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ΘΕΜΑ : Τροποποίηση/συμπλήρωση της αριθμ.271114/27-8-2021/ΑΔΑ:692Ω7Λ1-ΔΛΕ 

απόφασης σχετικά με τη διαχείριση και παρακολούθηση πιστώσεων για την 
άμεση/βραχυχρόνια αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από την 
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων 
Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
Έχοντες υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

2. Την αριθμ.271114/27-8-2021/ΑΔΑ:692Ω7Λ1-ΔΛΕ απόφαση  σχετικά με τη διαχείριση και 
παρακολούθηση πιστώσεων για την άμεση/βραχυχρόνια αντιμετώπιση των συνεπειών που 
προκλήθηκαν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε περιοχές των περιφερειακών 
ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.  

3. Την αριθμ.64448/6-9-2021/ ΑΔΑ:97ΣΕ46ΜΤΛ6-ΝΞΡ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
με την οποία χρηματοδοτείται η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το ποσό των 500.000€ για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεομηνίες (ΣΑΕ 055).  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Τροποποιούμε  την αριθμ.271114/27-8-2021/ΑΔΑ:692Ω7Λ1-ΔΛΕ απόφαση σχετικά με τη 
διαχείριση και παρακολούθηση πιστώσεων για την άμεση/βραχυχρόνια αντιμετώπιση των 
συνεπειών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε περιοχές των 
περιφερειακών ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας και συμπληρώνουμε τα εξής:  
Α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λακωνίας 
Ως αρμόδια οργανική μονάδα για τη διαχείριση και παρακολούθηση πιστώσεων 
προϋπολογισμού 200.000,00€ από τις πιστώσεις της χρηματοδότησης που εγκρίθηκε με την 
64448/6-9-2021/ ΑΔΑ:97ΣΕ46ΜΤΛ6-ΝΞΡ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
Ο προϊστάμενος της αναφερόμενης οργανικής μονάδας σε συνεργασία με τον προϊστάμενο 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την εξειδίκευση της πίστωσης και με τους 
προϊσταμένους των Τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων και Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης 
που προΐσταται οφείλει να προβεί σε κατεπείγουσες ενέργειες (Διατάξεις άρθρου 32 Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις όμοιες του Ν.4782/2021) μετά από έγκριση της 

ΑΔΑ: 6ΨΖ17Λ1-Μ4Ν



 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, για πρώτη παρέμβαση καθαρισμού του οδικού 
δικτύου και των υδατορεμάτων εντός των πυρόπληκτων περιοχών του Δήμου Ανατολικής 
Μάνης. 
Σύμφωνα με την πρόοδο των έργων τα σχετικά παραστατικά των δαπανών συνοδευόμενα από 
πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά θα 
αποστέλλονται στη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας για ενέργειες απολογιστικής 
εκταμίευσης από το φορέα χρηματοδότησης 
 
Β. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας 
Προστίθεται  επιπλέον το ποσό των 200.000,00€ από τις πιστώσεις της  χρηματοδότησης  που 
εγκρίθηκε με την αριθμ.64448/6-9-2021/ ΑΔΑ:97ΣΕ46ΜΤΛ6-ΝΞΡ απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών για παρεμβάσεις  καθαρισμού του οδικού δικτύου και των υδατορεμάτων εντός 
των πυρόπληκτων περιοχών των Δήμων α) Οιχαλίας και β) Πύλου Νέστορος.  
 
Γ. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων                              
α) Αρκαδίας β) Λακωνίας και γ) Μεσσηνίας 
Προστίθεται  επιπλέον το ποσό των 100.000,00€ από τις πιστώσεις της χρηματοδότησης  που 
εγκρίθηκε με την αριθμ.64448/6-9-2021/ ΑΔΑ:97ΣΕ46ΜΤΛ6-ΝΞΡ απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών  για παροχή ζωοτροφών σε κτηνοτρόφους ως βραχυχρόνιο μέτρο αντιμετώπισης 
του προβλήματος της στέρησης της βοσκήσιμης ύλης εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών στις 
πυρόπληκτες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.  
 
Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ.271114/27-8-2021/ΑΔΑ:692Ω7Λ1-ΔΛΕ 
απόφαση «Διαχείριση και παρακολούθηση πιστώσεων για την άμεση/βραχυχρόνια 
αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε 
περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας». 
 
Ε. Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο www.ppel.gov.gr.  
 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζινιέρη Νικώνα 
2. Γραφείο Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας 
3. Γραφείο Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας κ. Χαντζή Βασίλειου 
4. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
5. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού έδρας 
6. Προϊστάμενο Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
7. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας έδρας. 
8. Προϊσταμένους Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών 
9. Ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας 
10. Προϊσταμένους Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, 

Λακωνίας και Μεσσηνίας 
 
Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υπουργείο Εσωτερικών 

α) Γραφείο Υπουργού 
β) Υπηρεσιακού Γραμματέα 
γ) Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής /Τμήμα Αναπτ. Προγρ. & Διαχείρισης ΠΔΕ                             
email: e.koutouki@ypes.gr 

2. Γραφείο Περιφερειάρχη 
3. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών 
4. Γραφεία Δημάρχων α)Γορτυνίας, β)Μεγαλόπολης, γ)Ανατολικής Μάνης, δ) Οιχαλίας και ε) 

Πύλου Νέστορος με την παράκληση να ενημερώσουν του προέδρους των τοπικών και 
δημοτικών κοινοτήτων των πυρόπληκτων περιοχών. 

5. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων έδρας για ενημέρωση 
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