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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πάτρα 13-9-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
Αριθ.Πρωτ.:269560/479
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών & Δικτύων
κ. Ι. Λύτρα
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθ. 159/11-9-2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 269492/537/5-9-2018 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Δικτύων κ. Ιωάννη Λύτρα.
.
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 159/11-9-2018 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Προένταξη
τριών νέων έργων στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2018 της ΠΕ
Ηλείας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως:
α) «Αγορά ακινήτων για τη διαπλάτυνση του δρόμου Κρέστενα –
Ανδρίτσαινα μετά τη διασταύρωση-Διασέλλων» προϋπ/σμού 13.960,00
ευρώ ,
β)«Αποζημίωση
λόγω διάλυσης της σύμβασης για την
κατασκευή του έργου: « Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 17+300 της Ε.Ο. Κρέστενα– Μπαρακίτικα»
προϋπ/σμού 9.092,62
ευρώ και γ) «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ
εγκαταστάσεων, αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου»
προϋπολογισμού: 135.000,00€» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω
δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 11/9/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 269660/493/05-9-2018
γραπτή πρόσκληση του 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) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

4)Αγιομυργιαννάκης

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Εμμανουήλ,

Γραμματέας,

5)Αρβανιτάκης

Ιωάννης

,

6)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 7)Αυγέρης Σάββας, 8)Βεργοπούλου
Παρασκευή,
11)Καρδάρα

9)Δριβίλας

Δημήτριος,

Ευσταθία,

10)Καπράλος

12)Καρπέτας

Σπυρίδων,

Κωνσταντίνος,

13)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , 14) Κοκκότη ΓεωργίαΑρετή,

15)Κολοβός

Ιωάννης,

16)Κοτοπούλης

Σπυρίδων,

17)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 18)Κωνσταντοπούλου Αναστασία,
19)Κωσταριάς Δημήτριος, 20)Λύτρας Ιωάννης, 21)Μαυρόγιαννης
Διονύσιος,
Νικόλαος,

22)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,

23)Μπαλαμπάνης

24)Μπούνιας Χρήστος, 25)Μπράμος Παναγιώτης,

26)Νασιώτης Θεόδωρος, 27)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία,
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28)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
30)Πλατανιάς
Δημήτριος,

Παναγιώτης,
33)Σώκος

29)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,

31)Ρήγας

Ευθύμιος,

Χρήστος,

32)Σιαμπλής

34)Τογιοπούλου

Αναστασία,

35)Τσόγκας Γεώργιος, 36)Υφαντής Νικόλαος, 37)Φωτόπουλος
Τρύφων , 38)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 39)Χαροκόπος Αντώνιος,
40)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 41)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ.

Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος,

Ευθυμίου Απόστολος, Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα
απών),

Ζαχαροπούλου-Στούμπου

απούσα),

Κατσακούλης

Αδαμαντία

Ευάγγελος,

(δικαιολογημένα

Κατσανιώτης

Ανδρέας

(δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα
απών), Κουμπούρας Βασίλειος,

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 Δήμαρχος Δήμου Θέρμου
κ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Πατρέων κ.
Χρήστος Κορδάς, οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Δυτικής Αχαΐας κ. Σπυρίδων
Δημόπουλος και κ. Αθανάσιος Ραυτακόπουλος, ο Πρόεδρος ΟΤΑΔ
Δυτικής Αχαΐας κ. Ξενοφώντας Μπαχράς, ο Πρόεδρος Φο.Δ.Σ.Α
Δυτικής Αχαΐας κ. Σπυρίδων Τραχάνης, η Εκτελεστική Γραμματέας της
Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ.
Δημήτριος Καραβίδας, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και
δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
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Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ.159/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 14ο θέμα
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Προένταξη τριών νέων έργων στο
Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2018 της ΠΕ Ηλείας/ Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως:
α) «Αγορά ακινήτων για τη διαπλάτυνση του δρόμου Κρέστενα –
Ανδρίτσαινα μετά τη διασταύρωση-Διασέλλων»
προϋπ/σμού
13.960,00 ευρώ , β)«Αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης
για την κατασκευή του έργου: « Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ
17+150 - 17+300 της Ε.Ο. Κρέστενα– Μπαρακίτικα»
προϋπ/σμού
9.092,62 ευρώ και
γ) «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων,
αποκατάσταση
περίφραξης
αεροδρομίου
Επιταλίου»
προϋπολογισμού:
135.000,00€»,δίνοντας
το
λόγο
στον
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Δικτύων κ. Ιωάννη Λύτρα, που είναι
εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ.
269492/537/5-9-2018 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
« Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186, του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-62010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Tις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες
ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων
του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010)
«Οργανισμός της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309
Β΄/30-12-2016) Απόφαση του κ. Γεν. Γραμματέα Αποκ/μένης
Διοίκησης Πελ/νήσου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου.
4. Την απόφαση υπ΄ αριθμ. 41/05-3-2017 του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄
αριθ. 5/2017 πρακτικό αυτού περί εκλογής προεδρείου του Π.Σ.
5. Την απόφαση υπ΄ αριθμ. 42/05-3-2017 του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄
αριθ. 5/2017 πρακτικό αυτού περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
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6. Tην
υπ΄αριθ
.πρωτ.
55961/643/1.3.2017
(ΦΕΚ
τ.
Υ.Ο.Δ.Δ/111/9.3.2017) απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών.
7. Tην
υπ΄αριθ.
πρωτ.
69641/869/14.3.2017
(ΦΕΚ
τ.
Υ.Ο.Δ.Δ/138/23.3.2017) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Π. Δ. Ε.
8. Την υπ’ αριθμ.69923/876/ (ΦΕΚ 1018/τ’Β/24.3.2017) Απόφαση
Περιφερειάρχη
περί
«Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων
στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους
Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ΄αριθ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση
κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων
Γενικών Δ/νσεων.
10. Την υπ΄αριθ. 332693/4863/31.1.2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη
περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
11. Την υπ’αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5)
Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού &
Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων
της Π.Δ.Ε.
12.Την υπ΄αριθ.127630/2008/25-4-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης περί μετακίνησης
Προϊσταμένων Τμημάτων της ΔΤΕΠΕ Ηλείας.
13 Το γεγονός ότι σύμφωνα με την 52/25-4-18 (ΑΔΑ:7Χ267Λ6-ΔΨ6)
απόφαση του Περ/κού Συμβουλίου, με την οποία έγινε προένταξη
τεσσάρων μελετών και ενός έργου στο ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα
έτους 2018 της ΠΕ Ηλείας/ΠΔΕ, το αποθεματικό της ΠΕ Ηλείας
χρηματοδοτούμενου από ΚΑΠ και λοιπούς πόρους, ανέρχεται στο ποσό
των 646 .820,48 €.
14..Το γεγονός ότι μετά την εισήγησή μας για προένταξη των τριών
παραπάνω έργων το Ταμειακό υπόλοιπο του Επενδ/κού Προγρ/τος έτους
2018 της ΠΕ Ηλείας διαμορφώνεται στο ποσό των 488.767,86 €
15. Την με αρ.90/2018 σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Π.Δ.Ε.
Προτείνουμε :
Την
προένταξη των παρακάτω τριών νέων έργων συνολικού
προϋπολογισμού 158.052,62 € στο ετήσιο Επενδυτικό πρόγραμμα 2018
των ΚΑΠ με ισόποση ανάλωση του ταμειακού αποθεματικού του
Επενδυτικού προγράμματος 2018 της ΠΕ Ηλείας και μείωσή του στο
ποσό των 488.767,86 €.
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α) «Αγορά ακινήτων για τη διαπλάτυνση του δρόμου Κρέστενα –
Ανδρίτσαινα μετά τη διασταύρωση Διασέλλων»
προϋπ/σμου
13.960,00 ευρω και
β) «Αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης για την κατασκευή
του έργου: Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 -- 17+300 της
Ε.Ο. Κρέστενα– Μπαρακίτικα» προϋπ/σμού 9.092,62 ευρώ.
γ) « Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων,
αποκατάσταση
περίφραξης
αεροδρομίου
Επιταλίου»,
προϋπολογισμού: 135.000,00€
Αιτιολόγηση Αναγκαιότητας :
α) «Αγορά ακινήτων για τη διαπλάτυνση του δρόμου Κρέστενα –
Ανδρίτσαινα μετά τη διασταύρωση Διασέλλων»
προϋπ/σμου
13.960,00 €
Πρόκειται για την απευθείας εξαγορά δυο συνεχόμενων ακινήτων,
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ.242/96, η οποία γίνεται για τις ανάγκες
του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ –
ΕΠΙΚ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΣΕΛΛΑ – ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΡΕΣΤΕΝΑ –
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΕΠΙΚ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΣΕΛΛΑ –
ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ» που εκτελείται από τη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας.
Συγκεκριμένα, περί την ΧΘ 11+600, η επαρχιακή οδός Κρέστενας Ανδρίτσαινας διατρέχει τη βάση μιας λοφοειδούς έξαρσης, επιρρεπούς
σε εδαφικές διαρρήξεις και αστοχίες εδαφικών υλικών, προκειμένου δε
να κατασκευαστεί το τμήμα της οδού, στη θέση αυτή, με το παραπάνω
έργο, απαιτείται η εκσκαφή της βάσης της λοφοειδούς έξαρσης, ώστε εν
συνεχεία να κατασκευαστεί στα ανάντη και στο όριο κατάληψης της
οδού ένας
τοίχος
αντιστήριξης, θεμελιωμένος επί μονής σειράς
πασσάλων. Επειδή όμως υπάρχει ο κίνδυνος μετά την παραπάνω
εκσκαφή να δημιουργηθούν προβλήματα ευστάθειας στην ευρύτερη
περιοχή, απαιτείται, σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη, η δημιουργία
ενός αναβαθμού (μπαγκίνας) στο ανάντη πρανές με παράλληλη
διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων, ώστε αφενός να αντιμετωπιστούν
προβλήματα (πιθανής) μελλοντικής αστοχίας αυτού και αφετέρου να
εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της οδού στην εν λόγω
θέση.
Για το λόγο αυτό, με την με αρ.105/16-07-2018 απόφαση του
Περιφ..Συμβουλίου Δ.Ε. εγκρίθηκε η
απευθείας εξαγορά δυο
συνεχόμενων ακινήτων (αγροτεμαχίων), με τη διαδικασία του άρθρου 23
του ΠΔ 242/96..Επισης με την ίδια απόφαση του Π.Σ. ορίστηκε η
τριμελής επιτροπή εκτίμησης των προαναφερομένων ακινήτων., η οποία
καθόρισε το τίμημα εξαγοράς αυτών,όπως φαίνεται στο, από 01-08-2018
αντίστοιχο πρακτικό της, υπολογίζοντας την συνολική απαιτούμενη
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δαπάνη εξαγοράς των εν λόγω ακινήτων, που ανέρχεται στο ποσό των
13.960,00 ευρώ.
β) «Αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης για την κατασκευή
του έργου: Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 -- 17+300 της
Ε.Ο. Κρέστενα– Μπαρακίτικα» προϋπ/σμου 9.092,62 ευρώ.
Στις 20-10-2015 υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου «Αποκ/ση
κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 17+300 της Ε.Ο. Κρέστενα–
Μπαρακίτικα» με την ανάδοχο εταιρεία ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ και
συμβατικό ποσό 611.800,00 € με ΦΠΑ
Στις 13-3-2017 η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτηση διάλυσης της
Σύμβασης κατασκευής του έργου, κατ΄επίκληση της παρ.2α του άρθρου
62 του Ν3669/2008, λόγω καθυστέρησης της έναρξης εργασιών αυτού
για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την υπογραφή της
Σύμβασης, με υπαιτιότητα του Κύριου του έργου, καθώς βρισκόταν σε
εκκρεμότητα η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου. Στη συνεχεία
με την με αρ.πρωτ. 150076/21698/1-6-2017 απόφαση του Προϊστ/νου
της Δ/σας το έργο Υπηρεσίας και του Περιφερειάρχη Δ.Ελλάδας ( στον
οποίον δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση υπογραφής με την με αρ.
92/3-5-17 απόφαση του Περιφ.Συμβουλίου Δ.Ε.) διαλύθηκε η από 20-102015 Σύμβαση κατασκευής του έργου, λόγω υπαιτιότητας του κύριου του
έργου.
Με απόφαση της Δ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας συγκροτήθηκε η
επιτροπή οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου, η οποία παρέλαβε
αυτό, συντάσσοντας το σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο πρότεινε το ποσό
της
αποζημίωσης, που, σύμφωνα με το αρθ.64 του
Ν3669/2008,οφειλοταν στην ανάδοχο εταιρεία λόγω διάλυσης της
σύμβασης, και το οποίο, σύμφωνα με τους λόγους, που αναλυτικά
αναφέρονται στην εισήγηση της επιτροπής , ανερχόταν στο ποσό των
9.092,62 €. Μετά την απόρριψη της ενστάσεως της αναδόχου εταιρείας
από τον Συντονιστή της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/νησου, Δ..Ελλάδας
και Ιονίου, σύμφωνα με την με ΑΠ 66128/3-4-18 απόφαση αυτού,
εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου, με την με αρ. πρωτ.108971/1188/25-4-18 απόφαση του Δ/ντη
ΤΕΠΕ Ηλείας, με την οποίαν κανονίστηκε και η αποζημίωση, του
αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης, στο ποσό των 9.092,62 €.
γ) «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων,
αποκατάσταση
περίφραξης
αεροδρομίου
Επιταλίου»
προϋπολογισμού: 135.000,00€
Με την ένταξη και σε συνέχεια την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου
συντηρούνται και προστατεύονται τόσο οι κτιριακές όσο και οι Η-Μ
εγκαταστάσεις του και διασφαλίζεται η ιδιοκτησία της Π.Ε. Ηλείας από
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καταπατήσεις και την παράνομη χρήση ιδιωτών. Η αισθητική του χώρου
αναβαθμίζεται με τη συντήρηση των κτιρίων και τους καθαρισμούς που
προβλέπονται και μετά την
ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα, σύμφωνα με την υπ’
αριθ.ΥΠΑ/Δ3/Α/7019/2425/30-03-2018(ΑΔΑ:
ΨΒΨ7465ΧΘΞ-7ΑΓ)
απόφαση του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών, θα δοθεί
δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών για πολλαπλούς
σκοπούς
μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
και
προσέλκυσης
ενδιαφερομένων με προσδοκώμενο αποτέλεσμα την ανάπτυξη και
αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής (π.χ. δυνατότητα χρησιμοποίησής
ως χώρου εκπαίδευσης χειριστών μικρών αεροσκαφών).
Επιπροσθέτως θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης ( ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές) .
Κατόπιν αυτών:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την προένταξη τριών νέων έργων στο Ετήσιο Επενδυτικό
Πρόγραμμα 2018 της ΠΕ Ηλείας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως
ακολούθως:
α) «Αγορά ακινήτων
για τη διαπλάτυνση του δρόμου
Κρέστενα – Ανδρίτσαινα μετά τη διασταύρωση-Διασέλλων»
προϋπ/σμού 13.960,00 ευρώ και
β)«Αποζημίωση
λόγω διάλυσης της σύμβασης για την
κατασκευη του έργου:
« Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 - 17+300 της
Ε.Ο. Κρέστενα– Μπαρακίτικα» προϋπ/σμού 9.092,62 ευρώ.
γ) «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ
εγκαταστάσεων,
αποκατάσταση
περίφραξης
αεροδρομίου
Επιταλίου» προϋπολογισμού: 135.000,00€».
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την προένταξη τριών νέων έργων στο Ετήσιο Επενδυτικό
Πρόγραμμα 2018 της ΠΕ

Ηλείας/ Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

χρηματοδοτούμενου από ΚΑΠ και λοιπούς πόρους, ως ακολούθως:
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α) «Αγορά ακινήτων για τη διαπλάτυνση του δρόμου Κρέστενα –
Ανδρίτσαινα μετά τη διασταύρωση-Διασέλλων»

προϋπ/σμού

13.960,00 ευρώ.
β)«Αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης για την κατασκευή
του έργου:
« Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 - 17+300 της
Ε.Ο. Κρέστενα– Μπαρακίτικα» προϋπ/σμού 9.092,62 ευρώ.
γ) «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων,
αποκατάσταση

περίφραξης

αεροδρομίου

Επιταλίου»

προϋπολογισμού: 135.000,00€.
---------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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