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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 13 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 281996/1801
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1227/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 281866/3325/07-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων και Ζργων.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1227/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ πρόταςθσ τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου του ζργου:
«ΚΑΘΑΡΙΜΟ-ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε
ΠΟΣΑΜΟΤ

ΚΑΙ

ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ

Ν.

ΗΛΕΙΑ»,

προχπολογιςμόσ:

3.982.083,64€

(με

Φ.Π.Α.),

χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ 501 του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, κ.ε.: 2016ΕΠ50100002, με αφξθςθ του εγκεκριμζνου
προχπολογιςμοφ του», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΨΣ1Ψ7Λ6-Ψ86
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 59/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
282438/1805/07-10-2021 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 (δια ηϊςθσ)

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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.

ελίδα 2 από 7

ΑΔΑ: ΨΣ1Ψ7Λ6-Ψ86
Αρ. Απόφαςησ 1227/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
πρόταςθσ τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου του ζργου: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ-ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ Ν.
ΗΛΕΙΑ», προχπολογιςμόσ: 3.982.083,64€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ 501 του Εκνικοφ κζλουσ
του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, κ.ε.:
2016ΕΠ50100002, με αφξθςθ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 281866/3325/07-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Εφαρμογισ Προγραμμάτων και 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 του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων με κζμα «Εγκφκλιοσ Οδθγιϊν για τθν Ζγκριςθ και Χρθματοδότθςθ του ΠΔΕ 2021 & τον
Προγραμματιςμό Δαπανϊν ΠΔΕ 2022 – 2024»,
6. Σθ με αρικμ. πρωτ. 36716/29.03.2021 (ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΣΛΡ-ΛΞΦ) υλλογικι Απόφαςθ ΕΠ 501 του Τπουργείου
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τισ
τροποποιιςεισ αυτισ,
7. Σθ με αρικμ. πρωτ. 82119/21.07.2021 (ΑΔΑ: 6Η5Μ46ΜΣΛΡ-903) 1θ Σροποποίθςθ τθσ Εγκυκλίου του
Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με κζμα «Εγκφκλιοσ – 1θ Σροποποίθςθ Οδθγιϊν για τθν Ζγκριςθ και
Χρθματοδότθςθ του ΠΔΕ 2021 & τον Προγραμματιςμό Δαπανϊν ΠΔΕ 2022 – 2024»,
8. Σο απόςπαςμα του 7ου Πρακτικοφ (κζμα 3ο και 4ο) τθσ από 09/09/2021 ςυνεδρίαςθσ του Σεχνικοφ υμβουλίου
Δθμοςίων Εργων ΠΕ Θλείασ,
9. Σο με αρικμ. πρωτ. 272795/4790/30.09.2021 (αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ: 273394/3189/30.09.2021) ζγγραφο τθσ
Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ, με κζμα: «Σροποποίθςθ τεχνικοφ δελτίου του ζργου «Κακαριςμόσςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ υφιςτάμενων αντιπλθμμυρικϊν ζργων ςε ποταμοφσ και χειμάρρουσ Ν. Θλείασ»,
ενταγμζνου ςτθ ΑΕΠ501 με κωδικό 2016ΕΠ50100002, με αφξθςθ του προχπολογιςμοφ του»,
10.Σθ με αρικμ. 61/2021 απόφαςθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΠΔΕ,
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Ειςθγείται τθν υποβολι πρόταςθσ τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου του ζργου: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ-ΤΝΣΘΡΘΘ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ Ν. ΘΛΕΙΑ»
(Κ.Ε. 2016ΕΠ50100002, εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ: #3.982.083,64€#) με αφξθςθ του εγκεκριμζνου
προχπολογιςμοφ του ςτο ποςό των 5.602.885,20€, ωσ εξισ:
Με τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ του τεχνικοφ δελτίου του ζργου: «ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ
ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ» το οποίο περιλαμβάνει ςυνολικά 3
υποζργα και με το με αρικμ. πρωτ. 272795/4790/30.09.2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Θλείασ
και τα ςχετικά ζγγραφα και ςτοιχεία που το ςυνοδεφουν, αυξάνεται ο προχπολογιςμόσ του 2 ου και του 3 ου
υποζργου κατά 789.248,72€ (με ΦΠΑ) και 831.552,84€ (με ΦΠΑ). αντίςτοιχα, λόγω αναγκαίασ
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ αυτϊν, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
ΤΠΟΕΡΓΟΤ

1

2

3

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ

ΚΑΘΑΡΙΜΟ - ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ
ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε
ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ Ν.
ΘΛΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΒΛΑΣΘΘ, ΑΡΘ
ΦΕΡΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ
ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε
ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ Ν.
ΘΛΕΙΑ ΕΣΟΤ 2019-2020
ΤΝΣΘΡΘΘ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ
ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΒΛΑΣΘΘ
ΚΑΙ
ΦΕΡΣΩΝ
ΤΛΙΚΩΝ
Ε
ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΝΣΑ ΤΔΑΣΟΡΕΜΑΣΑ ΚΑΙ
ΚΛΑΔΟΤ ΑΤΣΩΝ Π.Ε ΘΛΕΙΑ ΕΣΟΤ
2019-2020
ΤΝΟΛΟ:

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΤΠΟΕΡΓΟΤ
(€)

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΤΠΟΕΡΓΟΤ
(€)

ΠΟΟ
ΑΤΞΘΘ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΤΠΟΕΡΓΟΤ
(€)

373.278,55

373.278,55

0,00

1.760.000,00

2.549.248,72

789.248,72

1.848.805,09

2.680.357,93

831.552,84

3.608.805,09

5.229.606,65

1.620.801,56

Επιςθμαίνεται, ότι ςφμφωνα με το με αρικμ. πρωτ. 272795/4790/30.09.2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν
Ζργων Π.Ε. Θλείασ θ αφξθςθ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ των ανωτζρω δφο (2) υποζργων κρίνεται
απαραίτθτθ κατϋ εφαρμογι τθσ παρ. 1 του άρκρου 156 του Ν4412/2016 για τθν εκτζλεςθ ςυμπλθρωματικϊν
εργαςιϊν που δεν περιλαμβάνονται ςτα αρχικά ανατεκζντα υποζργα, οφτε ςτθν πρϊτθ ςυναφκείςα ςφμβαςθ
τουσ και οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απροβλζπτων περιςτάςεων κατά τθν εκτζλεςι τουσ, όπωσ αυτό
περιγράφεται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ τουσ και όπωσ θ απρόβλεπτθ περίςταςθ προζκυψε μετά τισ καταςτροφικζσ
πυρκαγιζσ του Αυγοφςτου 2021 οι οποίεσ ζπλθξαν μεγάλεσ εκτάςεισ των Διμων Αρχαίασ Ολυμπίασ και Πφργου
επιβάλλοντασ τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ επειγουςϊν παρεμβάςεων ςτισ κοίτεσ των επθρεαηόμενων υδατορεμάτων
για τθν αντιμετϊπιςθ των άμεςων επιπτϊςεων τθσ πυρκαγιάσ και τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ πλθμμυρικισ
διακινδφνευςθσ ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ. Για τθν εκτζλεςθ των προτεινόμενων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν ζχει
ιδθ γνωμοδοτιςει κετικά το Σεχνικό υμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων ΠΕ Θλείασ (ςχετ. το με αρικ. 7/2021 Πρακτικό
τθσ από 09/09/2021 ςυνεδριάςεωσ του Σεχνικοφ υμβουλίου Δθμοςίων Εργων ΠΕ Θλείασ: α) 3ο κζμα το οποίο
αφορά το Τποζργο 2 (γνωμοδότθςθ για ζγκριςθ 3ου ΑΠΕ με 1θ ) και β) 4ο κζμα το οποίο αφορά το Τποζργο 3
(γνωμοδότθςθ για ζγκριςθ 4ου ΑΠΕ με 1θ ).
θμειϊνεται, ότι οι δυςμενείσ επιπτϊςεισ μιασ πυρκαγιάσ ςτθ βλάςτθςθ και ςτο ζδαφοσ όπου εκδθλϊνεται,
αλλάηουν τελείωσ τουσ μθχανιςμοφσ μετατροπισ τθσ βροχισ ςε απορροι ςτο υδρογραφικό δίκτυο τθσ περιοχισ,
ςε ςχζςθ με τουσ πρωτφτερα επικρατοφντεσ, και δθμιουργοφν νζεσ ςυνκικεσ που επαυξάνουν τον κίνδυνο
εμφάνιςθσ πλθμμυρϊν ακόμα και από ςχετικά μικρά φψθ βροχισ.
Αποτελεί γεγονόσ, ότι οι παραπάνω άμεςεσ επιπτϊςεισ των καταςτροφικϊν πυρκαγιϊν ζχουν εγκαταςτιςει νζα
δεδομζνα ςτθ λειτουργία του υδρογραφικοφ δικτφου των πλθγειςϊν περιοχϊν που δεν ιταν δυνατό να
προβλεφκοφν κατά τθν ανάκεςθ των υποζργων, μεταβάλλοντασ απότομα και δραματικά τισ υδρολογικζσ
ςυνκικεσ ςτισ πλθγείςεσ λεκάνεσ απορροισ (μεγάλεσ ταχφτθτεσ ςυρροισ υδάτων επιφανειακισ απορροισ από
τισ πλαγιζσ ςτισ κοίτεσ των υδατορεμάτων, αφξθςθ φερτϊν υλικϊν-προϊόντων εδαφικισ διάβρωςθσελίδα 4 από 7
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υπολλειμμμάτων καμζνθσ βιομάηασ που παραςφρονται ςτισ κοίτεσ και προσ τα κατάντθ κλπ). Σελικόσ αποδζκτθσ
των δυςμενϊν επιπτϊςεων είναι, κατϋ αρχιν, οι κοίτεσ των υδατορεμάτων εντόσ των καμζνων εκτάςεων και, ςτθ
ςυνζχεια, οι πεδινζσ κοίτεσ αυτϊν που διαρρζουν αγροτικζσ και κατοικθμζνεσ περιοχζσ, με αποτζλεςμα τθν
απότομθ αφξθςθ του πλθμμυρικοφ κινδφνου, παρά το γεγονόσ ότι οι φυςικζσ κοίτεσ των υδατορεμάτων τθσ ΠΕ
Θλείασ είναι ςτθν πλειονότθτα τουσ επαρκϊσ και προςφάτωσ ςυντθρθμζνεσ με το εκτεταμζνο πρόγραμμα
κακαριςμϊν και ςυντιρθςθσ υδατορεμάτων που εκτελεί θ Τπθρεςία ςτα πλαίςια των εξελιςςομζνων
ςυμβάςεων των υποζργων του παρόντοσ ζργου.
Επομζνωσ, μετά τισ καταςτροφικζσ πυρκαγιζσ του Αυγοφςτου 2021που ζπλθξαν μεγάλο μζροσ των Διμων Αρχ.
Ολυμπίασ και Πφργου, προκλικθκε απρόβλεπτθ επιβάρυνςθ/διαταραχζσ ςτισ κοίτεσ των υδατορεμάτων που
επιβάλει τθ διενζργεια εκ νζου επεμβάςεων ςτισ ιδθ ςυντθρθμζνεσ κοίτεσ των υδατορεμάτων ςτουσ εν λόγω
Διμουσ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ πυρκαγιάσ ςτο υδρογραφικό δίκτυο τθσ
περιοχισ και, μάλιςτα, ςτα πλαίςια των εκτελουμζνων ςυμβάςεων λόγω του επείγοντοσ χαρακτιρα τθσ ανάγκθσ
να μετριαςτεί ο απρόβλεπτα επαυξθμζνοσ πλθμμυρικόσ κίνδυνοσ ενόψει των επικειμζνων βροχοπτϊςεων του
χειμϊνα.
Βάςει των ανωτζρω, κρίνεται απαραίτθτθ:
α) θ αφξθςθσ του προχπολογιςμοφ του 2ου Τποζργου με τίτλο: «Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ, άρςθ φερτϊν υλικϊν,
ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ υφιςτάμενων αντιπλθμμυρικϊν ζργων ςε ποταμοφσ και χειμάρρουσ Ν. Θλείασ»
κατά ποςό 789.248,72 €, όςο και τθσ προτεινόμενθσ 1θσ  αυτοφ, επομζνωσ με προτεινόμενο προχπολογιςμό 2ου
Τποζργου 2.549.248,72€ και
β) θ αφξθςθσ του προχπολογιςμοφ του 3ου Τποζργου με τίτλο: «Κακαριςμόσ βλάςτθςθσ, άρςθ φερτϊν υλικϊν ςε
δευρτερεφοντα υδατορζματα και κλάδουσ αυτϊν ΠΕ Θλείασ ζτουσ 2019-2020» κατά ποςό 831.552,84€, όςο και
τθσ προτεινόμενθσ 1θσ  αυτοφ, επομζνωσ με προτεινόμενο προχπολογιςμό 3ου Τποζργου 2.680.357,93 €,
Επομζνωσ, ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ του ζργου: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ-ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ
ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ Ν. ΘΛΕΙΑ» (Κ.Ε. 2016ΕΠ50100002),
αυξάνεται από το ποςό των 3.982.083,64€ ςε αυτό των 5.602.885,20€, δθλαδι κατά 1.620.801,56€.
Θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ καλείται να εγκρίνει τθν πρόταςθ τροποποίθςθσ του
τεχνικοφ δελτίου του ζργου: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ-ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ Ν. ΘΛΕΙΑ» (Κ.Ε. 2016ΕΠ50100002, εγκεκριμζνοσ
προχπολογιςμόσ: #3.982.083,64€#) με αφξθςθ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του ςτο ποςό των
5.602.885,20€, προκειμζνου να διαβιβαςκεί ςτθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ
και Επενδφςεων ςυνοδευόμενθ από το τροποποιθμζνο τεχνικό δελτίο του ζργου, ςτο οποίο περιγράφεται
αναλυτικά το αντικείμενο και θ ςκοπιμότθτά του.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο – Αντιπεριφερειάρχθ
Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. (τθλεδιάςκεψθ) 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
«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
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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.:

281866/3325/07-10-2021

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ

Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων και Ζργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν πρόταςθ τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου του ζργου: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ-ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ Ν.
ΗΛΕΙΑ», προχπολογιςμόσ: 3.982.083,64€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ 501 του Εκνικοφ κζλουσ
του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, κ.ε.:
2016ΕΠ50100002, με αφξθςθ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του ςτο ποςό των 5.602.885,20€.
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Η παροφςα να διαβιβαςκεί ςτθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων ςυνοδευόμενθ από το τροποποιθμζνο 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
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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