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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 8 Μαΐου 2018

Αριθ.Πρωτ.: 130755/203
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613539
Πληροφορίες: Β.Μολφέση
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ : 1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων
κ. Ιωάννη Λύτρα
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 60/07-05-2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 130600/256/27-04-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων κ.Ιωάννη Λύτρα
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 60/07-05-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για
την έκδοση απόφασης διάλυσης της Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως από το 20ο
χλμ έως το 35ο χλμ» και
παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 07-5-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα
του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
133684/212/30-4-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε
νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1)

Αγγελόπουλος

Γεώργιος,

-Πρόεδρος,

2)Λαλιώτης

Παναγιώτης,

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αγιομυργιαννάκης
Εμμανουήλ,

5)Αρβανιτάκης

Ιωάννης

,

6)Αριστειδόπουλος

Χαράλαμπος,

7)Αυγέρης Σάββας, 8)Βεργοπούλου Παρασκευή, 9)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος,
10)Δριβίλας Δημήτριος, 11)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 12) Κανέλλης
Γεώργιος, 13)Καπράλος Σπυρίδων, 14)Καρδάρα Ευσταθία, 15)Καρπέτας
Κωνσταντίνος, 16)Κατσανιώτης Ανδρέας,
(Τάκης)

,

17)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης

18)Κολοβός Ιωάννης, 19)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 20)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος,

21)Κωνσταντοπούλου

Αναστασία,

22)Λύτρας

Ιωάννης,

23)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 24)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 25)Μπαλαμπάνης
Νικόλαος,

26)Μπούνιας Χρήστος, 27)Μπράμος Παναγιώτης, 28)Νασιώτης

Θεόδωρος,

29)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία,

30)Παρασκευόπουλος
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Γεράσιμος,
33)Ρήγας

31)Πετρόπουλος
Χρήστος,

Κωνσταντίνος,

34)Σιαμπλής

32)Πλατανιάς

Δημήτριος,

Παναγιώτης,

35)Σώκος

Ευθύμιος,

36)Τογιοπούλου Αναστασία,

37)Τσόγκας Γεώργιος, 38)Υφαντής Νικόλαος,

39)Χαμηλάκη

40)Χαροκόπος

Αικατερίνη,

Αντώνιος,

41)Χατζηλάμπρου

Βασίλειος και 42)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Ευθυμίου Απόστολος (δικαιολογημένα απών),
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος,
Κελεπούρης

Ανδρέας

(δικαιολογημένα

απών),

Κοκκότη

Γεωργία-Αρετή

(δικαιολογημένα απούσα), Κωσταριάς Δημήτριος, Σύρμος Γεώργιος , Φαρμάκης
Νεκτάριος και Φωτόπουλος Τρύφων .
Ήταν

παρόντες

και

συμμετείχαν

ο

Περιφερειάρχης

Δυτικής

Ελλάδας

κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας
κ.Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης

στη

συνεδρίαση

παρευρέθησαν:

Ο

Αναπληρωτής

Πρυτάνεως

Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής
Ελλάδας κ. Βασ. Αϊβαλής, ο Πρόεδρος ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Στυλιανός
Μπλέτσας, ο Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε-Σχολή
Τεχνολογικών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας κ. Ηλίας Σταθάτος, οι
εκπρόσωποι από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ) κ. Γιώργος Μυκονιάτης και
κ.Ιωάννης Βαβάσης, ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας
(ΟΑΣΗ) κ. Χρήστος Γιαννόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Πηνείας
κ.Επαμεινώνδας Παναγιωτόπουλος και ο Γραμματέας του ιδίου Συλλόγου
κ.Δημήτριος Χρέπας, λοιποί εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων
Ηλείας και του Αγροτικού Συλλόγου Πηνείας, η Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε
κ. Διονυσία Μαράτου, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Δημήτριος Καραβίδας, ο
Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
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Κτηνιατρικής κ. Σταύρος Βέρρας , λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και
δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
Αριθ.Αποφ. 60/2018

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης
με τίτλο : «Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την
έκδοση απόφασης διάλυσης της Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως από το 20ο χλμ έως το 35ο χλμ», δίνοντας το
λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ.Ιωάννη Λύτρα , που είναι
εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 130600/256/27-042018 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 159 αυτού.
2. Το Π.Δ. 132/27-12-2011 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ 4309 Β΄/30.12.2016) απόφαση του Γ.Γ Απ/νης Διοίκησης
Πελ/νήσου ,ΔΕ & Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ΟΕΥ της Περιφέρειας Δ.Ε.
4. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν
και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Τις διατάξεις του Ν.716/1977 (ΦΕΚ Α΄ 295) «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και
εκπονήσεως μελετών».
6. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 & 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 194/1979 (ΦΕΚ Α΄ 53) «περί
εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν.716/1977 ΄΄περί μητρώου μελετητών και
αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών΄΄», που αναφέρουν ότι: η μεν παράγραφος 1: «Εις
περίπτωσιν Γραφείου Μελετών συγκροτούμενου εξ ενός Μελετητού, εάν αποβιώση ούτος η
σύμβαση διαλύεται αυτοδικαίως, εκτός αν εγκριθή, μετά γνώμην του αρμοδίου συμβουλίου,
κατόπιν αιτήσεως των κληρονόμων του θανόντος, η αποπεράτωσις εν μέρει ή εν όλω των
εργασιών του εκπονουμένου σταδίου υπ΄ αυτών, αναλαμβανόντων πάντα τα δικαιώματα και
πάσας τας υποχρεώσεις του αναδόχου…………», η παράγραφος 2: «Η περί συνεχίσεως των
εργασιών αίτησις των κληρονόμων του αποβιώσαντος αναδόχου πρέπει να υποβληθή εντός
προθεσμίας τριάκοντα ημερών από του θανάτου του αναδόχου, ης παρερχόμενης απράκτου
απόλλυται το δικαίωμα των κληρονόμων να ζητήσουν την συνέχισιν των εργασιών υπ΄
αυτών.», η δε παράγραφος 3: «Εις περίπτωσιν θανάτου ενός εκ των πλειόνων μελετητών του
αναλαμβάνοντος την εκπόνησην της μελέτης Γραφείου Μελετών, συνεχίζεται υπό των λοιπών
μετεχόντων του Γραφείου τούτου, εις ολόκληρον ευθυνομένων η εκπόνησις του αρξαμένου
σταδίου μελέτης έστω και εάν κατά την συστατικήν πράξιν αυτού προεβλέπετο διάλυσις του
Γραφείου λόγω θανάτου ενός των μελών. Ο εργοδότης δύναται πάντοτε εις την περίπτωσιν
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αυτήν προς άρτιαν εκπόνησιν της μελέτης να ζητήση την σύμπραξιν μεθ΄ ετέρων Γραφείων
Μελετών ή να κηρύξη διαλελυμένην την σύμβασιν ή και να δεχτεί την συνέχισιν της
εκπονήσεως της μελέτης και δια τα επόμενα αυτής στάδια, εάν πεισθή ότι υφίστανται αι προς
τούτο δυνατότητες.».
7. Tην υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ.253511/3946/3.10.2016 (ΦΕΚ 555/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/18.10.2016) Απόφαση κ.
Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών.
8. Tις υπ’ αριθ. 6302/60/9-01-2017 & 6296/59/9-01-2017 (ΦΕΚ 211τ. Β΄/30-01-2017) αποφάσεις
κ. Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπ/χες που ορίσθηκαν από τον Περιφερειάρχη της ΠΔΕ.
9. Το γεγονός ότι με βάση την υπ. αριθμ.:4013/26-06-2000 Απόφαση Ανάθεσης της Δ.Δ.Ε. /
Π.Δ.Ε., στις 09-08-2000 υπεγράφη μεταξύ του Δ/ντή της Δ/νσης Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ) της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) και του κ. Ανδρέα Στάμου, νομίμου εκπροσώπου των
συμπραττόντων γραφείων μελετών: ΄΄Α. ΣΤΑΜΟΣ Ε.Ε.΄΄, ΄΄ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤ. & ΣΥΝ. Ε.Ε.΄΄ &
΄΄ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ΄΄, η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως από το 20ο χλμ έως το 35ο χλμ.», με προεκτοιμούμενη
αμοιβή: 880.410,86 € και χρηματοδότηση από την ΣΑΜΠ 001/2 της ΠΔΕ (ενάριθμος έργου:
9901801).
10. Το με αρ. πρωτ.:8178/17-10-2006 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ, με το οποίο
έγινε αποδεκτή η παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης του μελετητή κ. Παινέση Κων/νου
(υπευθύνου για της σύνταξη της Γεωτεχνικής Μελέτης) από την σύμπραξη των γραφείων στην
εκπόνηση της μελέτης και η αντικατάσταση του από τα δύο εναπομένοντα γραφεία της
σύμπραξης, ήτοι από «Στάμος Ανδρέας Ε.Ε.» και «Χόνδρος Στ. & Συνεργάτες Ε.Ε.».
11. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει και από τις: α) υπ. αριθμ.: 536/12-07-2012 Βεβαίωση
Διακοπής Εργασιών του φυσικού προσώπου κ. Α. Στάμου από την Β΄ ΔΟΥ Πατρών και β) υπ.
αριθμ.: 537/12-07-2012 Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών νομικού προσώπου με την επωνυμία
«Α. ΣΤΑΜΟΣ Ε.Ε.-γραφείο μελετών» από την Β΄ ΔΟΥ Πατρών,
στις 21-10-2011 απεβίωσε ο κ. Ανδρέας Στάμος το ένα από τα δύο εναπομένοντα γραφεία
της σύμπραξης, το οποίο είχε και το κύριο μελετητικό αντικείμενο (εξ΄ ολοκλήρου τη μελέτη
οδοποιίας, κυκλοφοριακή μελέτη, τοπογραφική μελέτη, κτηματολόγιο, αναλογισμούς, στατική
μελέτη και το 50% της Γεωτεχνικής μελέτης).
12. Το γεγονός ότι η διαδικασία αμοιβής της εκπονούμενης μελέτης διέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 11 του Ν.716/77, σύμφωνα με το οποίο η συμβατική αμοιβή του μελετητή
υπολογίζονταν βάσει των τότε προεκτιμούμενων αμοιβών, χωρίς έκπτωση, ενώ οι μελέτες που
διέπονται από τον Ν.3316/2005 τυγχάνουν ποσοστά εκπτώσεων της τάξης 70-80 % , όπως
ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες που προκηρύχτηκαν από την Υπηρεσία μας :
α) «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΄΄Ε.Ο. 33 ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΑΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 74΄΄
ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης: 73,16 %
β) «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» , με ποσοστό έκπτωσης: 75,26 %
γ) «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ», με ποσοστό έκπτωσης:
68,50%,
ενώ ακόμα και αυτές που προκηρύσσονται με τον Ν.4412/2016, πανελλαδικά, τυγχάνουν
ποσοστά έκπτωσης της τάξης του 70 - 80%.
13. Την με αρ. πρωτ.: 45309/89/13-02-2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.
Αχαΐας, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.:55124/653/17-04-2018 έγγραφο του Γρ.
Περιφερειάρχη (με αρ. πρωτ.: 118261/3346/17-04-2018 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) σύμφωνα με το
σκεπτικό της οποίας, «απαιτείται η σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη
συγκεκριμένη περίπτωση για την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη της απόφασης διάλυσης
της σύμβασης δημοσίου έργου».
14. Την με αριθμ. 38/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΕ.
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την διάλυση της από 09-08-2000 σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης
Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως από το 20ο χλμ έως το 35ο χλμ.», αναδόχου: «΄΄Α. ΣΤΑΜΟΣ Ε.Ε.΄΄΄΄ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤ. & ΣΥΝ. Ε.Ε.΄΄», δεδομένου ότι, κατόπιν του θανάτου του Α. Στάμου νομίμου
εκπροσώπου της σύμπραξης και έχων το κύριο μελετητικό αντικείμενο της σύμβασης και ενός εκ
των δύο εναπομεινάντων συμπραττόντων γραφείων μελετών στην εκπόνηση της μελέτης, δεν
υπεβλήθη εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας του ενός μηνός από τον θάνατό του,
αίτηση των κληρονόμων του για την συνέχιση των εργασιών της μελέτης, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στις παραγράφους 6 , 11 & 12 της Εισήγησης, εξουσιοδοτώντας ταυτόχρονα τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την έκδοση απόφασης διάλυσης της Σύμβασης της μελέτης,
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 της Εισήγησης».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη διάλυση της από 09-08-2000 σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με
τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως από το 20ο χλμ έως το 35ο
χλμ.», αναδόχου: «΄΄Α. ΣΤΑΜΟΣ Ε.Ε.΄΄- ΄΄ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤ. & ΣΥΝ. Ε.Ε.΄΄»,
δεδομένου ότι, κατόπιν του θανάτου του Α. Στάμου νομίμου εκπροσώπου της
σύμπραξης και έχων το κύριο μελετητικό αντικείμενο της σύμβασης και ενός εκ
των δύο εναπομεινάντων συμπραττόντων γραφείων μελετών στην εκπόνηση
της μελέτης, δεν υπεβλήθη εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας του
ενός μηνός από τον θάνατό του, αίτηση των κληρονόμων του για την συνέχιση
των εργασιών της μελέτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6 ,
11 & 12 της ανωτέρω εισήγησης.
2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολο Κατσιφάρα
για την έκδοση απόφασης διάλυσης της σύμβασης της εν λόγω μελέτης,
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 της ανωτέρω εισήγησης.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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