
 

 

 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
Γραφείο Προζδρου Οικονομικήσ Επιτροπήσ 
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ΠΡΟ: 
 

 
 
Πάτρα 29 Δεκεμβρίου 2020  
Αρ. Πρωτ:349252/2103 
 
 
Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ 
Π.Δ.Ε.  

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1453/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ προζνταξθσ του νζου ζργου: «Διερεφνθςθ φζρουςασ ικανότθτασ 

των Ανατολικϊν Γεφυριϊν του Αιτωλικοφ και προτάςεισ για τθν προςταςία τουσ», προχπολογιςμοφ: 

90.000,00€ ςτο υπό κατάρτιςθ Ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα ζτουσ 2021 τθσ Π.Δ.Ε., χρθματοδότθςθ: 

Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων», για δικζσ ςασ ενζργειεσ. 

 

 

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 

 

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ 

  

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1453/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ». 

ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:347511/6132/28-12-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. 

Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.. 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

mailto:koin.oik@pde.gov.gr
ΑΔΑ: 63ΩΙ7Λ6-Β5Η



 

Σελίδα 2 από 6 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 71/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 

τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 28θ  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.: 349034/2101/24-12-2020 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. 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. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

9. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό 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. Απόφαςησ 1453/2020 

Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 13ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ 

προζνταξθσ του νζου ζργου: «Διερεφνθςθ φζρουςασ ικανότθτασ των Ανατολικϊν Γεφυριϊν του 

Αιτωλικοφ και προτάςεισ για τθν προςταςία τουσ», προχπολογιςμοφ: 90.000,00€ ςτο υπό κατάρτιςθ 

Ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα ζτουσ 2021 τθσ Π.Δ.Ε., χρθματοδότθςθ: Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα 

Δθμοςίων Επενδφςεων». 

  

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε 

τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:347511/6132/28-12-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ 

τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι: 

 
Ζχοντασ υπόψθ : 
1. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
2. Σθν υπ’ αρικμ.165633/08-08-2017 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου  «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ 
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 2953/Βϋ/29-08-2017)».  
3. Σθν υπ’ αρικμ.:ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810 (ΦΕΚ Βϋ3722/08-10-2019)  απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ 
Ελλάδασ, με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ  αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ». 
4. Σθν υπ. αρικμ. 197/23-12-2019  (ΑΔΑ ΨΡΧΟ7Λ6-Ε2Δ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ 
Ελλάδασ με κζμα  « Ζγκριςθ: α) 3θσ τροποποίθςθσ ετιςιου επενδυτικοφ προγράμματοσ ζτουσ 2019 
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ χρθματοδοτοφμενο από τουσ κεντρικοφσ αυτοτελείσ πόρουσ (Κ.Α.Π.) και 
χρθματοδότθςθ ζργων Κ.Α.Π. από το πρόγραμμα δθμοςίων επενδφςεων. β) Πλθρωμισ ζργων/μελετϊν 3θσ 
τροποποίθςθσ του ετιςιου επενδυτικοφ προγράμματοσ 2019 Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το χρονικό 
διάςτθμα από 01/01/2020 και μζχρι τθν κατάρτιςθ του επενδυτικοφ προγράμματοσ Περιφζρειασ δυτικισ 
Ελλάδασ ζτουσ 2020 με τθ διαδικαςία των προκαταβολϊν. 
5. Σθν από 17-10-2016 υπογραφείςα πρoγραμματικι ςφμβαςθ για το ζργο «Σημειακζσ αποκαταςτάςεισ ςτα 
διατηρητζα Ανατολικά Γεφφρια του Αιτωλικοφ», μεταξφ τθσ Αντ/ρχθ Π.Ε Αιτ/νίασ και του Γεν. Γραμματζα του 
Τπουργείου  Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με διάρκεια ιςχφοσ μζχρι  17-10-2018 ςφμφωνα με το άρκρο  4  αυτισ.  
6. Σο γεγονόσ ότι παριλκε (από 17-10-2018 ) ο χρόνοσ εκτζλεςθσ  τθσ εν λόγω Προγραμματικισ φμβαςθσ , με 
ςυνζπεια να καταςτεί αυτι ανενεργι. 
7. Σο με αρικμ. πρωτ. ΤΠ.ΠΟ.Α/ΤΝΕΜΣΕΔΕΠΝΙ/Φ09-ε/5244/25/09/2018 τθσ Τπθρεςίασ  Νεωτζρων Μνθμείων 
και Σεχνικϊν Ζργων Δυτικισ Ελλάδοσ, Πελοποννιςου και Νοτίου Ιονίου, ςφμφωνα με το οποίο για τα γεφφρια 
Αιτωλικοφ (ανατολικά τθσ πόλθσ) που ανικουν ςτθν Επαρχιακι Οδό Αιτωλικοφ – Αςτακοφ «κα πρζπει να 
εκπονθκοφν μελζτεσ ωρίμανςθσ… υγκεκριμζνα προτείνεται θ χρθματοδότθςθ των μελετϊν από τθν 
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ μζςω προγραμματικισ ςφμβαςθσ και θ εκπόνθςι τουσ με τθ μζκοδο τθσ 
αυτεπιςταςίασ από τθν υπθρεςία». 
8. Σο υπ. αρ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΠ/468825/8516/9.10.2018 ζγγραφο του Γεν. Γραμμ. του υπουργείου Πολιτιςμοφ και 
ακλθτιςμοφ, με το οποίο ηθτείται  θ ςφναψθ νζασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ δεδομζνου ότι θ υπογραφείςα 
ςφμβαςθ δεν καλφπτει το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ επικυμθτισ παρζμβαςθσ ςτα γεφφρια 
Αιτωλικοφ. 
9. Σθν υπ’αρικμ. 107/2020 απόφαςθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Δυτ. Ελλάδοσ. 
Σο γεγονόσ ότι : (Αιτιολόγθςθ Αναγκαιότθτασ) 
Σα γεφφρια Αιτωλικοφ (ανατολικά τθσ πόλθσ) που ανικουν ςτθν Επαρχιακι Οδό Αιτωλικοφ – Αςτακοφ, ζχουν 
υποςτεί πολλζσ βλάβεσ λόγω παρζλευςθσ μεγάλου χρόνου από τθν καταςκευι τουσ και ειδικότερα τα 
τελευταία χρόνια λόγω διζλευςθσ οχθμάτων μεγάλου βάρουσ, αλλά και λόγω φυςικισ φκοράσ  από τθ 
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κάλαςςα. Ωσ εκ τοφτου κρίνεται επιτακτικι θ ανάγκθ εκπόνθςθσ των αναγκαίων μελετϊν (τοπογραφικζσ και 
γεωτεχνικζσ μελζτεσ, γεωτριςεισ, μελζτεσ αποκατάςταςθσ και αποτίμθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και 
προτάςεισ για τθν βζλτιςτθ λφςθ του κυκλοφοριακοφ προβλιματοσ), αλλά και τθν υπόδειξθ τρόπων 
γενικότερθσ ανάδειξθσ των γεφυριϊν ωσ ςτοιχείων τθσ νεότερθσ πολιτιςτικισ και αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ 
τθσ περιοχισ. 
Πρόκειται για μελζτεσ που πρζπει άμεςα να εκτελεςτοφν, διότι θ μακροχρόνια διζλευςθ τθσ κυκλοφορίασ από 
τα ιςτορικά γεφφρια του Αιτωλικοφ ζχει προκαλζςει βλάβεσ ςτον φορζα οι οποίεσ επιδεινϊνονται με τθν 
πάροδο του χρόνου.  
Η Τπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων και Σεχνικϊν Ζργων Δυτικισ Ελλάδοσ Πελοποννιςου και Νοτίου Ιονίου, μετά 
τθν υπογραφι Προγραμματικισ φμβαςθσ με τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, κα προβεί ςτισ αναγκαίεσ 
ενζργειεσ, ϊςτε να εκπονθκοφν οι απαιτοφμενεσ μελζτεσ προςταςίασ και ανάδειξθσ των γεφυριϊν του 
Αιτωλικοφ. Η ςυνολικι  δαπάνθ των ανωτζρω μελετϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 90.000,00 ευρϊ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 

ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ 
Σθν  προζνταξθ του παρακάτω ζργου προχπολογιςμοφ 90.000,00 €, ςτο Ετιςιο  Επενδυτικό  Πρόγραμμα 2020 
τθσ Περιφζρειασ  Δυτικισ  Ελλάδασ  τθσ  ΠΕ Αιτ/νίασ , με ιςόποςθ ανάλωςθ του ταμειακοφ αποκεματικοφ του 
Επενδυτικοφ προγράμματοσ τθσ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ:  

α/α ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ (€) 

1 

Διερεφνθςθ φζρουςασ ικανότθτασ των Ανατολικϊν 
Γεφυριϊν του Αιτωλικοφ και προτάςεισ για τθν προςταςία 
τουσ 

                                         
90.000 

Η πιο πάνω  χρθματοδότθςθ ποςοφ  90.000,00 €  κα  βαρφνει το επενδυτικό πρόγραμμα ΚΑΠ  τθσ  
Περιφερειακισ  Ενότθτασ  Αιτωλοακαρνανίασ με ιςόποςθ ανάλωςθ του ταμειακοφ αποκεματικοφ του 
Επενδυτικοφ προγράμματοσ 2020 τθσ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ.  
Μετά τθν ζγκριςθ τθσ παραπάνω πρόταςθσ απο τθν οικονομικι Επιτροπι θ Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ 
Προγραμματιςμοφ κα ςυμπεριλάβει το ωσ άνω ζργο ςτθν  κατάρτιςθ / τροποποίθςθ  του  Επενδυτικοφ  
Προγράμματοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ ) χρθματοδοτοφμενο από τουσ 
Κεντρικοφσ  Αυτοτελείσ  Πόρουσ  (Κ.Α.Π.)  και  χρθματοδότθςθ  ζργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων 
Επενδφςεων, με ιςόποςθ μείωςθ του ταμειακοφ υπολοίπου τθσ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ,  

 

 

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 

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).  
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 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.:347511/6132/28-12-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. 

Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.. 

 Σθν διευκρίνιςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτθ 

Ακαναςίου για διόρκωςθ τθσ αρ. πρωτ.:347511/6132/28-12-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν 

Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ προσ το Ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα.  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τθν προζνταξθ του νζου ζργου: «Διερεφνθςθ φζρουςασ ικανότθτασ των Ανατολικϊν 

Γεφυριϊν του Αιτωλικοφ και προτάςεισ για τθν προςταςία τουσ», προχπολογιςμοφ: 90.000,00€ ςτο 

υπό κατάρτιςθ Ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα ζτουσ 2021 τθσ Π.Δ.Ε., χρθματοδότθςθ: Κ.Α.Π. από το 

Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων: 

 

 

ΑΔΑ: 63ΩΙ7Λ6-Β5Η



 

ελίδα 6 από 6 

 

α/α ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ (€) 

1 

Διερεφνθςθ φζρουςασ ικανότθτασ των Ανατολικϊν 

Γεφυριϊν του Αιτωλικοφ και προτάςεισ για τθν προςταςία 

τουσ 

90.000,00 

 

Η πιο πάνω χρθματοδότθςθ ποςοφ 90.000,00€ κα βαρφνει το επενδυτικό πρόγραμμα ΚΑΠ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ με ιςόποςθ ανάλωςθ του ταμειακοφ αποκεματικοφ του 

Επενδυτικοφ προγράμματοσ 2020 τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ.  

 

Μετά τθν ζγκριςθ τθσ παραπάνω πρόταςθσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε. θ Διεφκυνςθ 

Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ κα ςυμπεριλάβει το ωσ άνω ζργο ςτθν κατάρτιςθ του Επενδυτικοφ  

Προγράμματοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ ) χρθματοδοτοφμενο από 

τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α.Π.) και χρθματοδότθςθ ζργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα 

Δθμοςίων Επενδφςεων, με ιςόποςθ μείωςθ του ταμειακοφ υπολοίπου τθσ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ.  

 

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  
 
Σςοφμα Βαςιλικι  

ΑΔΑ: 63ΩΙ7Λ6-Β5Η
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