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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1626/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 199364/1206/3-7-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1626/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 6.681,12
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηε βαζκνλφκεζε ησλ θνξεηψλ αλαιπηψλ θαπζαεξίσλ θαη
αγνξά ησλ αληαιιαθηηθψλ, γηα ηε δηεηία 2019-2020, ψζηε ε Π.Γ.Δ. λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη
κεηξήζεηο ειέγρνπ θαπζαεξίσλ ζε ζηαζεξέο εζηίεο θαχζεο, κε απεπζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξεία
«ENCO ΔΠΔ» απνθιεηζηηθή αληηπξφζσπν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.
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ΑΔΑ: 6ΗΜΥ7Λ6-Δ0Σ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 23/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
9ε Ινπιίνπ, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 203393/2100/5.7.2019
λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. χξκνο Γεψξγηνο- κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπφπνπινο
Γεξάζηκνο θαη Καπξάινο ππξίδσλ, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη παξαβξέζεθε ν θ. ηξαθφπνπινο ση. Αλαζηάζηνο γηα ην 1ν
ζέκα ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε.
Δπίζεο γηα ην ζέκα 64ν ηεο Ηκεξήζηα Γηάηαμεο παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. Καξαγηάλλεο Υξήζηνο,
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ,
νπξνχλεο Αλδξέαο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ θαη Πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο

Γηαγσληζκνχ

ηνπ

έξγνπ

ΔΡΓΑΙΔ

ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΛΦΔΙΟΤ, Π.Δ. ΗΛΔΙΑ ΔΣΟΤ 20172018»,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 5.000.000,00 € θαη ν Σδακαινχθαο Θεφδσξνο, λνκηθφο εθπξφζσπνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ
ΑΒΔΣΔ»
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1626/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 94ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε

δαπάλεο

θαη

δηάζεζε

πίζησζεο

κέρξη

ηνπ

πνζνχ

ησλ

6.681,12

επξψ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηε βαζκνλφκεζε ησλ θνξεηψλ αλαιπηψλ θαπζαεξίσλ θαη αγνξά
ησλ αληαιιαθηηθψλ, γηα ηε δηεηία 2019-2020, ψζηε ε Π.Γ.Δ. λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη
κεηξήζεηο ειέγρνπ θαπζαεξίσλ ζε ζηαζεξέο εζηίεο θαχζεο, κε απεπζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξεία
«ENCO ΔΠΔ» απνθιεηζηηθή αληηπξφζσπν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 199364/1206/3-7-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο 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’ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Σν ππ’αξηζκ. ΦΔΚ 4309 / η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη..
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 116 ηνπ Ν. 4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη
εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5. 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.
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 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».
9. 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.
10. 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
11. Σελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
12. Σελ ππ΄αξηζκ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ 1018-Β/24.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πεξί
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο 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.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
15. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
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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».
16. Σελ ππ’ αξηζκ. 226/15-11-2017 (ΑΓΑ:ΧΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019».
17. Σελ ππ.αξηζκ. 228/15-11-2017 (ΑΓΑ:6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019. Ζ αλσηέξσ απφθαζε
βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξηζκ. πξση. 265933/28-12-2018 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΑΓΑ ΧΦ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ).
18. Σελ ππ. αξηζκ 296/2019 (ΑΓΑ:ΦΝΠ37Λ6-43) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο βαζκνλφκεζεο θαη
ζπληήξεζεο απφ ηελ εηαηξεία «ENCO Δ.Π.Δ.» ησλ θνξεηψλ αλαιπηψλ θαπζαεξίσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Δλνηήησλ ηεο Π.Γ.Δ. (Optima 7) γηα ηα έηε 2019-2020, εηήζηαο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.340,56 επξψ
(ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%) γηα ην έηνο 2019 θαη 3.340,56 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%) γηα ην έηνο
2020, ήηνη ζπλνιηθά κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 6.681,12 (ζπκπεξ.ΦΠΑ 24%) γηα ηε δηεηία 2019-2020».
19. Σν ππ΄αξηζκ. 135566/2319/06-05-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ.
20. Σελ Δπηζηνιή Δμνπζηνδφηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ MRU GMBH, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε
εηαηξεία ENCO ΔΠΔ είλαη απνθιεηζηηθφο αληηπξφζσπνο γηα ην κάξθεηηλγθ, ηηο πσιήζεηο θαη ηελ ηερληθή
ππνζηήξημε/service ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηελ Διιάδα.
21. Σν ππ΄ αξηζ. 110938/8089/15-04-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ
Διέγρνπ/Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο πεξί βεβαίσζεο χπαξμεο πίζησζεο.
22. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη 2020
ζπγθεθξηκέλα ηνπο Κ.Α.Δ. 00.310.1329.01.1122 θαη 00.310.0869.01.1122. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ εθδνζεί νη
ππ΄αξηζκ. 2129/2019 (ΑΓΑ ΧΑ4Ν7Λ6-Ρ5Μ) θαη 2131/2019 (ΑΓΑ 665Α7Λ6-ΗΥΝ) Απνθάζεηο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο πνιπεηνχο δέζκεπζεο.
23. Σελ ππ’αξ. 199352/12571/3-7-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκ/θνχ Διέγρνπ ηεο ΠΓΔ
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζαο ελεκεξψλσ φηη ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ΚΤΑ
189533/2011 (ΦΔΚ 2654/Β΄/09-11-2011) «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ
θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ», θαζψο επίζεο θαη ζε εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ
Γξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αηζαινκίριεο πνπ εθπνλήζεθε απφ ην ΤΠΔΝ, φπνπ
πξνβιέπεηαη θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα Πεξηβάιινληνο ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα
πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζε εζηίεο θαχζεο, απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ελ ιφγσ ΚΤΑ
βαζκνλφκεζε ηνπ θνξεηνχ κεηξεηή θαπζαεξίσλ ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο Optima 7 ε έθδνζε ζρεηηθήο
βεβαίσζεο ηζρχνο ελφο ρξφλνπ.
Ζ βαζκνλφκεζε θαη ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ αλαιπηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ψζηε λα ειέγρεηαη ε αμηνπηζηία
ησλ κεηξήζεσλ θαη ν εηήζηνο έιεγρνο πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηηκνιφγην ή βεβαίσζε ηεο αληηπξνζσπίαο ή
αξκφδην εξγαζηήξην δηαθξίβσζεο. Χο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη ε δηαθξίβσζε ησλ ηξηψλ (3) αλαιπηψλ Optima 7
πνπ δηαζέηεη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο (έλαο αλαιπηήο ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα) θαη ε έθδνζε ηνπ
αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
χκθσλα κε ηελ απφ 22-03-2019 πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ENCO ΔΠΔ», ε νπνία απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ
αληηπξφζσπν ησλ θνξεηψλ αλαιπηψλ θαπζαεξίσλ Optima 7, ην θφζηνο γηα ηηο εξγαζίεο βαζκνλφκεζεο ησλ
ηξηψλ θνξεηψλ αλαιπηψλ θαπζαεξίσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Π.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2019 αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ 1.095 επξψ πιένλ ΦΠΑ (ήηνη 1.357,80 επξψ ζπλνιηθφ θφζηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ)
θαη γηα ηνλ θάζε έλα πεξηιακβάλεη :
α) βαζκνλφκεζε αεξίσλ (αλά αέξην),
β) βαζκνλφκεζε ειθπζκνχ & ζεξκνθξαζίαο θαη
γ) εξγαζία & θαζαξηζκφ.
Δπηπξφζζεηα, απαηηείηαη ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο ηνπο πνπ γηα ηνπο
ηξεηο θνξεηνχο αλαιπηέο θαπζαεξίσλ ηεο Π.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2019 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.599,00 επξψ
πιένλ ΦΠΑ (ήηνη 1.982,76 επξψ ζπλνιηθφ θφζηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη πεξηιακβάλεη ηελ
πξνκήζεηα ηξηψλ αληαιιαθηηθψλ αηζζεηεξίσλ CO (high) εθφζνλ απαηηεζεί.
χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ENCO ΔΠΔ», ην θφζηνο γηα ηηο εξγαζίεο βαζκνλφκεζεο
ησλ ηξηψλ θνξεηψλ αλαιπηψλ θαπζαεξίσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Π.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2020
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.095 επξψ πιένλ ΦΠΑ (ήηνη 1.357,80 επξψ ζπλνιηθφ θφζηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ) θαη γηα ηνλ θάζε έλα πεξηιακβάλεη α) βαζκνλφκεζε αεξίσλ (αλά αέξην), β) βαζκνλφκεζε ειθπζκνχ
& ζεξκνθξαζίαο θαη γ) εξγαζία & θαζαξηζκφ. Δπηπξφζζεηα, απαηηείηαη ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζηα
πιαίζηα ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο ηνπο πνπ γηα ηνπο ηξεηο θνξεηνχο αλαιπηέο θαπζαεξίσλ ηεο Π.Γ.Δ. γηα ην έηνο
2020 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.599,00 επξψ πιένλ ΦΠΑ (ήηνη 1.982,76 επξψ ζπλνιηθφ θφζηνο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ηξηψλ αληαιιαθηηθψλ αηζζεηεξίσλ CO (high)
εθφζνλ απαηηεζεί.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ ε δαπάλε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θνξεηψλ αλαιπηψλ θαπζαεξίσλ ζα γίλεη κε απεπζείαο
αλάζεζε ζηελ εηαηξεία «ENCO ΔΠΔ» ε νπνία ζχκθσλα κε Δπηζηνιή Δμνπζηνδφηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
νίθνπ MRU GMBH είλαη απνθιεηζηηθφο αληηπξφζσπνο γηα ην κάξθεηηλγθ, ηηο πσιήζεηο θαη ηελ ηερληθή
ππνζηήξημε/service ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηελ Διιάδα.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 296/2019 (ΑΔΑ:ΨΝΠ37Λ6-4Σ3) απόθαζη ηηρ Επιηποπήρ Αναπηςξιακήρ και
Κοινωνικήρ Πολιηικήρ Πεπιθεπειακού Σςμβοςλίος Δςηικήρ Ελλάδαρ εγθξίζεθε ε αλαγθαηφηεηα
βαζκνλφκεζεο θαη ζπληήξεζεο απφ ηελ εηαηξεία «ENCO Δ.Π.Δ.» ησλ θνξεηψλ αλαιπηψλ θαπζαεξίσλ ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Π.Γ.Δ. (Optima 7) γηα ηα έηε 2019-2020, εηήζηαο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
3.340,56 επξψ (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%) γηα ην έηνο 2019 θαη 3.340,56 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%)
γηα ην έηνο 2020, ήηνη ζπλνιηθά κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 6.681,12 (ζπκπεξ.ΦΠΑ 24%) γηα ηε δηεηία 2019-2020,

ΑΔΑ: 6ΗΜΥ7Λ6-Δ0Σ
ζχκθσλα κε ηνλ θαησηέξσ αλαιπηηθφ πίλαθα:
Πεξηγξαθή
Δξγαζίεο βαζκνλφκεζεο ησλ ηξηψλ θνξεηψλ αλαιπηψλ
θαπζαεξίσλ ησλ Π.Δ. ηεο ΠΓΔ
Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε
ησλ ηξηψλ θνξεηψλ αλαιπηψλ θαπζαεξίσλ ησλ Π.Δ.
ηεο ΠΓΔ
ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΔΣΟ
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ
(κε Φ.Π.Α. 24%)
ΔΣΟ 2019
1.357,80

ΠΟΟ
(κε Φ.Π.Α. 24%)
ΔΣΟ 2020
1.357,80

1.982,76

1.982,76

3.340,56
6.681,12

3.340,56

Καηόπιν ηων ανωηέπω ειζηγούμαι:
1. Σελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 6.681,12 εςπώ
ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηε βαζκνλφκεζε ησλ θνξεηψλ αλαιπηψλ
θαπζαεξίσλ θαη αγνξά ησλ αληαιιαθηηθψλ, γηα ηε δηεηία 2019-2020, ψζηε ε Π.Γ.Δ. λα κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηήζεη κεηξήζεηο ειέγρνπ θαπζαεξίσλ ζε ζηαζεξέο εζηίεο θαχζεο, κε απεπζείαο αλάζεζε, ζηελ
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ENCO ΕΠΕ» σο απνθιεηζηηθή αληηπξφζσπν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.
Ζ δαπάλε αλαιχεηαη σο εμήο :
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
Πεπιγπαθή
(με Φ.Π.Α. 24%)
(με Φ.Π.Α. 24%)
ΕΤΟΣ 2019
ΕΤΟΣ 2020
Δξγαζίεο βαζκνλφκεζεο ησλ ηξηψλ θνξεηψλ αλαιπηψλ
1.357,80
1.357,80
θαπζαεξίσλ ησλ Π.Δ. ηεο ΠΓΔ
Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε
1.982,76
1.982,76
ησλ ηξηψλ θνξεηψλ αλαιπηψλ θαπζαεξίσλ ησλ Π.Δ.
ηεο ΠΓΔ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
3.340,56
3.340,56
ΣΥΝΟΛΟ
6.681,12
2. Την εξοςζιοδόηηζη ηος Πεπιθεπειάπση Δςηικήρ Ελλάδαρ ή ηων Ανηιπεπιθεπειαπσών ζηνπο νπνίνπο
έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ
ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκφ 2/42053/0094/2002 απφθαζεο ηνπ 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 (2.500,00) επξψ.
Ζ αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη 2020
ζπγθεθξηκέλα ηνπο Κ.Α.Δ. 00.310.1329.01.1122 θαη 00.310.0869.01.1122. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ εθδνζεί ε
ππ΄ αξηζ. 110938/8089/15-04-2019 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο θαη νη κε Α/Α. 2129/2019 (ΑΓΑ ΧΑ4Ν7Λ6Ρ5Μ) θαη 2131/2019 (ΑΓΑ 665Α7Λ6-ΗΥΝ) Απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνιπεηνχο δέζκεπζεο, ηεο
Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –Γεκ/θνχ Διέγρνπ ηεο ΠΓΔ .

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 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
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο 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 Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 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
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.

ΑΔΑ: 6ΗΜΥ7Λ6-Δ0Σ
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 199364/1206/3-7-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 6.681,12
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηε βαζκνλφκεζε ησλ θνξεηψλ
αλαιπηψλ θαπζαεξίσλ θαη αγνξά ησλ αληαιιαθηηθψλ, γηα ηε δηεηία 2019-2020, ψζηε ε Π.Γ.Δ. λα
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κεηξήζεηο ειέγρνπ θαπζαεξίσλ ζε ζηαζεξέο εζηίεο θαχζεο, κε
απεπζείαο αλάζεζε, ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ENCO ΔΠΔ» σο απνθιεηζηηθή αληηπξφζσπν
ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.
Η δαπάλε αλαιχεηαη σο εμήο :
Πεξηγξαθή
Δξγαζίεο βαζκνλφκεζεο ησλ ηξηψλ θνξεηψλ

ΠΟΟ
(κε Φ.Π.Α. 24%)
ΔΣΟ 2019
1.357,80

ΠΟΟ
(κε Φ.Π.Α. 24%)
ΔΣΟ 2020
1.357,80

ΑΔΑ: 6ΗΜΥ7Λ6-Δ0Σ
αλαιπηψλ θαπζαεξίσλ ησλ Π.Δ. ηεο ΠΓΔ
Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ εηήζηα
ζπληήξεζε ησλ ηξηψλ θνξεηψλ αλαιπηψλ
θαπζαεξίσλ ησλ Π.Δ. ηεο ΠΓΔ
ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΔΣΟ
ΤΝΟΛΟ

1.982,76

1.982,76

3.340,56
6.681,12

3.340,56

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο νπνίνπο
έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ
ζα πξνθχςνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκφ 2/42053/0094/2002 απφθαζεο ηνπ 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 (2.500,00) επξψ.
Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019
θαη 2020 ζπγθεθξηκέλα ηνπο Κ.Α.Δ. 00.310.1329.01.1122 θαη 00.310.0869.01.1122. Γηα ην ζθνπφ
απηφ έρνπλ εθδνζεί ε ππ΄ αξηζ. 110938/8089/15-04-2019 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο θαη νη κε
Α/Α. 2129/2019 (ΑΓΑ ΩΑ4Ν7Λ6-Ρ5Μ) θαη 2131/2019 (ΑΓΑ 665Α7Λ6-ΙΥΝ) Απνθάζεηο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνιπεηνχο δέζκεπζεο, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –Γεκ/θνχ Διέγρνπ ηεο
ΠΓΔ.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ

