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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πάτρα 03-7-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
Αριθ. Πρωτ.:175943/254
& Αμερικής Τ.Κ:26441 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
FAX : 2613613538
ΠΡΟΣ: 1) Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2) Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας
κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο
3) Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας
2) Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 74/29-6-2015 Απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 175317/463/23-6-2015 έγγραφο του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας
κ. Γεωργίου Αγγελόπουλου.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ.74/29-6-2015 Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση πρότασης για ένταξη και
χρηματοδότηση νέων έργων/μελετών στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015» και
παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 29-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε
Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθ. πρωτ. 176089/256/23-6-2015 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου Αναστασία-Πρόεδρος , 2) Κανέλλης Γεώργιος –Αντιπρόεδρος, 3)
Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)

Αγγελόπουλος

Γεώργιος,

5)Αρβανιτάκης Ιωάννης , 6)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 7)Αυγέρης Σάββας,
8)Βεργοπούλου Παρασκευή, 9)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος,
Δημήτριος,

11)Ευθυμίου

Απόστολος,

10)Δριβίλας

12)Ζαφειρόπουλος

Ιωάννης,

13)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 14)Καπράλος Σπυρίδων, 15)Καρδάρα
Ευσταθία,

16)Καρπέτας

18)Κελεπούρης Ανδρέας,

Κωνσταντίνος,

17)Κατσακούλης

19)Κολοβός Ιωάννης,

Ευάγγελος,

20)Κοτοπούλης Σπυρίδων,

21)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 22)Κωνσταντοπούλου Αναστασία ,
Ιωάννης,

24)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

25)Μητρόπουλος

23)Λύτρας

Κωνσταντίνος,

26)Μπούνιας Χρήστος , 27)Μπράμος Παναγιώτης, 28)Νασιώτης Θεόδωρος,
29)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία,

30)Παρασκευόπουλος

31)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 32)Πλατανιάς Παναγιώτης ,

Γεράσιμος,
33)Ρήγας

Χρήστος, 34)Σιαμπλής Δημήτριος, 35)Σώκος Ευθύμιος, 36)Τσόγκας Γεώργιος,
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37)Υφαντής Νικόλαος, 38)Φωτόπουλος Τρύφων, 39)Χαροκόπος Αντώνιος,
40)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 41)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ (δικαιολογημένα
απών), Δεσύλλας Δημήτριος (δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας,
Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) (δικαιολογημένα απών),

Κοκκότη

Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα απούσα), Κωσταριάς Δημήτριος, Λαλιώτης
Παναγιώτης (δικαιολογημένα απών), Μπαλαμπάνης Νικόλαος (δικαιολογημένα
απών), Σύρμος Γεώργιος και Φαρμάκης Νεκτάριος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ.
Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας κος Νικόλαος Γυφτάκης, υπηρεσιακοί παράγοντες,

πολίτες και

δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Απούσας της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κας
Τογιοπούλου Αναστασίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης την αναπλήρωσε ο
Αντιπρόεδρος κ. Κανέλλης Γεώργιος.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ.74/2015
Στη συνέχεια η

Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα ημερήσιας

διάταξης με τίτλο : «Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέων
έργων/μελετών στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015» και έδωσε το λόγο στον
εισηγητή

του,

Αντιπεριφερειάρχη

Περιφερειακής

Ανάπτυξης

&

Επιχειρηματικότητας κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο, που αναφέρθηκε στην υπ’ αριθ.
πρωτ. 175317/463/23-6-2015 γραπτή εισήγησή του λέγοντας τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και
παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα
με το άρθρο 163 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).
2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσον αφορά την
τελική διαμόρφωση, την μέριμνα για την έγκριση και την παρακολούθηση της
εκτέλεσης των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού
επιπέδου σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 παρ. αη & βη αντίστοιχα του Π.Δ. 132/2010
«Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την με αριθμ. 8001/22.01.2015 (ΑΔΑ: ΨΓΣΗΦ-ΠΓ1) Εγκύκλιο Οδηγιών για την
έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 & προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016–
2018 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2015-2018».
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 115608/1090/26-5-2015 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Τμ. Β΄
Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων.
5. Την υπ’αριθμ. 18/15-6-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκρισης πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέων
έργων-μελετών στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ
για το έτος 2015».
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 174679/1565/22-6-2015 (νέο) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Τμ. Β΄
Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων.
7. Την ανάγκη ένταξης και χρηματοδότησης νέων έργων/μελετών στο Εθνικό Σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2015 και συγκεκριμένα:
 Στη ΣΑΕΠ 001, την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου:
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

Α/Α

1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ & ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(€)

275.000,00

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΑΧΑΪΑΣ

275.000,00

Το ανωτέρω έργο το οποίο αποτελεί και αίτημα των Τοπικών Κοινοτήτων ΒελιμαχίουΑλεποχωρίου και Σπαρτιάς του Δήμου Ερυμάνθου και θα υλοποιηθεί από τη Δ/νση
Τεχνικών Εργων ΠΕ Αχαΐας, περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης του δρόμου πρόσβασης
στο φράγμα Βελιμαχίου και άρσης επικινδυνότητας της περιμετρικής οδού αυτού.
Ειδικότερα, στον δρόμο πρόσβασης θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες:
1. Κατασκευή βάσης 10 εκ, ασφαλτική προεπάλειψη & ασφαλτόστρωση της
στέψης του φράγματος συνολικού μήκους 170 μ. και πλάτους 5 μ. για
προστασία του αναχώματος και ειδικότερα του πυρήνα αλλά και για
προστασία από διαβρώσεις λόγω όμβριων υδάτων.
2. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας εκατέρωθεν της στέψης τοποθετούμενων σε
σκυρόδεμα C16/20 το οποίο θα ενισχυθεί με σιδηρό οπλισμό.
3. Κατασκευή βάσης 10 εκ., ασφαλτική προεπάλειψη & ασφαλτόστρωση στον
δρόμο πρόσβασης συνολικού μήκους 210 μ. & πλάτους 4,50 μ.
4. Κατασκευή ρείθρου από σκυρόδεμα C 12/15 εκ ενισχυμένο με πλέγμα
σιδηρού οπλισμού στον δρόμο πρόσβασης.
Στην περιμετρική οδό του φράγματος θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας για
προστασία των διερχόμενων οχημάτων από πτώση εντός της σχηματιζόμενης λίμνης
καθώς και πινακίδες επικίνδυνων θέσεων ενώ θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος
στο σύνολό της.
Στην οδό μετά την περιμετρική οδό του φράγματος στο αριστερό αντέρεισμα της
λίμνης που έχει δημιουργηθεί λόγω μερικής καθίζησης της οδού θα κατασκευαστούν
συρματοκιβώτια ύψους ενός μέτρου και μετατόπιση της οδού ανάντη για 2 μέτρα περίπου.
Η κατασκευή του έργου αυτού θεωρείται απαραίτητη δεδομένου ότι θα προστατευθεί
το ανάχωμα του φράγματος και ο δρόμος πρόσβασης, ο οποίος παρουσιάζει αρκετή κλίση
από διαβρώσεις λόγω όμβριων υδάτων. Επιπλέον θα αρθεί οποιαδήποτε επικινδυνότητα
στον δρόμο πρόσβασης για πτώση διερχόμενων οχημάτων εντός της λίμνης που έχει
σχηματισθεί δεδομένου ότι η περιμετρική οδός βρίσκεται ανάντη της λίμνης.
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Επίσης, θα γίνει ηλεκτροφωτισμός της οδού σε επιλεγμένες θέσεις δημιουργώντας
συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών με την τοποθέτηση ιστών 9 μ.
φωτιστικών σωμάτων 250 W, πίλαρ και των απαραίτητων εργασιών και υλικών υποδομής
(χάνδακες διέλευσης καλωδίων, βάσεις ιστών, σωλήνες, γείωση, καλώδια). Για τη
σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ θα απαιτηθεί η επέκταση των γραμμών, δαπάνης που
προεκτιμάται στο ποσό των 15.000,00 € και αποτελεί ανεξάρτητο υποέργο που θα
εκτελεστεί από τη ΔΕΗ.

 Στη ΣΑΜΠ 001, την ένταξη και χρηματοδότηση των παρακάτω μελετών:

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(€)

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣ
ΗΣ

200.000,00

Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ

240.000,00

Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

Α/Α

1

2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ
ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΛΙΜΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ:

440.000,00

Η 1η μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ» προϋπολογισμού: 200.000€, αφορά την εκπόνηση των επιμέρους
μελετών:
Α) Τοπογραφικής και υδραυλικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για να
υπολογιστεί και να βελτιωθεί η παροχετευτικότητα της ενωτικής τάφρου μεταξύ των
λιμνών Τριχωνίδας-Λυσιμαχίας.
Β) Ηλεκτρομηχανολογικής και κτιριακής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την
επισκευή και την αποκατάσταση λειτουργίας των θυροφραγμάτων του ρυθμιστικού
έργου της ενωτικής τάφρου μεταξύ των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχίας.
Επισημαίνεται ότι τα θυροφράγματα κατασκευάστηκαν ώστε να ελέγχεται η απορροή των
υδάτων από την Τριχωνίδα προς τη Λυσιμαχία και τη διώρυγα εξόδου προκειμένου να
διατηρούνται οι στάθμες των υδάτων των δύο λιμνών εντός κάποιων ορίων. Όμως με την

ΑΔΑ: 670Π7Λ6-67Γ

πάροδο των ετών οι μηχανισμοί ελέγχου των θυροφραγμάτων σταμάτησαν να λειτουργούν
ικανοποιητικά και σήμερα πολλοί εξ’ αυτών έχουν κλαπεί, με αποτέλεσμα τα
θυροφράγματα να μένουν μονίμως κλειστά και να μην υπάρχει δυνατότητα ανύψωσής
τους. Με την επισκευή και την αποκατάσταση λειτουργίας τους θα μπορέσει να ρυθμιστεί
η απορροή των υδάτων από την Τριχωνίδα προς τη Λυσιμαχία και τη διώρυγα εξόδου έτσι
ώστε να αποφεύγονται τα πλημμυρικά φαινόμενα των παραλίμνιων περιοχών.

Η 2η μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» προϋπολογισμού:
240.000€ αφορά μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων και αστοχιών πρανών ορυγμάτων
επί της Παράκαμψης Αρχαίας Ολυμπίας στις κάτωθι περιοχές:
Α) Περιοχή νέου αντλιοστασίου Χ.Θ. 1+550 αριστερά στην έξοδο του Cut & Cover Σ0
Β) Περιοχή πρανούς 2+280 προς Πύργο
Γ) Όρυγμα περί τη Χ.Θ. 0+200 του κλάδου Η/Θ του κόμβου Λάλα
Δ) Περιοχή πρανούς στην οδό προς Λάλα (Κ.Ο. 10) πάνω από το Cut & Cover Σ4
Ε) Περιοχή πρανούς στην Τ.Ο. προς Πεύκο του κόμβου Λιναριάς
ΣΤ) Τοπικές αστοχίες πρανών και επιχωμάτων οδού.

Από την ανωτέρω μελέτη θα προκύψουν οι απαιτούμενες εργασίες που θα εκτελεσθούν
μέσω εργολαβίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων και την
αποκατάσταση όλων των αστοχιών που έχουν παρατηρηθεί στα πρανή των ορυγμάτων και
των επιχωμάτων της οδού, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των
οχημάτων επί της οδού και να αποτραπούν τα τροχαία ατυχήματα.

Η μελέτη θα προκηρυχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3316/2005) και θα
περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους στάδια μελετών που προβλέπονται για τα οδικά έργα,
δηλαδή:
Α) Τοπογραφικές αποτυπώσεις
Β) Γεωλογική Μελέτη
Γ) Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες
Δ) Υδραυλική Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων
Ε) Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ
ΣΤ) Μελέτες Τεχνικών Έργων
Ζ) Τεύχη Δημοπράτησης

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε
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Την έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέων έργων/μελετών στο
Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για το έτος 2015 ως εξής:
 Την υποβολή πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση στη ΣΑΕΠ 001 του
έργου με τίτλο «Βελτίωση Δρόμου Πρόσβασης Φράγματος Βελιμαχίου & Άρση
Επικινδυνότητας της Περιμετρικής Οδού», με την προσθήκη εργασιών
κατασκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Τεχνικό Δελτίο του έργου και
ταυτόχρονη αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του.
 Την υποβολή πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση στη ΣΑΜΠ 001, των
δύο μελετών με τίτλο:
1. «Μελέτη Βελτίωσης της Παροχετευτικής Ικανότητας της Ενωτικής
Τάφρου και αποκατάστασης της λειτουργίας των θυροφραγματων των
Λιμνών Τριχωνίδας-Λυσιμαχείας» και
2. «Mελέτη
Αντιμετώπισης
Κατολισθητικών Φαινομένων στην
Παράκαμψη Αρχαίας Ολυμπίας.

Σημειώνουμε ότι η απόφαση θα διαβιβασθεί στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τους προβλεπόμενους
πίνακες και συνοδευόμενη από τα τεχνικά δελτία των έργων/μελετών, στο οποία
περιγράφονται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά τους».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Ρήγας και Γεώργιος Κανέλλης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την Πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν
διαλογικής συζήτησης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την ένταξη και χρηματοδότηση νέων έργων/μελετών στο Εθνικό Σκέλος
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το
έτος 2015 ως εξής:
 Την ένταξη και χρηματοδότηση στη ΣΑΕΠ 001 του έργου με τίτλο
«Βελτίωση Δρόμου Πρόσβασης Φράγματος Βελιμαχίου & Άρση
Επικινδυνότητας της Περιμετρικής Οδού», με την προσθήκη εργασιών
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κατασκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Τεχνικό Δελτίο του έργου και
ταυτόχρονη αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του.
 Την ένταξη και χρηματοδότηση στη ΣΑΜΠ 001, των δύο μελετών με τίτλο:
1. «Μελέτη Βελτίωσης της Παροχετευτικής Ικανότητας της Ενωτικής
Τάφρου και αποκατάστασης της λειτουργίας των θυροφραγματων
των Λιμνών Τριχωνίδας-Λυσιμαχείας» και
2. «Mελέτη
Αντιμετώπισης Κατολισθητικών Φαινομένων στην
Παράκαμψη Αρχαίας Ολυμπίας.

Σημειώνουμε ότι η απόφαση θα διαβιβασθεί στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τους
προβλεπόμενους πίνακες και συνοδευόμενη από τα

τεχνικά δελτία των

έργων/μελετών, στο οποία περιγράφονται αναλυτικά το αντικείμενο και η
σκοπιμότητά τους.

Κατά αυτής της απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος και
Σπυρίδωνας Κοτοπούλης, οι οποίοι υπερψήφισαν πρόταση της Παράταξης τους
όπως αυτή αποτυπώνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

