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ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
(Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 298/22-04-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας»
Σχετ.:
Την υπ’ αριθμ. 121885/543/18.04.2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 298/22-04-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη
σύμβασης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ESMARTCITY για την υλοποίηση και
διενέργεια ενημερωτικής δράσης (ημερίδα) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (Building
Capacity με απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της τιμής, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 3.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 9/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ.Δευτέρα, και ώρα 11:30 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. 122102/595/18.04.2019 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. Μπούνιας Χρήστος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Κωσταριάς Δημήτρης Περιφερειακός Σύμβουλος / Aναπληρωματικό 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), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία (δικαιολογημένα
απούσα), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος
(δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών),
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Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα
(δικαιολογημένα απών).

απών)

και

Λαλιώτης

Παναγιώτης

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
Οικονομικού 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 ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 298/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 55 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού έργου ESMARTCITY για την υλοποίηση και διενέργεια ενημερωτικής
δράσης (ημερίδα) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (Building Capacity με απευθείας
ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή
της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής,
συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
o

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 121885/543/18.04.2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Νικολάου Μπαλαμπάνη, που
αναφέρει επί λέξει:
Έχοντας υπ’ όψιν την με ΠΔΕ/ΔΒΕΦΠ/120655/103/18-04-2019 έκθεση σκοπιμότητας
της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΔΕ, η οποία αυτολεξεί
αναφέρει τα εξής:
ΘΕΜΑ: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ESMARTCITY για την υλοποίηση και διενέργεια
ενημερωτικής δράσης (ημερίδα) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (Building Capacity),
συνολικής δαπάνης έως του ποσού 3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
τιμής.
Σχετ:

9η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 298/2019
Σελίδα 3

ΑΔΑ: 6ΥΨΥ7Λ6-8ΤΛ

1.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
περί σύστασης και συγκρότησης Περιφερειών.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. 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 (ΑΔΑ:
ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
4. 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.4309Β’/30.12.2016).
5. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις
των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
6. Την υπ’ αριθμ. 300488/ΥΔ1244 (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016) Κοινή Υπουργική
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
7. Την υπ΄ αρ. 228/15-11-2018 Απόφαση (22η Συνεδρίαση στις 15-11-2018) του
Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ζ067Λ6-Γ03) με την οποία «Εγκρίνει τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2019»
8. Την υπ’ αριθμ. 32/2018 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση αποδοχής και
υλοποίησης εγκεκριμένων προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα
πλαίσια του προγράμματος Interreg Med 2014-2020 (2η Πρόσκληση-2η Τελική
Φάση Αξιολόγησης)» στην οποία εγκρίνεται και το έργο ESMARTCITY (Enabling
SMARTer City in the MED area through NETworking) - Δημιουργώντας
ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων.
9. Την αριθμ. 118269/600/17-04-2018 (ΑΔΑ: 73Χ67Λ6-ΖΒΧ) απόφαση του Πε/ρχη
περί ορισμού της ομάδας έργου για το ESMARTCITY όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 55348/404/20-02-2019 (ΑΔΑ: 94Σ27Λ6-6ΕΘ).
10. Το από 20-4-2018 εταιρικό συμφωνητικό (partnership agreement) του έργου
ESMARTCITY.
11. Το από 14-5-2018 συμφωνητικό (subsidy contract) μεταξύ του επικεφαλής του
έργου ESMARTCITY (Περιφέρεια Abbruzzo) και της Διαχειριστικής Αρχής του
προγράμματος.
12. Την υπ’αριθμ. 21706/2115/30-01-2019 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης
Οικονομικού –Δημοσιονομικού Ελέγχου για το έργο Esmartcity.
13. Την υπ’ αριθ. 787/277/02-01-2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με Α/Α 346
(ΑΔΑ: ΨΥ057Λ6-ΔΒΞ) περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 9.000 ευρώ για
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την κάλυψη του κόστους συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες και παροχής
υπηρεσιών του έργου ESMARTCITY.
14. Τις ανάγκες υλοποίησης των έργων Interreg του προγράμματος MED της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο
esmartcity (Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking) –
ESMARTCITY) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσογειακού
Χώρου Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 235.000,00€ και το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες.
Το έργο «ESMARTCITY έχει σαν κύριο αντικείμενο τη βελτίωση της ικανότητας
καινοτομίας των πόλεων της περιοχής MED δημιουργώντας καινοτόμα
οικοσυστήματα, που εμπλέκουν φορείς της τετραπλής έλικας (Πολίτες, Επιχειρήσεις,
Πανεπιστήμια και Δημόσιες Αρχές), και την εφαρμογή των ιδεών της Έξυπνης Πόλης,
που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες αποδοτικότητας για να
παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη με λιγότερες συνέπειες για το
περιβάλλον, παράγοντας επιπροσθέτως νέα σενάρια απασχόλησης και διαβίωσης.
Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, το έργο αποβλέπει στην πιλοτική δοκιμή των
ιδεών της Έξυπνης Πόλης για να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στον πολίτη στο
πεδίο των έξυπνων αστικών περιοχών, των ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων και του
έξυπνου δημόσιου φωτισμού. Σύμφωνα με το πακέτο εργασίας 3 του τεχνικού
δελτίου του έργου «Πιλοτικές Δοκιμές», στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) θα
γίνει πιλοτική δράση εγκατάστασης ψηφιακών (έξυπνων) μετρητών κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια της ΠΔΕ. Στα πλαίσια της υλοποίησης της πιλοτικής
δράσης προβλέπεται η διενέργεια ενημερωτικής δράσης (ημερίδα) για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων (Building Capacity) η οποία θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMES). Η ανωτέρω δράση θα πραγματοποιηθεί κατά την
περίοδο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου του έτους 2019, στην Πάτρα. Η δαπάνη για τη
διενέργεια της ανωτέρω συνάντησης, θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση
κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1295 και
έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 787/277/02-01-2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με Α/Α
346 (ΑΔΑ: ΨΥ057Λ6-ΔΒΞ) περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 9.000 ευρώ για
την κάλυψη του κόστους συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες και παροχής
υπηρεσιών του έργου ESMARTCITY.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Παρακαλούμε για την εισήγηση σας στην Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την:
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ESMARTCITY για την υλοποίηση και διενέργεια
ενημερωτικής δράσης (ημερίδα) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (Building Capacity),
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συνολικής δαπάνης έως του ποσού 3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
τιμής. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Π.Δ.Ε και συγκεκριμένα
τον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1295 Για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί η αριθμ. 346/2019
απόφαση δέσμευσης πίστωσης»
καθώς και τα επισυναπτόμενα στην παρούσα εισήγηση:
i.Την υπ’ αριθμ. 21706/2115/30-01-2019 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της
Δ/νσης Οικονομικού –Δημοσιονομικού Ελέγχου για το έργο Esmartcity.
ii.Την υπ’ αριθ. 787/277/02-01-2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με Α/Α 346
(ΑΔΑ: ΨΥ057Λ6-ΔΒΞ) περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 9.000,00 ευρώ
για την κάλυψη του κόστους συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες και
παροχής υπηρεσιών του έργου ESMARTCITY.
iii.Την υπ’ αριθ. 9015/1236/09-01-2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με Α/Α 677
(ΑΔΑ: 6ΖΑΧ7Λ6-8ΓΓ) περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 57.300,00 ευρώ
για την κάλυψη του κόστους συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες και
παροχής υπηρεσιών του έργου ESMARTCITY.
Εισηγούμεθα
1ον την έγκριση αναγκαιότητας, διενέργειας διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ESMARTCITY για την υλοποίηση και διενέργεια
ενημερωτικής δράσης (ημερίδα) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (Building Capacity),
συνολικής δαπάνης έως του ποσού 3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
τιμής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1295, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
21706/2115/30-01-2019 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου για το έργο Esmartcity, και την υπ’ αριθ. 787/277/02-012019 με Α/Α 346 (ΑΔΑ: ΨΥ057Λ6-ΔΒΞ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την
κάλυψη του κόστους συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες και παροχής
υπηρεσιών του έργου ESMARTCITY.
2ον την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος, για την
υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων
Πριν τη συζήτηση του θέματος είχε αποχωρήσει από τη Συνεδρίαση το μέλος της
Επιτροπής κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος.
Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ESMARTCITY για την υλοποίηση και διενέργεια
ενημερωτικής δράσης (ημερίδα) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (Building Capacity με
απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
τιμής, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1295, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
21706/2115/30-01-2019 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου για το έργο Esmartcity, και την υπ’ αριθ. 787/277/02-012019 με Α/Α 346 (ΑΔΑ: ΨΥ057Λ6-ΔΒΞ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την
κάλυψη του κόστους συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες και παροχής
υπηρεσιών του έργου ESMARTCITY.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος, για την
υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 298/2019.
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.
2.
3.
4.
5.

ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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