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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 24 Απριλίου 2019

Αριθ.Πρωτ.: 115170/236
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613539
Πληροφορίες: Β.Μολφέση
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ : 1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων
κ. Ιωάννη Λύτρα
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 59/22-04-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 115089/179/15-04-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων κ.Ιωάννη Λύτρα
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 59/22-04-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Προένταξη τριών νέων έργων στο Επενδυτικό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής
Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) Και
Χρηματοδότηση Έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» 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
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο
Στην Πάτρα σήμερα

στις 22/4/2019, ημέρα Μ.Δευτέρα 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. 118549/278/16-4-2019 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) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αγιομυργιαννάκης
Εμμανουήλ, 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6)Αυγέρης Σάββας, 7)Γαβριηλίδης
Κωνσταντίνος, 8)Δριβίλας Δημήτριος, 9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία,
10)Κάνιστρα

Ιωάννα,

11)Καπράλος

Σπυρίδων,

12)Καρδάρα

Ευσταθία,

13)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 14)Κατσακούλης Ευάγγελος ,15) Κελεπούρης
Ανδρέας,

16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός Ιωάννης, 18)Κοτοπούλης

Σπυρίδων,

19)Κοτσιλιάνος

21)Κωνσταντοπούλου
Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

Αναστασία,

24)Μαυρόγιαννης

20)Κουμπούρας

22)Κωσταριάς

Διονύσιος,

Βασίλειος,

Δημήτριος,

25)Μητρόπουλος

23)Λύτρας

Κωνσταντίνος,

26)Μπαλαμπάνης Νικόλαος, 27)Μπούνιας Χρήστος, 28)Μπράμος Παναγιώτης,
29)Νασιώτης

Θεόδωρος,

30)Πετρόπουλος

Κωνσταντίνος,

31)Πλατανιάς
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Παναγιώτης,

32)Ρήγας

Χρήστος,

33)

Σακελλαρόπουλος

Παναγιώτης,

34)Σιαμπλής Δημήτριος, 35)Σύρμος Γεώργιος, 36)Τογιοπούλου Αναστασία,
37)Υφαντής Νικόλαος, 38)Φαρμάκης Νεκτάριος, 39)Φωτόπουλος Τρύφων,
40)Χαροκόπος Αντώνιος, 41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 42)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),
Βεργοπούλου Παρασκευή, Ευθυμίου Απόστολος, Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
(δικαιολογημένα απών), Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , ΠαπαναγιώτουΜαρτζάκλη Γεωργία, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (δικαιολογημένα απών),
Σώκος Ευθύμιος (δικαιολογημένα απών) και Τσόγκας Γεώργιος.
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 Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού
κόμματος -Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος,

ο Δήμαρχος Ξηρομέρου

κ.Ερωτόκριτος Γαλούνης, καθώς και ο Αντιδήμαρχος κ.Παναγιώτης Γαζέτας και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι του ιδίου Δήμου κ.Βραχάς Παναγιώτης και ο κ. Χρήστος
Κολοβός, από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας ο κ. Αθανάσιος Ραυτακόπουλος, από το
Σύλλογο «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ο Πρόεδρος κ.Κώστας Γιαννόπουλος,
ο ταμίας του Δ.Σ κ.Ιωάννης Λαμπρόπουλος και το μέλος κ.Ευαγγελία Μαλαμάκη,
από το Χιονονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ο κ. Λεωνίδας Σπυρόπουλος, από τη
ΣΑΛΦΩ Α.Ε ο κ. Γεώργιος Κινδύνης,ο Πρόεδρος ΤΕΕ κ. Βασίλης Αϊβαλής, ο
Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων κ. Ιωάννης Πανταζόπουλος, ο Πρόεδρος
Συλλόγου πολιτικών Μηχανικών κ. Γκατζόγιας, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Φυτειών κ.Ιωάννης
Φλωρόπουλος, από την Ανεξάρτητη Ανοιχτή Κίνηση Ανατολικής Αιγιάλειας ο
κ.Κώστας

Οικονόμου,

ο

κ.

Δημήτρης

Παλαιολόγου

και

ο

κ.Λεωνίδας

Ξυλογιαννόπουλος, η Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε κ.Διονυσία Μαράτου, ο
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε
κ.Γεώργιος Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
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Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

κ. Δημήτριος Καραβίδας, ο

Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής κ.Σταύρος Βέρρας, η Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Γεωργία Πλώτα, ο Γενικός
Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ιωάννης Μέγκας ,
ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κ.Νικόλαος
Γυφτάκης, η Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας κ. Άλκηστις Σταθοπούλου , ο Επιστημονικός Συνεργάτης Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη

Ηλείας

κ

Ευάγγελος

Καραχάλιος,

λοιποί

υπηρεσιακοί

παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
Αριθ.Αποφ. 59/2019

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης
με τίτλο : «Προένταξη τριών νέων έργων στο Επενδυτικό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής
Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)
Και Χρηματοδότηση Έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων», δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων
κ.Ιωάννη Λύτρα , που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ.
πρωτ. 115089/179/15-04-2019 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
«
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186, του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «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΄/3012-2016) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου,
Δυτ.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
ΟικονομικήςΕπιτροπής της Π.Δ.Ε.

της
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6. Tηνυπ΄αριθμ.πρωτ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ/111/9.3.2017) απόφαση κ.Περιφερειάρχη περί
ορισμού Αντιπεριφερειαρχών.
7. Tηνυπ΄αριθμ. 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 Περιφέρειας ΔυτικήςΕλλάδας.
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΄αριθμ. 332693/4863/31.1.2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και
τοποθέτησηςΠροϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. Την υπ΄αριθμ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περίορισμού και
τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων.
11.Την υπ’ αριθμ. 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. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την απόφαση
του Περ/κού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το
Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 χρηματοδοτούμενου από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) Και Χρηματοδότηση Έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων το ταμειακό υπόλοιπο του Περιφερειακού Σκέλους που αφορά το αδιάθετο ποσό, το οποίο
μπορεί να δεσμευθεί σε εκτέλεση νέων έργων, ανέρχεται στο ποσό των 544.881,38 €.
13. Την υπ’αριθμ. 34/2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΕ.
Προτείνουμε :
Προένταξη τριών νέων έργων στο ετήσιο επενδυτικό πρόγραμμα 2019 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής
Ελλάδος με τίτλο
1)«Τμηματική επαναφορά στην προτέρα κατάσταση της τάφρου Δίμηκου Π.Ε. Αιτ/νίας έτους 2019»
προϋπολογισμού 74.400,00 € (60.000,00 € + Φ.Π.Α)με ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου του
Επενδυτικού προγράμματος 2019.
2) «Αποκατάσταση των εγκαταστάσεων της εξόδου της σήραγγας Λυσιμαχείας» προϋπολογισμού
74.400,00 €
(60.000,00€ + Φ.Π.Α) με ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου του Επενδυτικού προγράμματος
2019.
3)«Καταγραφή και έλεγχος λειτουργίας των οργάνων παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος
Πηνειού – Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων μετρήσεων – Αποτυπώσεις και προτάσεις για τον
εκσυγχρονισμό παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος» προϋπολογισμού 49.600,00 €
(40.000,00 € + Φ.Π.Α) με ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου του Επενδυτικού προγράμματος
2019.
Αιτιολόγηση Αναγκαιότητας :
«Τμηματική επαναφορά στην προτέρα κατάσταση της τάφρου Δίμηκου Π.Ε. Αιτ/νίας έτους 2019»
Η λίμνη Λυσιμαχεία ενώνεται με μια τάφρο με την λίμνη Τριχωνίδα προκειμένου να τροφοδοτείται με νερό
και οι επί πλέον ποσότητες παροχετεύονται μέσω της τάφρου Δίμηκου στον Αχελώο ποταμό.
Ο Δίμηκος είναι μια ανοιχτή τάφρος που ξεκινά από την λίμνη Λυσιμαχεία και πέφτει στον ποταμό Αχελώο
χωρίς την μεσολάβηση ρυθμιστικών θυροφραγμάτων και αποτελεί την μόνη οδό φυσικής ρύθμισης της
ανώτατης στάθμης της λίμνης. Με την θεομηνία που έπληξε την περασμένη χειμερινή περίοδο την περιοχή η
τάφρος μπαζώθηκε και σε συνδυασμό με την βλάστηση από υδροχαρή φυτά που φυτρώνουν στις όχθες
δυσχεραίνουν την απορροή των νερών και κατά συνέπεια την αποστράγγιση της λίμνης Λυσιμαχείας. Για τον
λόγο αυτόν απαιτείται καθαρισμός του Δίμηκου προκειμένου κατά την επερχόμενη χειμερινή περίοδο να
λειτουργήσει ικανοποιητικά και να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε παραλίμνιες κατοικίες και
καλλιέργειες στις λίμνες Τριχωνίδας και Λυσιμαχεία.
«Αποκατάσταση των εγκαταστάσεων της εξόδου της σήραγγας Λυσιμαχείας»
Η Σήραγγα Λυσιμαχεία μήκους 6,5 χλμ παροχετεύει νερό άρδευσης από το υδραυλικό σύστημα
Λυσιμαχείας-Τριχωνίδας στις Διώρυγες Δ20 & Δ28 και οι οποίες με την σειρά τους αρδεύουν τις περιοχές
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Μεσολογγίου, Ευηνοχωρίου, Κατοχής, Νεοχωρίου και Λεσινίου. Λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων
έχουν παρατηρηθεί φθορές στα τοιχεία και στους αρμούς με αποτέλεσμα τον κίνδυνο αστοχίας της
εγκατάστασης λόγω της μη στεγανότητάς της. Οι φθορές αυτές χρήζουν άμεσης αποκατάστασης για την
ασφαλή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος το οποίο αφορά περιοχή μεγάλης έκτασης υψηλής
παραγωγικότητας.

«Καταγραφή και έλεγχος λειτουργίας των οργάνων παρακολούθησης της συμπεριφοράς του
φράγματος Πηνειού – Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων μετρήσεων – Αποτυπώσεις και
προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος»
Το Φράγμα Πηνειού είναι ένα ετερογενές χωμάτινο φράγμα ύψους 50m, μήκους 2175m, με τελικό
υψόμετρο στέψης 100m και ταμιευτήρα συνολικής έκτασης 19,87km2, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1969.
Για την παρακολούθηση της λειτουργίας του και της συμπεριφοράς του έχουν εγκατασταθεί όργανα ή
σημεία ελέγχου όπως, σωλήνες καθιζήσεων, πιεζόμετρα ανοικτού τύπου και πιέσεων πόρων, σταθερά
γεωδαιτικά σημεία, τα οποία είτε έχουν πάψει να λειτουργούν, είτε δεν έχουν ελεγχθεί εδώ και αρκετά
χρόνια. Επιπλέον στο συγκεκριμένο φράγμα δεν υπάρχουν εγκατεστημένα όργανα παρακολούθησης της
συμπεριφοράς του κατά τη διάρκεια σεισμικών γεγονότων (σεισμογράφοι). Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας
του φράγματος στην άρδευση και ύδρευση της ευρύτερης περιοχής και των απαιτήσεων του κανονισμού
ασφαλείας φραγμάτων απαιτείται να ελεγχθούν και να εκσυγχρονιστούν τα όργανα παρακολούθησης της
συμπεριφοράς του φράγματος, με την εκπόνηση πραγματογνωμοσύνης που θα περιλαμβάνει τις εξής
εργασίες:
(α) καταγραφή και αποτύπωση των υφιστάμενων οργάνων παρακολούθησης και των σημείων ελέγχου της
συμπεριφοράς φράγματος (καθιζησήμετρα, πιεζόμετρα ανοικτού τύπου και πιέσεων πόρων, μετρήσεις
σταθερών γεωδαιτικών σημείων),
(β) έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων παρακολούθησης,
(γ) συγκέντρωση – αξιολόγηση υφιστάμενων μετρήσεων,
(δ) προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της παρακολούθησής της συμπεριφοράς του φράγματος με την
αντικατάσταση υφιστάμενων οργάνων ή εγκατάσταση νέων, όπως σεισμογράφοι με τη παράλληλη χρήση
τηλεμετρίας,
(ε) σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προεκτίμηση κόστους για τον εκσυγχρονισμό του.
Διάρκεια εκπόνησης πραγματογνωμοσύνης: 10 μήνες
Αναμενόμενα Αποτελέσματα – Παραδοτέα Προϊόντα:
Με βάση τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης θα προταθεί η βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση για τον
εκσυγχρονισμό της παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος. Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν
τεχνική έκθεση, σχέδια, προδιαγραφές και προϋπολογισμό που θα καλύπτουν τα ως άνω αναφερθέντα στην
τεχνική περιγραφή προς εκπλήρωση των απαιτήσεων ασφαλείας του φράγματος.
Κατόπιν των παραπάνω προτείνουμε την προένταξη των τριών νέων έργων στο ετήσιο επενδυτικό
πρόγραμμα 2019 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος με τίτλο :
1) «Τμηματική επαναφορά στην προτέρα κατάσταση της τάφρου Δίμηκου Π.Ε. Αιτ/νίας έτους 2019»
προϋπολογισμού 74.400,00 € (60.000,00 € + Φ.Π.Α)με ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου
του Επενδυτικού προγράμματος 2019του Περιφερειακού Σκέλους,
2) «Αποκατάσταση των εγκαταστάσεων της εξόδου της σήραγγας Λυσιμαχείας» προϋπολογισμού
74.400,00 €
(60.000,00€ + Φ.Π.Α) με ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου του
Επενδυτικού προγράμματος 2019του Περιφερειακού Σκέλους,
3) «Καταγραφή και έλεγχος λειτουργίας των οργάνων παρακολούθησης της συμπεριφοράς του
φράγματος Πηνειού – Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων μετρήσεων – Αποτυπώσεις και
προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος»
προϋπολογισμού 49.600,00 €
(40.000,00 € + Φ.Π.Α) με ισόποση ανάλωση του ταμειακού
υπολοίπου του Επενδυτικούπρογράμματος 2019του Περιφερειακού Σκέλους.
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Επειδή απαιτείται να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό τα ανωτέρω έργα, παρακαλούμε όπως
εισηγηθείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με την Προένταξη των τριών νέων έργων στο ετήσιο
επενδυτικό πρόγραμμα 2019 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος με τους ανωτέρω τίτλους με
συνολική ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου του Επενδυτικού προγράμματος 2019 κατά 198.000
ευρώ.

Κατόπιν αυτών:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την Προένταξη τριών νέων έργων στο ετήσιο επενδυτικό πρόγραμμα 2019 του
Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος με τίτλο:
1)«Τμηματική επαναφορά στην προτέρα κατάσταση της τάφρου Δίμηκου Π.Ε.
Αιτ/νίας έτους 2019» προϋπολογισμού 74.400,00 €
(60.000,00 € + Φ.Π.Α)με
ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου του Επενδυτικού προγράμματος 2019.
2) «Αποκατάσταση των εγκαταστάσεων της εξόδου της σήραγγας Λυσιμαχείας»
προϋπολογισμού 74.400,00 €
(60.000,00€ + Φ.Π.Α) με ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου του
Επενδυτικού προγράμματος 2019.
3)«Καταγραφή και έλεγχος λειτουργίας των οργάνων παρακολούθησης της
συμπεριφοράς του φράγματος Πηνειού – Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων
μετρήσεων – Αποτυπώσεις και προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό παρακολούθησης
της συμπεριφοράς του φράγματος» προϋπολογισμού 49.600,00 € (40.000,00 € +
Φ.Π.Α) με ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου του Επενδυτικού
προγράμματος 2019.
Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει η Περιφερειακή Σύμβουλος
κ.Κάνιστρα Ιωάννα.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την προένταξη των κατωτέρω τριών νέων έργων στο ετήσιο επενδυτικό
πρόγραμμα 2019 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος, με τίτλους:
1) «Τμηματική επαναφορά στην προτέρα κατάσταση της τάφρου Δίμηκου Π.Ε.
Αιτ/νίας έτους 2019» προϋπολογισμού 74.400,00 €
(60.000,00 € + Φ.Π.Α)με
ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου του Επενδυτικού προγράμματος 2019.
2) «Αποκατάσταση των εγκαταστάσεων της εξόδου της σήραγγας Λυσιμαχείας»
προϋπολογισμού 74.400,00 €
7

ΑΔΑ: ΩΥΔΣ7Λ6-Ρ3Ε

(60.000,00€ + Φ.Π.Α) με ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου του
Επενδυτικού προγράμματος 2019.
3) «Καταγραφή και έλεγχος λειτουργίας των οργάνων παρακολούθησης της
συμπεριφοράς του φράγματος Πηνειού – Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων
μετρήσεων – Αποτυπώσεις και προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό παρακολούθησης
της συμπεριφοράς του φράγματος» προϋπολογισμού 49.600,00 € (40.000,00 € +
Φ.Π.Α) με ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου του Επενδυτικού
προγράμματος 2019.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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