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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 23 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 165594/1043
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
τθσ
Π.Δ.Ε.
–
Σμιμα
Εφαρμογισ
Προγραμμάτων & Ζργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 726/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 165302/1921/17-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθμαικότθτασ, Ζρευνασ & Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων & Ζργων.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 726/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ ζνταξθσ νζου ζργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΤΣΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΑΓ. ΣΡΙΑΔΑ Δ.Ε. ΑΚΡΑΣΑ ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ», προχπολογιςμόσ: 2.200.000,00€, ςτθ ΑΕΠ 001
του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ζτουσ 2021», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 36/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 22θ Ιουνίου 2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 168586/1070/18-06-2021 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 – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - 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 726/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 10ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
υποβολισ πρόταςθσ ζνταξθσ νζου ζργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΓ. ΣΡΙΑΔΑ Δ.Ε. ΑΚΡΑΣΑ ΔΗΜΟΤ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ», προχπολογιςμόσ: 2.200.000,00€, ςτθ ΑΕΠ 001 του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 165302/1921/17-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθμαικότθτασ,
Ζρευνασ & Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Εφαρμογισ Προγραμμάτων & Ζργων, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ αρμοδιότθτεσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ςφμφωνα με το άρκρο 174 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α’/07.06.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
2. Σισ αρμοδιότθτεσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ Β’, ςφμφωνα με το άρκρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ
197/Α’/12.10.2020) «Σροποποίθςθ του Κϊδικα Ελλθνικισ Ικαγζνειασ, νζο πλαίςιο επιλογισ διοικιςεων ςτον
δθμόςιο τομζα, ρφκμιςθ οργανωτικϊν κεμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ικαγζνειασ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμόςιου Σομζα του Τπουργείου Εςωτερικϊν, ρυκμίςεισ για τθν αναπτυξιακι προοπτικι
και τθν εφρυκμθ λειτουργία των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ διατάξεισ»,
3. Σισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ όςον αφορά τθν παρακολοφκθςθ τθσ
υλοποίθςθσ των ζργων που χρθματοδοτοφνται με εκνικοφσ πόρουσ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
ςφμφωνα με το άρκρο 4, παρ. 2.vii, τθσ υπϋ αρικμ. 248595 Απόφαςθσ ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309/Β/30.12.16) περί
«Σροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ ΠΔΕ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςφμφωνα με
τθν υπ’ αρικ. 65633/08.08.17 υντονιςτι ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 2953/Β/29.08.17),
4. Σθ με αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/Β’/05.10.2020) Απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και
ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»,
5. Σθ με αρικμ. πρωτ. 17642/10.02.2021 (ΑΔΑ: 64ΦΗ46ΜΣΛΡ-ΜΧ9) Εγκφκλιο με κζμα: «Εγκφκλιοσ Οδθγιϊν για
τθν Ζγκριςθ και Χρθματοδότθςθ του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματιςμό Δαπανϊν ΠΔΕ 2022-2024».
6. Σο με αρικμ. πρωτ. 161708/3599/14.06.2021 (αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ: 161745/1856/14.06.2021) ζγγραφο τθσ
Δ/νςθσ Σεχνικϊν Εργων Π.Ε. Αχαϊασ,
7. Σθ με αρικμ. 42/2021 απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΠΔΕ,
Ειςθγείται τθν υποβολι πρόταςθσ ζνταξθσ νζου ζργου ςτθ ΑΕΠ 001 του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, ωσ εξισ:
Α/Α
1.

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ
ΑΡΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΓ. ΣΡΙΑΔΑ Δ.Ε. ΑΚΡΑΣΑ ΔΘΜΟΤ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

Α/Α

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ

1.

ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΑΡΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΓ. ΣΡΙΑΔΟ Δ.Ε. ΑΚΡΑΣΑ ΔΘΜΟΤ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

2.

ΤΝΔΕΘ ΜΕ ΔΕΔΔΘΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
(€)
2.200.000,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
(€)
2.163.000,00
37.000,00
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ΤΝΟΛΟ:

2.200.000,00€

φμφωνα με το αρικμ. πρωτ. 161708/3599/14.06.2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Εργων Π.Ε. Αχαϊασ, το
Σεχνικό Δελτίο του ζργου και τα ςχετικά ζγγραφα και ςτοιχεία που το ςυνοδεφουν, το προτεινόμενο ζργο αφορά
ςτθν αφξθςθ αρδευόμενθσ ζκταςθσ ςτθν Αιγιάλεια και ςυγκεκριμζνα ςτθν άρδευςθ τθσ περιοχισ τθσ Αγ.
Σριάδασ, μιασ ζκταςθσ που ανζρχεται ςε 3250 ςτρζμματα κι εκτείνεται από τα όρια του υφιςτάμενου
υδραφλακα Κοφρκαφα και του νζου κεντρικοφ αρδευτικοφ αγωγοφ που ιδθ καταςκευάηεται, μζχρι το
υψόμετρο 450μ πάνω από το μοναςτιρι τθσ Αγ. Σριάδασ. Θα εγκαταςτακοφν επίςθσ υδρομετρθτζσ,
προκειμζνου να γίνεται ζλεγχοσ και εξοικονόμθςθ τθσ άρδευςθσ μζςω τθσ υπάρχουςασ γεϊτρθςθσ.
Θ υδροδότθςθ του δικτφου κα γίνει από το νερό του ποταμοφ Κράκι μζςω του κεντρικοφ αφλακοσ που ιδθ
καταςκευάηεται χωρίσ να κιγοφν τα δικαιϊματα των ιδθ αρδευομζνων του ΣΟΕΒ ΚΡΑΘΙΟΤ. Τπολογίηεται θ νζα
προςαγωγόσ κα καλφψει τισ ανάγκεσ ςε νερό του νζου ζργου μαηί με τα νερά τθσ γεϊτρθςθσ του Διμου Ακράτασ
που ζχει παραχωρθκεί για το ςκοπό αυτό. Σθν όλθ λειτουργία του ζργου κα αναλάβει ο ΣΟΕΒ ο οποίοσ ζχει λάβει
τισ ςχετικζσ αποφάςεισ.
Επιςθμαίνεται ότι ζχει ανορρυχκεί θ γεϊτρθςθ και ζχει εξοπλιςκεί με τον κατάλλθλο θλεκτρομθχανολογικό
εξοπλιςμό ϊςτε να κατακλίβει το μζγιςτο εκμεταλλεφςιμο νερό τθσ γεϊτρθςθσ των 80 Μ3/Θ ζωσ το υφιςτάμενο
υδραφλακα του Κοφρκαφα, Επίςθσ ζχει καταςκευαςκεί οικίςκοσ διαςτάςεων 7.0μx3.0μ ϊςτε να ςτεγαςκεί ο
πίνακασ Χαμθλισ τάςθσ και τα εξαρτιματα τθσ ςωλθνογραμμισ.
Για τθν ανάπτυξθ αρδευτικοφ δικτφου με ςκοπό τθν μεταφορά και διανομι αρδευτικοφ νεροφ από τθν
υδρολθψία ζωσ τθν κεφαλι τθσ κάκε αγροτικισ μονάδασ, απαιτείται μζςω του 1ου υποζργου με τίτλο:
«ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΑΡΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΓ. ΣΡΙΑΔΟ Δ.Ε. ΑΚΡΑΣΑ ΔΘΜΟΤ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ», Π/Τ: 2.163.000,00€ θ εκτζλεςθ
των παρακάτω εργαςιϊν:
α) Καταςκευι δεξαμενισ Δ0 ςτθν υδρολθψία για τθν τοποκζτθςθ και λειτουργία του αντλθτικοφ
ςυγκροτιματοσ Α1 για τθν κατάκλιψθ του ςυνολικοφ απαιτοφμενου νεροφ μζχρι τθν Δεξαμενι Δ1, μζςω του
κατακλιπτικοφ αγωγοφ ΚΑ1. Θ δεξαμενισ Δ0 ςυνολικοφ όγκου 55,0Μ3 και ωφζλιμου όγκου 41,80 Μ3 κα
τοποκετθκεί δίπλα ςτο κεντρικό τςιμενταφλακα Κοφρκαφα κατάντθ του οικίςκου γεϊτρθςθσ και παράλλθλα
προσ αυτό.
β) Καταςκευι τθσ δεξαμενισ Δ1 για αποκικευςθ – αναρρφκμιςθ του νεροφ τθσ χαμθλισ ηϊνθσ και για τθν
τοποκζτθςθ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ Α2 για τθν κατάκλιψθ του αρδευτικοφ νεροφ τθσ υψθλισ ηϊνθσ ςτθ
δεξαμενι Δ2 μζςω του κατακλιπτικοφ αγωγοφ ΚΑ2. Επίςθσ καταςκευι τθσ δεξαμενισ Δ3 για ςυμπλιρωςθ του
απαιτοφμενου αποκθκευτικοφ όγκου για τθν χαμθλι ηϊνθ.
γ) Καταςκευι τθσ δεξαμενισ Δ2 για αποκικευςθ – αναρρφκμιςθ του νεροφ τθσ υψθλισ ηϊνθσ. Αναλυτικά κα
καταςκευαςκεί δεξαμενι ςυνολικοφ όγκου 675.0 Μ3 και ωφζλιμου όγκου 600 Μ3 ανάντι τθσ Ι.Μ. Αγ. Σριάδασ
ςε παρακείμενο λόφο βόρεια υφιςτάμενου κτίςματοσ. Θ δεξαμενι ζχει πρόςβαςθ από παρακείμενο αγροτικό
δρόμο.
δ) Καταςκευι ςωλθνωτοφ δικτφου χαμθλισ ηϊνθσ.
Κεφαλι του ςωλθνωτοφ δικτφου χαμθλισ ηϊνθσ αποτελεί θ δεξαμενι Δ1 θ οποία και τροφοδοτεί το
απαιτοφμενο νερό. Σο ςυνολικό μικοσ των αγωγϊν τθσ χαμθλισ ηϊνθσ ανζρχεται ςε 2445 Μ και περιλαμβάνει
ςωλινεσ HDPE 225 10 ATM μικουσ 355 Μ, HDPE 200 10 ATM μικουσ 350 Μ, HDPE 90 10 ATM μικουσ 255 Μ,
HDPE 160 16 ATM μικουσ 850 Μ, HDPE 140 16 ATM μικουσ 360 Μ και HDPE 125 16 ATM μικουσ 275 Μ.
ε) Καταςκευι δικτφου υψθλισ ηϊνθσ.
Κεφαλι του ςωλθνωτοφ δικτφου υψθλισ ηϊνθσ αποτελεί θ δεξαμενι Δ2. Θ υψθλι ηϊνθ κα καταςκευαςκεί από
δφο κφριουσ κλάδουσ :
 τον κλάδο Δ2-Τ2.7 που κατευκφνεται νοτιοδυτικά και κατ’ αρχάσ μζχρι το Κ2.2 κα τοποκετθκεί ςε κοινό
όρυγμα με τον κατακλιπτικό αγωγό ΚΑ2 μετά ακολουκεί τον αγροτικό δρόμο και ςε ςυνζχεια από τθν Τ2.5ζωσ
Τ2.7 κα τοποκετθκεί ςτθν άκρθ του επαρχιακοφ δρόμου Ακράτασ – Ηαροφχλασ.
 τον κλάδο Δ2-Τ2.24 που κατευκφνεται ανατολικά και τοποκετείται ςε υφιςτάμενουσ αγροτικοφσ δρόμουσ.
Επιςθμαίνεται, ότι μζςω του 2ου υποζργου με τίτλο: «ΤΝΔΕΘ ΜΕ ΔΕΔΔΘΕ» Π/Τ: 37.000,00€, κα ολοκλθρωκεί θ
διαδικαςία ςφνδεςθσ με τθ ΔΕΔΔΘΕ και θ θλεκτροδότθςθ του 1ου υποζργου.
Σζλοσ, με τθν ολοκλιρωςθ του προτεινόμενου ζργου κα ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ των αγροτϊν τθσ
περιοχισ, κα γίνει εξοικονόμθςθ φδατοσ και κα αυξθκοφν οι αρδευόμενεσ περιοχζσ με ορκι αξιοποίθςθ των
υδάτινων πόρων.
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Βάςει των ανωτζρω, θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ καλείται να εγκρίνει τθν
υποβολι πρόταςθσ ζνταξθσ νζου ζργου με τίτλο «ΑΡΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΓ. ΣΡΙΑΔΑ Δ.Ε. ΑΚΡΑΣΑ ΔΘΜΟΤ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» Π/Τ: #2.200.000,00 €#, ςτθ ΑΕΠ 001 του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 προκειμζνου να διαβιβαςκεί ςτθ Διεφκυνςθ
Δθμοςίων Επενδφςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ςυνοδευόμενθ από το τεχνικό δελτίο του
ζργου, ςτο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και θ ςκοπιμότθτά του.

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.
 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.
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 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.:

165302/1921/17-06-2021

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ

Επιχειρθμαικότθτασ, Ζρευνασ & Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων & Ζργων.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν υποβολι πρόταςθσ ζνταξθσ νζου ζργου με τίτλο «ΑΡΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΓ. ΣΡΙΑΔΑ Δ.Ε.
ΑΚΡΑΣΑ ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ», προχπολογιςμόσ: 2.200.000,00€, ςτθ ΑΕΠ 001 του Εκνικοφ κζλουσ
του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021.

Η παροφςα να διαβιβαςκεί ςτθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων ςυνοδευόμενθ από το τεχνικό δελτίο του ζργου, ςτο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το
αντικείμενο και θ ςκοπιμότθτά του.

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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