεται να αποκτιςει τα αγροτεμάχια του
αναδαςμοφ Επιταλίου που ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και φαίνονται ςτο
κτθματολογικό διάγραμμα κλίμακασ 1:5000 με αρικμό κτθματοτεμαχίων 116 (Β-Α του αεροδρομίου) ,118 (Ν-Δ
του αεροδρομίου), 92 (Ν-Α του αεροδρομίου) και ςυνεχόμενα το 91 (Ν-Α του αεροδρομίου).
Σο ςυνολικό εμβαδόν των τεςςάρων αγροτεμαχίων είναι περίπου 800 ςτρζμματα και θ αμοιβι για τθν
αποτφπωςι τουσ (πλιρθσ τοπογραφικι οριηοντιογραφικι και υψομετρικι αποτφπωςθ) με εξάρτθςθ από το
Ελλθνικό Γεωγραφικό ςφςτθμα αναφοράσ (ΕΓΑ 1987), ανζρχεται ςτο ποςό των 6.500€ ,ποςό ςθμαντικά
υποδεζςτερο αυτοφ που υπολογίηεται με τον εγκεκριμζνο κανονιςμό προεκτιμϊμενων αμοιβϊν.
Μετά τα παραπάνω ειςθγοφμεκα
Σθν προζνταξθ ςτο Επενδυτικό πρόγραμμα των Κ.Α.Π ζτουσ 2021, με ιςόποςθ ανάλωςθ του ταμειακοφ
αποκεματικοφ του Επενδυτικοφ προγράμματοσ, τριϊν τεχνικϊν μελετϊν με τίτλουσ:
Α) «Μελζτθ καταςκευισ νζασ γζφυρασ ςτον Πθνειό ποταμό ςτθν Επαρχιακι οδό Αμαλιάδα –Ρουπάκι-Αγία
Μαφρα –Ανδραβίδα Π.Ε Θλείασ, με προχπολογιςμό 127.472,00€
Β)«Μελζτθ καταςκευισ ιςόπεδων κόμβων ςε διαςταυρϊςεισ Επαρχιακϊν οδϊν για τθν βελτίωςθ τθσ οδικισ
αςφάλειασ του οδικοφ δικτφου Π.Ε Θλείασ» με προχπ/ςμό 37.076,00€ και
Γ)«Σοπογραφικι αποτφπωςθ τεςςάρων αγροτεμαχίων αναδαςμοφ, ομόρων του αεροδρομίου Επιταλίου με
ςκοπό τθν επζκταςθ και αναβάκμιςι του», με προχπολογιςμό 8.060,00€
Σο Σαμειακό υπόλοιπο του Επενδυτικοφ Προγράμματοσ ζτουσ 2021 τθσ ΠΕ Θλείασ, μετά τθν προζνταξθ των
παραπάνω μελετϊν διαμορφϊνεται τελικϊσ ςτο ποςό των 860.428,69 €.

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».
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 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. 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», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 148043/2609/02-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν προζνταξθ ςτο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Κ.Α.Π. / Π.Ε. Ηλείασ
ζτουσ 2021, με ιςόποςθ ανάλωςθ του ταμειακοφ αποκεματικοφ του Επενδυτικοφ προγράμματοσ, τριϊν
τεχνικϊν μελετϊν με τίτλουσ:
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Α) «Μελζτθ καταςκευισ νζασ γζφυρασ ςτον Πθνειό ποταμό ςτθν Επαρχιακι οδό Αμαλιάδα –ΡουπάκιΑγία Μαφρα –Ανδραβίδα Π.Ε Ηλείασ, με προχπολογιςμό 127.472,00€ με Φ.Π.Α.,
Β)«Μελζτθ καταςκευισ ιςόπεδων κόμβων ςε διαςταυρϊςεισ Επαρχιακϊν οδϊν για τθν βελτίωςθ τθσ
οδικισ αςφάλειασ του οδικοφ δικτφου Π.Ε Ηλείασ», με προχπολογιςμό 37.076,00€ με Φ.Π.Α. και
Γ)«Σοπογραφικι αποτφπωςθ τεςςάρων αγροτεμαχίων αναδαςμοφ, ομόρων του αεροδρομίου
Επιταλίου με ςκοπό τθν επζκταςθ και αναβάκμιςι του», με προχπολογιςμό 8.060,00€ με Φ.Π.Α..
Σο ταμειακό υπόλοιπο του Επενδυτικοφ Προγράμματοσ ζτουσ 2021 τθσ Π.Ε. Ηλείασ, μετά τθν
προζνταξθ των παραπάνω μελετϊν διαμορφϊνεται τελικϊσ ςτο ποςό των 860.428,69€.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
αρνθτικά.

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
Σςοφμα Βαςιλικι
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