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ΠΡΟ: Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα
Πξνκεζεηώλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 449/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΖ/34928/704/11.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 449/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο

Διιάδαο

κε

ζέκα

«Έγθξηζε

α)

πξαθηηθνύ

απνζθξάγηζεο

θαη

αμηνιόγεζεο

δηθαηνινγεηηθώλ - πξνζθνξώλ, κεηά από ηελ αξηζκ. πξση. ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΗ/21198/446/25-01-2019
Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ «αλάζεζε ππεξεζηώλ εθηύπσζεο ζρεδίσλ θαη
ηνπνγξαθηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηιείαο, γηα ην έηνο
2019» κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά,
βάζεη ηεο ηηκήο, β) νξηζκνύ σο νξηζηηθνύ αλαδόρνπ ηεο επηρείξεζεο «ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΡΓ.
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ» θαη γ) δηάζεζεο πίζησζεο θαη δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ 3.000,00 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζηνλ αλσηέξσ αλάδνρν.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
7ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:30κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

66959/707/1.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Βεξγνπνύινπ Παξαζθεπή-αλ.κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ-αλ.κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο,
Καξδάξα Δπζηαζία θαη ύξκνο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 449/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 63ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
«Έγθξηζε α) πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο δηθαηνινγεηηθώλ - πξνζθνξώλ, κεηά από
ηελ αξηζκ. πξση. ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΗ/21198/446/25-01-2019 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο
γηα ηελ «αλάζεζε ππεξεζηώλ εθηύπσζεο ζρεδίσλ θαη ηνπνγξαθηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ
ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηιείαο, γηα ην έηνο 2019» κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, βάζεη ηεο ηηκήο, β) νξηζκνύ σο νξηζηηθνύ
αλαδόρνπ ηεο επηρείξεζεο «ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΡΓ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ» θαη γ) δηάζεζεο
πίζησζεο θαη δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ 3.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζηνλ
αλσηέξσ αλάδνρν.».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΖ/34928/704/11.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ, ε νπνία αλαθέξεη
αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ιακβάλνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 4309 / η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζχκθσλα κε
ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα
ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν
θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
5. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, κε ηηο νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη
ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
8. Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
9. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
10. Σελ ππ αξηζκ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
11. Σελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΔΚ 11/η. Τ.Ο.Γ.Γ./09.03. 2017) απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» .
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12. Σελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο
13. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία
αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500)
επξψ.
14. Σελ ππ’ αξηζ. 69641/869/14-3-2017 (Φ.Δ.Κ. 138/η.Τ.Ο.Γ.Γ/23-03-2017) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
15. Σελ αξηζκ. 92550/132/5-4-2017 Απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ζιείαο ζρεηηθά κε παξνρή
εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο (ΦΔΚ 1300/Β΄/13-04-2017).
16. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010), ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε
κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 58/ηΑ΄/2012) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα «γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ν Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην».
17. Σελ ππ’ αξηζ.34/12-3-2015 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Έγθξηζε
κεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο κεηά απφ
δηαδηθαζία πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, α) κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ, β)κε
πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο», ε νπνία θξίζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζκφ πξση. 33168/3741/19-3-2015
(ΑΓΑ:7Β8ΦΟΡ1Φ-ΘΝ5) απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ηνλίνπ.
18. Σελ αξίζκ. 4/18-01-2019 (2ε ζπλεδξίαζε ζηηο 21-01-2019, ΑΓΑ: ΦΟΣΘ7Λ6-ΓΚ) Έγθξηζε ηνπ (Ο.Π.Γ)
Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, ην νπνίν
ζπλνςίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ-Ζ Διπίδα», ηνπο πίλαθεο
ζηνρνζεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαζψο θαη ηελ έληαμε ησλ πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο ηνπ ΝΠΓΓ ηεο
Π.Γ.Δ «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ – Ζ Διπίδα», ζε δηαθξηηνχο πίλαθεο, ζην Ο.Π.Γ. έηνπο 2019,
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
19. Σελ αξίζκ. 226/15-11-2018 (ΑΓΑ:ΧΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ΠΔ κε ζέκα
«Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019»
20. Σελ αξίζκ. 228/15-11-2018 (ΑΓΑ:6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ΠΔ κε ζέκα
«Έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019» ε νπνία βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξ.
πξση. 265933/28-12-2018 απφθαζε ηνπ αζθνχληα θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΑΓΑ:ΧΦ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ).
21. Σελ ππ’ αξηζκ. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/15780/1649/16-01-2019 Βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηνπ ηκήκαηνο
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ.
22. Σελ αξηζκ. 585/28-12-2018 (ΑΓΑ: Φ63Χ7Λ6-ΔΧ6) Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο & Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο εθηχπσζεο ζρεδίσλ
θαη ηνπνγξαθηθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, γηα ην έηνο 2019, κε ηε δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο, θαηφπηλ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.000,00
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.»
23. Σελ αξηζκ. 42/2019 (ΑΓΑ: 6Φ7Η7Λ6-Β49) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ ζρεηηθά κε ηελ
έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηε
ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο ππεξεζηψλ «Δθηχπσζε ζρεδίσλ θαη ηνπνγξαθηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ
ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ Ζιείαο, γηα ην έηνο 2019» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, βάζεη ηεο ηηκήο αλά θαηεγνξία εθηχπσζεο θαη αλά η.κ., κε ηε δηαδηθαζία ηεο
ζπιινγήο πξνζθνξψλ, θαηφπηλ δεκνζίεπζεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη έγθξηζε ηνπ
επηζπλαπηφκελνπ ζρεδίνπ Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο
24. Σελ ππ’ αξηζκ. 796/284/02-01-2019 (ΑΓΑ: 6Θ187Λ6-ΑΡ) κε Α/Α 114 θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 761/261/02-012019 (ΑΓΑ: ΧΜ4Δ7Λ6-5ΡΞ) κε Α/Α 108 απνθάζεηο δέζκεπζεο πίζησζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ΠΓΔ.
25. Σελ αξ. πξση. ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΖ/21198/446/25-01-2019 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. (ΑΓΑ:
6ΠΤΝ7Λ6-Γ1Λ) πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν.
26. Σo απφ 01/02/2019 Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηεο αλσηέξσ πξφζθιεζεο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο:
« Σελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:30 π.κ., ζην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ,
ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ. Ζιείαο, πξνβήθακε ζηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο
ησλ παξαθάησ ζπκκεηερφλησλ: α)« «ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΔΩΡ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ», β) «ΥΡΙΣΙΝΑ
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ΓΔΩΡ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ», γ) «ΚΟΡΚΟΛΗ ΘΔΟΓΩΡΑ» θαηφπηλ Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο, εκπξφζεζκα θαηαηεζεηκέλσλ.
Καηφπηλ ηεο αξηζκ. πξση. ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΗ/21198/446/25-01-2019 Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ε
επηηξνπή πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, νη νπνίνη έθεξαλ ηηο απαηηνχκελεο
ελδείμεηο. ηνπο θπξίσο θάθεινπο εκπεξηέρνληαη νη δχν (2) ππνθάθεινη: «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», θαη
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», κε ηηο απαηηνχκελεο ελδείμεηο.
Αξρηθά απνζθξαγίζηεθαλ νη θάθεινη ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο», νη νπνίνη εκπεξηείραλ φια ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεο αλαθεξφκελεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ νη θάθεινη κε ηελ έλδεημε ηεο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», νη νπνίνη πεξηείραλ
ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία φπνπ, βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο,
πξνζέθεξαλ:
1. «ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΔΩΡ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ» ην πνζφ ηφν 3,10 εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,
γηα ηελ αζπξφκαπξε εθηχπσζε-αληηγξαθή, ην πνζφ ησλ 15,50 εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα έγρξσκε
εθηχπσζε-αληηγξαθή-γξακκηθφ (κηθξήο θάιπςεο) θαη ην πνζφ ησλ 20,46 εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,
γηα ηελ έγρξσκε εθηχπσζε-αληηγξαθή κε εηθφλεο (κεγάιεο θάιπςεο), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
2. «ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΡ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ» ην πνζφ ησλ 2,48 εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα
ηελ αζπξφκαπξε εθηχπσζε-αληηγξαθή, ην πνζφ ησλ 9,67 εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα έγρξσκε
εθηχπσζε-αληηγξαθή- γξακκηθφ (κηθξήο θάιπςεο) θαη ην πνζφ ησλ 14,26 εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,
γηα ηελ έγρξσκε εθηχπσζε-αληηγξαθή κε εηθφλεο (κεγάιεο θάιπςεο), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
3. «ΚΟΡΚΟΛΗ ΘΔΟΓΩΡΑ» ην πνζφ ηφν 2,70 εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ αζπξφκαπξε
εθηχπσζε- αληηγξαθή, ην πνζφ ησλ 10,00 εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα έγρξσκε εθηχπσζεαληηγξαθή -γξακκηθφ (κηθξήο θάιπςεο) θαη ην πνζφ ησλ 15,80 εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ
έγρξσκε εθηχπσζε-αληηγξαθή κε εηθφλεο (κεγάιεο θάιπςεο), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
Ζ Δπηηξνπή θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλεη ηειηθφ κεηνδφηε ηελ επηρείξεζε «ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΡ.
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ», ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη πξνζέθεξε ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομικής άπουης
προζθορά βάζει ηης ηιμής ζηο ζύνολο ηφν σπηρεζιών εκηύπφζης, σπό ηην προϋπόθεζη να προζκομίζει
ζηο Σμήμα Προμηθειών ΠΔ Ηλείας ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά καηακύρφζης, βάζει ηοσ άρθροσ 4
ηης αριθμ. ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΗ/21198/446/25-01-2019 πρόζκληζης εκδήλφζης ενδιαθέρονηος»
27. Μεηά απφ εηδνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ΠΔ Ζιείαο, ε επηρείξεζε «ΥΡΗΣΗΝΑ ΓΔΧΡΓ.
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ» ηελ 11/02/2019 πξνζθφκηζε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηα νπνία
είλαη νξζά θαη πιήξε κε απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηεο αξηζκ. ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΖ/21198/446/25-012019 πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ήηνη: 1) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, 2) Πηζηνπνηεηηθφ
Αζθαιηζηηθήο θαη Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 3) Πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ Ζιείαο θαη 4) Βεβαίσζε
Έλαξμεο θαη Μεηαβνιψλ εξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ:
ΔΙΗΓΟΤΜΑΣΔ
Α) Σελ έγθξηζε ηνπ απφ 01/02/2019 πξαθηηθνχ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ κε ην νπνίν έγηλε
απνδεθηή ε πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο «ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΡ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ» – Μανφλοπούλοσ 42
- 27131 Πύργος – ηηλ. 26210-24109» θαηφπηλ ηεο αξηζκ. πξση. ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΖ/21198/446/25-01-2019
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηχπσζε
ζρεδίσλ θαη ηνπνγξαθηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ Ζιείαο, γηα ην έηνο 2019.
Β) Σελ αλάδεημε σο οριζηικού αναδότοσ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ γηα ηελ
εθηχπσζε ζρεδίσλ θαη ηνπνγξαθηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ Ζιείαο, γηα ην έηνο 2019, ηεο
επηρείξεζεο «ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΡ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ», φπσο παξαθάησ:
 Σιμή μονάδας : 2,48 εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ αζπξφκαπξε εθηχπσζε-αληηγξαθή,
 Σιμή μονάδας : 9,67 εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα -αληηγξαθή- γξακκηθφ (κηθξήο θάιπςεο)
 Σιμή μονάδας : 14,26 εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ έγρξσκε εθηχπσζε-αληηγξαθή κε
εηθφλεο (κεγάιεο θάιπςεο)
Γ) Σελ έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ 3.000,00 εσρώ
ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ., ζηνλ αλσηέξσ αλάδνρν.
Γ) Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ζιείαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, εθφζνλ
απαηηείηαη.
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο
ΚΑΔ: 02.03.072.0843.01.0001 & 02.03.291.0843.01.00005 ηεο Π.Δ. Ζιείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ
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εθδνζεί ε ππ’ αξηζκ. 796/284/02-01-2019 (ΑΓΑ: 6Θ187Λ6-ΑΡ) κε α/α 114 θαη ε ππ’ αξηζκ. 761/261/02-012019 (ΑΓΑ: ΧΜ4Δ7Λ6-5ΡΞ) κε α/α 108 απνθάζεηο δέζκεπζεο πίζησζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ΠΓΔ.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.

ΑΔΑ: 6ΠΚΔ7Λ6-9ΟΜ
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΗ/34928/704/11.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ
Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ην από 01/02/2019 πξαθηηθό απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ κε ην νπνίν
έγηλε απνδεθηή ε πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο «ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΡ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ» –
Μαλσινπνύινπ 42 - 27131 Πύξγνο – ηει. 26210-24109» θαηόπηλ ηεο αξηζκ. πξση.
ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΗ/21198/446/25-01-2019 πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, γηα ηε ζύλαςε
ζύκβαζεο αλάζεζεο ππεξεζηώλ γηα ηελ εθηύπσζε ζρεδίσλ θαη ηνπνγξαθηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ
ππεξεζηώλ ηεο ΠΔ Ηιείαο, γηα ην έηνο 2019.
Αλαδεηθλύεη σο νξηζηηθό αλάδνρν γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ γηα ηελ
εθηύπσζε ζρεδίσλ θαη ηνπνγξαθηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο ΠΔ Ηιείαο, γηα ην έηνο
2019, ηελ επηρείξεζε «ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΡ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ», όπσο παξαθάησ:


Σηκή κνλάδαο : 2,48 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ αζπξόκαπξε εθηύπσζεαληηγξαθή,



Σηκή κνλάδαο : 9,67 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα -αληηγξαθή- γξακκηθό (κηθξήο
θάιπςεο)



Σηκή κνλάδαο : 14,26 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ έγρξσκε εθηύπσζεαληηγξαθή κε εηθόλεο (κεγάιεο θάιπςεο)

Δγθξίλεη ηε δηάζεζεο πίζησζεο θαη πιεξσκή δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ 3.000,00 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ., ζηνλ αλσηέξσ αλάδνρν.
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ηιείαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο,
εθόζνλ απαηηείηαη.
Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη

ΑΔΑ: 6ΠΚΔ7Λ6-9ΟΜ
ζπγθεθξηκέλα ηνπο ΚΑΔ: 02.03.072.0843.01.0001 & 02.03.291.0843.01.00005 ηεο Π.Δ. Ηιείαο.
Γηα ην ζθνπό απηό έρνπλ εθδνζεί ε ππ’ αξηζκ. 796/284/02-01-2019 (ΑΓΑ: 6Θ187Λ6-ΑΡ) κε α/α
114 θαη ε ππ’ αξηζκ. 761/261/02-01-2019 (ΑΓΑ: ΩΜ4Δ7Λ6-5ΡΞ) κε α/α 108 απνθάζεηο
δέζκεπζεο πίζησζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γ/λζεο ΟηθνλνκηθνύΓεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ΠΓΔ.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ

