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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 23 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 166376/1052
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 729/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 166350/4300/17-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν &
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 729/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ προζνταξθσ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ με τίτλο «Διερεφνθςθ
τθσ υδραυλικισ ςυμπεριφοράσ και προτάςεισ ρφκμιςθσ του υδροδυναμικοφ ςυςτιματοσ λιμνϊν
Σριχωνίδασ – Λυςιμαχείασ, ςτθ Δυτικι Ελλάδα»,

προχπολογιςμόσ: 189.500,00€ με Φ.Π.Α., ςτο

Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 του Περιφερειακοφ κζλουσ Δυτικισ
Ελλάδοσ χρθματοδοτοφμενου από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α.Π.) & Χρθματοδότθςθ
Ζργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων», 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 729/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 13ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
προζνταξθσ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ με τίτλο «Διερεφνθςθ τθσ υδραυλικισ ςυμπεριφοράσ και
προτάςεισ ρφκμιςθσ του υδροδυναμικοφ ςυςτιματοσ λιμνϊν Σριχωνίδασ – Λυςιμαχείασ, ςτθ Δυτικι
Ελλάδα», προχπολογιςμόσ: 189.500,00€ με Φ.Π.Α., ςτο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ζτουσ 2021 του Περιφερειακοφ κζλουσ Δυτικισ Ελλάδοσ χρθματοδοτοφμενου από τουσ
Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α.Π.) & Χρθματοδότθςθ Ζργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 166350/4300/17-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν & Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/7.06.2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».
2. Σθν με α.π. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309 Β/30.12.2016 – ΑΔΑ: Ω09ΠΟΡ1Φ-7ΘΚ) απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι),με κζμα
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», με τθν οποία
τροποποιικθκε, ςτο ςφνολό του, το Π.Δ. 132/12.12.2010 (ΦΕΚ 225Α/27.12.2010) «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ» κακϊσ και τισ με α.π. 165633/08.08.2017 (ΦΕΚ 2953 Β/29.08.2017 – ΑΔΑ: 6ΗΘΠΟΡ1Φ-Ω63),
20686/01.02.18 (ΦΕΚ 387 Β/08.02.2018-ΑΔΑ: 6ΔΧΟΡ1Φ-Χ84) και 88897/18.05.2018 (ΦΕΚ 2070 Β/07.06.2018 –
ΑΔΑ: 641ΟΡ1Φ-ΨΨΒ) αποφάςεισ του υντονιςτι Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., με τισ οποίεσ ζγιναν τροποποιιςεισ και
ςυμπλθρϊςεισ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Π.Δ.Ε..
3. Σθν με αρικ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019, με τθν οποία
ανακθρφχκθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ περιόδου από 01.09.2019 ζωσ και
31.12.2023 και το από 29.08.2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ.
4. Σθν υπ’ αρικμ.: Π.Δ.Ε./ΔΔ/249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/Β/05-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ, περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ».
5. Σθν 44488/495/15.02.2017 απόφαςθ Αντιπεριφ. Περιφερειακοφ υντονιςμοφ & Διοίκθςθσ «Σοποκζτθςθ
Προϊςταμζνων Σμθμάτων τθσ Π.Δ.Ε.» όπωσ τροποποιικθκε με τισ 332087/4573/15-11-2019 ( ΑΔΑ: 68Ν47Λ6-ΝΣΤ)
& 381901/5200/17-12-2019 (ΑΔΑ: Ω73Ν7Λ6-ΦΙ1) αποφάςεισ.
6. Σθν με α.π. 287072/3873/01.10.2019 (ΦΕΚ 4027 Β/04.11.2019 - ΑΔΑ: 69ΩΙ7Λ6-ΒΕΦ), με κζμα
“Εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι Περιφερειάρχθ» ςτον Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Πολιτικισ και
Διοίκθςθσ Π.Δ.Ε.” (για κάκε πράξθ που ανάγεται ςτα κακικοντα διατάκτθ τθσ Π.Δ.Ε., να αναλαμβάνει
υποχρεϊςεισ ςε βάροσ των πιςτϊςεων του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ αυτισ, να προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ
7. Σθν 35/27.06.2011 Εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ
‘’Περί Δθμοςίων υμβάςεων Ζργων, Μελετϊν και Τπθρεςιϊν του Ν. 3316/2005 που εκτελοφνται από 1.07.2011
από τισ Περιφζρειεσ’’.
8. Σο Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.01.2013) για τα όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και λοιπζσ ςχετικζσ
ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν και υπθρεςιϊν του ν. 3316/2005 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων
ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ42), αρμοδιότθτασ
των Περιφερειϊν».
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9. Σθν 83327/539/06-04-2021 (ΑΔΑ 69YY7Λ6-Ν1Χ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία
εγκρίκθκε το Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 χρθματοδοτοφμενου από τουσ
Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α.Π.) Και Χρθματοδότθςθ Ζργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων ςφμφωνα με τθν οποία το ταμειακό υπόλοιπο του Περιφερειακοφ κζλουσ που αφορά το αδιάκετο
ποςό, μπορεί να δεςμευκεί ςε εκτζλεςθ νζων ζργων που εκδόκθκαν κατ’ εξουςιοδότθςθ του και τισ ςχετικζσ
εγκυκλίουσ εφαρμογισ ανζρχεται ςε 285.655,92 €.
10. Σθν με αρικμό 40/2021 απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ περί ζγκριςθσ
Προζνταξθσ ςτο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 του Περιφερειακοφ κζλουσ
Δυτικισ Ελλάδοσ χρθματοδοτοφμενου από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α.Π.) & Χρθματοδότθςθ Ζργων
Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, του ερευνθτικοφ προγράμματοσ με τίτλο «Διερεφνθςθ τθσ
υδραυλικισ ςυμπεριφοράσ και προτάςεισ ρφκμιςθσ του υδροδυναμικοφ ςυςτιματοσ λιμνϊν Σριχωνίδασ –
Λυςιμαχείασ, ςτθ Δυτικι Ελλάδα» προχπολογιςμοφ 189.500,00€.
11. Σο γεγονόσ ότι θ μθ ελεγχόμενθ παροχζτευςθ των υδάτων από τθν Σριχωνίδα προσ τθ Λυςιμαχεία, ζχει ωσ
αποτζλεςμα θ παροχι να παραμζνει αρρφκμιςτθ μεταξφ των δφο λιμνϊν με επιπτϊςεισ τόςο κατά τθ χειμερινι
περίοδο όπου παρατθροφνται πλθμμυρικά φαινόμενα ςτθν περιοχι όςο, και κατά τθ κερινι (αρδευτικι)
περίοδο. Τπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, διαφαίνεται ότι δεν μπορεί να κακοριςτεί με ςαφινεια θ λειτουργία του
υδραυλικοφ ςυςτιματοσ και να εκτιμθκεί θ παροχι που ανταλλάςςεται μεταξφ των λιμνϊν, με αποτζλεςμα να
παραμζνει αρρφκμιςτο το υδροδυναμικό ςφςτθμα Σριχωνίδα-Λυςιμαχεία-ενωτικι τάφροσ. Θ αδυναμία
ρφκμιςθσ του ςυςτιματοσ επιδρά κακοριςτικά και ςτθ διαμόρφωςθ τθσ μζςθσ ςτάκμθσ των δφο λιμνϊν. Σο
φαινόμενο αναμζνεται να οξφνεται περιςςότερο κατά τθ κερινιπερίοδο, με τθν αφξθςθ των αρδευτικϊν
αναγκϊν και τθ ςθμαντικι μείωςθ των ειςροϊν. Θ παραπάνω υδραυλικι λειτουργία, θ οποία απομακρφνεται
ουςιωδϊσ από τον αρχικό ςχεδιαςμό, ο οποίοσ αποςκοποφςε αφενόσ ςτθν εξαςφάλιςθ των αρδευτικϊν αναγκϊν
των παρακείμενων περιοχϊν, και αφετζρου ςτθν ανάςχεςθ τθσ υπερχείλιςθσ των λιμνϊν κατά τουσ χειμερινοφσ
μινεσ με περιοριςμό των πλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτισ παραλίμνιεσ εκτάςεισ, προκαλεί ςθμαντικά προβλιματα
ςτθν ορκι διαχείριςθ του ςυςτιματοσ των λιμνϊν. Θ διαχείριςθ και θ αειφόροσ ανάπτυξθ τθσ ευρφτερθσ
λεκάνθσ αποτελεί πάγιο πρόβλθμα για όλθ τθν περιοχι και όχι μόνο, και για όλεσ τισ περιοχζσ που εξαρτϊνται
από το υδραυλικό φορτίο ςε ςυνάρτθςθ με το ευρφτερο οικοςφςτθμα. Θ Π.Δ.Ε. επιδιϊκει με το ερευνθτικό
πρόγραμμα να επιτφχει τισ βζλτιςτεσ δυνατζσ λφςεισ προςταςίασ ςτοχεφοντασ ςτθν εφαρμογι ιπιων μεκόδων
προςταςίασ του ςυςτιματοσ των λιμνϊν όπωσ υπαγορεφουν οι αρχζσ τθσ αειφορίασ.
Ειςθγοφμαςτε
Σθν προζνταξθ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ «Διερεφνθςθ τθσ υδραυλικισ ςυμπεριφοράσ και προτάςεισ
ρφκμιςθσ του υδροδυναμικοφ ςυςτιματοσ λιμνϊν Σριχωνίδασ – Λυςιμαχείασ, ςτθ Δυτικι Ελλάδα», ςτο ετιςιο
επενδυτικό πρόγραμμα 2021 του Περιφερειακοφ κζλουσ Δυτικισ Ελλάδοσ προχπολογιςμοφ 189.500,00€ με
Φ.Π.Α. με ιςόποςθ ανάλωςθ του ταμειακοφ υπολοίπου του Επενδυτικοφ προγράμματοσ 2021, του
Περιφερειακοφ κζλουσ (ποςοφ 285.655,92 €) και μείωςθ ςτο ποςότων 96.155,92 €.
Σο πιο πάνω ερευνθτικό πρόγραμμα κα πραγματοποιθκεί από το Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου/ΕΙΔΙΚΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ (Ε.Λ.Κ.Ε.) με τθν ςφναψθ προγραμματικισ φμβαςθσ του άρκρου 100 του Ν.
3852/10, με χρονοδιάγραμμα Είκοςι Σεςςάρων (24) θμερολογιακϊν μθνϊν .

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο – Αντιπεριφερειάρχθ
Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. και ςτον κ. Καραγιάννθ Χριςτο – Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
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
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«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.
 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.: 166350/4300/17-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν &
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε..
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ΑΔΑ: ΨΦ8Ε7Λ6-4ΨΑ

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν προζνταξθ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ με τίτλο «Διερεφνθςθ τθσ υδραυλικισ
ςυμπεριφοράσ και προτάςεισ ρφκμιςθσ του υδροδυναμικοφ ςυςτιματοσ λιμνϊν Σριχωνίδασ –
Λυςιμαχείασ, ςτθ Δυτικι Ελλάδα», προχπολογιςμόσ: 189.500,00€ με Φ.Π.Α. ςτο Επενδυτικό
Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 του Περιφερειακοφ κζλουσ Δυτικισ Ελλάδοσ
χρθματοδοτοφμενου από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α.Π.) & Χρθματοδότθςθ Ζργων Κ.Α.Π.
από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, με ιςόποςθ ανάλωςθ του ταμειακοφ υπολοίπου του
Επενδυτικοφ προγράμματοσ 2021, του Περιφερειακοφ κζλουσ (ποςοφ 285.655,92€) και μείωςθ ςτο
ποςό των 96.155,92€.

Σο ωσ άνω ερευνθτικό πρόγραμμα κα πραγματοποιθκεί από το Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου/ΕΙΔΙΚΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ (Ε.Λ.Κ.Ε.) με τθν ςφναψθ προγραμματικισ φμβαςθσ του άρκρου
100 του Ν. 3852/10, με χρονοδιάγραμμα Είκοςι Σεςςάρων (24) θμερολογιακϊν μθνϊν.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Λφτρασ
Ιωάννθσ, πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ και Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα ψιφιςαν 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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