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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 02 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ:309409/1835

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Ωρίμανςθσ Ζργων, Ελζγχου Ποιότθτασ και
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1288/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:309403/8279/19-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.
- Σμιμα Ωρίμανςθσ Ζργων, Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1288/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Σροποποίθςθ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ και του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιςτθμίου
Πατρϊν με τίτλο «Ερευνθτικό Πρόγραμμα ακτομθχανικισ διερεφνθςθσ των ακτϊν ΡΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΤ – ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ – ΣΟΤΚΑΛΑΙΙΚΩΝ τθσ Δυτικισ Αχαΐασ ϊςτε να εξευρεκοφν και
προτακοφν αειφόρεσ ιπιεσ μζκοδοι προςταςίασ των ακτϊν από τθν διάβρωςθ, βάςει και των
δεδομζνων - αποτελεςμάτων του Ευρωπαϊκοφ ζργου TRITON», ωσ προσ τθν παράταςθ των
τμθματικϊν προκεςμιϊν υποβολισ των παραδοτζων των επιμζρουσ ςταδίων Α και Β (ΑΔΑΜ
ςφμβαςθσ : 20SYMV007624038 2020-11-10)», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 65/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 01θ Δεκεμβρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 317325/1896/27-11-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 1288/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 4ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο:
«Σροποποίθςθ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του
Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν με τίτλο «Ερευνθτικό
Πρόγραμμα ακτομθχανικισ διερεφνθςθσ των ακτϊν ΡΟΓΙΣΙΚΩΝ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΤ – ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ –
ΣΟΤΚΑΛΑΙΙΚΩΝ τθσ Δυτικισ Αχαΐασ ϊςτε να εξευρεκοφν και προτακοφν αειφόρεσ ιπιεσ μζκοδοι
προςταςίασ των ακτϊν από τθν διάβρωςθ, βάςει και των δεδομζνων - αποτελεςμάτων του
Ευρωπαϊκοφ ζργου TRITON», ωσ προσ τθν παράταςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν υποβολισ των
παραδοτζων των επιμζρουσ ςταδίων Α και Β (ΑΔΑΜ ςφμβαςθσ : 20SYMV007624038 2020-11-10)».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 309403/8279/19-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. Σμιμα Ωρίμανςθσ Ζργων, Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, θ οποία αναφζρει
αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
ε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικϊν ςασ διαβιβάηουμε «ΕΙΘΓΘΘ» τθσ υπθρεςίασ μασ για τθν ζγκριςθ
παράταςθσ των τμθματικϊν προκεςμιϊν υποβολισ των παραδοτζων των επιμζρουσ ςταδίων Α και Β τθσ Π..
του κζματοσ.
Θ ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ζχει ωσ εξισ:
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σο Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και ειδικότερα το άρκρο 100
«Προγραμματικζσ υμβάςεισ»
2. Σο Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147Α/08.08.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρκρυ 12 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
μεταξφ φορζων του δθμόςιου τομζα»
3. Σο Ν.4714/2020 (ΦΕΚ.148Α) και ειδικότερα του άρκρου 132 με το οποίο αντικαταςτάκθκε θ παρ. 9 του
άρκρου 21 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α) ωσ εξισ : "Θ ςφναψθ των προγραμματικϊν ςυμβάςεων των ΟΣΑ α'
και β' βακμοφ αποφαςίηεται από τισ οικείεσ Οικονομικζσ Επιτροπζσ".
4. Σθν με α.π. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309 Β/30.12.2016 – ΑΔΑ: Ω09ΠΟΡ1Φ-7ΘΚ) απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι),με κζμα
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», με τθν οποία
τροποποιικθκε, ςτο ςφνολό του, το Π.Δ. 132/12.12.2010 (ΦΕΚ 225Α/27.12.2010) «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ» κακϊσ και τισ με α.π. 165633/08.08.2017 (ΦΕΚ 2953 Β/29.08.2017 – ΑΔΑ: 6ΗΘΠΟΡ1Φ-Ω63),
20686/01.02.18 (ΦΕΚ 387 Β/08.02.2018-ΑΔΑ: 6ΔΧΟΡ1Φ-Χ84) και 88897/18.05.2018 (ΦΕΚ 2070 Β/07.06.2018 –
ΑΔΑ: 641ΟΡ1Φ-ΨΨΒ) αποφάςεισ του υντονιςτι Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., με τισ οποίεσ ζγιναν τροποποιιςεισ και
ςυμπλθρϊςεισ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Π.Δ.Ε..
5. Σθν Προγραμματικι φμβαςθ (Π..) του κζματοσ, θ οποία ορίηει :
 ςτο άρκρο 5 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΤΜΒΑΘ» ότι θ καταλθκτικι θμ/νία υποβολισ των
παραδοτζων :
o του ΣΑΔΙΟ Α είναι θ 15/10/2020 και
o του ΣΑΔΙΟΤ Β είναι θ 20/11/2020
 ςτο άρκρο 9 «ΚΟΙΝΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ» ότι "Αντικείμενο τθσ Κοινισ Επιτροπισ
Παρακολοφκθςθσ είναι … … … θ ειςιγθςθ προσ τα αρμόδια όργανα των ςυμβαλλομζνων μερϊν κάκε
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αναγκαίου μζτρου και ενζργειασ για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ, θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τροποποίθςθσ
τθσ παροφςασ φμβαςθσ, θ ειςιγθςθ για παράταςθ του χρονοδιαγράμματοσ … … … ."
6. Σο με α.π. ΠΔΕ/ΔΣΕ/308376/8256/19.11.2020 αίτθμα του Επιςτθμονικοφ Τπευκφνου (Ε.Τ.) τθσ Π.. με τθν
οποία αιτείται :
"τθν χρονικι παράταςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν υποβολισ των παραδοτζων των επιμζρουσ ςταδίων Α και
Β, του άρκ. 5 τθσ ςφμβαςθσ του κζματοσ, ωσ εξισ:
 του ΣΑΔΙΟΤ Α υποβολι μζχρι 20 θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘ και
 του ΣΑΔΙΟΤ Β υποβολι μζχρι 25 θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘ, χωρίσ μεταβολι
του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, για τουσ κάτωκι λόγουσ :
α. θ ζγκριςθ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ από τθν φγκλθτο του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν ζγινε ςτισ 20.10.2020,
ςτθν υπ' αρικμ. 177 ζκτατθ ςυνεδρίαςι τθσ, θμερομθνία μεταγενζςτερθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ
υποβολισ των παραδοτζων του ΣΑΔΙΟΤ Α, θ οποία ιταν ςτισ 15.10.2020 και
β. επειδι θ υπογραφι και ανάρτθςθ ςτο ΚΘΜΔΘ τθσ ςφμβαςθσ ζγινε ςτισ 10.11.2020 δεν είναι δυνατι θ
ολοκλιρωςθ του ΣΑΔΙΟΤ Β μζχρι τθν προβλεπόμενθ ςτθν ςφμβαςθ προκεςμία τθσ 20.11.2020."
7. Σο από 19.11.2020 "1ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΘ" τθσ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ τθσ Π.. με το οποίο
ειςθγείται :
" τθν χρονικι παράταςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν υποβολισ των παραδοτζων των επιμζρουσ ςταδίων (του
άρκ. 5 τθσ ςφμβαςθσ) ωσ εξισ :
 του ΣΑΔΙΟΤ Α υποβολι μζχρι 20 θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘ και
 του ΣΑΔΙΟΤ Β υποβολι μζχρι 25 θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘ,
χωρίσ μεταβολι του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, κακότι το αίτθμα του Ε.Τ. δεν
παραβαίνει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και είναι ςφμφωνο με το περιεχόμενο και τουσ όρουσ αυτισ."
για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο πιο πάνω αίτθμα του Επιςτθμονικοφ Τπευκφνου τθσ Π...
Προτείνουμε
κατόπιν των ανωτζρω :
Σθν χρονικι παράταςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν υποβολισ των παραδοτζων των επιμζρουσ ςταδίων Α και
Β τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ του κζματοσ (άρκ. 5 τθσ ςφμβαςθσ) ωσ εξισ :
 του ΣΑΔΙΟΤ Α υποβολι μζχρι 20 θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘ και
 του ΣΑΔΙΟΤ Β υποβολι μζχρι 25 θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘ,
χωρίσ μεταβολι του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, κακότι το αίτθμα του Επιςτθμονικοφ
Τπευκφνου δεν παραβαίνει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και είναι ςφμφωνο με το περιεχόμενο και τουσ όρουσ
αυτισ.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Ρόδθ Ιωάννθ – Προϊςτάμενο του Σμιματοσ
Ωρίμανςθσ Ζργων, Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ
Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
4

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ6-Ψ4Ζ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 309403/8279/19-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. Σμιμα Ωρίμανςθσ Ζργων, Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Σροποποιεί τθν Προγραμματικι φμβαςθ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Ειδικοφ
Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν με τίτλο «Ερευνθτικό
Πρόγραμμα ακτομθχανικισ διερεφνθςθσ των ακτϊν ΡΟΓΙΣΙΚΩΝ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΤ – ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ –
ΣΟΤΚΑΛΑΙΙΚΩΝ τθσ Δυτικισ Αχαΐασ ϊςτε να εξευρεκοφν και προτακοφν αειφόρεσ ιπιεσ μζκοδοι
προςταςίασ των ακτϊν από τθν διάβρωςθ, βάςει και των δεδομζνων - αποτελεςμάτων του
Ευρωπαϊκοφ ζργου TRITON», ωσ προσ τθν χρονικι παράταςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν υποβολισ
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ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ6-Ψ4Ζ
των παραδοτζων των επιμζρουσ ςταδίων Α και Β τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ (ΑΔΑΜ ςφμβαςθσ :
20SYMV007624038 2020-11-10),ωσ εξισ:


για το ΣΑΔΙΟ Α υποβολι μζχρι 20 θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗ και



για το ΣΑΔΙΟ Β υποβολι μζχρι 25 θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗ, χωρίσ

μεταβολι του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, κακότι το αίτθμα του Επιςτθμονικοφ
Τπευκφνου δεν παραβαίνει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και είναι ςφμφωνο με το περιεχόμενο και τουσ
όρουσ αυτισ.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ.κ. Λφτρασ Ιωάννθσ, Μθτρόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ και Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα ψιφιςαν αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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