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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 2
2θ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΜΙΚΣΗ)
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα ςιμερα, τθν 28θ Ιανουαρίου 2022 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr), τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
19516/59/24-01-2022 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.

Φίλιασ Ανδρζασ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Μαυρομμάτθσ Ακανάςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Κοροβζςθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Καπλάνθσ Διονφςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)
11. Δριβίλασ Δθμιτριοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

ελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: 6ΥΩΑ7Λ6-Ω7Σ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Αγγελοποφλου Γεωργία και θ Σςοφμα Βαςιλικι, 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.
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 7ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ του
2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν του ζργου: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ 40Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΤ :
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΚΑΙ 3Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΤ: ΧΑΝΙ-ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΡΟΚΛΕΙΟΡΕΤΜΑΣΑ», προχπολογιςμόσ: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων / ΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχοσ: ΟΔΟ ΑΣΕ, που περιλαμβάνει το
Πρωτόκολλο διαπίςτωςθσ βλαβϊν από ανωτζρα βία».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:385255/6386/13-01-2022 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτθ Ακαναςίου/Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία
αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. τισ διατάξεισ του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α’/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».
2. Σισ διατάξεισ του Π.∆. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Αϋ/27-12-2010) «Οργανιςµόσ τθσ Περιφζρειασ ∆υτικισ
Ελλάδασ».
3. τθν Αρικμ. 248595/2712-2016( ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου , περί τροποποίθςθσ του «Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
4. τισ διατάξεισ του Π.∆. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και
λοιπζσ ςχετικζσ ρυκµίςεισ ςε κζµατα ζργων του Ν.3669/2008, μελετϊν και υπθρεςιϊν του Ν.33616/2005, όπωσ
αυτοί τροποποιικθκαν και ιςχφουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότθτοσ των Περιφερειϊν.
5. Σθν Εγκφκλιο 6/17-4-2013 (Α∆Α: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΣ) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν µε τθν οποία παρζχονται οδθγίεσ
για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Π.∆. 7/2013 ςε κζµατα ζργων του Ν.3669/2008, μελετϊν και υπθρεςιϊν
του Ν.33616/2005 , όπωσ αυτοί τροποποιικθκαν και ιςχφουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότθτοσ των
Περιφερειϊν.
6. Σθν αρικμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Τ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
7. Σθν αρικμ. 274705/3714/19-09-2019 (Α∆Α: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
περί Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
8. Σθν αρίκμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν
μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ .
9. Σο άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφερειϊν», όπωσ
αντικαταςτάκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει ωσ εξισ: Θ οικονομικι επιτροπι είναι ςυλλογικό όργανο και όργανο
για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ λειτουργίασ τθσ Περιφζρειασ. Ειδικότερα, ζχει τισ
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ακόλουκεσ αποφαςιςτικζσ, ελεγκτικζσ και γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ: «ιδ) Αςκεί κακικοντα ανακζτουςασ
αρχισ για τισ ςυμβάςεισ ζργου, μελετϊν, υπθρεςιϊν και προμθκειϊν, ανεξαρτιτωσ προχπολογιςμοφ πλθν των
περιπτϊςεων που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του περιφερειάρχθ για τθν απευκείασ ανάκεςθ»
10.Tισ διατάξεισ του Ν.4412 (ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (“Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικότερα τo άρκρo 157 : «Βλάβεσ ςτα ζργα –
Αποηθμιϊςεισ», ωσ αυτό ίςχυε προ τθσ 09-03-2021 , θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ 36,τ.Α’ του Ν.4782/2021:
“ Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων,
ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν
ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία” .
11.Σο από 30-08-2021 Πρωτόκολλο διαπίςτωςθσ βλαβϊν από ανωτζρα βία (κζςθ ΣΡΙΓΑΝΙΆ) του ζργου του
κζματοσ , που εγκρίκθκε με τθν α.π. 252537/4149/21-09-2021(ΑΔΑ: ΩΧ6Χ7Λ6-ΣΝΡ) απόφαςθ τθσ Δ.Σ.Ε. Π.Ε. Π.Ε.
Αιτ/νίασ.
12. Σο από 12-11-2021 ςχζδιο του 2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν (Α.Π.Ε.), που περιλαμβάνει το
Πρωτόκολλο διαπίςτωςθσ βλαβϊν από ανωτζρα βία, και το οποίο ςυνζταξε θ Διευκφνουςα του ζργου Τπθρεςία ,
ςε αντιπαραβολι με τον ανάδοχο, ο οποίοσ το ζχει υπογράψει ανεπιφφλακτα.
13.Σθν από 02-12-2020 (α.π.111/23-12-2020, πρακτικό Νο 21/ ςυνεδρίαςθ 6θ /2020) κετικι γνωμοδότθςθ του
Σεχνικοφ υμβουλίου Δθμοςίων Ζργων Π.Ε. Αιτ/νίασ, ωσ προσ τθν διάκεςθ των επί ζλλαςον δαπανϊν.
14.Σο γεγονόσ ότι το ζργο ζχει ολοκλθρϊςει το φυςικό αντικείμενο ,τόςο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ,όςο και τθσ 1θσ
.. , αλλά ζχει εκτελζςει και το μεγαλφτερο μζροσ των εργαςιϊν αποκατάςταςθσ των βλαβϊν που
προβλζπονται ςτο από 30-08-2021 Πρωτόκολλο διαπίςτωςθσ βλαβϊν από ανωτζρα βία (κζςθ ΣΡΙΓΑΝΙΆ).
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤ
Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ Δθμοπράτθςθσ : 4.000.000,00 € με ΦΠΑ
Θμερομθνία Δθμοπράτθςθσ(μζςω ΕΘΔΘ) : 06-05-2019
Πθγι Χρθματοδότθςθσ
: (Πρ. Δθμ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΑΕΠ 501, με Κ.Α.: 2014ΕΠ50100000
Ζκπτωςθ Δθμοπραςίασ (μζςθ)
: 64,83%
Ποςό ςυμφωνθτικοφ / θμερομθνία : 1.406.908,81€ με ΦΠΑ / 09-03-2020(αρ. πρωτ. 4174/37/11-03-2020 (ΑΔΑ:
ΨΔΣΟ7Λ6-Μ94)
1οσ Α.Π.Ε. και 1θ ..: ςυνολικό ποςό/ απόφαςθ : (1.406.908,81€ +204.001,77€) =1.610.910,58€ με ΦΠΑ / αρ.
445/2021(αρ. πρωτ. 96254/626 /20-04-2021, ΑΔΑ: ΨΘΨΗ7Λ6-4ΛΦ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
Προκεςμία περαίωςθσ του ζργου : 12 μινεσ (09-03-2021)
1θ παράταςθ περαίωςθσ του ζργου : κατά 4 μινεσ (09-07-2021) / αρίκμ. 323/2021 ( α.π. 68289/433/23-03-2021
/ ΑΔΑ: 9Γ6Δ7Λ6-ΙΓΘ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
Προκεςμία περαίωςθσ τθσ 1θσ .. : 3 μινεσ (30-09-2021)
2θ παράταςθ περαίωςθσ του ζργου : κατά 3 μινεσ (31-12-2021) / αρίκμ. 1194/2021 ( α.π. 271851/1732/06-102021 / ΑΔΑ: ΨΘΣ17Λ6-2ΙΟ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
ασ ςτζλνουμε ςυνθμμζνα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν που περιλαμβάνει τθν το Πρωτόκολλο
διαπίςτωςθσ βλαβϊν από ανωτζρα βία του ζργου του κζματοσ κακϊσ και τθν ςχετικι κετικι γνωμοδότθςθ του
Σεχνικοφ υμβουλίου Δθμοςίων Ζργων ΠΕ Αιτ/νίασ και ςασ γνωρίηουμε ότι:
● Ο 2οσ Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ Εργαςιϊν είναι τακτοποιθτικόσ ωσ προσ τισ εργαςίεσ τόςο τθσ αρχικισ όςο
και τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ και οι λόγοι που επζβαλλαν τθν ςφνταξι του είναι οι αυξομειϊςεισ των
εργαςιϊν που προζκυψαν κατά τθν καταςκευι του ζργου και από τισ προμετριςεισ των υπόλοιπων εργαςιϊν
.Όλεσ οι μειϊςεισ που προζκυψαν ςε εργαςίεσ διατίκενται για τθν καταςκευι άλλων εργαςιϊν και θ περαιτζρω
αφξθςθ των εργαςιϊν καλφπτεται από το κονδφλι των απροβλζπτων. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν είναι
αναγκαίεσ για τθν αρτιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου και δεν τροποποιείται το <<βαςικό ςχζδιο>> του
ζργου.
 Θ ςυνολικι δαπάνθ των εργαςιϊν του 2ου Α.Π.Ε. ανζρχεται ςτο ποςόν των 1.610.910,58€ μαηί με το Φ.Π.Α ,
δθλαδι είναι ςε ιςοηφγιο τον εγκεκριμζνο 1ο Α.Π.Ε.
 τον 2ο Α.Π.Ε. ενςωματϊνεται και το Πρωτόκολλο Διαπίςτωςθσ Βλαβϊν από Ανωτζρα Βία. Σο Πρωτόκολλο
διαπίςτωςθσ βλαβϊν από ανωτζρα βία εγκρίκθκε με τθν αρ.πρωτ:252537/4194/21-09-2021(ΑΔΑ: ΩΧ6Χ7Λ6-ΣΝΡ)
απόφαςθ τθσ ΔΣΕ ΠΕ Αι/νίασ και είναι ςυνολικοφ ποςοφ: 283.293,01€ (με ΦΠΑ).
 Θ τελικι ςυνολικι δαπάνθ του 2ου ΑΠΕ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.894.203,59€ με Φ.Π.Α., δθλαδι παρουςιάηει
υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ δαπάνθσ με τον 1ο Α.Π.Ε. κατά 283.293,01€ με ΦΠΑ ,λόγω του ότι ςυμπεριλαμβάνει
τισ εργαςίεσ του Πρωτόκολλου Διαπίςτωςθσ Βλαβϊν από Ανωτζρα Βία.
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Θ ανωτζρω υπζρβαςθ καλφπτεται από τον προχπολογιςμό του ζργου, το οποίο χρθματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ΑΕΠ 501 ΣΡΟΠ.0 ,με ενάρικμο:
2014ΕΠ50100000 (ςχετικό 2).
Μετά τα ανωτζρω ειςθγοφμαςτε τθν ζγκριςθ του 2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν, που περιλαμβάνει το
Πρωτόκολλο Διαπίςτωςθσ Βλαβϊν από Ανωτζρα Βία ,ςυνολικισ δαπάνθσ: 1.894.203,59€ με Φ.Π.Α., δθλαδι
παρουςιάηει υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ με τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνθσ κατά 283.293,01€, με Φ.Π.Α., ιτοι ποςοςτό
17,59% , του ζργου: : «ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΘ 40Θ ΕΠΑΡΧΙΑΚΘ ΟΔΟΤ : ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΚΑΙ 3Θ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΘ ΟΔΟΤ : ΧΑΝΙ-ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΡΟ-ΚΛΕΙΟΡΕΤΜΑΣΑ», αναδόχου: «ΟΔΟ ΑΣΕ».

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο –

Αντιπεριφερειάρχθ

Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., ςτον κ. Καραβίδα Δθμιτριο – Γενικό Διευκυντι Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν τθσ Π.Δ.Ε. και ςτον κ. Μαςίκα Νικόλαο –
Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι
διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Με βάςθ τα παραπάνω θ Οικονομικι Επιτροπι, αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ»,
όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.
 Σθν υπ’ αρικμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
27/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν του ζργου: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ 40Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΤ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΚΑΙ 3Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΤ: ΧΑΝΙ-ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΡΟΚΛΕΙΟΡΕΤΜΑΣΑ», προχπολογιςμοφ 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων / ΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχοσ: ΟΔΟ ΑΣΕ, που περιλαμβάνει το
Πρωτόκολλο διαπίςτωςθσ βλαβϊν από ανωτζρα βία, ςυνολικισ δαπάνθσ: 1.894.203,59€ με Φ.Π.Α.,
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δθλαδι παρουςιάηει υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ με τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνθσ κατά 283.293,01€ με
Φ.Π.Α., ιτοι ποςοςτό 17,59%, για τουσ αναφερόμενουσ ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ λόγουσ.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Κατςαρι - Μαυραγάνθ
Κωνςταντοφλα , Καπλάνθσ Διονφςιοσ και Δριβίλασ Δθμιτριοσ, ψιφιςαν αρνθτικά.

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

ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΑ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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