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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 10 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: 111213/707

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 521/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 109135/2643/27-04-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν &
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 521/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 1θσ παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου: «Αναβάκμιςθ και
εκςυγχρονιςμόσ του οδικοφ άξονα Λακκϊματα – Σςαπουρνιά», προχπολογιςμόσ 2.500.000,00€,
χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ΑΕ071, Κ.Ε. 2017Ε07100019, Ανάδοχοσ: ΑΚΡΟ
ΑΣΕ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 6ΖΥΥ7Λ6-57Σ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 24/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 10θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 116419/736/06-05-2021 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.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - 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. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

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 521/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 6ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ 1θσ
παράταςθσ προκεςμίασ του ζργου: «Αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμόσ του οδικοφ άξονα Λακκϊματα –
Σςαπουρνιά», προχπολογιςμόσ 2.500.000,00€, χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
ΑΕ071, Κ.Ε. 2017Ε07100019, Ανάδοχοσ: ΑΚΡΟ ΑΣΕ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 109135/2643/27-04-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν & Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
Κατόπιν (α) τησ από 15-04-2021 (αρ.πρωτ. ΔΣΕ/ΠΕ ΑΧΑΙΑ 95940/2394) αίτηςησ τησ αναδόχου εταιρείασ ΑΚΡΟ
ΑΣΕ του ζργου «Αναβάθμιςη και εκςυγχρονιςμόσ του οδικοφ άξονα Λακκϊματα – Σςαπουρνιά» για παράταςη
τησ προθεςμίασ περαίωςησ κατά 8 (οκτϊ) μήνεσ ήτοι μζχρι 31/12/2021για τουσ λόγουσ που αναφζρεται ςε αυτή,
(β) τησ από 19-04-2021Ειςήγηςησ του Προϊςταμζνου υγκοινωνιακϊν Ζργων, με την οποία ειςηγείται παράταςη
των εργαςιϊν μζχρι 31-12-2021και λαμβάνοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ τουΝ.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» όπωσ αυτόσ τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018
(ΦΕΚ 133/19.07.2018)«Πρόγραμμα Κλειςθζνησ».
2. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Σην αίτηςη του αναδόχου
4. Σα ςτοιχεία του ζργου :
Προχπολογιςμόσ Μελζτησ Δημοπράτηςησ :2.500.000€ με Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότηςησ/κωδικόσ
: ΑΕΠ 071/ 2017ΕΠ07100019
Ποςό ςυμφωνητικοφ/ημερομηνία
: 1.125.345,64 € /02.11.2020
υμβατική προθεςμία περαιϊςεωσ
: 02.05.2021
5. Απόφαςη Αποδοχήσ Ειδικήσ Δήλωςησ Διακοπήσ Εργαςιϊν του ζργου ςτισ 10-02-2021 λόγω μη πληρωμήσ του
1ου Λογαριαςμοφ
6. Αίτηςη τησ Αναδόχου για Διάλυςη τησ φμβαςησ ςτισ 30-03-2021
7. Απόφαςη απόρριψησ τησ Αίτηςησ Διάλυςησ τησ φμβαςησ (αρ.πρωτ. ΔΣΕ/ΠΕ ΑΧΑΙΑ 101539/2521/20-042021 ΑΔΑ:ΨΕΝΕ7Λ6-211)
8. Αρχική φμβαςη (με ΦΠΑ)
: 1.125.345,64€
Ποςοςτό υλοποίηςησ φυςικοφ αντικειμζνου : 29,98%
Ποςοςτό απορρόφηςησ οικονομικοφ αντικειμζνου: 12,42% (την 23/04/2021)
9. Προτεινόμενη παράταςη προθεςμίασ : 31.12.2021
Ειςηγοφμαςτε, ςφμφωνα με την από 19-04-2021 Ειςήγηςη του Προϊςταμζνου υγκοινωνιακϊν Ζργων, την
ζγκριςη τησ 1ησ παράταςησ τησ προθεςμίασ περαιϊςεωσ με αναθεϊρηςη, του ζργου: Αναβάθμιςη και
εκςυγχρονιςμόσ του οδικοφ άξονα Λακκϊματα – Σςαπουρνιά» μζχρι 31.12.2021, κατϋ εφαρμογή του άρθρου 147
του Ν4412/2016,επειδή η αδυναμία ολοκλήρωςησ των εργαςιϊν δεν οφείλεται ςε αποκλειςτική υπαιτιότητα
του αναδόχου, διότι η μεγάλη καθυςτζρηςη ςτην αποπληρωμή των λογαριαςμϊν επιφζρει ςημαντικζσ
καθυςτερήςεισ ςτην εξζλιξη του ζργου δεδομζνου ότι δεν υπάρχει η βζλτιςτη δυνατή ανάπτυξη του
εργοταξίου, των μηχανημάτων και ςυνεργείων για την εκτζλεςη των εργαςιϊν. υνζπεια αυτήσ τησ
καθυςτζρηςησ ήταν η διακοπή εργαςιϊν από 10-2-2021 ζωσ 20-4-2021. Επιπλζον η μη ομαλή χρηματοδότηςη
του ζργου ςε ςυνδυαςμό με την εφαρμογή ζκτακτων μζτρων για τον περιοριςμό τησ διαςποράσ του
κορωνοϊοφ (COVID -19) για μεγάλο χρονικό διάςτημα απζφερε πολφ μεγάλη καθυςτζρηςη ςτην εκτζλεςη και
ορθή ολοκλήρωςη του ζργου.
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Η ειςήγηςη του Προϊςταμζνου του Σμήματοσ υγκοινωνιακϊν Ζργων τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν Ζργων τησ Π.Ε. Αχαΐασ
τησ Π.Δ.Ε. ζχει ωσ εξήσ:
ΕΙΗΓΗΗ
Ο κάτωθι υπογεγραμμζνοσ Παναγιϊτησ Φλωράτοσ, Πολιτικόσ Μηχανικόσ, Προϊςτάμενοσ του Σμήματοσ
υγκοινωνιακϊν Ζργων τησ Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Ζργων τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ
Ζχοντασ Τπόψη:
1. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ που διζπουν την εκτζλεςη των Δημοςίων Ζργων
2. Σισ διατάξεισ του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
3. Σο φάκελο τησ Εργολαβίασ του ζργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΛΑΚΚΩΜΑΣΑ
–ΣΑΠΟΤΡΝΙΑ» ΑΝΑΔΟΧΟΤ «ΑΚΡΟ ΑΣΕ»
4. Σην από 02/11/2020 ςφμβαςη καταςκευήσ του ζργου με δαπάνη 1.125.345,64 € με το Φ.Π.Α
5. Σην ημερομηνία αρχικήσ περαίωςησ η οποία είναι 02/05/2021
6. Σην από 28-01-2021 ειδική δήλωςη διακοπήσ εργαςιϊν του ζργου του θζματοσ που υπζβαλε η ανάδοχοσ,
ΑΚΡΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
«ΑΚΡΟ Α.Σ.Ε.» δια του πληρεξοφςιου του κ. Ευςτάθιου Παραςκευόπουλου του Κων/νου που ζλαβε τον
24395/558 αριθ. πρωτ. τησ Τπηρεςίασ, λόγω μη πληρωμήσ του 1ου Λογαριαςμοφ.
7. Σην υπ. Αριθ. 23495/558/10-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΦ737Λ6-ΚΗΜ) Απόφαςη Αποδοχήσ Ειδικήσ Δήλωςησ Διακοπήσ
Εργαςιϊν του ζργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΛΑΚΚΩΜΑΣΑ – ΣΑΠΟΤΡΝΙΑ»
8. Σην από 30-3-2021 (αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΣΕΑ/79883/1970/30-03-2021) Αίτηςη τησ Αναδόχου για Διάλυςη τησ
φμβαςησ
9. Σην με αρ. πρωτ. 101539/2521/20-04-2021 Απόφαςη Απόρριψησ τησ δήλωςησ Διάλυςησ
6. Σην από 15/04/2021 αίτηςη του αναδόχου για παράταςη τησ προθεςμίασ περαίωςησ κατά 8 (οκτϊ) μήνεσ ήτοι
μζχρι 31/12/2021 λόγω των καιρικϊν ςυνθηκϊν, τουσ χειμερινοφσ μήνεσ οι οποίεσ ήταν πολφ δυμενείσ ςτην
ορεινή περιοχή του ζργου, (βροχοπτϊςεισ, χιονοπτϊςεισ). Επίςησ, λόγω των μζτρων για τον περιοριςμό τησ
διαςποράσ του κορωνοϊοφ (COVID -19) (Πρ. Νομ. Περιεχομζνου ΦΕΚ Α68/20-03-2020)για μεγάλο χρονικό
διάςτημα είχε ςαν αποτζλεςμα να μην μποροφν να εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ καταςκευήσ των τεχνικϊν ζργων.
Επίςησ, ςφμφωνα με την αρ. πρωτ. 23495/558/10-2-2021 Απόφαςη Αποδοχήσ Ειδικήσ Δήλωςησ Διακοπήσ
Εργαςιϊν του ζργου, λόγω μη εξόφληςησ του 1 ου λογαριαςμοφ του ζργου, ζχουν ςταματήςει οι εργαςίεσ
μζχρι και ςήμερα, με ςυνζπεια να απομζνει προσ εκτζλεςη μεγάλο ποςοςτό του ζργου.
ΕΙΗΓΟΤΜΑΙ
Σην ζγκριςη τησ 1ησ παράταςησ τησ ςυνολικήσ προθεςμίασ για 8 (μήνεσ) μήνεσ ήτοι μζχρι 31/12/2021 κατϋ
εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, καθϊσ η καθυςτζρηςη του ςυνόλου των εργαςιϊν του ζργου δεν
οφείλεται ςε αποκλειςτική υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι η μεγάλη καθυςτζρηςη ςτην αποπληρωμή των
λογαριαςμϊν επιφζρει ςημαντικζσ καθυςτερήςεισ ςτην εξζλιξη του ζργου δεδομζνου ότι δεν υπάρχ ει η
βζλτιςτη δυνατή ανάπτυξη του εργοταξίου, των μηχανημάτων και ςυνεργείων για την εκτζλεςη των
εργαςιϊν. υνζπεια αυτήσ τησ καθυςτζρηςησ ήταν η διακοπή εργαςιϊν από 10-2-2021 ζωσ 20-4-2021. Η μη
ομαλή χρηματοδότηςη του ζργου ςε ςυνδυαςμό με την εφαρμογή ζκτακτων μζτρων για τον περιοριςμό τησ
διαςποράσ του κορωνοϊοφ (COVID -19) για μεγάλο χρονικό διάςτημα ζχει αποφζρει πολφ μεγάλη
καθυςτζρηςη ςτην εκτζλεςη και ορθή ολοκλήρωςη του ζργου.

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’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
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Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
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», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 109135/2643/27-04-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν &
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν 1θ παράταςθ προκεςμίασ περαιϊςεωσ του ζργου: «Αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμόσ του
οδικοφ άξονα Λακκϊματα – Σςαπουρνιά», προχπολογιςμόσ 2.500.000,00€, χρθματοδότθςθ:
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ΑΕ071, Κ.Ε. 2017Ε07100019, Ανάδοχοσ: ΑΚΡΟ ΑΣΕ, μζχρι
31/12/2021, με ανακεϊρθςθ, κατϋ εφαρμογι του άρκρου 147 του Ν.4412/16, για τουσ
αναφερόμενουσ ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ λόγουσ.
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ΑΔΑ: 6ΖΥΥ7Λ6-57Σ

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

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ

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

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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