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Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Ενέργειας & Περιβάλλοντος
κ. Νικολάου Υφαντή
3. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3. Περιφερειακούς Συμβούλους
κ.κ.Καρπέτα Κωνσταντίνο και Μπαλαμπάνη Νικόλαο
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 164/29-12-2015 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 345609/1470/23-12-2015 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Ενέργειας & Περιβάλλοντος κ.Νικολάου Υφαντή
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 164/29-12-2015 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΤΕΕ (Τμήμα Δυτικής
Ελλάδας & Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και ΔΕΠΑ Α.Ε. για το έργο «Δημιουργία
Αποκεντρωμένων Συστημάτων Τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου στη
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας

ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23ο

Στην Πάτρα σήμερα

στις 29-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00΄ στην

αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής)
προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα
από την υπ’ αριθ. πρωτ. 345602/545/23-12-2015 γραπτή

πρόσκληση της

Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ.
Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010
(άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών,
τα παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου

Αναστασία-Πρόεδρος

,

2)

Κανέλλης

Γεώργιος

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κολοβός Ιωάννης- Γραμματεύων, 4) Αγγελόπουλος
Γεώργιος,

5

)Αγιομυργιαννάκης

Εμμανουήλ,

,

6)Αριστειδόπουλος

Χαράλαμπος, 7)Αυγέρης Σάββας, 8)Βεργοπούλου Παρασκευή, 9)Δριβίλας
Δημήτριος,

10)Ζαχαροπούλου-Στούμπου

Σπυρίδων,

12)Καρδάρα

Ευσταθία,

Αδαμαντία
13)Καρπέτας

,

11)Καπράλος
Κωνσταντίνος,

14)Κατσακούλης Ευάγγελος, 15)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , 16)
Κοκκότη

Γεωργία-Αρετή,

17)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος,

18)Κωνσταντοπούλου Αναστασία , 19)Κωσταριάς Δημήτριος, 20)Λαλιώτης
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Παναγιώτης,

21)Λύτρας

23)Μπαλαμπάνης
Παναγιώτης,

Ιωάννης,

Νικόλαος,

24)Μπούνιας

26)Νασιώτης

Γεωργία,

28)Πετρόπουλος

30)Ρήγας

Χρήστος,

22)Μαυρόγιαννης

Θεόδωρος,

Χρήστος

,

25)Μπράμος

27)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Κωνσταντίνος,

31)Σιαμπλής

Διονύσιος,

29)Πλατανιάς

Δημήτριος,

Παναγιώτης,

32)Σώκος

Ευθύμιος,

33)Τσόγκας Γεώργιος, 34)Υφαντής Νικόλαος, 35)Φωτόπουλος Τρύφων,
36)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 37)Χαροκόπος Αντώνιος, 38)Χατζηλάμπρου
Βασίλειος, 39)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού
Κωνσταντίνος,

Συμβουλίου

κ.κ.

Αρβανιτάκης

(δικαιολογημένα

απών),

Ιωάννης,

Γαβριηλίδης

Ευθυμίου

Απόστολος,

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης , Κατσανιώτης Ανδρέας, Κελεπούρης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών), Κοτοπούλης Σπυρίδων (δικαιολογημένα απών),
Κούστας

Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος

(δικαιολογημένα

(δικαιολογημένα

απών),

απών),

Μητρόπουλος

Παρασκευόπουλος

Γεράσιμος,

Σύρμος Γεώργιος και Φαρμάκης Νεκτάριος (δικαιολογημένα απών).
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και

Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, οι κ.κ. Γιανναδάκης Αθανάσιος
Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου-Τμ. Δυτικής Ελλάδας και ο Ρόκος
Κωνσταντίνος Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου-Περιφερειακό Τμήμα Νομού
Αιτωλοακαρνανίας, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 164/2015

Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1ο

θέμα ημερήσιας

διάταξης με τίτλο : «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΤΕΕ (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας & Ν.
Αιτωλοακαρνανίας)
Αποκεντρωμένων

και

ΔΕΠΑ

Συστημάτων

Α.Ε.

για

το

Τροφοδοσίας

έργο

Φυσικού

«Δημιουργία
Αερίου

στη

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη
Ενέργειας & Περιβάλλοντος κ.Νικόλαο Υφαντή, που είναι εισηγητής του
θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 345609/1470/23-12-2015 γραπτή
εισήγησή του, που λέει τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ο Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) και κυρίως το άρθρο
100 για τις Προγραμματικές Συμβάσεις
2. Το Π.Δ. 132/201Ο «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
3. Τον

Νόμο

3614/2007

«Διαχείριση,

έλεγχος

και

εφαρμογή

αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και κυρίως το άρθρο 22
αυτού όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010),
«Αποκεντρωμένη, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013» και
ειδικότερα το άρθρο 10 παρ. 11 αυτού.
4. Την ανάγκη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να γίνει κόμβος των διευρωπαϊκών
δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου αλλά και ενεργειακής ασφάλειας με στόχο την
ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και την ισόρροπη
ανάπτυξη
5. Αλλά και το γεγονός ότι:
Ο τομέας της Ενέργειας αποτελεί ίσως τον περισσότερο «παγκοσμιοποιημένο»
τομέα της οικονομίας, με άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς, την
επίτευξη συγκεκριμένων ρυθμών ανάπτυξης, την έρευνα και την τεχνολογία. Τα
4
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θέματα που συνδέονται με την ασφάλεια και την διαφοροποίηση του ενεργειακού
εφοδιασμού έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Σε εθνικό επίπεδο, κατά την τελευταία 20ετία, το ενεργειακό σύστηµα εξελίχθηκε
σύµφωνα, τόσο µε τα µεγέθη της οικονοµικής ανάπτυξης, όσο και µε τις νέες
καταναλωτικές συνήθειες που υιοθετήθηκαν.
Ο τομέας της ενέργειας συναρτάται με μείζονα κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα
της χώρας. Μέσα σε αυτό το κλίμα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , αποκλεισμένη
σήμερα από οποιοδήποτε εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό στο τομέα του Φυσικού
Αερίου,

καλείται να αντιμετωπίσει μόνη της , τις μεγάλες προκλήσεις σε ένα

περιβάλλον τεράστιας οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας των μελλοντικών
οικονομικών συγκυριών που μαστίζει το σύνολο της χώρας.
Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε ότι αφορά τον ενεργειακό
σχεδιασμό και με γνώμονα ότι οι προκλήσεις που αφορούν:
 στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού
 στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά µε
το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιµατικής αλλαγής,
 στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και την προστασία του καταναλωτή,
 στην διαπίστωση ότι ο τομέας της «ενέργειας» αποτελεί πυλώνα της οικονοµικής
ανάπτυξης της χώρας και της αναβάθµισης της γεωπολιτικής της θέσης
κρίνονται ιδιαίτερα επιτακτικές και άμεσες, σχεδιάζει καθοριστικά τα βήματά της σε
αυτή την κατεύθυνση.

Ανταποκρινόμενη στην αναγκαιότητα συντονισμού και οργάνωσης των διαθέσιμων
δυνάμεων στην προσπάθεια της να διεκδικήσει επί ίσους όρους την αναπτυξιακή της
προοπτική, αφού η δομική κρίση που πλήττει το σύνολο της χώρας έχει σαφείς
επιπτώσεις , πέραν των άλλων , και στην Ενεργειακή Φτώχεια αλλά και στην
υποβάθμιση

του

παραγωγικού

της

ιστού,

προχωρά

στην

εκπόνηση

σε

συνεργασία με το ΤΕΕ και την ΔΕΠΑ Α.Ε. προκαταρκτικής τεκμηρίωσης για
την σκοπιμότητα/βιωσιμότητα έλευσης του Φυσικού Αερίου στη Δυτική
Ελλάδα.
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Δεδομένης και της νέας στρατηγικής της Ε.Ε. για την προώθηση των καθαρών
καυσίμων και παράλληλα με τα σχέδια για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας υποδομών,
αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία – η ανάπτυξη εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας
συμπιεσμένου ή και υγροποιημένου φυσικού αερίου προκειμένου να επιτευχτεί η
διείσδυση του αερίου σε περιοχές εκτός δικτύων μεταφοράς ή διανομής, καθώς και για
την προώθηση της χρήσης του ως καυσίμου για αυτοκίνητα, φορτηγά και πλοία,
δεδομένης ιδίως της στρατηγικής θέσης της Ελλάδας στον τομέα της ναυτιλίας. Ο
σχεδιασμός αυτός βρίσκεται ήδη εγκεκριμένος από την ΔΕΠΑ Α.Ε αποτελώντας
πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ΠΔΕ να εκμεταλλευτεί την θετική συγκυρία που
παρουσιάζεται ενόψει και της νέας προγραμματική περιόδου 2014-2020

Όπως γίνεται αντιληπτό, και μέσω του Ενεργειακού Σχεδιασμού τίθεται ουσιαστικό
ζήτημα Περιφερειακής Συνοχής, μιας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει,
ίσως, η τελευταία για την οποία δεν υπάρχει άμεσο χρονοδιάγραμμα για τη βελτίωση
του Ενεργειακού Ισοζυγίου σε μια περίοδο όπου η ανάσχεση της ύφεσης και η
δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης αποτελούν πρώτη προτεραιότητα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι προφανές ότι η δημιουργία δικτύων Φυσικού Αερίου
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί τόσο συνέχεια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
όσο και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου
της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό η Δ.ΕΠ.Α αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προοπτική
επέκτασης της εμπορικής της δραστηριότητας σε περιοχές της χώρας που δεν
γειτνιάζουν στην παρούσα φάση από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και συνεπώς
ενδιαφέρεται να προβεί στην τεχνική και οικονομική αξιολόγηση σχεδίου με απώτερο
στόχο τη δημιουργία αποκεντρωμένων συστημάτων τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου σε
συμπιεσμένη (Compressed Natural Gas-CNG) ή και υγροποιημένη (Liquified Natural
Gas-LNG) μορφή.

Το ΤΕΕ, ως ο συνταγματικά θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους
διαθέτει την απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια και εμπειρία και αποδεδειγμένες
ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις στην εκπόνηση μιας τέτοιας στρατηγικής
6
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έρευνας με καθοριστική γνώση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως ο κατεξοχήν φορέας στρατηγικού σχεδιασμού και
υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και υποδομών, προωθεί διαχρονικά πολιτικές που
εδράζονται στην ενεργειακή επάρκεια της παραγωγικής βάσης και του κοινωνικού
ιστού της, στην περιοχή ευθύνης της.

Επιθυμώντας με τη παρούσα Προγραμματική Σύμβαση να συνεισφέρει στην
τεκμηρίωση

της

αναγκαιότητας

αλλά

και

της

βιωσιμότητας

Δημιουργίας

Αποκεντρωμένων Συστημάτων Τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου στη περιοχή , η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Α.Ε και το ΤΕΕ Δυτικής
Ελλάδας και Ν. Αιτωλοακαρνανίας συνεργάζεται για την εκπόνηση έρευνας σχετικά με
τον προκαταρκτικό τεχνικό προσδιορισμό και την εκτίμηση βιωσιμότητας για την
δημιουργία εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας συμπιεσμένου ή υγροποιημένου φυσικού
αερίου στην επικρατειά της.

Η τεκμηρίωση αυτή πρόκειται να αποτελέσει ένα επιστημονικό εργαλείο για λήψη
πολιτικών αποφάσεων, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στο να γίνει πιο ρεαλιστικός και
οριοθετημένος ο Ενεργειακός προγραμματισμός για την έλευση του Φυσικού Αερίου
στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τα αρμόδια όργανα και τους φορείς, στα πλάσια
της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης και του γενικότερου αναπτυξιακού οράματος της
Περιφέρειας αρχής

Το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα είναι:
I. η Συλλογή, Επεξεργασία και Αξιολόγηση στοιχείων ενεργειακών καταναλώσεων
στους:
 μεγάλους ιδιώτες καταναλωτές (Βιομηχανία-Μεταποίηση κλπ),
 μεγάλους δημόσιους καταναλωτές (Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, κλπ.),
 στους αγροτικούς καταναλωτές (αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία),
 αστικούς καταναλωτές (οικιακής και επαγγελματικής δραστηριότητας)
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II. η Διερεύνηση πιθανής χωροθέτησης εγκαταστάσεων αποθήκευσης διανομής
III. η Προμελέτη Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας για την «Δημιουργία

αποκεντρωμένων συστημάτων τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου σε συμπιεσμένη
(Compressed Natural Gas-CNG) ή και υγροποιημένη (Liquified Natural Gas-LNG)
μορφή στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
IV.η Περιβαλλοντική εκτίμηση όχλησης για τις πιθανές περιοχές χωροθέτησης των
εγκαταστάσεων αποθήκευσης – διανομής

Η προτεινόμενη διάρκεια του έργου είναι 4 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και
εξακοσίων ευρώ (34.600 €), , από τα οποία η ΠΔΕ θα συνεισφέρει τα δέκα χιλιάδες
ευρώ (10.000 €) συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων που αναλογούν και η
ΔΕΠΑ

Α.Ε.

είκοσι

τέσσερις

χιλιάδες

και

εξακόσια

ευρώ

(24.600

€)

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%),

κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τη παρ. 3 του άρθρου 164 του Ν.
3852/2010, σύμφωνα με το οποίο «…το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να, για
θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοπδιότητες που είχε
μεταβιβάσει στις περιφερειακές επιτροπές….» :

Εισηγούμεθα

1. Την λήψη της απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση
σύναψης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, λόγω της σπουδαιότητας του
θέματος για την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2. Την έγκριση, για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΤΕΕ (Περιφερειακό τμήμα Δυτικής Ελλάδας & Ν.
8
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Αιτωλοακαρνανίας) και της ΔΕΠΑ Α.Ε., για τη «Δημιουργία Αποκεντρωμένων
Συστημάτων Τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού 34,600€, σύμφωνα με τους όρους που

αναλυτικά προβλέπονται στο συνημμένο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης
3. Την εξουσιοδότηση στον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος για την
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

4. Τον ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 8 της Π.Σ. Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ορίζονται ως μέλη:
Α) ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Καρπέτας Κωσταντίνος με αναπληρωτή τον κ.
Μπαλαμπάνη Νικόλαο

Η ανωτέρω δαπάνη - των 10.000 ευρώ της ΠΔΕ - θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015 και συγκεκριμένα την Π.Ε. Αχαϊας ΚΑΕ 9779
"Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά". Για την εν λόγω δαπάνη έχει
εκδοθεί η υπ’ αρ. Α/Α 64477Λ6-ΚΥΜ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης».

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει η Περιφερειακή
Σύμβουλος κ.Κοκκότη Γεωργία-Αρετή.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή και τους εκπροσώπους
των ΤΕΕ που συμμετέχουν στην υπό ψήφιση Προγραμματική Σύμβαση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ότι συντρέχει λόγος κατ’ άρθρο 64 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 2
παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής του Περ. Συμβουλίου και ότι το παρόν θέμα θα
συζητηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο παρότι η σχετική αρμοδιότητα έχει
μεταβιβαστεί στην ως άνω Επιτροπή.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος και αφού ανέπτυξαν τις
απόψεις τους οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι Αντιπεριφερειάρχες , ο
Περιφερειάρχης, το Περιφερειακό Συμβούλιο
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

 Εγκρίνει

τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΤΕΕ (Περιφερειακό τμήμα Δυτικής
Ελλάδας & Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και της ΔΕΠΑ Α.Ε., για τη
«Δημιουργία Αποκεντρωμένων Συστημάτων Τροφοδοσίας Φυσικού
Αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού
34,600€, σύμφωνα με τους όρους που αναλυτικά προβλέπονται στο Σχέδιο
της Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της απόφασης και έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ »

Συμβαλλόμενοι:

1.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

2.

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ Α.Ε.)

3.

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας)

4.

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας)
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Στην Πάτρα σήμερα, ΗΗ/ΜΜ/201.. ημέρα ……., και στο επί της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32,
στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφοντες - συμβαλλόμενοι:

Α) H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα, Πατρών –Αθηνών 28 με ΑΦΜ
997824337 Α Δ.Ο.Υ. Πατρών και εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολο Κατσιφάρα,
Β) Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ Α.Ε), η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής,
Μαρίνου Αντύπα 92 Τ.Κ.41121, Α.Φ.Μ.: 094229666, ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών,

όπως

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Δ/ντα Σύμβουλο της, κ.
Θεόδωρο Κιτσάκο,
Γ) Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας) που εδρεύει
στην Πάτρα Τριών Ναυάρχων 40 Τ.Κ 26222. με ΑΦΜ 099234211, και εκπροσωπείται από
τον Πρόεδρο αυτού κ. Αθανάσιο Γιανναδάκη
Δ) Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας) που
εδρεύει στο Αγρίνιο Π. Σούλου 11 Τ.Κ 3010. με ΑΦΜ……….., και εκπροσωπείται από τον
Πρόεδρο αυτού κ. Κωνσταντίνο Ρόκο.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν:
1. Την υπ’ αρίθμ. ……………………………….. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΠΑ Α.Ε.
και

το

Τεχνικό

Επιμελητήριο

Ελλάδας

(Τμήματα

Δυτικής

Ελλάδος

και

Ν.

Αιτωλοακαρνανίας)
2. Την υπ΄αριθμ. ……………………………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΕΠΑ Α.Ε για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
και τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για την «Δημιουργία αποκεντρωμένων συστημάτων τροφοδοσίας
Φυσικού Αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
3. Την υπ΄αριθμ. ……………………………….. απόφαση της Δ.Ε του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΔΕΠΑ Α.Ε. για την «Δημιουργία αποκεντρωμένων
συστημάτων τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
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4. Την υπ΄αριθμ. ……………………………….. απόφαση της Δ.Ε του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας, Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας, για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΔΕΠΑ Α.Ε. για την «Δημιουργία αποκεντρωμένων
συστημάτων τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
5. Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) και κυρίως το άρθρο 100
Προγραμματικές Συμβάσεις.
6. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
7. Τον Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και κυρίως το άρθρο 22 αυτού

όπως

έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010), «Αποκεντρωμένη,
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-3013» και ειδικότερα το άρθρο 10
παρ. 11 αυτού.
8. Την ανάγκη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να γίνει κόμβος των διευρωπαϊκών
δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου αλλά και ενεργειακής ασφάλειας με στόχο την
ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και την ισόρροπη ανάπτυξη

Συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο τοµέας της Ενέργειας, σε διεθνές επίπεδο, αποτελεί ίσως τον περισσότερο
«παγκοσµιοποιηµένο» τοµέα της Οικονοµίας, µε άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις σε όλους τους
τοµείς, καθώς και καθοριστικό παράγοντα για τη χάραξη πολιτικής σε ενεργοβόρους τοµείς
(µεταφορές, οικοδοµή, βιοµηχανία), την επίτευξη συγκεκριµένων ρυθµών ανάπτυξης, την
έρευνα και τεχνολογία, αλλά και την οικονοµία. Tα θέµατα που συνδέονται µε την ασφάλεια
και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια
ιδιαίτερη σηµασία σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ είναι σαφές ότι οι όποιες αποφάσεις σε πολιτικό
επίπεδο σε θέµατα αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής επηρεάζουν κυρίως µακροπρόθεσµα
αλλά ακόµη και µεσοπρόθεσµα την παγκόσµια ενεργειακή αγορά.
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Σε εθνικό επίπεδο, κατά την τελευταία 20ετία, το ενεργειακό σύστηµα εξελίχθηκε σύµφωνα,
τόσο µε τα µεγέθη της οικονοµικής ανάπτυξης, όσο και µε τις νέες καταναλωτικές συνήθειες
που υιοθετήθηκαν. Παρατηρήθηκε µια τάση για διαρκή αύξηση της ζήτησης ενέργειας σε
όλους τους τοµείς κατανάλωσης, η οποία επηρέασε την ανάπτυξη του ενεργειακού
συστήµατος. Το υψηλό επίπεδο χρήσης συµβατικών καυσίµων, τόσο για την παραγωγή
ηλεκτρισµού όσο και για την κατανάλωση σε όλους ανεξαιρέτως τους τοµείς, αποτελεί το
κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος. Η αξιοποίηση του λιγνίτη,
αποτέλεσε στρατηγική επιλογή, παρά τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, καθώς µέχρι σήµερα
αποτελεί το βασικό εγχώριο καύσιµο. Το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας κυριαρχείται επίσης,
από εισαγόµενους υδρογονάνθρακες, κυρίως πετρελαϊκά προϊόντα και λιγότερο φυσικό αέριο.

Οι προκλήσεις για την εθνική ενεργειακή πολιτική συνάδουν σε πολύ µεγάλο βαθµό µε εκείνες
της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και αφορούν:


στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού



στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά µε το
περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιτικής αλλαγής,



στη προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και στην προστασία του καταναλωτή,



στον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς και



της «ενέργειας» ως πυλώνα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και της αναβάθμισης
της γεωπολιτικής της θέσης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα οι προκλήσεις που έρχεται να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει αποκλειστεί μέχρι σήμερα από οποιοδήποτε εθνικό
ενεργειακό σχεδιασμό στο τομέα του Φυσικού Αερίου, για τον καθορισµό της ενεργειακής της
πολιτικής είναι ακόµα μεγαλύτερες αν συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης
και η αβεβαιότητα των μελλοντικών οικονομικών συγκυριών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρότι βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων στο
τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων αλλά και εν εξελίξει μεγάλων έργων
υποδομής που θα την καταστήσουν «κόμβο συνδυασμένων μεταφορών» στερείται του
δικαιώματός της να διεκδικήσει επί ίσους όρους την αναπτυξιακή της προοπτική, αφού η
δομική κρίση που πλήττει το σύνολο της χώρας έχει σαφείς επιπτώσεις , πέρα των άλλων , και
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στην Ενεργειακή Φτώχεια αλλά και στην υποβάθμιση του παραγωγικού ιστού της. Μέτρα τα
οποία εξαγγέλλονται όπως η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με φυσικού
αερίου δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή στην Περιφέρεια μας, ενώ ο Βιομηχανικός Τομέας της
περιοχής υπόκεινται σε αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με άλλες Περιφέρειες λόγω του
αποκλεισμού του από το Φυσικό Αέριο αλλά και την μη πρόσβαση σε ολοκληρωμένα
μεταφορικά δίκτυα.

Παρόλα αυτά, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορεί και πρέπει να γίνει κόμβος ενεργειακής
ασφάλειας και συνδυασμένων μεταφορών για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς, η ελληνική αγορά
φυσικού αερίου βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα αλλαγών τόσο σε εσωτερικό
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς ο Νότιος Διάδρομος έχει τεθεί σε ισχύ και η Ελλάδα
μπορεί να χρησιμεύσει ως πύλη εισόδου φυσικού αερίου στην Ε.Ε.

Δεδομένης και της νέας στρατηγικής της Ε.Ε. για την προώθηση των καθαρών καυσίμων και
παράλληλα με τα σχέδια για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας υποδομών, αποτελεί μια τεράστια
ευκαιρία –η ανάπτυξη εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας συμπιεσμένου ή και υγροποιημένου
φυσικού αερίου προκειμένου να επιτευχτεί η διείσδυση του αερίου σε περιοχές εκτός δικτύων
μεταφοράς ή διανομής, καθώς και για την προώθηση της χρήσης του ως καυσίμου για
αυτοκίνητα, φορτηγά και πλοία, δεδομένης ιδίως της στρατηγικής θέσης της Ελλάδας στον
τομέα της ναυτιλίας. Ο σχεδιασμός αυτός βρίσκεται ήδη εγκεκριμένος από την ΔΕΠΑ Α.Ε
αποτελώντας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ΠΔΕ να εκμεταλλευτεί την θετική συγκυρία που
παρουσιάζεται ενόψει και της νέας προγραμματική περιόδου 2014-2020

Η ολοκλήρωση του Ενεργειακού Σχεδιασμού σε Περιφερειακό επίπεδο απαντά στο ουσιαστικό
ζήτημα της Περιφερειακής Συνοχής μιας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει, ίσως, η
τελευταία για την οποία δεν υπάρχει άμεσο χρονοδιάγραμμα για τη βελτίωση του Ενεργειακού
Ισοζυγίου σε μια περίοδο όπου η ανάσχεση της ύφεσης και η δημιουργία προϋποθέσεων
ανάπτυξης αποτελούν πρώτη προτεραιότητα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι προφανές ότι η δημιουργία δικτύων Φυσικού Αερίου στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί τόσο συνέχεια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής όσο και
απαραίτητη προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής.

Ταυτόχρονα, η ΔΕΠΑ αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προοπτική επέκτασης της
εμπορικής της δραστηριότητας σε περιοχές της χώρας που δεν γειτνιάζουν στην παρούσα
φάση από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).
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Πρακτικά, η επίτευξη αυτού του στόχου για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μπορεί να
πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία συστημάτων τροφοδοσίας μεμονωμένων πελατών και
απομονωμένων περιοχών που παρουσιάζουν υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον (πχ μεγάλες πόλεις
στη Δυτική Ελλάδα).

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΠΑ ενδιαφέρεται να προβεί στην τεχνική και οικονομική αξιολόγηση
σχεδίου με απώτερο στόχο τη δημιουργία αποκεντρωμένων συστημάτων τροφοδοσίας
Φυσικού Αερίου σε συμπιεσμένη (Compressed Natural Gas-CNG) ή και υγροποιημένη
(Liquified Natural Gas-LNG) μορφή.

Η Περιφέρεια, ως ο κατεξοχήν φορέας στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών
έργων και υποδομών, προωθεί διαχρονικά πολιτικές που εδράζονται στην ενεργειακή επάρκεια
της παραγωγικής βάσης και του κοινωνικού ιστού της, στην περιοχή ευθύνης της.

Το ΤΕΕ ως ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους διαθέτει την απαιτούμενη
επιστημονική επάρκεια και εμπειρία και αποδεδειγμένες ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις
στην εκπόνηση μιας τέτοιας στρατηγικής έρευνας με καθοριστική γνώση του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Προς το σκοπό αυτό, και επειδή τα Μέρη επιθυμούν να συνεργαστούν προς αμοιβαίο όφελος
στο πλαίσιο των σκοπών τους, συνομολογούν το παρόν συμφωνητικό στο οποίο

καταγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας αυτής:

Άρθρο 1 – Περιεχόμενο της Σύμβασης

Στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνονται τα εξής άρθρα :
 Ο σκοπός της σύμβασης (Άρθρο 2)
 Το αντικείμενο (Άρθρο 3)
 Τρόπος εκτέλεσης δράσεων (Άρθρο 4)
 Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών (Άρθρο 5)
 Διάρκεια της σύμβασης (Άρθρο 6)
 Πόροι – Χρηματοδότηση – Προϋπολογισμός (Άρθρο 7)
 Επιτροπή Παρακολούθησης -Αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης (Άρθρο 8)
 Εκχωρήσεις (Άρθρο 9)
 Εχεμύθεια (Άρθρο 10
 Τελικές διατάξεις (Άρθρο 11)
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Άρθρο 2 – Σκοπός

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση του επιστημονικού έργου «Δημιουργία

αποκεντρωμένων συστημάτων τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας» έτσι όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 3 της σύμβασης. Με την
παρούσα επιδιώκεται η υποβοήθηση της ΠΔΕ αλλά και της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην ορθή και
επιστημονική τεκμηρίωση για την βιωσιμότητα έλευσης του ΦΑ στην Δυτική Ελλάδα. Το
παρόν έργο πρόκειται να αποτελέσει ένα επιστημονικό εργαλείο για λήψη πολιτικών
αποφάσεων και θα συμβάλει στο να γίνει πιο ρεαλιστικός και τεκμηριωμένος ο Ενεργειακός
προγραμματισμός για την έλευση του Φυσικού Αερίου σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας

από τα Αρμόδια όργανα και τους φορείς, στα πλαίσια της αειφόρου βιώσιμης

ανάπτυξης και του γενικότερου αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άρθρο 3 – Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης που εφεξής θα αναφέρεται ως «έργο»
είναι η:

3.1. Συλλογή, Επεξεργασία και Αξιολόγηση στοιχείων ενεργειακών καταναλώσεων
στους:


μεγάλους ιδιώτες καταναλωτές (Βιομηχανία-Μεταποίηση κλπ),

 μεγάλους δημόσιους καταναλωτές (Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, κλπ.),
 στους αγροτικούς καταναλωτές (αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία),
 αστικούς καταναλωτές (οικιακής και επαγγελματικής δραστηριότητας)

3.2. Διερεύνηση πιθανής χωροθέτησης εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής

3.3. Προμελέτη

Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας

για

την

«Δημιουργία

αποκεντρωμένων συστημάτων τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας»
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3.4.

Περιβαλλοντική εκτίμηση όχλησης για τις πιθανές περιοχές χωροθέτησης
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης – διανομής

Άρθρο 4 – Τρόπος εκτέλεσης δράσεων.

Οι δράσεις θα εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν για κάθε ένα
από

τα

αντικείμενα

της

σύμβασης

και

θα

παρακολουθούνται

από

την

Επιτροπή

παρακολούθησης της σύμβασης. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης θα ορισθούν
κατόπιν συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 5 – Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών

5.1. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 Να συμβάλλει στη Συλλογή στοιχείων ενεργειακών καταναλώσεων στους μεγάλους
ιδιώτες καταναλωτές (Βιομηχανία-Μεταποίηση κλπ), μεγάλους δημόσιους καταναλωτές
(Πανεπιστήμια,
 Να χρηματοδοτήσει από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της μέχρι του ποσού των
10.000 ευρώ, το παρόν έργο, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης
 Να παρέχει πάσης φύσεως υλικό και πληροφορίες που δύνανται να χρειαστούν καθ’
όλη τη διάρκεια της σύμβασης και έως την ολοκλήρωση του έργου.
 Να παρακολουθεί το έργο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους που τίθενται
από την παρούσα σύμβαση, με το δικαίωμα να προβαίνει στην διαπίστωση των
υλοποιούμενων ενεργειών
 Να συμμετέχει και να ορίσει εκπρόσωπό της στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας

5.2. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 Να χρηματοδοτήσει από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της μέχρι του ποσού των
20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, το παρόν έργο, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας
σύμβασης
 Να αποστείλει φόρμα ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση από τους εν δυνάμει
καταναλωτές
 Να ενημερώσει το ΤΕΕ (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας) για τις
προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται και τις δεσμεύσεις/κριτήρια που απαιτούνται για
τον απαιτούμενο χώρο των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και κέντρου διανομής
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(πολεοδομικά, χωροταξικά, περιβαλλοντικά κριτήρια, κλπ.) ώστε το ΤΕΕ να μπορέσει
να προβεί στην διερεύνηση των κατάλληλων χώρων
 Να παραδώσει προμελέτη Ασφάλειας εγκαταστάσεων
 Να παρέχει οποιαδήποτε άλλη εξειδικευμένη γνώση και πληροφορία αφορά τις
δραστηριότητες της ΔΕΠΑ Α.Ε. και σχετίζονται με την διανομή Φυσικού Αερίου
 Να παρακολουθεί το έργο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους που τίθενται
από την παρούσα σύμβαση, με το δικαίωμα να προβαίνει στην διαπίστωση των
υλοποιούμενων ενεργειών
 Να συμμετέχει και να ορίσει εκπρόσωπό της στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας
 Να συνδράμει σε οποιαδήποτε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ζητηθεί από την Περιφέρεια

5.3. Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Ν.
Αιτωλοακαρνανίας) αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 Τη Συλλογή στοιχείων ενεργειακών καταναλώσεων στους μεγάλους ιδιώτες καταναλωτές
(Βιομηχανία-Μεταποίηση

κλπ),

μεγάλους

δημόσιους

καταναλωτές

(Πανεπιστήμια,

Νοσοκομεία κα), στους αγροτικούς καταναλωτές (αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία),
αστικές καταναλώσεις (οικιακής και επαγγελματικής δραστηριότητας)
 τη Διερεύνηση πιθανής χωροθέτησης εγκαταστάσεων αποθήκευσης – διανομής
 τη διαμόρφωση και ενημέρωση δεικτών για τη σύνταξη Προμελέτης Σκοπιμότητας –
Βιωσιμότητας
 την Περιβαλλοντική εκτίμηση όχλησης για τις πιθανές περιοχές χωροθέτησης των
εγκαταστάσεων αποθήκευσης – διανομής
 Να υλοποιήσει στο συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα (Άρθρο 6) το επιστημονικό έργο της
παρούσας και είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των προτάσεων εφαρμογής σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και να επανορθώσει κάθε ελάττωμα ή παράλειψη
διαπιστωθεί
 να πραγματοποιήσει αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων στα στελέχη της ΔΕΠΑ
Α.Ε. και της Περιφέρειας η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αναλυτικά συμπεράσματα
και προτεινόμενες ενέργειες
 Παραδώσει αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων της μελέτης
 Παραδώσει αναλυτικούς πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή που θα περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα της έρευνας για το σύνολο του ερωτηματολογίου, συμπεριλαμβανομένων
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των αρχείων που αφορούν τη μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας τηρώντας τους
απαραίτητους κανόνες εμπιστευτικότητας προς τους συμπληρώσαντες τα σχετικά
ερωτηματολόγια.
 Να παραδώσει το σύνολο του έργου σε έντυπη και ηλεκτρονικά διαχειρίσιμη μορφή
 Να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί ότι, λόγω της φύσεως και του αντικειμένου των
καθηκόντων που αναλαμβάνει, έχει, τόσο αυτός όσο και η ομάδα έργου που θα
χρησιμοποιηθεί, αυξημένη υποχρέωση πίστεως προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και
τη ΔΕΠΑ Α.Ε. και, όπως είναι φυσικό, πρέπει να απέχει από κάθε ενέργεια που θα
δημιουργούσε, ή θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι δημιουργεί, δεσμεύσεις έναντι τρίτων σε
βάρος των συμφερόντων της ΠΔΕ και της ΔΕΠΑ Α.Ε., των πελατών της και των λοιπών
Εταιριών του Ομίλου και να ενημερώνει την ΔΕΠΑ Α.Ε. για κάθε παράνομη πράξη,
ανωμαλία, ή ατασθαλία που ήθελε τυχόν διαπιστωθεί.
 Να διασφαλίσει την αρτιότητα υλοποίησης του Έργου
 Να συντονίσει τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού οι οποίοι και πλαισιώνουν το παρόν
Έργο
 Να συμμετέχει και να ορίσει τους εκπροσώπους του στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας

Άρθρο 6 – Διάρκεια της σύμβασης

6.1. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αρχίζει την ΗΗ/ΜΜ/20.. και διάρκειά της ορίζεται
μέχρι

την

ΗΗ/ΜΜ/20..

με

δυνατότητα

παράτασης

ενός

εξαμήνου

σε

περίπτωση

καθυστερήσεων που δεν υπόκεινται σε υπαιτιότητα των συμβαλλομένων μερών.

6.2. Σε περίπτωση μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος και της καθυστέρησης παράδοσης
των εργασιών, δίνεται το δικαίωμα σε αμφότερους τους συμβαλλόμενους να παραταθεί το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως τέσσερις (4) μήνες μετά από απόφαση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης

Άρθρο 7 – Πόροι – Χρηματοδότηση – Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων
και εξακοσίων ευρώ (34.600 €). Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τμήμα Δυτικής
Ελλάδας, Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας), θα εκδίδει προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
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το προβλεπόμενο, από το Νόμο, παραστατικό, ενώ τα μέλη των Ομάδων Εργασίας που θα
συγκροτήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Ν.
Αιτωλοακαρνανίας) θα εκδώσουν τα αντίστοιχα παραστατικά προς τη ΔΕΠΑ Α.Ε για λόγους
που πληρούν τα λογιστικά πρότυπα της Εταιρείας.

Το συνολικό ποσό θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
τη ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά το αναλογούν ποσό:

 ΠΔΕ: 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων φόρων, κρατήσεων κλπ. Η δαπάνη θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015 και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 9779 «Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά».
 ΔΕΠΑ Α.Ε.: 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Οι πληρωμές για την υλοποίηση του έργου θα γίνουν ως εξής:

1. Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την Παράδοση του συνόλου του Έργου
2. Για την ΔΕΠΑ Α.Ε προβλέπεται να προκαταβάλει το 20% του συνόλου του ποσού στα
μέλη των Ομάδων Εργασίας που έχει συγκροτήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας) κατόπιν της συγκρότησης της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου. Το υπόλοιπο του ποσού καταβάλλεται από τη
ΔΕΠΑ Α.Ε στα μέλη των Ομάδων Εργασίας που έχει συγκροτήσει το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας) με την
παράδοση του συνόλου του έργου. Τα στοιχεία των μελών των Ομάδων Εργασίας του
Τεχνικού

Επιμελητηρίου

Ελλάδας

(Τμήμα

Δυτικής

Ελλάδας,

Τμήμα

Ν.

Αιτωλοακαρνανίας), γνωστοποιούνται στη ΔΕΠΑ Α.Ε και κοινοποιούνται στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εγκαίρως και κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης (ήτοι
με τη Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου). Κατόπιν τούτου, τα
στοιχεία των μελών των Ομάδων Εργασίας καταγράφονται στο πρώτο πρακτικό της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου.
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Άρθρο

8

Επιτροπή

Παρακολούθησης-

Αρμοδιότητες

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και την υλοποίηση του αντικειμένου ορίζεται
Επιτροπή η οποία αποτελείται από ένα εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του από κάθε
συμβαλλόμενο μέρος.

8.1. Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ορίζονται ως:
Τακτικό μέλος ο/η κ. ……………………………. με αναπληρωτή τον/την …………………..

8.2. Για την ΔΕΠΑ Α.Ε. ορίζονται δυο (2) τακτικά και δυο (2) αναπληρωματικά μέλη ως:
1. Τακτικό μέλος ο/η κ. ……………………………. με αναπληρωτή τον/την …………………..
2. Τακτικό μέλος ο/η κ. ……………………………. με αναπληρωτή τον/την …………………..

8.3. Για το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας), ορίζονται
ως:
Τακτικό μέλος ο/η …………… με αναπληρωτή τον/την ………………

8.4. Για το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν. Αιτωλοακαρνανίας), ορίζονται ως:
Τακτικό μέλος ο/η …………… με αναπληρωτή τον/την ………………

Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε μήνα τακτικά, στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην έδρα του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και έκτακτα όταν το
ζητήσουν τα 2/3 των μελών της.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τον
οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από τον
γραμματέα της Επιτροπής. Γραμματέας της επιτροπής είναι υπάλληλος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας) που ορίζεται από το ΤΕΕ (Τμήμα
Δυτικής Ελλάδας)
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Ο πρόεδρος ή τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να ζητήσουν να κληθούν σε συνεδριάσεις
πρόσωπα ικανά λόγω ειδικών γνώσεων τους ή της εμπειρίας τους για την παροχή
πληροφοριών σχετικά με τα συζητούμενα θέματα.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:
 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για την καλή εκτέλεση
των υπηρεσιών.
 Πιστοποιεί την καλή εκτέλεση υπηρεσιών.
 Γνωμοδοτεί σχετικά με την επίλυση κάθε διαφωνίας σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής
της προγραμματικής σύμβασης που πιθανόν να προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων.
 Η Επιτροπή Παρακολούθησης σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά οποιοδήποτε άλλο
συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων το οποίο κατά την κείμενη νομοθεσία είναι
απαραίτητο

να

γνωμοδοτεί,

τηρουμένων

πάντων

των

ισχυόντων

επί

των

προγραμματικών συμβάσεων.

Άρθρο 9 – Εκχωρήσεις

Οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να εκχωρεί ή μεταβιβάζει οποιοδήποτε από τα
δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν αποκλειστικά και μόνο με την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα
από την έγγραφη συγκατάθεση της Περιφέρειας και της ΔΕΠΑ Α.Ε., το ΤΕΕ εν όλω ή εν μέρει
εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα ή συνεργασθεί ή αναθέσει την εκτέλεση τμήματος ή
όλου του έργου σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα, ο ΤΕΕ παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι
της Περιφέρειας και της ΔΕΠΑ Α.Ε. για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών της δυνάμει
της παρούσας και, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε απαιτήσεων γεννηθούν κατά των ανωτέρω
τρίτων προσώπων και υπέρ της Περιφέρειας και της ΔΕΠΑ Α.Ε., το ΤΕΕ δεν απαλλάσσεται από
καμία υποχρέωση και ευθύνη του έναντι της Περιφέρειας και της ΔΕΠΑ Α.Ε. δυνάμει του
παρόντος συμφωνητικού.

Άρθρο 10 – Εχεμύθεια

Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι κατά τη συνεργασία τους για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους
δυνάμει του παρόντος συμφωνητικού έρχονται σε άμεση επαφή και γίνονται γνώστες
εμπιστευτικών πληροφοριών, αναλύσεων και μελετών επαγγελματικής και εμπορικής φύσης.
Τα μέρη υποχρεούται να χειρίζονται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία
και

να

μην

τις

κοινοποιούν

σε

οποιονδήποτε
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συμπερασμάτων της μελέτης) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του μέρους στο
οποίο οι πληροφορίες αυτές και τα στοιχεία ανήκουν. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και σε
περίπτωση παροχής υπηρεσιών από οποιαδήποτε άλλα τρίτα πρόσωπα που τυχόν
χρησιμοποιηθούν από τα μέρη για την εκτέλεση του έργου. Οι ρυθμίσεις του παρόντος
άρθρου δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη και μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση
της παρούσας.

Άρθρο 11 – Τελικές διατάξεις

11.1. Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας απαιτείται έγγραφη συμφωνία η οποία
υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών τηρουμένων των διατάξεων
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010.

11.2. Το παρόν συμφωνητικό δύναται να καταγγελθεί εγγράφως από καθένα από τα μέρη για
σπουδαίο λόγο, ιδίως για παράβαση όρων της παρούσης που συνομολογούνται όλοι ως
ουσιώδεις. Περαιτέρω αποζημίωση αποκλείεται. Η λύση του παρόντος λόγω καταγγελίας θα
επέρχεται εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή από το συμβαλλόμενο μέρος προς το
οποίο απευθύνεται σχετικής καταγγελτήριας επιστολής.

11.3. Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη
συντάχθηκε αυτή η Σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη υπεγράφη σε τέσσερα (4) νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος
έλαβε από ένα.

11.4. Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από το παρόν, ισχύει μόνον όταν
έχει υποβληθεί γραπτά, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος δεν δημιουργεί προηγούμενο, ούτε εμποδίζει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους
ικανοποιήσεως επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από το
παρόν.

11.5. Το ΤΕΕ δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις
του Ν. 2957/2001 (Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού
Δικαίου περί διαφθοράς), όπως ισχύει και δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν λάβει, αλλά ούτε
και στο μέλλον θα προσφέρει ή λάβει ή υποσχεθεί ή συμφωνήσει να δώσει άμεσα ή έμμεσα σε
οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού ή των μετόχων της ΔΕΠΑ Α.Ε., νομικών προσώπων
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δημοσίου δικαίου, υπαλλήλους Υπουργείου, κυβερνητικούς εκπροσώπους ή υπαλλήλους ή σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο απασχολείται από την ΔΕΠΑ Α.Ε. σε σχέση με την
εκτέλεση του παρόντος συμφωνητικού, κανένα δώρο ή ανταμοιβή κάθε είδους ως παρακίνηση
σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, έκφραση ικανοποίησης ή βραβείο. Οποιαδήποτε
παράβαση του Άρθρου αυτού από το ΤΕΕ ή οποιοδήποτε πρόσωπο προσλαμβάνεται από
αυτόν ή ενεργεί για λογαριασμό του σε σχέση με το παρόν, θα δίνει το δικαίωμα στην ΔΕΠΑ
Α.Ε. να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις περί καταγγελίας του παρόντος καθώς και να
αναζητήσει όποια τυχόν ζημία έχει υποστεί.

11.6. Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται ότι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύσουν
φιλικά, με αμοιβαία συμφωνία, κάθε διαφορά που τυχόν θα προέκυπτε μεταξύ τους, σε σχέση
με το παρόν, με οποιοδήποτε τεχνικό, νομικό ή άλλο μέσο θεωρούν κατάλληλο. Οι διαφορές
που προκύπτουν κατά τη λειτουργία και την ερμηνεία του παρόντος, εφόσον δεν επιλύονται
φιλικά, θα επιλύονται δικαστικά με αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Πάτρας.

Σε πίστωση των παραπάνω συνετάγει το παρόν σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και αφού
υπεγράφη νόμιμα, έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1).
Οι Συμβαλλόμενοι
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΕΡΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΤΣΑΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

(ΤΜΗΜΑ Ν.

(ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ
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 Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
κ.Νικόλαο Υφαντή για την υπογραφή της ανωτέρω Προγραμματικής
Σύμβασης.
 Ορίζει εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

στην Κοινή

Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της
Π.Σ., τον Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
κ.Καρπέτα Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας κ.Μπαλαμπάνη Νικόλαο.

 Η ανωτέρω δαπάνη - των 10.000 ευρώ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2015 και συγκεκριμένα την Π.Ε. Αχαϊας ΚΑΕ 9779 "Εκτέλεση έργων που
δεν κατονομάζονται ειδικά". Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ’
αρ. Α/Α 64477Λ6-ΚΥΜ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Κατά της απόφασης αυτής ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος.

Το παρόν Πρακτικό αφού
υπογράφεται ως ακολούθως :

συντάχθηκε,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

διαβάστηκε

και

βεβαιώθηκε,

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ.ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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