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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 19-7-2017

Αριθ.Πρωτ.: 179496/382
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Αιτωλ/νίας
κ. Χρ. Σταρακά
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ. 132/17-7-2017 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ.179162/2471/30-6-2017 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Αιτωλ/νίας κ. Χρ. Σταρακά

Σας διαβιβάζουμε την υπ’αριθ.132/17-7-2017 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
αναγκαιότητας για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας άνω
των ορίων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 περί προμηθειών και
αφορά την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού
χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και των υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας
της Π.Ε. Αιτωλ/νιας (ΚΕΔΔΥ, Α/θμια Εκπαίδ., Β/θμια Εκπαιδ.) και
αφορά δαπάνη ποσού μέχρι 85.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 17-7-2017, ημέρα Δευτέρα 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. 191639/401/11-7-2017
γραπτή πρόσκληση του 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) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

4)Αρβανιτάκης

Ιωάννης

6)Βεργοπούλου

Κούστας
,

Παρασκευή,

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

5)Αριστειδόπουλος

Χαράλαμπος,

7)Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος,

8)Δριβίλας Δημήτριος, 9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 10)
Κανέλλης Γεώργιος, 11)Καπράλος Σπυρίδων, 12)Καρδάρα Ευσταθία,
13)Καρπέτας

Κωνσταντίνος,

14)Κατσανιώτης

Ανδρέας,

15)Κελεπούρης Ανδρέας, 16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός
Ιωάννης,
Αναστασία,

18)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος,

20)Κωσταριάς

22)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

24)Μπαλαμπάνης Νικόλαος,

Δημήτριος,

19)Κωνσταντοπούλου
21)Λύτρας

23)Μητρόπουλος

Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

25)Μπούνιας Χρήστος, 26)Μπράμος

Παναγιώτης, 27)Νασιώτης Θεόδωρος, 28)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη
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Γεωργία,

29)Παρασκευόπουλος

Κωνσταντίνος,
33)Σιαμπλής

31)Πλατανιάς
Δημήτριος,

Αναστασία,
38)Φωτόπουλος

Γεράσιμος,

Παναγιώτης,

34)Σώκος

36)Τσόγκας
Τρύφων

30)Πετρόπουλος

32)Ρήγας Χρήστος,

Ευθύμιος,

Γεώργιος,
,
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35)Τογιοπούλου

37)Υφαντής

39)Χαροκόπος

Νικόλαος,
Αντώνιος,

40)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 41)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ
(δικαιολογημένα απών), Αυγέρης Σάββας (δικαιολογημένα απών),
Ευθυμίου Απόστολος, Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (απών με σύμφωνη
γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου), Κατσακούλης Ευάγγελος ,
Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης)

(δικαιολογημένα απών),

Κοτοπούλης Σπυρίδων, Σύρμος Γεώργιος (δικαιολογημένα απών),
Φαρμάκης Νεκτάριος, και Χαμηλάκη Αικατερίνη.
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: Η Εκτελεστική Γραμματέας
της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, οι κ.κ. Γεώργιος Μητράκης, Θεώνη
Κυρίτση και Ιωάννα Σιόβα από την Κίνηση Υπεράσπισης Κοινωνικών
Αγαθών, η Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής
Λειτουργίας ΠΔΕ κ. Γεωργία Πλώτα, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΠΔΕ κ. Σταύρος Βέρρας, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και
δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 132/2017

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 5ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο :

«Έγκριση αναγκαιότητας για τη διενέργεια

διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων, σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016 περί προμηθειών

και αφορά την

προμήθεια ειδών

γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη
των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και των
υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτωλ/νιας (ΚΕΔΔΥ,
Α/θμια Εκπαίδ., Β/θμια Εκπαιδ.) και αφορά δαπάνη ποσού μέχρι
85.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», δίνοντας το λόγο στην
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας κ.
Χριστίνα Σταρακά που είναι εισηγήτρια του θέματος και που αναφέρεται
στην αριθ. πρωτ. 179162/2471/30-6-2017 γραπτή εισήγησή της, που λέει
τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α/27.12.2010) με το οποίο εγκρίθηκε ο
Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010
(Φ.Ε.Κ.
112/τ.Α/13-07-2010),
περί
ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
4. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
5. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες
κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και
ρυθμίζονται συναφή θέματα.
6. Την υπ' αριθμ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης
και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας
περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
7.Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» , άρθρα 12 & 13. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό
2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση
ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης

4

ΑΔΑ: ΩΞΝΦ7Λ6-4ΜΒ

της Οικονομικής Επιτροπής».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο
σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με
τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο
κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμόστηκε η Ελληνική
Νομοθεσία στις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και
σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του ο ανωτέρω νόμος θεσπίζει κανόνες α) για τις
διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και
διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου Ι
(άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης
δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338), γ) για τη διακυβέρνηση,
οι οποίοι εφαρμόζονται, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339έως 344), από τις
αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και δ) για την έννομη
προστασία κατά την σύναψη των συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του βιβλίου Ιν (άρθρα 345 έως 374).
10. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ'/2010), το οποίο τροποποιήθηκε με το
άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ'/2012) σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική
Επιτροπή είναι αρμόδια για «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και
διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής
και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της
περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους
11. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.

12. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α710-11-2005) και όπως ισχύει.
13. Την υπ αριθ. 1397/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με
την οποία εγκρίθηκε το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2017.
14. Την υπ’ αριθμ. 127/31-10-2016 (ΑΔΑ:73ΠΒ7Λ6-ΓΗΑ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο
πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017.
15. Το γεγονός ότι υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 της Π.Δ.Ε. και ειδικότερα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την
κάλυψη της σχετικής δαπάνης , η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ.:073
& Κ.Α.Ε.:1111.01.1231, βάσει της αρ.148629/5441/6-6-2017 βεβαίωσης ύπαρξης
πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, του Τμήματος
Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε..
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Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την Έγκριση αναγκαιότητας για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας
άνω των ορίων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 περί προμηθειών και αφορά την
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη
των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και των υπηρεσιών χωρικής
αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτωλ/νιας (ΚΕΔΔΥ, Α/θμια Εκπαίδ., Β/θμια Εκπαιδ.) και αφορά
δαπάνη ποσού μέχρι 85.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Αιτωλ/νιας 2017 με
ανάλυση:
Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Ποσό

Αιτιολογία Προμήθειας

073

1111.01.1231

85.000,00

Γραφική ύλη και Φωτοτυπικό
χαρτί για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

3. Την εξουσιοδότηση της κα Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας για
την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα προκύψουν μετά την διαγωνιστική
διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης
του Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου
41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500,00) ευρώ.

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Πλατανιάς.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισηγήτρια, τον
Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί
του ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει

την αναγκαιότητα για τη διενέργεια διαγωνιστικής

διαδικασίας άνω των ορίων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 περί
προμηθειών

και αφορά την

προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και

φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των αναγκών των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και των υπηρεσιών χωρικής
αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτωλ/νιας (ΚΕΔΔΥ, Α/θμια Εκπαίδ., Β/θμια
6

Εκπαιδ.)

και

αφορά

δαπάνη

ποσού

μέχρι

ΑΔΑ: ΩΞΝΦ7Λ6-4ΜΒ

85.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Αιτωλ/νιας 2017
με ανάλυση:
Ε.Φ.
073

Κ.Α.Ε.
1111.01.1231

Ποσό

Αιτιολογία Προμήθειας

85.000,00

Γραφική ύλη και
Φωτοτυπικό χαρτί για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της
Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

Εξουσιοδοτεί την κα Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας για
την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα προκύψουν μετά την
διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό
2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ.
496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500,00) ευρώ.

------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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