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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 29 Νοεμβρίου 2017
Αρ.Πρωτ. 324164/4509
ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ Αχαΐας

της ΠΔΕ

Πανεπιστημίου 254, 26443,Πάτρα.
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 2050/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: 1)Το υπ’αρ. 323882/2973/21-11-2017 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της
ΠΔΕ
2)Η υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 323604/13023/21-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού- Τμήμα προμηθειών
της ΠΔΕ
3) την υπ’ αρ.365/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πολιτικής του

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 2050/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 390,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια δύο (2) tablet και ` για
τους τρεις διαδρόμους ελέγχου για τη λήψη και ασύρματη μεταφορά φωτογραφικού υλικού
κατά την διενέργεια των Τεχνικών Ελέγχων στο Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο. Πατρών, με απευθείας
ανάθεση στην εταιρεία “AUTOVISION SAKAR A.E.» , για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2050/2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 50/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα
την 27η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 327741/4566/23-11-2017 νόμιμη
πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα
υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 223542/3544/24-82015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την
τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο κ. Τάμπας Σπυρίδων του Μιχαήλ, για το 23ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2050/2017
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , με
τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 390,00 € ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια δύο (2) tablet και ` για τους τρεις
διαδρόμους ελέγχου για τη λήψη και ασύρματη μεταφορά φωτογραφικού υλικού κατά
την διενέργεια των Τεχνικών Ελέγχων στο Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο. Πατρών, με απευθείας
ανάθεση στην εταιρεία “AUTOVISION SAKAR A.E.»
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 323604/13023/21-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού
– Τμήμα Προμηθειών της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
1.

«Σύμφωνα:
Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.

Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

3.

Την αρ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4.

Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 68 του υποκεφαλαίου 1 «Έλεγχος δεσμεύσεων του ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»

5.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

6.

Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου

Οικονομικών

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή
οδηγιών».
7.

Την αρ. 157/19-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο
συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017».

8.

To Ν.4177/2013 «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α).

9.

Το Ν.4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και
εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (ΦΕΚ 32/Α).

10. Το Ν.2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α).
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11. Το Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 118/Α).
12. Το Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α).
13. Την Y.A. A2-718/28-7-2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» (ΦΕΚ 2909/Β).
14. Την ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων Εναρμόνιση με την οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (ΦΕΚ 1885/Β).
15. Την ΚΥΑ 15523/2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1187 Β).
16. Την υπ’αριθμ.131598/4855/15-09-2017 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου.
17. Την υπ’ αριθμ. 365/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περί έγκρισης
αναγκαιότητας προμήθειας δύο (2) tablet και ` για τους τρεις διαδρόμους ελέγχου για τη λήψη και
ασύρματη μεταφορά φωτογραφικού υλικού κατά την διενέργεια των Τεχνικών Ελέγχων στο
Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο. Πατρών, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία “AUTOVISION SAKAR A.E.”,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 390,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Το Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο. της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Αχαΐας, ακολουθώντας τους όρους
και τις προϋποθέσεις της ορθής λειτουργίας του, όπως αυτά καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 41557/5065
υ.α. (ΦΕΚ 2200Β’ /06-09-2013) του ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. που αφορά στην διαδικασία της αυτόματης
μεταφοράς/αποστολής προς το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου των δεδομένων και στοιχείων
των διενεργούμενων τεχνικών ελέγχων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του φωτογραφικού υλικού
από κινητή κάμερα, προτίθεται να κινήσει τις διαδικασίες για την προμήθεια δύο tablets και για τους τρεις
διαδρόμους ελέγχου.
Η προμήθεια γίνεται στα πλαίσια αναβάθμισης του ήδη υπάρχοντος συστήματος ασύρματης μετάδοσης
φωτογραφιών μέσω φωτογραφικών μηχανών, προκειμένου αυτή να συνεχίζεται χωρίς διακοπές και
κολλήματα, κάτι που δυσχεραίνει την διενέργεια των τεχνικών ελέγχων, αλλά και προκειμένου να
ξεπεραστεί από τώρα ο σκόπελος της αδυναμίας αναβάθμισης του συγκεκριμένου λογισμικού στο οποίο
στηρίζεται η μετάδοση των φωτογραφιών από τις φωτογραφικές μηχανές, λόγω των αναβαθμίσεων του
λειτουργικού συστήματος του server. Με τα tablets λύνεται διαπαντός το πρόβλημα αυτό και διευκολύνει
το έργο των ελεγκτών αφού τους παρέχεται επιπλέον και η δυνατότητα πολλών χειρισμών όσον αφορά
τον τεχνικό έλεγχο (όπως π.χ. η λήψη φωτογραφιών από τις σταθερές κάμερες χωρίς να απαιτείται να
είναι σε κάποιον υπολογιστή μπροστά). Η προμήθεια των εν λόγω εξαρτημάτων θα γίνει από την εταιρεία
AUTOVISION SAKAR Α.Ε., η οποία είναι η αποκλειστική υπεύθυνη λειτουργίας και συντήρησης του
εγκατεστημένου μηχανογραφικού συστήματος και ως εκ τούτου η μόνη που δύναται να συνδυάσει εκείνα
με αυτό για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του.
Η συγκεκριμένη εταιρία, μετά από συνεννόηση, απέστειλε προς την Π.Δ. Ελλάδος - ΚΤΕΟ Πάτρας
οικονομική προσφορά για το TABLET GALAXY TAB4 T230 7.0 μαζί με την προστατευτική θήκη με
ενσωματωμένη προστασία οθόνης ( supcase unicorn). Η τιμή για κάθε ένα τεμάχιο ανέρχεται : tablet 130,00
ευρώ πλέον Φ.Π.Α, προστατευτική θήκη 27,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 195,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Οι ανάγκες τις υπηρεσίας για προμήθεια δύο (2) tablet ανέρχεται στο ποσό των 390,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για:
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Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για:
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 390,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
για την προμήθεια δύο (2) TABLET GALAXY TAB4 T230 7.0 μετά τις προστατευτικής του θήκης και για
τους τρεις διαδρόμους ελέγχου για τη λήψη και ασύρματη μεταφορά φωτογραφικού υλικού κατά την
διενέργεια των Τεχνικών Ελέγχων στο Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο. Πατρών, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία
“AUTOVISION SAKAR A.E.” »
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 και
συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 02.01.072.1723.01.1231 με συνολικό ποσό 390,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν
τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το
άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 την υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία

τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.»
(ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
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 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων

στους

Αντιπεριφερειάρχες

που

ορίστηκαν

από

τον

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
1018/Β/24-3-2017)
 την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)


Το υπ’αρ. 323882/2973/21-11-2017 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
της ΠΔΕ



Την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 323604/13023/21-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης

Οικονομικού-

Τμήμα προμηθειών της ΠΔΕ



Την υπ’αρ. 365/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής

Πολιτικής

του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 390,00 € ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια δύο (2) TABLET GALAXY TAB4 T230 7.0
μετά της προστατευτικής του θήκης και για τους τρεις διαδρόμους ελέγχου για τη λήψη και
ασύρματη μεταφορά φωτογραφικού υλικού κατά την διενέργεια των Τεχνικών Ελέγχων στο
Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο. Πατρών, με απευθείας ανάθεση ,στην εταιρεία με την επωνυμία
«AUTOVISION SAKAR A.E.»
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 02.01.072.1723.01.1231 και έχει εκδοθεί η υπ’αρ. 131598/4855/15-092017 σχετική Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης.
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Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία
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