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ΘΕΜΑ:

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 186/10-04-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. 101039/151/08-04-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύου

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 186/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας διεξαγωγής διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας με
τίτλο: «Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και επιλογής της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάση της τιμής, δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.180,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 8/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 10η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος 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. 105753/467/05-04-2019 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 / Τακτικό μέλος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Λαλιώτης Παναγιώτης Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - 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), Αρβανιτάκης Ιωάννης
(δικαιολογημένα απών), Μπούνιας Χρήστος (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης
Διονύσιος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών),
Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος
(δικαιολογημένα απών).
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Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού με
βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018 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 εκτός ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 186/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 3 Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας διεξαγωγής διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας με τίτλο:
«Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο
118 του Ν.4412/2016, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή
της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάση της τιμής,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.180,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» και
τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν τη συζήτηση του θέματος ως
κατεπείγοντος λόγω ανάγκης έγκαιτης ολοκλήρωσης του έργου.
Ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 101039/151/08-04-2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, κ.Ιωάννη Λύτρα, που αναφέρει επί λέξει:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α) άρθρο 3 «Σύσταση και συγκρότηση
Περιφερειών», άρθρο 275 «Προληπτικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου», άρθρο 282
παράγραφος 17 «Μεταβατικές διατάξεις» και άρθρο 186 «Αρμοδιότητες
Περιφερειών» παράγραφος ΙΙ (Α και ΣΤ) σχετικά με την αρμοδιότητα του τομέα (Α.
Προγραμματισμού - Ανάπτυξης, ΣΤ. Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος), όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225 Α)
και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7
3. Την Απόφαση 248595/27-12-2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309
Β).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 65 – 68 του υποκεφαλαίου 1 «Έλεγχος Δεσμεύσεων»
του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
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5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες και παροχή οδηγιών».
6. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και
Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση και
πληρωμή
δαπανών Δημοσίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικός Κώδικας,
Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας
ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις».
8. Την υπ΄ αρ. 228/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
αναφορικά με την «Έγκριση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2019, η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αρ. πρωτ. 265933/28-122018 απόφαση ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
9. Με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α/08-08- 2016) (για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών έως 20.000 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ.).
10. Την υπ΄ αριθμ. 197/25-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΨ47Λ6-Ζ7Ξ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα : «Προένταξη νέας παροχής υπηρεσίας με τίτλο
«Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού της Περιφέρειας
Δυτικής u917 Ελλάδος» στο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2018 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)»
11. Την με αριθμό 83104/6054/29-03-2019 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Κ.Α.Ε.
02.00.071.9779.01.1121 έτους 2019 (Α/Α:1677, ΑΔΑ:6ΣΒ57Λ6-23Λ).
12. Το υπ΄αριθ. Πρωτ. 96477/2320 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ.
Σκοπός της παρούσας παροχής υπηρεσίας είναι η αποτύπωση και καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου οδοφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος για την διεξαγωγή διαγωνισμού για την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του δικτύου οδοφωτισμού με σκοπό την ενεργειακή
αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας.
Θα συγκεντρωθούν και θα ελεγχθούν, σε συνεργασία με την υπηρεσία τα κάτωθι
στοιχεία:
Α. ΤΜΗΜΑ 1ο
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 Την αποτύπωση των ιστών και βραχιόνων ηλεκτροφωτισμού και την
καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.
 Την καταγραφή των φωτιστικών σωμάτων και των τεχνικών χαρακτηριστικών
τους.

8η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 186/2019
Σελίδα 4

ΑΔΑ: 604Ψ7Λ6-ΡΝΑ

 Την καταγραφή των πινάκων διανομής που τροφοδοτούν τους ιστούς
οδοφωτισμού.
 Σκαριφήματα τοπολογίας των σημείων φωτισμού με συντεταγμένες GPS.
Αναλυτικότερα η αποτύπωση σε βάση δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα
ακόλουθα
δεδομένα:
I. Δεδομένα Ιστών Ηλεκτροφωτισμού και Φωτιστικών Σωμάτων
1) Γεωδαιτικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) ιστού σε τέτοια μορφή ώστε να είναι εφικτή
η απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη.
2) Ονομασία οδού όπου τοποθετείται ο ιστός, και κωδικοποίηση κόμβου.
3) Στοιχεία ιστού:
a) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ΙD) ιστού οδοφωτισμού.
b) Τύπος ιστού (υλικό κατασκευής).
c) Αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά ιστό.
d) Κάθετο ύψος ιστού.
e) Κατάσταση ιστού, βραχίονα, ακροκιβωτίου (π.χ. φθορές, ανάγκη συντήρησης
ή
αντικατάστασης).
f) Αποτύπωση κανάβου και διάταξης ιστών ανά κόμβο.
4) Στοιχεία φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα:
a) Τεχνολογία λαμπτήρα.
b) Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα (W).
c) Τύπος φωτιστικού σώματος (Οδικό Βραχίονα, Οδικό Εναέριο, Φωτιστικό
Σηράγγων, ΚΛΠ).
d) Κατάσταση λειτουργίας του φωτιστικού σώματος
II. Δεδομένα Πινάκων Διανομής
Στοιχεία πινάκων διανομής (pillars)
1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ID) του πίνακα διανομής (pillar).
2. Γεωδαιτικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) του πίνακα σε τέτοια μορφή ώστε να
είναι εφικτή η απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη.
3. Ονομασία οδού όπου τοποθετείται ο πίνακας.
4. Κωδικοί ταυτοποίησης ιστών που τροφοδοτούνται από τον πίνακα.
5. Αριθμός παροχής του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου
πίνακα.
6. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (KWh) για το πιο πρόσφατο διαθέσιμο
πλήρες έτος λειτουργίας, όπως αυτό προκύπτει από τους λογαριασμούς
ηλεκτρικής ενέργειας του παρόχου ενέργειας.
7. Κατάσταση ηλεκτρικού πίνακα και αναφορά ανάγκης συντήρησης ή
αντικατάστασης.
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III. Παραδοτέα:
Τα δεδομένα καταγραφής ιστών οδοφωτισμού, βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων και
πινάκων διανομής θα απεικονίζονται ψηφιακά σε αρχείο τύπου GIS με γεωγραφικό
υπόβαθρο. Το ηλεκτρονικό μητρώο του δικτύου ηλεκτροφωτισμού θα περιλαμβάνει
καταγραφή όλων των στοιχείων του δικτύου με γεωαναφορά, τα οποία θα μπορούν
να ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς ανά πάσα στιγμή, σε πρόγραμμα και
μορφή προσβάσιμη και επεξεργάσιμη από την Υπηρεσία.
Β. ΤΜΗΜΑ 2ο
ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
I. Θα πρέπει να προταθούν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των
φωτιστικών σωμάτων που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις φωτισμού σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004, αφού πρώτα γίνει επιλογή κλάσεων
φωτισμού σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο.
Ο τύπος (εταιρεία κατασκευής) των φωτιστικών που θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές φωτισμού, θα είναι ενδεικτικός και σε καμία περίπτωση δεν θα
περιορίζει τον μελλοντικό ανάδοχο κατασκευής, σε αντίθεση με τα φωτοτεχνικά του
χαρακτηριστικά που είναι δεσμευτικά.
Οι φωτοτεχνικοί υπολογισμοί θα πρέπει να γίνουν με χρήση κατάλληλων
προγραμμάτων υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.)
II.
Παραδοτέα:
Σε τρείς (3) ενδεικτικούς κόμβους οδοφωτισμού τα φωτοτεχνικά στοιχεία των
προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και
επεξεργάσιμο ηλεκτρονικό αρχείο των φωτοτεχνικών υπολογισμών.
Γ. ΤΜΗΜΑ 3ο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
Θα πρέπει να προταθούν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός κεντρικού
συστήματος ελέγχου και τηλεδιαχείρησης του οδοφωτισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι, η εποπτεία του δικτύου σε
πραγματικό χρόνο, προειδοποιήσεις σφαλμάτων και βλαβών, δυνατότητα εξαγωγής
στατιστικών αναλύσεων.
Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται
σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της.
Η παροχή υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 24.180,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.00.071.9779.01.1121 έτους 2019 (Α/Α:1677,
ΑΔΑ:6ΣΒ57Λ6-23Λ)
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Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Από τα ανωτέρω στοιχεία είναι φανερό ότι ο μεγάλος όγκος εργασίας και τα
εργαλεία που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας, όπως εφαρμογές για τους
φωτοτεχνικούς υπολογισμούς, για την καταγραφή με γαιωδετικές συντεταγμένες του
υφιστάμενου δικτύου και εξοπλισμός όπως αυτοκίνητα με ειδικές κάμερες
καταγραφής, δεν είναι δυνατό η Δ/νση Τεχνικών Έργων με το λιγοστό υπαλληλικό
δυναμικό και την μη ύπαρξη
επιστημονικού εξοπλισμού και εξειδίκευσης να την διεξάγει.
Η καταγραφή και αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού αποτελεί
εργασία ειδικής φύσεως, η οποία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία και
θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτες.
Κατόπιν αυτών:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για διεξαγωγή διαγωνισμού
παροχής υπηρεσίας με τίτλο: Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου
οδοφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Ποσό: 24.180,00€

Κ.Α.Ε. 02.00.071.9779.01.1121

Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα διεξαγωγής διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας με τίτλο:
«Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο
118 του Ν.4412/2016, κατόπιν πρόσκληση ς εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής
της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάση της τιμής,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.180,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Κ.Α.Ε. 02.00.071.9779.01.1121.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 186/2019.
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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

1.
2.
3.
4.
5.

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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