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Πάηπα 27 Αςγούζηος 2019
Απ. Ππωη: 245601/2543
ΠΡΟ: Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε
Τπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ ηεο
Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2006/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 241823/328/19.08.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Τπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2006/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ζπκπιεξσκαηηθήο δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ
πνζνύ

ησλ
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ρηιηάδσλ

δηαθνζίσλ

δέθα

επξώ

θαη

πελήληα

ιεπηά

(5.210,50€)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ «Απνπιεξσκή εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ
ειεθηξνθσηηζκνύ ζηελ Δ.Ο. Πύξγνπ-Κππαξηζζίαο ζηελ είζνδν ηεο Εαράξσο», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΩΚΒ27Λ6-ΩΘΡ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 29/2019 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
22ε Απγνύζηνπ, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
247759/2561/21.08.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (από ην ζ.62)
Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ύξκνο Γεώξγηνο-Μέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο
Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην ηξηάληα (30) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο νη εθπξόζσπνη ησλ
Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ.
θ. Λαδόπνπινο Θεκηζηνθιήο - (Αληηπξόεδξνο Α΄ Γ.. ηνπ θνξέα «ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΔΜ.
ΛΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΣΔ»
ii. θ. Αζαλαζόπνπινο Γεώξγηνο (εθπξόζσπνο ηνπ θνξέα «ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΑΣΡΩΝ
Α.Σ.Δ»
iii. θ. Παύινπ ππξίδσλ θαη Ρεληήο Παλαγηώηεο (εθπξόζσπνη ηνπ θνξέα «ΑΡΥΗΜΖΓΖ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ)»)
Δπίζεο γηα ην ηξηάληα (30) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο ηεο Έθηαθηεο
Δπηηξνπήο Γλσκνδόηεζεο Αηηηνινγήζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ θ. Καινγεξόπνπινο Ησάλλεο.
i.

ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην ζαξάληα δύν (42) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Παπαλδξένπ
Υξήζηνο (εθπξόζσπνο ΚΣΔΛ Ν ΑΥΑΗΑ ΑΔ) θαη ν θ. Υαηδεειεπζεξίνπ Παλαγηώηεο
(εθπξόζσπνο ΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ ΠΑΣΡΩΝ ΑΔ), θαζώο επίζεο θ. Σόγηαο Υξήζηνο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: ΩΚΒ27Λ6-ΩΘΡ
Απ. Απόθαζηρ 2006/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 19ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε ζπκπιεξσκαηηθήο δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ πέληε ρηιηαδσλ
δηαθνζίσλ δέθα επξώ θαη πελήληα ιεπηά (5.210,50€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ
«Απνπιεξσκή εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ

ειεθηξνθσηηζκνύ ζηελ Δ.Ο. Πύξγνπ-

Κππαξηζζίαο ζηελ είζνδν ηεο Εαράξσο».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 241823/328/19.08.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Τπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έτονηας σπόυη:
1. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 3 ηος Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ
Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ – Ππψγπαμμα Καλλικπάηηρ» με ηο οποίο ζςζηήθηκαν
και ζςγκποηήθηκαν οι Πεπιθέπειερ υρ ΝΠΓΓ - ΟΤΑ Β’, ψπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσωει.
2. Το ςπ’ απιθμ. ΦΔΚ 4309/η.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκπιζη ηποποποίηζηρ ηος Οπγανιζμοω ηηρ
Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ»., ψπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσωει
3. Τιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 173 και 174 ηος Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) πος αθοποων ηην
ζςγκπψηηζη και ηιρ απμοδιψηηηερ ηηρ Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ.
4. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γημψζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειϊν και
Υπηπεζιϊν (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ψπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσωει.
5. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 116 ηος Ν.4555/2018
6. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 1 «Σκοπψρ» ηος Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ
και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) − δημψζιο λογιζηικψ και άλλερ διαηάξειρ»,
ζωμθυνα με ηο οποίο ζκοπψρ ηος παπψνηορ νψμος είναι η ενζυμάηυζη ζηην ελληνική έννομη ηάξη ηηρ
Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 8ηρ Νοεμβπίος 2011 ζσεηικά με ηιρ απαιηήζειρ για ηα
δημοζιονομικά πλαίζια ηυν κπαηϊν − μελϊν ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ (EE L 306/41), καθϊρ και η
ζςζηημαηική ένηαξη ζε ενιαίο κείμενο και, καηά πεπίπηυζη, η επικαιποποίηζη ηυν ιζσςοςζϊν απσϊν
δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ και ηυν διαηάξευν ηος δημψζιος λογιζηικοω.
7. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεπί ενίζσςζηρ ηηρ διαθάνειαρ, με ηην
ςποσπευηική ανάπηηζη νψμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικϊν, διοικηηικϊν και αςηοδιοικοωμενυν
οπγάνυν ζηο διαδίκηςο «Ππψγπαμμα Γιαωγεια» και άλλερ διαηάξειρ.
8. Την ςπ απιθμ 400/2014 απψθαζη ηος Πολςμελοωρ Ππυηοδικείος Παηπϊν, πεπί επικωπυζηρ ηυν
αποηελεζμάηυν ηυν πεπιθεπειακϊν εκλογϊν ηηρ 18ηρ και 25ηρ Μάιος 2014 και ηο απψ 25/08/2014
ππακηικψ οπκυμοζίαρ ηηρ νέαρ πεπιθεπειακήρ απσήρ ηηρ Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ.
9. Τιρ ςπ’ απιθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Υ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) και 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ
1018-Β/24.3.2017) αποθάζειρ ηος Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ Δλλάδαρ πεπί «Οπιζμοω Ανηιπεπιθεπειαπσϊν
ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ» και «Μεηαβίβαζηρ απμοδιοηήηυν ζηοςρ Ανηιπεπιθεπειάπσερ πος
οπίζηηκαν απψ ηον Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ Δλλάδαρ και ζε πεπιθεπειακοωρ ζςμβοωλοςρ Γςηικήρ Δλλάδαρ»
ανηίζηοισα.
10. Την ςπ΄ απιθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ 1018-Β/24.3.2017) απψθαζη ηος Πεπιθεπειάπση, πεπί
μεηαβίβαζηρ απμοδιοηήηυν ζηοςρ Ανηιπεπιθεπειάπσερ πος οπίζηηκαν απψ ηον Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ
Δλλάδαρ και ζε πεπιθεπειακοωρ ζςμβοωλοςρ Γςηικήρ Δλλάδαρ.
11. Την ςπ’ απιθμ. 115228/180/15-04-2019 ειζήγηζη ηος Ανη/πση Υποδομϊν και Γικηωυν κ. Λωηπα Η.
12. Την ςπ. απιθμ. 39/2019 απψθαζη ηηρ Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ ηηρ ΠΓΔ.
13. Την ςπ. απιθμ. 60/22-04-2019 απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω Σςμβοςλίος Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα
«Αποπληρφμή εργαζιών εγκαηάζηαζης δικηύοσ ηλεκηροθφηιζμού ζηην Ε.Ο. Πύργοσ-Κσπαριζζίας
ζηην είζοδο ηης Ζατάρφς» .
14. Την ςπ. απιθμ. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/226770/14191/02-08-2019 βεβαίυζη ωπαπξηρ πίζηυζηρ.

ΑΔΑ: ΩΚΒ27Λ6-ΩΘΡ
Αιηιολόγηζη Αναγκαιόηηηας :
Σκοπψρ ηηρ παποωζαρ παποσήρ είναι η αποπληπυμή ηος έπγος εγκαηάζηαζη δικηωος ηλεκηποθυηιζμοω ζηην
Δ.Ο. Πωπγος-Κςπαπιζζίαρ ζηην είζοδο ηηρ Εασάπυρ πος έγινε απψ σπημαηοδψηηζη ηος Τ.Δ.Ο. Α.Δ. ηηρ
σπήζευρ 2006 και απαιηείηαι η ζςγκεκπιμένη πίζηυζη λψγυ ηηρ αναθεϊπηζηρ πος πποέκςτε καθϊρ και
αωξηζη ηος Φ.Π.Α.
Καηψπιν ηυν ανυηέπυ ΕΘΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκπιζη ζςμπληπυμαηικήρ δαπάνηρ και διάθεζη πίζηυζηρ μέσπι ηος ποζοω ηυν πένηε σιλιάδυν διακοζίυν
δέκα εςπϊ και πενήνηα λεπηά (5.210,50€) ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. για ηην «Αποπληπυμή επγαζιϊν
εγκαηάζηαζηρ δικηωος ηλεκηποθυηιζμοω ζηην Δ.Ο. Πωπγος-Κςπαπιζζίαρ ζηην είζοδο ηηρ Εασάπυρ».
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
# 5.210,50# €.
Ζ πποκαλοωμενη δαπάνη βαπωνει ηον Πποχπολογιζμψ ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ έηοςρ 2019 και
ζςγκεκπιμένα ζηον Κ.Α.Ε. 02.00.071.9779.01.1121 ποζοω 5.210,50 εσρώ, έηοςρ 2019.
Για ηο ζκοπψ αςηψ έσει εκδοθεί η με απιθμ. «Α/Α:2840, ΑΓΑ:6ΦΣΩ7Λ6-0ΣΩ» απψθαζη ανάλητηρ
ςποσπέυζηρ.

Ζ 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 Ηνλίνπ 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 Ηνλίνπ «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. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 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.

ΑΔΑ: ΩΚΒ27Λ6-ΩΘΡ
 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.
 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: 241823/328/19.08.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Τπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ πέληε
ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ δέθα επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ (5.210,50€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
γηα ηελ «Απνπιεξσκή εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ζηελ Δ.Ο. ΠύξγνπΚππαξηζζίαο ζηελ είζνδν ηεο Εαράξσο».
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ
# 5.210,50# €.
Ζ πξνθαινύκελε δαπάλε βαξύλεη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο
2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Κ.Α.Δ. 02.00.071.9779.01.1121 πνζνύ 5.210,50 επξώ, έηνπο 2019.
Γηα ην ζθνπό απηό έρεη εθδνζεί ε κε αξηζκ. «Α/Α:2840, ΑΓΑ:6ΥΩ7Λ6-0Ω» απόθαζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.

ΑΔΑ: ΩΚΒ27Λ6-ΩΘΡ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

