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ΠΑΤΡΑ, 22 Μαΐου 2013
Αρ. Πρωτ. 116061/577
ΠΡΟΣ:
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254Β’, Πάτρα, 26441
KOIN:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 &
Αμερικής, Πάτρα, 26441
2. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3. Γραφείο Εκτελεστικής
Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 44/2013 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβούλιου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.:
Η υπ’ αριθμ. 114586/1238 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
και το υπ’ αριθμ. 11408/3027 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού,
Τμήματος Προμηθειών
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 44/2013 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας για την εκτύπωση εντύπων και
προμήθειας ρολών χαρτιού αριθμών προτεραιότητας, των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Π.Ε. Αχαΐας και των προκαλούμενων εξ’ αυτών
δαπανών» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας
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Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας –Απόφαση 44/2013
Σελίδα 1

ΑΔΑ: ΒΕΝ87Λ6-10Ζ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 4/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 22η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Γραφεία
της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος) συνεδρίασε η Επιτροπή
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας,
όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 182/2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 91/2012 (ΦΕΚ τ. Β 2186/24-7-2012) και ισχύει με
την υπ’ αριθμ. 44/2013 (ΦΕΚ τ. Β 730/29-3-2013) και συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. οικ. 131546/657, 17-5-2013 πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Αριστείδης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Ζαχαροπούλου - Στούμπου Αδαμαντία - Περιφερειακή Σύμβουλος /Τακτικό
μέλος
4. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
5. Βάλαρης Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Κελεπούρης Ανδρέας - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
9. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
10. Μαρίνος Ανδρέας - Περιφερειακός Σύμβουλος / Αναπληρωματικό μέλος
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Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Βαθμό Ε’, σύμφωνα με την απόφαση οικ. 160453/2337 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 44/2013
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 2o θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας για την εκτύπωση εντύπων και προμήθειας ρολών χαρτιού
αριθμών προτεραιότητας, των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Π.Ε.
Αχαΐας και των προκαλούμενων εξ’ αυτών δαπανών»
Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την αρμοδιότητα της παραγράφου
2 εδάφιο xvii της απόφασης 44/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 730/τ. Β’ /29-3-2013).
Βάση της γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Αλεξόπουλου
Γρηγόρη:
Με το υπ΄ αριθμ. 11408/3027/25-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού, Τμήμα
Προμηθειών ενημερωθήκαμε για τα κατωτέρω:
Α. Με το υπ’ αριθμό Α.Π. οικ. 46389/7974/20-02-2013 έγγραφό της η Δ/νση Μετ/ρωνΕπικ/νιων της Π.Ε. Αχαΐας γνωστοποίησε την ανάγκη εκτύπωσης νέων εντύπων Δελτίων
Εξέτασης (ΔΕΕ).
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 552/88/7-1-2013(ΦΕΚ 4/Β΄/7-1-2013) η οποία
έχει τεθεί σε ισχύ από την 19-01-2013, στο άρθρο 9, στη θεωρητική εξέταση και στη δοκιμασία
προσόντων

συμπεριφοράς

υποψηφίων

οδηγών

μοτοποδηλάτων,

μοτοσικλετών

και

αυτοκινήτων, χρησιμοποιείται το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (ΔΕΕ) με ενσωματωμένο
μνημόνιο, του οποίου οι προδιαγραφές καθορίζονται στο ίδιο άρθρο και είναι δύο (2) τύπων.
Επισυνάπτονται τα υποδείγματα 1&2.
Προκειμένου η Δ/νση Μετ/ρων-Επικ/νιων της Π.Ε. Αχαΐας να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης είναι αναγκαία η εκτύπωση τριών χιλιάδων (3.000)
εντύπων του υποδείγματος 1 και έξι χιλιάδων (6.000) εντύπων του υποδείγματος 2.
Το τμήμα Προμηθειών αναζήτησε προσφορές για την εκτύπωση των εντύπων οι
οποίες και αναλύονται παρακάτω:
1.

Από την εταιρεία «ΝΕΤ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για τις εκτυπώσεις 3.000

εντύπων και 6.000 εντύπων έναντι ποσού 2.410,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ.
2.

Από την εταιρεία «Μ. ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τις εκτυπώσεις 3.000 εντύπων

και 6.000 εντύπων έναντι ποσού 1.900,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Η προσφορά της εταιρείας «Μ. ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αναδεικνύεται
οικονομικότερη.
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Β. Με το υπ’ αριθμό Α.Π. οικ. 54426/72/27-02-2013 έγγραφό της η Δ/νση Βιομηχανίας
Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε. γνωστοποίησε την ανάγκη εκτύπωσης νέων εντύπων
προκειμένου να προχωρήσουν στην αντικατάσταση παλαιών επαγγελματικών αδειών με νέες
όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν.3982/2011.
Προκειμένου η Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε. να
ανταπεξέλθει στην ανάγκη αυτή είναι αναγκαία η εκτύπωση 120 βιβλιαρίων Χ 6 διαφορετικών
σχεδίων οι οποίες αφορούν την κάλυψη αναγκών των Δ/νσεων Ανάπτυξης και των τριών
Περιφερειακών Ενοτήτων.
Το τμήμα Προμηθειών αναζήτησε προσφορές για την εκτύπωση των εντύπων οι
οποίες και αναλύονται παρακάτω:
1.

Από την εταιρεία «ΝΕΤ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για τις εκτυπώσεις 120

βιβλιαρίων Χ 6 διαφορετικών σχεδίων έναντι ποσού 2.450,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ.
2.

Από την εταιρεία «Μ. ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τις εκτυπώσεις 120 βιβλιαρίων Χ

6 διαφορετικών σχεδίων έναντι ποσού 1.900,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Η προσφορά της εταιρείας «Μ. ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αναδεικνύεται
οικονομικότερη.
Γ. Με το υπ’ αριθμό Α.Π. 103271/2005/16-4-2013 έγγραφό της η Δ/νση Διοίκησης της
Π.Ε. Αχαΐας γνωστοποίησε την ανάγκη εκτύπωσης εκατό (100) βιβλίων διαταγών πορείας και
δελτίων κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Δ.Ε. σύμφωνα με το συνημμένο
υπόδειγμα.
Η εκτύπωση των βιβλίων διαταγών πορείας είναι αναγκαία προκειμένου να συνεχιστεί
η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας και των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Δ.Ε.
Το τμήμα Προμηθειών αναζήτησε προσφορές για την εκτύπωση των βιβλίων
διαταγών πορείας και δελτίων κίνησης οι οποίες και αναλύονται παρακάτω:
1.

Από την εταιρεία «ΘΕΩΝΗ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ» για την εκτύπωση εκατό

(100) βιβλίων διαταγών πορείας και δελτίων κίνησης έναντι ποσού 820,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ.
2.

Από την εταιρεία «Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την εκτύπωση εκατό

(100) βιβλίων διαταγών πορείας και δελτίων κίνησης έναντι ποσού 910,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Η προσφορά της εταιρείας «ΘΕΩΝΗ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ» αναδεικνύεται
οικονομικότερη.
Δ. Με το υπ’ αριθμό Α.Π. οικ.110579/17340/23-4-2013 έγγραφό της η Δ/νση Μετ/ρωνΕπικ/νιων της Π.Ε. Αχαΐας γνωστοποίησε την ανάγκη προμήθειας ρολών χαρτιού αριθμών
προτεραιότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών. Το μηχάνημα που εκδίδει τους αριθμούς προτεραιότητας έχει τοποθετηθεί από
την εταιρεία «TOP VISION» η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και καλή λειτουργία του
και διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα το συγκεκριμένο είδος χαρτιού.
Για το σκοπό αυτό η προαναφερόμενη υπηρεσία προσκόμισε και προσφορά από την
εταιρεία «TOP VISION» για την προμήθεια 20 τεμ/κιβώτιο(30,00€ ευρώ/τεμάχιο) έναντι του
ποσού 600,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ.
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Η προμήθεια του παραπάνω υλικού κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να
συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαι
την έγκριση αναγκαιότητας, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 11408/3027/25-04-2013
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ΠΔΕ:
1) Της εκτύπωσης τριών χιλιάδων (3.000) εντύπων του υποδείγματος 1 και έξι
χιλιάδων (6.000) εντύπων του υποδείγματος 2 όπως η Υπουργική Απόφαση 552/88/7-12013(ΦΕΚ 4/Β΄/7-1-2013) ορίζει προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Δ/νσης Μετ/ρωνΕπικ/νιων της Π.Ε. Αχαΐας και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, η
δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 1.900,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα
πραγματοποιηθεί από την εταιρεία

«Μ. ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που κατέθεσε την

οικονομικότερη προσφορά.
2) Της εκτύπωσης
οριζόμενες

120 βιβλιαρίων Χ 6 διαφορετικών σχεδίων σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν.3982/2011 προκειμένου η Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας &

Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε. να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των Δ/νσεων Ανάπτυξης και των
τριών Περιφερειακών Ενοτήτων και να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, η
δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 1.900,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα
πραγματοποιηθεί από την εταιρεία

«Μ. ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που κατέθεσε την

οικονομικότερη προσφορά.
3) Της εκτύπωσης εκατό (100) βιβλίων διαταγών πορείας και δελτίων κίνησης των
υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Δ.Ε. προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της
Δ/νσης Διοίκησης και των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Δ.Ε., η δαπάνη της οποίας ανέρχεται
στο ποσό των 820,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «ΘΕΩΝΗ
ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ» που κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά.
4) Της προμήθειας ρολών χαρτιού αριθμών προτεραιότητας προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες της Δ/νσης Μετ/ρων-Επικ/νιων της Π.Ε. Αχαΐας προκειμένου να
συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της, η δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 600,00€
ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «TOP VISION» αποκλειστικό
αντιπρόσωπο.
Η Δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2013 και συγκεκριμένα της Π. Ε. Αχαΐας, Φορέας 072, ΚΑΕ 1121 και Φορέας 390, ΚΑΕ 1329.
ης
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26 Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ.
«η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε
δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»,
άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον
προϋπολογισμό του έτους 2013.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα της εκτύπωσης τριών χιλιάδων (3.000) εντύπων
του υποδείγματος 1 και έξι χιλιάδων (6.000) εντύπων του υποδείγματος 2
όπως η Υπουργική Απόφαση 552/88/7-1-2013(ΦΕΚ 4/Β΄/7-1-2013) ορίζει
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Δ/νσης Μετ/ρων-Επικ/νιων της
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2.

3.

4.

5.

Π.Ε. Αχαΐας και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, η
δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 1.900,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ και
θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «Μ. ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που
κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά.
Εγκρίνει την αναγκαιότητα της εκτύπωσης 120 βιβλιαρίων Χ 6 διαφορετικών
σχεδίων σύμφωνα με τις οριζόμενες διατάξεις του ν.3982/2011 προκειμένου
η Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε. να ανταπεξέλθει
στις ανάγκες των Δ/νσεων Ανάπτυξης και των
τριών Περιφερειακών
Ενοτήτων και να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, η δαπάνη
της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 1.900,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα
πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «Μ. ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που
κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά.
Εγκρίνει την αναγκαιότητα της εκτύπωσης εκατό (100) βιβλίων διαταγών
πορείας και δελτίων κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Δ.Ε.
προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Δ/νσης Διοίκησης
και των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Δ.Ε., η δαπάνη της οποίας ανέρχεται
στο ποσό των 820,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα πραγματοποιηθεί από την
εταιρεία «ΘΕΩΝΗ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ» που κατέθεσε την
οικονομικότερη προσφορά.
Εγκρίνει την αναγκαιότητα της προμήθειας ρολών χαρτιού αριθμών
προτεραιότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Δ/νσης Μετ/ρωνΕπικ/νιων της Π.Ε. Αχαΐας προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία
της, η δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 600,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ
και θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «TOP VISION» αποκλειστικό
αντιπρόσωπο.
Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, για την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων.

Οι Δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2013 και συγκεκριμένα της Π.Ε. Αχαΐας, Φορέας 072, ΚΑΕ 1121 και Φορέας 390, ΚΑΕ
1329.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης
του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την
εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται
δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2013.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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3. ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
8. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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