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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 365/28-8-2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 232114/2027/2-8-2018 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 365/28-8-2018 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των
1.005,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για προμήθεια και αντικατάσταση
φίλτρων, καθαρισμό αεραγωγών και καμινάδων και καταγραφή χρόνιων βλαβών
κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του κτιρίου επί της Πανεπιστημίου 254 (Β κτίριο)
όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε Αχαΐας και της Έδρας, με απευθείας ανάθεση
στο Θεοδωρακάκο Μελέτιο του Δημητρίου με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση
για τη συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης- ψύξης και μετατροπή συστημάτων
FAN COIL του κτιρίου και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για την επίτευξη
της επιθυμητής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου στεγάζεται η
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (κτίριο Intracom) ανάλογα με τις επικρατούσες
εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες για δύο έτη» και παρακαλούμε για τις
ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Αναπλ.Γραμματέας της
Επιτροπής
Δ. Θεοδωροπούλου
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 24/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 28η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2 ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 258506/888/24-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
5. Μαυρόγιαννης Διονύσιος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
8. Eυθυμίου Απόστολος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Μπούνιας Χρήστος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης
Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) και
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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Ήταν παρών και συμμετείχε στη συνεδρίαση ο κ. Δεληγιάννης Παναγιώτης,
Προϊστάμενος
της
Διεύθυνσης
ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού
της
ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας.
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δήμητρα Θεοδωροπούλου ΔΕ ΔιοικητικώνΓραμματέων με Βαθμό Α’, σύμφωνα με την απόφαση 295118/4488/11-11-2016
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 365/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 8 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.005,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για προμήθεια και αντικατάσταση φίλτρων,
καθαρισμό αεραγωγών και καμινάδων και καταγραφή χρόνιων βλαβών κεντρικής
κλιματιστικής μονάδας του κτιρίου επί της Πανεπιστημίου 254 (Β κτίριο) όπου
στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε Αχαΐας και της Έδρας, με απευθείας ανάθεση στο
Θεοδωρακάκο Μελέτιο του Δημητρίου με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση για τη
συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης- ψύξης και μετατροπή συστημάτων FAN
COIL του κτιρίου και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για την επίτευξη της
επιθυμητής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου στεγάζεται η
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (κτίριο Intracom) ανάλογα με τις επικρατούσες
εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες για δύο έτη».
ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 232114/2027/2-8-2018 εισήγηση
του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, κ. Γρηγορίου Αλεξόπουλου, που αναφέρει επί λέξει:

« ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως
ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο
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σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και,
κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί
επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης
Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής
αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
10.
Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11.
Την υπ΄αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς
συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
12.
Την υπ’ αριθμό 100/29-10-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3029/τ.Β/10-11-2014), με την οποία όρισε την σύσταση της
επιτροπής
με τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου» που εκτός των άλλων έχει και την αρμοδιότητα για
έγκριση αναγκαιότητας, όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών, προμηθειών,
έργων και μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, μέχρι του ποσού των 60.000,00€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α.».
13.
Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
14.
Την υπ’ αριθμ. 173/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του
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Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του ετήσιου
προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018 »όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 29/02-3-2018 (ΑΔΑ 7ΖΠ47Λ6-0Ν4)
απόφαση του ιδίου οργάνου.
15.
Την υπ. αριθμ. 184/14-11-2017 (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη
με την αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
(ΩΕΤΡΟΠ1Φ-ΧΧΦ).
16.
Την απόφαση 27/2018 (4η Συνεδρίαση στις 2.3.2018), όπως τροποποιήθηκε
με την απόφαση 35/2018 (5η Συνεδρίαση στις 19.3.2018), του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την «έγκριση της Α’ τροποποίησης
του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε
βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 59110/26.3.2018 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
17.
Την απόφαση 37/2018 (6η Συνεδρίαση στις 3.4.2018), του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας του Περιφερειακού Συμβουλίου Β’ τροποποίησης
του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας ». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε
βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 70256/16.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΗΠΞΟΡ1Φ-Ρ7Α)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου.
18.
Την απόφαση 56/2018 (7η Συνεδρίαση στις 25.4.2018), του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας του Περιφερειακού Συμβουλίου Γ’ τροποποίησης
του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας».
19.
Την υπ’ αριθμ. 1174/2017 (ΑΔΑ 73097Λ6-ΧΦΛ3 )
απόφαση της
Οικονομικής επιτροπής σχετικά με την «Έγκριση του Πρακτικού No2
(δικαιολογητικών κατακύρωσης ) και οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος
της
υπ’αριθμ.
166786/5979/20-06-2017
Πρόσκλησης
Εκδήλωσης
ενδιαφέροντος αναφορικά με την επιλογή αναδόχου «για τη σύναψη
σύμβασης διετούς διάρκειας για υπηρεσίες συντήρησης των συστημάτων
θέρμανσης – ψύξης και μετατροπή των συστημάτων FAN COIL (δαπέδου και
οροφής του Κτηρίου ΙΝΤΡΑΚΟΜ) και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων
του κτιρίου όπου στεγάζεται η Π.Ε. Αχαΐας στο ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟ ΔΗΜ. ΜΕΛΕΤΙΟ
και έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης μέχρι του ποσού των
2.974,76 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των ανωτέρω
εργασιών» (η οποία βρέθηκε νόμιμη με τη υπ αρ. 190239/25-08-2017 (ΑΔΑ
6ΩΩΕΟΡ1Φ-Ν90) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου)
20.
Την υπ΄αριθμ.245156/9363/09-09-2017 Σύμβαση με το Θεοδωρακάκο
Μελέτιο του Δημητρίου την συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης- ψύξης και
μετατροπή συστημάτων FAN COIL του κτιρίου και των κεντρικών κλιματιστικών
μονάδων για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του
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κτιρίου, όπου στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (κτίριο Intracom)
ανάλογα με τις επικρατούσες εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες για δύο έτη.
21.
Την υπ΄αριθμ.218951/10077/17-07-2018 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της
Διεύθυνσης Οικονομικού –Δημοσιονομικού Ελέγχου
22.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2018 και ειδικότερα τους ΚΑΕ: 02.01.072.1329.01.1231 με ποσό 500,00€
και 02.01.072.0869.01.1231 με ποσό 505,00€.
Το σύστημα κεντρικού κλιματισμού του κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες της
Π.Ε Αχαΐας και της Έδρας (Πανεπιστημίου 254, κτίριο Β’) χρήζει άμεσης
αντικατάστασης του φίλτρων, καθαρισμό καμινάδων και αεραγωγών καυσαερίων
λεβήτων και καταγραφή χρόνιων βλαβών των επιδαπέδιων fancoils. Οι ανωτέρω
εργασίες είναι αναγκαίες προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία και
απόδοσή του τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο
Η προκαλούμενη συνολική δαπάνη θα είναι μέχρι του ποσού των 1.005,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( για προμήθεια ανταλλακτικών έως 500,00€ και
για εργασίες επισκευής έως 505,00€) και θα πραγματοποιηθεί με απευθείας
ανάθεση στο Θεοδωρακάκο Μελέτιο του Δημητρίου με τον οποίο έχει συναφθεί
σύμβαση για τη συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης- ψύξης και μετατροπή
συστημάτων FAN COIL του κτιρίου και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για την
επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου στεγάζεται
η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (κτίριο Intracom) ανάλογα με τις επικρατούσες
εξωτερικές περιβαλλοντικές για δύο έτη»
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την
1.«Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των: α) 500,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για προμήθεια φίλτρων και β) 505,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για εργασίες αντικατάστασης φίλτρων, καθαρισμό
καμινάδων και αεραγωγών καυσαερίων λεβήτων και καταγραφή χρόνιων βλαβών
των επιδαπέδιων fan coils της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας , του κτιρίου επί
της Πανεπιστημίου 254 (Β κτίριο) όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε Αχαΐας και
της Έδρας, με απευθείας ανάθεση στο Θεοδωρακάκο Μελέτιο του Δημητρίου με
τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση για τη συντήρηση των συστημάτων θέρμανσηςψύξης και μετατροπή συστημάτων FAN COIL του κτιρίου και των κεντρικών
κλιματιστικών μονάδων για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στο
εσωτερικό του κτιρίου, όπου στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (κτίριο
Intracom) ανάλογα με τις επικρατούσες εξωτερικές περιβαλλοντικές για δύο έτη»
2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των
Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή
του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις
διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με
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την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74
για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
H δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 και
τους ΚΑΕ: 02.01.072.1329.01.1231 με ποσό 500,00€ και 02.01.072.0869.01.1231 με
ποσό 505,00€.
Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των α) 500,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για προμήθεια φίλτρων και β) 505,00 ευρώ για
εργασίες αντικατάστασης φίλτρων, καθαρισμό καμινάδων και αεραγωγών
καυσαερίων λεβήτων και καταγραφή χρόνιων βλαβών των επιδαπέδιων fan coils της
κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του κτιρίου επί της Πανεπιστημίου 254 (Β΄ κτίριο)
όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε Αχαΐας και της Έδρας, με απευθείας ανάθεση
στο Θεοδωρακάκο Μελέτιο του Δημητρίου με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση για
τη συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης- ψύξης και μετατροπή συστημάτων FAN
COIL του κτιρίου και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για την επίτευξη της
επιθυμητής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου στεγάζεται η
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (κτίριο Intracom) ανάλογα με τις επικρατούσες
εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες για δύο έτη.
H δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 και
τους ΚΑΕ: 02.01.072.1329.01.1231 με ποσό 500,00 ευρώ και 02.01.072.0869.01.1231
με ποσό 505,00 ευρώ.
2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειάρχες
στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό
2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 365/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
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ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Αναπλ.Γραμματέας της Επιτροπής
Δ. Θεοδωροπούλου
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