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Δ/νςθ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Φυςικϊν
Πόρων τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 778/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:149129/143/22-07-2020 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ
Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 778/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 7.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ μετριςεων από ζξυπνουσ
μετρθτζσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ και για τθν
προμικεια δζκα (10) αιςκθτιρων ποιότθτασ αζρα εςωτερικοφ χϊρου», και παρακαλοφμε για τισ
δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 40/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 27θ Ιουλίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 185790/1134/23-07-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ - Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 778/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 19ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 7.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α για τθν
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ μετριςεων από ζξυπνουσ μετρθτζσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ
για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ και για τθν προμικεια δζκα (10) αιςκθτιρων ποιότθτασ αζρα
εςωτερικοφ χϊρου».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 149129/143/22-07-2020 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Βιομθχανίασ,
Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
4. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
5. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
6. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
7. Σθν υπ’ αρικ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΤΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
8. Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
9. Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10.Tισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
11.Σθν αρικμ. 281668/3810/26-9-2019 απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ»
12.Σθν υπ’ αρικ. 182/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίνει τον
προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Η απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν
νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 277812/31-12-2019 απόφαςθ του ςυντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
13.Σθν υπ’ αρικ. 58/13-04-2020, ΑΔΑ:Ω2ΟΑ7Λ6-Τ6Β ,απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου με τθν οποία
εγκρίκθκε θ Αϋ τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020.
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14.Σο Ν. 4342/2015/ΦΕΚ 143Α/09-11-2015(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ του ΕΚ για
τθν ενεργειακι απόδοςθ).
15.Σο Ν. 4122/2013 ΦΕΚ42Α/19-02-2013 «Ενεργειακι Απόδοςθ Κτιρίων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2010/31/ΕΕ
του ΕΚ».
16.Η ΚΤΑ Δ6/Β/14826/ ΦΕΚ 1122Β/17-06-2008 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα»
17.Σο άρκρο 19 του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ ΠΔΕ (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) περί αρμοδιοτιτων τθσ
Δ/νςθσ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων τθσ ΠΔΕ.
18.Σθν αρικμ. 58/07-05-2018 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου (ΑΔΑ:9Κ3Γ7Λ6-6Ψ) με κζμα «τρατθγικόσ
Ενεργειακόσ χεδιαςμόσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
19.Σα αρικμ. ΠΔΕ/ΔΒΕΦΠ/196784/161/11-07-2019 και ΠΔΕ/ΔΒΕΦΠ/196782/160/08-07-2019 ζγγραφά μασ προσ
Δ/νςθ Οικονομικοφ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΠΔΕ ςχετικά με κατάρτιςθ προγράμματοσ προμθκειϊν υλικϊν και
με κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020, όπου ζχουν προβλεφκεί δαπάνεσ για παροχι υπθρεςιϊν ςχετικϊν με
τθν ενζργεια.
20. Σο αρικμ. ΠΔΕ/ΔΒΕΦΠ/116737/116 27-05-2020 ζγγραφό μασ προσ Δ/νςθ Οικονομικοφ και Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου ΠΔΕ ςχετικά με αποςτολι ςτοιχείων για τθν ςυμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. 180/2019 απόφαςθσ του
Περιφερειακοφ υμβουλίου ςχετικά με το ετιςιο πρόγραμμα προμθκειϊν ζτουσ 2020.
21.Σθν εγκατάςταςθ ζξυπνων μετρθτϊν κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε κτίρια τθσ ΠΔΕ ςτα πλαίςια του
ζργου ESMARTCITY.
22.Σθν από 06-05-2020 προςφορά τθσ Meazon και τθν αντίςτοιχθ διλωςθ καταςκευαςτι.
23.Σο αρικμ. ΠΔΕ/ΔΒΕΦΠ/126273/117/28-05-2020 ζγγραφό μασ προσ υπθρεςία διατάκτθ ΠΔΕ
24.Σο αρικμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/121125/142272/9451/19-06-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου ΠΔΕ περί βεβαίωςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ.
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 ο Περιφερειάρχθσ «αποφαςίηει για τθν
ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με αναμόρφωςθ, με τθν ζκδοςθ απόφαςθσ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ δεν απαιτείται προθγοφμενθ απόφαςθ
ςυλλογικοφ οργάνου, εκτόσ αν αυτι είναι απαραίτθτθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ τθσ
πίςτωςθσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ του Περιφερειάρχθ, προθγείται απόφαςθ τθσ
οικονομικισ επιτροπισ για μζροσ ι το ςφνολο των πιςτϊςεων που χριηουν εξειδίκευςθσ. Εξειδικευμζνθ κεωρείται
θ πίςτωςθ, όταν κατονομάηεται ρθτά θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ για τθν οποία προορίηεται και προςδιορίηεται ςτο
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ.»
Κατά παραδοχι εξειδικευμζνθ κα κεωρείται οποιαδιποτε πίςτωςθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό,
κατονομάηεται ρθτά, δεν χρειάηεται περαιτζρω ειδίκευςθ ι ιδιαίτερο προςδιοριςμό, αναλφεται ςτο τελευταίο
επίπεδο κωδικοφ λογιςτικισ και ι ζχει εγκρικεί με τον προχπολογιςμό από το ανϊτατο ςυλλογικό όργανο, το
περιφερειακό ςυμβοφλιο, ι περιλαμβάνεται ςε οποιοδιποτε πρόγραμμα, προμθκειϊν υλικϊν ι υπθρεςιϊν,
τεχνικό πρόγραμμα ζργων, τεχνικό δελτίο ζργων ι προγραμμάτων που υλοποιοφνται από τθν Περιφζρεια,
πρόγραμμα δράςθσ κοινωνικϊν, ακλθτικϊν, πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων κλπ., τα οποία κα ζχουν εγκρικεί επίςθσ
από το ίδιο ςυμβοφλιο, οπότε κα ζχουν εξειδικευτεί κατά τθν ζννοια του προαναφερόμενου άρκρου.
Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςυμμετζχει ωσ Εταίροσ ςτο Ευρωπαϊκό Ζργο ΕSMARTCITY (Enabling SMARTer City in
the MED area through NETworking -Δθμιουργϊντασ ευφυζςτερεσ πόλεισ ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου μζςω
δικτυϊςεων το οποίο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Interreg MED 2014-2020 και λιγει ςτισ 31-072020.
τα πλαίςια τθσ πιλοτικισ δράςθσ του ζργου ESMARTCITY (ςτο πακζτο εργαςίασ 3 του τεχνικοφ δελτίου του ζργου
«Πιλοτικζσ Δοκιμζσ») ζχουν εγκαταςτακεί 28 ζξυπνοι μετρθτζσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε 14 κτίρια
(Ιοφλιοσ 2019). Από τουσ μετρθτζσ αυτοφσ λαμβάνονται μετριςεισ για τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και
μζςω κατάλλθλου λογιςμικοφ μποροφν να είναι προςβάςιμεσ ςε χριςτεσ τθσ ΠΔΕ. Οι μετριςεισ που λαμβάνονται
ζχουν ςυχνότθτα λεπτοφ (μία μζτρθςθ ανά λεπτό τθσ ϊρασ) και περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ για τθν
ενεργό/άεργο ιςχφ, παραγόμενθ και καταναλιςκόμενθ ενζργεια, τάςθ, ρεφμα, ςυνφ και ςυχνότθτα δικτφου. Οι
μετριςεισ λαμβάνονται ςε πλατφόρμα ανοιχτοφ κϊδικα θ οποία ζχει εγκαταςτακεί ςε server τθσ ΠΔΕ και με τθν
χριςθ τθσ οποίασ γίνεται θ καταγραφι των μετριςεων ςε βάςθ δεδομζνων και θ παρουςίαςθ των μετριςεων ςε
πραγματικό χρόνο κακϊσ και ιςτορικϊν δεδομζνων. Οι μετρθτζσ που ζχουν εγκαταςτακεί κακϊσ και θ πλατφόρμα
λιψθσ των μετριςεων είναι τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ Meazon.
Επιπλζον επιςθμάνεται ότι για τθν ζνταξθ κτιρίων ςε προγράμματα ΕΠΑ για ενεργειακι αναβάκμιςθ απαιτείται
ενεργειακόσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα και με τθν κείμενθ νομοκεςία (άρκρο 10 του Ν. 4342/2015, ανωτζρω 14 ςχετικό)

ΑΔΑ: 6ΘΔΠ7Λ6-6ΝΘ
όπου περιγράφεται θ διαδικαςία για τουσ ενεργειακοφσ ελζγχουσ. Οι ενεργειακοί ζλεγχοι μεταξφ άλλων
βαςίηονται ςε επικαιροποιθµζνα, µετριςιµα, ανιχνεφςιµα λειτουργικά δεδοµζνα ωσ προσ τθν κατανάλωςθ
ενζργειασ και (για τθν θλεκτρικι ενζργεια) ςε χαρακτθριςτικά φορτίου και ςτθν πραγματικι ενεργειακι
κατανάλωςθ. Κατά ςυνζπεια θ παρακολοφκθςθ τθσ κατανάλωςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ όπωσ γίνεται από
τουσ μετρθτζσ ςε πραγματικό χρόνο κα ςυμβάλει ςτον απαιτοφμενο ενεργειακό ζλεγχο. Επιπλζον οι μετριςεισ κα
χρθςιμοποιοφνται από τον ενεργειακό υπεφκυνο για τθν καταγραφι των απαραίτθτων ςτοιχείων ςφμφωνα με τθν
νομοκεςία (ανωτζρω 16 ςχετικό).
ε ςυνζχεια των ανωτζρω και για τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ, ςυντιρθςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ
παρακολοφκθςθσ των μετριςεων από τουσ μετρθτζσ που ζχουν ιδθ εγκαταςτακεί από τθν Meazon κρίνεται
απαραίτθτθ θ κάτωκι δαπάνθ παροχισ υπθρεςιϊν διάρκειασ ενόσ ζτουσ με τθν καταςκευάςτρια εταιρεία Meazon
για:
 να αποκαταςτακοφν τυχόν προβλιματα ςτθν υπάρχουςα εγκατάςταςθ των μετρθτϊν,
 να εκπαιδευτεί προςωπικό τθσ ΠΔΕ ςτθ χριςθ των μετρθτϊν και τθν παρακολοφκθςθ/επεξεργαςία των
μετριςεων μζςω τθσ πλατφόρμασ,
 να γίνει πικανι τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τθσ πλατφόρμασ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΠΔΕ και τισ ανάγκεσ
που κα προκφψουν μετά από ζνα ζτοσ λειτουργίασ των μετρθτϊν και
 να γίνει αξιολόγθςθ των μετριςεων για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ και προτάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
και βελτίωςθσ του ςυςτιματοσ των μετρθτϊν .
Η πλθρωμι κα γίνεται ςταδιακά με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν. Ενδεικτικά προτείνεται να γίνεται ανά 3 μινεσ.
Επιπλζον θ προμικεια δζκα αιςκθτιρων ποιότθτασ αζρα εςωτερικοφ χϊρου, οι οποίοι κα τοποκετθκοφν ςε κτίρια
τθσ ΠΔΕ που ζχει εγκαταςτακεί μετρθτισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, κα ςυμβάλει ςτθν
αποτελεςματικότερθ αξιολόγθςθ των μετριςεων και των προτάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Για να είναι
ςυμβατοί οι αιςκθτιρεσ με το ιδθ υπάρχον εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα των μετρθτϊν προτείνεται θ προμικεια τουσ
να γίνει από τθν Meazon .
φμφωνα και με τθν ανωτζρω (21) ςχετικι προςφορά τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ Meazon, θ οποία για τρία
ζτθ από τθν εγκατάςταςθ παρζχει τθν εγγφθςθ του εξοπλιςμοφ όπωσ αναγράφεται ςτθ διλωςθ του
καταςκευαςτι, προτείνεται δαπάνθ ωσ κατωτζρω με απευκείασ ανάκεςθ ςτθν Meazon.

Περιγραφι

ΠΟΟ ςε ευρϊ ΠΟΟ ςε ευρϊ
(με Φ.Π.Α.)
(με Φ.Π.Α.)
ΕΣΟ 2020
ΕΣΟ 2021

Τπθρεςίεσ για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ μετριςεων
από ζξυπνουσ μετρθτζσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ :
 να αποκαταςτακοφν τυχόν προβλιματα ςτθν υπάρχουςα
εγκατάςταςθ των μετρθτϊν,
5.000
 να εκπαιδευτεί προςωπικό τθσ ΠΔΕ ςτθ χριςθ των μετρθτϊν
και τθν παρακολοφκθςθ/επεξεργαςία των μετριςεων μζςω τθσ
πλατφόρμασ,
 να γίνει πικανι τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τθσ πλατφόρμασ
ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΠΔΕ και τισ ανάγκεσ που κα
προκφψουν μετά από ζνα ζτοσ λειτουργίασ των μετρθτϊν και
 να γίνει αξιολόγθςθ των μετριςεων για χρονικό διάςτθμα
ενόσ ζτουσ και προτάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και
βελτίωςθσ του ςυςτιματοσ των μετρθτϊν

5.000

Προμικεια δζκα (10) αιςκθτιρων ποιότθτασ αζρα εςωτερικοφ 2.000
χϊρου
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, θ πίςτωςθ δαπάνθσ ςυνολικοφ ποςοφ 7.000,00 ευρϊ ζτουσ 2020 και 5.000,00
ευρϊ ζτουσ 2021 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για «παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ μετριςεων από ζξυπνουσ
μετρθτζσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ και για τθν προμικεια δζκα (10)
αιςκθτιρων ποιότθτασ αζρα εςωτερικοφ χϊρου» χριηει εξειδίκευςθσ από τθν οικονομικι επιτροπι ςφμφωνα με
τθν αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/142272/9451/19-06-2020 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ
(ανωτζρω 24 ςχετικό, επιςυνάπτεται). Η ανωτζρω δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ

ΑΔΑ: 6ΘΔΠ7Λ6-6ΝΘ
Ελλάδασ ζτουσ 2020 και ειδικότερα τουσ ΚΑΕ 02.01.072.0899.01.1231 ποςοφ 5.000,00 ευρϊ,
02.00.072.1729.01.1122 ποςοφ 2.000,00 ευρϊ .
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν:
Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ/πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 7.000,00 ευρϊ ζτουσ 2020 ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ για «παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ μετριςεων από ζξυπνουσ μετρθτζσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ
για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ και για τθν προμικεια δζκα (10) αιςκθτιρων ποιότθτασ αζρα εςωτερικοφ
χϊρου». Η ανωτζρω δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020 και
ειδικότερα τουσ ΚΑΕ 02.01.072.0899.01.1231 ποςοφ 5.000,00 ευρϊ, 02.00.072.1729.01.1122 ποςοφ 2.000,00
ευρϊ.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».

ΑΔΑ: 6ΘΔΠ7Λ6-6ΝΘ
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 149129/143/22-07-2020 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Βιομθχανίασ,
Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 7.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ζτουσ 2020,
για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ μετριςεων από ζξυπνουσ μετρθτζσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ
ενζργειασ για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ και για τθν προμικεια δζκα (10) αιςκθτιρων ποιότθτασ
αζρα εςωτερικοφ χϊρου.

Η ανωτζρω δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020 και
ειδικότερα τουσ ΚΑΕ 02.01.072.0899.01.1231 ποςοφ 5.000,00€ και 02.00.072.1729.01.1122 ποςοφ
2.000,00€.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

