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Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
ΠΡΟΣ: Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2489/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.:1.

Το

υπ’

αριθμ.

πρωτ:

342773/3074/06.11.2018

έγγραφο

του

Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.
2. Το υπ. αριθ. 342522/2364/06-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προσταίας Π.Ε.
Αχαϊας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2489/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της διενέργειας δαπάνης 35.564,44 € με Φ.Π.Α. προκειμένου
να πληρωθούν οι εργασίες που εκτελέστηκαν μέσω ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας των κ. Παναγόπουλου Βασίλειου του Ανδρέα, Αργυρόπουλου Παναγιώτη του Ιωάννη,
Πετρόπουλου Ανδρέα του Νικολάου, Μπινιέρη Ιωάννη του Ηλία, Φιλιόπουλου Αθανάσιου του
Κων/νου, Ντρίβα Χαράλαμπου του Βασιλείου, και της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι. Ντάκουλα Ο.Ε., τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν για την απομάκρυνση απορριμμάτων, βλάστησης και φερτών υλικών από την
κοίτη των ρεμάτων ¨Γλαύκος, Μείλιχος, Σέλεμνος, και Ξυλοκέρα¨ με σκοπό την αποκατάσταση της
ομαλής ροής των υδάτων προς την θάλασσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και
περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένων περιοχών, καθώς και εργασίες
απομάκρυνσης βράχων από την Επ. Οδό Βαλιμή – Ζαρούχλα, για τη διάνοιξη της οδού και
αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας της οδού, από 10/09/2018 έως 09/10/2018», για δικές σας
ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΔΑ: Ω6ΦΟ7Λ6-1ΧΛ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 55/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
15η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

349379/4386/09.11.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και o γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αυγέρης Σάββας,
Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Γαβριηλίδης Κων/νος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί
Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Κοσμάς Νικόλαος, προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. και η κα Κατραβά Χρυσάνθη, υπάλληλος της
ίδιας Δ/νσης.

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν, αν και προσκλήθηκαν, οι εκπρόσωποι των εταιριών
«Ελευθέριος Βαρουξής & Σια Ο.Ε.» και «Βανίδης Ιωάννης –Media Suite», για το 1ο θέμα στην
Ημερήσια διάταξη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2489/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση της διενέργειας δαπάνης 35.564,44 € με Φ.Π.Α. προκειμένου να πληρωθούν οι εργασίες
που

εκτελέστηκαν

μέσω

ιδιωτικών

χωματουργικών

μηχανημάτων

ιδιοκτησίας

των

κ.

Παναγόπουλου Βασίλειου του Ανδρέα, Αργυρόπουλου Παναγιώτη του Ιωάννη, Πετρόπουλου
Ανδρέα του Νικολάου, Μπινιέρη Ιωάννη του Ηλία, Φιλιόπουλου Αθανάσιου του Κων/νου, Ντρίβα
Χαράλαμπου του Βασιλείου, και της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι. Ντάκουλα Ο.Ε., τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν για την απομάκρυνση απορριμμάτων, βλάστησης και φερτών υλικών από την
κοίτη των ρεμάτων ¨Γλαύκος, Μείλιχος, Σέλεμνος, και Ξυλοκέρα¨ με σκοπό την αποκατάσταση της
ομαλής ροής των υδάτων προς την θάλασσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και
περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένων περιοχών, καθώς και εργασίες
απομάκρυνσης βράχων από την Επ. Οδό Βαλιμή – Ζαρούχλα, για τη διάνοιξη της οδού και
αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας της οδού, από 10/09/2018 έως 09/10/2018».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 342522/2364/06-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Αχαϊας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.
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. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου.
3.
Tις υπ΄ αριθμ. 6302/60/9-1-2017 & 6296/59/9-1-2017 ( ΦΕΚ 211 τ. Β΄/30-01-2017) αποφάσεις κ.
Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίσθηκαν από τον Περιφερειάρχη
4.
.Το Ν. 4249/ΦΕΚ73Α΄/24-03-2014 περί αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Π..
5.
.Την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. με αριθμό 132/22 – 5 – 2013, την με
αριθμ. 78/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και την με αριθμ. 1562/2018 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. για την μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την
πρόληψη – αντιμετώπιση κινδύνων και διαχείριση έκτακτων αναγκών.
6.
Το άρθρο 12 παρ.2β του Ν. 3013/2002 όπου ορίζεται ότι η Πολιτική Προστασία είναι αρμόδια για
θέματα οργάνωσης, πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών η καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης καθώς και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς του ιδιωτικού δυναμικού και
μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας και αντιμετώπισης των καταστροφών και αποκατάστασης ζημιών.
7.
.Την απόφαση αρ.1299/ 7 - 4 – 2003 περί έγκρισης Γενικού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας <<
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ >> ΦΕΚ 423/ τ β /10 – 4 - 2003 .
8.
Το υπ. αρ. πρωτ. 2/52145/0026 από 01/07/2014 έγγραφο της 26ης Δ/νσης Συντονισμού & Ελέγχου
Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων/ Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων/ Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους/ Γενική Γραμματεία Δημ/κής Πολιτικής/ Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Πληρωμή Δαπανών
Πολιτικής Προστασίας».(Α.Δ.Α.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2).
9.
Το άρθρο 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/2016 τεύχ.α΄).
10.
Το υπ.αριθμ.πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) έγγραφο Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
11.
Το αρ. πρωτ. 4511/185/09-01-2017 έγγραφο της Δνσης Οικονομικού Περιφ. Δυτ. Ελλάδας.
12.
Το γεγονός ότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν επαρκούσαν για την πρόληψη
και αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.
13.
Την υπ αριθ. 184/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το
τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2018.
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14.
Τα με αρ. πρωτ. 244634/4650/17-8-2018 και 282030/5589/17-09-2018 και 296771/5938/1-10-2018
έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας περί επικινδυνότητας ποταμών και χειμάρρων και
αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα, καθώς και το 1019/7/23-α΄/29-09-2018 έγγραφο του Α.Τ.
Ακράτας περί καθαρισμού της οδού από πτώση βράχων.
15.
Τα
με
αρ.
πρωτ.
270720/1721/2018,
270723/1722/2018,
275824/1778/2018,
284345/1855/2018,296899/1973/2018,270716/1720/2018 Μνημόνια Συνεργασίας
16.
Τις με αρ. πρωτ: 272105/1734/2018 (ΑΔΑ: ΨΥΥΛ7Λ6-ΑΓ6), 272825/1742/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΑΦ7Λ6Ο19),
281353/1833/2018
(ΑΔΑ:6ΘΧΧ7Λ6-3Ν8),
290162/1901/2018
(ΑΔΑ:
Ψ4Κ87Λ66ΨΓ),296910/1975/2018(ΑΔΑ: ΩΟ4Ξ7Λ6-Χ9Ρ), 299118/1997/2018 (ΑΔΑ: 6ΔΥΠ7Λ6-ΝΔΙ)
εντολές
μίσθωσης ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων
17.
Τη με αρ. πρωτ. 325263/15048/26-10-20188 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης
Το γεγονός ότι με τη παρούσα μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων έγινε απομάκρυνση
απορριμμάτων, βλάστησης και φερτών υλικών από την κοίτη των
ρεμάτων
¨Γλαύκος,
Μείλιχος,
Σέλεμνος και Ξυλοκέρα¨ με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς την θάλασσα για
την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένων
περιοχών, καθώς και εργασίες απομάκρυνσης βράχων από την Επ. Οδό Βαλιμή – Ζαρούχλα, για τη
διάνοιξη της οδού και αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας της οδού, από 10/09/2018 έως 09/10/2018.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:
Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή για:
Tην έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της δαπάνης 35.564,44 € με Φ.Π.Α. προκειμένου να πληρωθούν
οι εργασίες που εκτελέστηκαν μέσω ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας των κ.
Παναγόπουλου Βασίλειου του Ανδρέα, Αργυρόπουλου Παναγιώτη του Ιωάννη, Πετρόπουλου Ανδρέα του
Νικολάου, Μπινιέρη Ιωάννη του Ηλία, Φιλιόπουλου Αθανάσιου του Κων/νου, Ντρίβα Χαράλαμπου του
Βασιλείου, και της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι.Ντάκουλα Ο.Ε., τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την απομάκρυνση
απορριμμάτων, βλάστησης και φερτών υλικών από την κοίτη των ρεμάτων ¨Γλαύκος, Μείλιχος, Σέλεμνος, και
Ξυλοκέρα¨ με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς την θάλασσα για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένων περιοχών, καθώς και
εργασίες απομάκρυνσης βράχων από την Επ. Οδό Βαλιμή – Ζαρούχλα, για τη διάνοιξη της οδού και
αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας της οδού, από 10/09/2018 έως 09/10/2018. Η δαπάνη θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 και συγκεκριμένα την Π.Ε. Αχαίας, ειδικός
φορέας 02.01.071 και ΚΑΕ 9779.01.1233

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
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 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί

«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 342522/2364/06-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Αχαϊας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης 35.564,44 € με Φ.Π.Α. προκειμένου να πληρωθούν οι
εργασίες που εκτελέστηκαν μέσω ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας των κ.
Παναγόπουλου Βασίλειου του Ανδρέα, Αργυρόπουλου Παναγιώτη του Ιωάννη, Πετρόπουλου
Ανδρέα του Νικολάου, Μπινιέρη Ιωάννη του Ηλία, Φιλιόπουλου Αθανάσιου του Κων/νου, Ντρίβα
Χαράλαμπου του Βασιλείου, και της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι. Ντάκουλα Ο.Ε., τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν για την απομάκρυνση απορριμμάτων, βλάστησης και φερτών υλικών από την
κοίτη των ρεμάτων ¨Γλαύκος, Μείλιχος, Σέλεμνος, και Ξυλοκέρα¨ με σκοπό την αποκατάσταση της

ΑΔΑ: Ω6ΦΟ7Λ6-1ΧΛ
ομαλής ροής των υδάτων προς την θάλασσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και
περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένων περιοχών, καθώς και εργασίες
απομάκρυνσης βράχων από την Επ. Οδό Βαλιμή – Ζαρούχλα, για τη διάνοιξη της οδού και
αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας της οδού, από 10/09/2018 έως 09/10/2018. Η δαπάνη θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 και συγκεκριμένα την
Π.Ε. Αχαΐας, ειδικός φορέας 02.01.071 και ΚΑΕ 9779.01.1233

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

