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ΚΟΗΝ.: Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο
Π.Γ.Δ.
ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2558/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 343855/5112/18-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Αηη/λίαο Π.Γ.Δ..

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2558/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ 3νπ ΑΠΔ θαη 1εο ..Δ ηνπ έξγνπ “ΚΑΣΑΚΔΤΗ
ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΡΜΟΤ”», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ ακελλαπόποςλορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 42/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Ι.Π.Μεζνινγγίνπ, ζήκεξα ηελ 05ε Γεθεκβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00 π.κ. ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο έδξαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησι/ληαο, ζηελ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ
(Κύπξνπ 1- Γηνηθεηήξην), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 359121/3310/29-11-2019 πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όια ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά
κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ επί ηνπ ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ ηα
παξαθάησ κέιε:
1. αθειιαξόπνπινο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Καηζνπγθξάθεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Νηθνιαθόπνπινο Γεκήηξηνο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Λύηξαο Ισάλλεο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Μεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Μσξαΐηεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Κνληνγηάλλεο Γεώξγηνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Βνύιγαξε-Πνινλύθε Ακαιία – αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

10. Κσζηαθόπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη πξνζθιήζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη ηαθηηθό κέινο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Αγγειόπνπινο Γεώξγηνο.

Υξέε γξακκαηέσλ άζθεζαλ ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ν Γεώξγηνο ηαζνύιηαο θαη ε Βαζηιηθή Σζνύκα,
ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 328521/4534/06-112019 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2558/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 39ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν:
«Έγθξηζε ηνπ 3νπ ΑΠΔ θαη 1εο ..Δ ηνπ έξγνπ “ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΡΜΟΤ”».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 343855/5112/18-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Αηη/λίαο
Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
αο δηαβηβάδνπκε ηνλ 3ο Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ θαη ηελ 1η
πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε
ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, γλσξίδνληαο ζαο παξάιιεια ηα εμήο:
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθζθαθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππόγεηνπ ρώξνπ ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο,
ζπλαληήζεθε πδξνθόξνο νξίδνληαο ζε πςειή ζηάζκε, ήηνη ζην - 3,00κ. ην έξγν είραλ γίλεη γεσηερληθέο έξεπλεο
θαη κειέηε, κε κία εθ ησλ γεσηξήζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν εθζθαθήο, ε νπνία εληόπηδε ηνλ πδξνθόξν ζηα 8κ
βάζνο. Δηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ηελ γεσηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ, εληνπίζηεθαλ ζρεκαηηζκνί ρσξίο ηελ παξνπζία
ύδαηνο, έσο ην βάζνο ησλ 8κ., όπνπ ζπλαληήζεθε ν πδξνθόξνο νξίδνληαο. Οη γεσηξήζεηο πεξαηώζεθαλ ζε βάζνο
10κ.
Η παξνπζία πδάησλ ζην βάζνο ησλ 3κ. ζπληζηά απξόβιεπην γεγνλόο, αθνύ δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα
εληνπηζηνύλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, παξά ην γεγνλόο όηη έγηλαλ 2 γεσηξήζεηο, αξηζκόο ηθαλόο γηα ην κέγεζνο
ηνπ ρώξνπ όπνπ θαηαζθεπάδεηαη ην θηίξην (θάηνςε ζεκειίσζεο 960κ2). ύκθσλα κε ηελ ΤΑ Γ17α/115/9/ΦΝ275
(ΦΔΚ Β1154/2003) ρόιηα .2.3.3. «ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο δνκεκάησλ κε επηθάλεηα θάηνςεο ζεκειίσζεο
ην πνιύ 500κ2 γηα δνκήκαηα θαηεγνξίαο 3 απαηηείηαη εδαθνηερληθή έξεπλα – κειέηε κε πξνηάζεηο ζεκειίσζεο
πνπ ζα βαζίδνληαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ γεώηξεζε κε επί ηόπνπ θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ή ζε πελεηξνκεηξήζεηο».
Σα ζρνιεία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 3 βάζεη ΔΑΚ 2000 ελώ νη δύν γεσηξήζεηο (κε ηηο παξειθόκελεο έξεπλεο)
πνπ έγηλαλ θαιύπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο ελ ιόγσ Τ.Α. (960κ2<2*500κ2).
Η ζθπξνδέηεζε ηνπ ππνγείνπ έγηλε κε ηε δεκηνπξγία πεγαδηνύ πιεζίνλ ηνπ ζθάκκαηνο θαη ρξήζε αληιηώλ
επί 24ώξνπ βάζεσο. Αθόκε όκσο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ, ην λεξό, ην νπνίν δείρλεη
λα είλαη θιέβα αξηεζηαλνύ, δελ ππνρσξεί, απαηηείηαη ε ζπλερόκελε ιεηηνπξγία αληιηώλ αθόκε θαη ηνπο ζεξηλνύο
κήλεο, θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ηόζν ε νινθιήξσζε ηνπ πεξηβάιινληνο
ρώξνπ όζν θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, θξίζεθε όηη ε απνηειεζκαηηθόηεξε ιύζε ζα ήηαλ ε θαηαζθεπή
ζηξαγγηζηεξίνπ ζην αλάληη ηνπ θηηξίνπ, ζε βάζνο 5-6 κ, θαη ε δηνρέηεπζε ηνπ ύδαηνο κέζσ θξεαηίνπ θαη δηθηύνπ
νκβξίσλ ζε πθηζηάκελν αξδεπηηθό ράλδαθα.
Δηδηθόηεξα, πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή απνζηξαγγηζηηθνύ δηθηύνπ ζε βάζνο 5κ.-6κ. πξνζηαηεπκέλνπ από
γεσύθαζκα θαη επηρσκέλν κε ρνλδξόθνθθν πιηθό (θξνθάια) ζε όιν ην κήθνο ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξόηήκαηνο, ε
ηνπνζέηεζε δύν αληιηώλ αλύςσζεο νκβξίσλ πδάησλ θαη ε παξνρέηεπζε απηώλ ζε ππάξρνληα αξδεπηηθό ράλδαθα
έκπξνζζελ ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο κε ηελ θαηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο από πιαζηηθνύο ζσιήλεο εληόο
ηνπ γεπέδνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηζηκεληνζσιήλεο ζην έκπξνζζελ ηκήκα ηεο πεξίθξαμεο πξνο ηνλ αξδεπηηθό
ράλδαθα.
Οη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 1ε πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε Δξγαζηώλ, είλαη απόιπηα αλαγθαίεο
γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθά ζπλαθζείζα ζύκβαζε, θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο
ιόγσ απξόβιεπησλ πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζύκβαζε, θαη
δελ κπνξνύλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνύλ από ηελ αξρηθή ζύκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα
πξνβιήκαηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αθνύ δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηνπ πεξηβάιινληα
ρώξνπ ηνπ θηηξίνπ, ρσξίο πξώηα λα έρεη επηιπζεί ην αλαθύπηνλ ζέκα δηεπζέηεζεο ησλ πδάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα
ε νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ πξνο ρξήζε.
Η δαπάλε ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο Δξγαζηώλ, δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο
αθνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 190.812,29€ ρσξίο αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α., ήηνη ππέξβαζε 16,07%, επί ηνπ
αληίζηνηρνπ πνζνύ ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο (1.187.640,74 επξώ ).
Σν Σερληθό πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ Π.Δ Αηησι/λίαο κε ην ππ’αξηζκ. 15 Πξαθηηθό ηεο 9ης πλεδξίαζεο ηνπ,
ζηηο 06-11-2019 , γλσκνδόηεζε ζεηηθά γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 3νπ ΑΠΔ θαη ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο
Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο .
Δπίζεο ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο κε ην ππ’αξηζκ. πξση. 4784/14-112019 έγγξαθό ηεο δηαηππώλεη ζεηηθή γλώκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο γηα ην ππνέξγν «
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ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΡΜΟΤ ». Γηα ηελ 1ε πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε έρεη δηαηππσζεί θαη ε από 02-082019 άπνςε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο , ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηεθκεξηώλεηαη ε
αλαγθαηόηεηα ζύλαςεο ηεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο , ιόγσ απξόβιεπησλ
πεξηζηάζεσλ , θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. εκεηώλεηαη όηη νη εξγαζίεο απηέο είλαη επηιέμηκεο γηα
ζπγρξεκαηνδόηεζε.
Καηόπηλ ηνύησλ παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνο έγθξηζε ηνπ 3νπ ΑΠΔ θαη 1εο ..Δ ηνπ
έξγνπ ηνπ ζέκαηνο.

ην ζεκείν ν Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο έδσζε ην ιόγν ζηνλ θ. Καξαβίδα Γεκήηξην Γεληθό Γ/ληή ηεο
Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκώλ ηεο Π.Γ.Δ. γηα ηελ παξνρή
δηεπθξηλήζεσλ επί ηνπ ζέκαηνο.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 5
ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε
δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’ αξ. 248595/2712/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 706/η. ΤΟΓΓ/09.09.2019) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΓΑ:6ΛΧΓ7Λ6-ΓΓ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκόο Πξνέδξνπ θαη κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».

ΑΔΑ: ΨΚ0Τ7Λ6-4ΔΛ
 Σελ ππ’ αξηζκ. 143/2019 (ΑΓΑ:ΦΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 2064/2019 (ΑΓΑ:63497Λ6-3ΧΟ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 267572/3617/12.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3667/η. Β΄/03.10.2019) πεξί Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 281668/3810/26.09.2019 Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 3722/η.
Β΄/08.10.2019)

πεξί

κεηαβίβαζεο

αξκνδηνηήησλ

νξγαληθώλ

κνλάδσλ

ηεο

Π.Γ.Δ.

ζε

Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 343855/5112/18-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηνλ 3ν Α.Π.Δ. (Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ) θαη ηελ 1ε ..Δ (πκπιεξσκαηηθή
ύκβαζε) ηνπ έξγνπ « ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΡΜΟΤ ». Η δαπάλε ηεο 1εο
πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο Δξγαζηώλ, δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο αθνύ
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 190.812,29€ ρσξίο αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α., ήηνη ππέξβαζε 16,07%, επί
ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνύ ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο (1.187.640,74 επξώ ).
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Ο Γξακκαηέαο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

