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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 298/2017 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Η υπ’ αριθμ. οικ.197494/3604/17-7-2017 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ηλείας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 298/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας επιπλέον πετρελαιοειδών (πετρέλαιο
κίνησης-αμόλυβδη βενζίνη) για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων
και των μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στον
προμηθευτή με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση και μέχρι την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ανάδειξη αναδόχου
προμήθειας πετρελαιοειδών, για το έτος 2017, δαπάνης μέχρι του ποσού των
34.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας της
Επιτροπής
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Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 15/2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 3η Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 211145/759,28-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ.75830/993,20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος – Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας /Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος /Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό
μέλος
5. Αρβανιτάκης Ιωάννης - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
6. Μπούνιας Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
7. Μαυρόγιαννης Διονύσιος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
8. Υφαντής Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Κελεπούρης Ανδρέας,
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος και Λαλιώτης Παναγιώτης.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ηλείας και η κα Φελέκη Ελευθερία Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών της
Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
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Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα κλάδου ΔΕ Διοικητικών
– Γραμματεών με Βαθμό Α’, σύμφωνα με την απόφαση οικ. 295118/4488, 11-112016 του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 298/2017
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 29ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας προμήθειας επιπλέον πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης-αμόλυβδη
βενζίνη) για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και των μηχανημάτων
έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στον προμηθευτή με τον οποίο έχει
συναφθεί σύμβαση και μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που
βρίσκεται σε εξέλιξη για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας πετρελαιοειδών, για το
έτος 2017, δαπάνης μέχρι του ποσού των 34.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.».
Εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Γεωργιόπουλου Γεώργιου:
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 163 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» περί σύστασης και συγκρότησης Περιφερειών .
2. Την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
(ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.7 του ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016 σύμφωνα με το
οποίο το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για: «την κατάρτιση και
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και
τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών,
που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της
Περιφέρειας».
4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί
«κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
και παροχής οδηγιών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 118 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) σύμφωνα με τις
οποίες η «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ».
6. Την υπ. αριθμ. 157/19-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2017, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της
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Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.
της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους
πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και ενσωμάτωση των
πινάκων στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης
Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την
αριθμ. πρωτ. 5581/13-1-2017 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (7ΥΙΔΟΡ1Φ0ΨΧ).
7. Την αριθμ. 6302/60/09-01-2017 (ΦΕΚ 211/Β΄/30-01-2017) απόφαση
Περιφερειάρχη, «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. οικ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΕΚ 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.03.2017)
απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» .
9. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών
τους Κράτους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 247/Α΄/95).
10. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
107/Α/1997).
11. Την αρ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, όπου αναπροσαρμό-στηκε
το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
12. Το υπ΄αρ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο της 26ης Δ/νσης του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους που μας γνωρίζει ότι «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης
προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται
σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», άρα στην
παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον
προϋπολογισμό του έτους 2017.
13. Την αριθμ. 127/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ σχετικά με
την έγκριση του ετησίου προγράμματος προμηθειών της ΠΔΕ 2017.
14. Την αριθμ. 43/28-03-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ σχετικά
με την συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ.
15. Τον ορισμό Προέδρου Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με το ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-3-2017.
16. Την υπ’ αριθ.69923/876/14-3-2017 (Φ.Ε.Κ 1018/Β/24-3-2017) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε
περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας».
17. Την αριθμ. 489/11-01-2017 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ σχετικά με την έγκριση αναγκαιότητας
προμήθειας πετρελαιοειδών για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας με απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής
προσφορών, μέχρι του ποσού των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
18. Την υπ΄αρ. 64/01-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας η οποία εγκρίνει την προμήθεια σε καύσιμα κίνησης για την κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
19. Την αριθμ. 56536/1031/01-03-2017 Σύμβαση μεταξύ της ΠΕ Ηλείας και της
εταιρείας «TAXI OIL Ε.Π.Ε.».
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20. Την υπ. αριθ.73009/151/30-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας Ανοικτού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016
για την προμήθεια πετρελαιοειδών για το έτος 2017 για την κάλυψη των αναγκών των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της
Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισμού έως του ποσού των 134.826,65€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α».
21. Την υπ. αριθμ. 912/03-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
«Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των
ορίων (διεθνή) και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια
πετρελαιοειδών για το έτος 2017 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της
Π.Ε. Ηλείας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας,
προϋπολογισμού έως του ποσού των 134.826,65€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α»
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής και τη σύσταση των επιτροπών α. «Επιτροπή αποσφράγισης &
αξιολόγησης προσφορών και β. «Ενστάσεων και προσφυγών» της ανωτέρω
προμήθειας.
22. Τις με α/α 1769 αριθμ. πρωτ. 176033/6438/26-06-2017 (ΑΔΑ: Ω8ΥΟ7Λ6-ΒΣΝ) και
α/α 1770 αριθμ. πρωτ. 176031/6437/26-06-2017 (ΑΔΑ: 70387Λ6-ΣΦ1 αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης.
23. Την αριθμ. 184119/3348/13-07-2017 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των
ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια
πετρελαιοειδών για το έτος 2017 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της
Π.Ε. Ηλείας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας,
προϋπολογισμού έως του ποσού των 134.826,65€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α».
24. Την ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τα οχήματα και τα
μηχανήματα έργου της Π.Ε. Ηλείας.
Με την αριθμ. 489/11-01-2017 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής
& Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ εγκρίθηκε η αναγκαιότητα
προμήθειας πετρελαιοειδών για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας με απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής
προσφορών, μέχρι του ποσού των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Στη συνέχεια, με την υπ΄αρ. 64/01-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 17.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια σε καύσιμα
κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων
έτους 2017.
Βάσει της ανωτέρω απόφασης συνάφθηκε η αριθμ. 56536/1031/01-03-2017
Σύμβαση μεταξύ της ΠΕ Ηλείας και της εταιρείας «TAXI OIL Ε.Π.Ε.» για την προμήθεια
υγρών καυσίμων κίνησης έως του ποσού των 17.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Στη συνέχεια, με την αριθ.73009/151/30-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η αναγκαιότητα διενέργειας Ανοικτού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016
για την προμήθεια πετρελαιοειδών για το έτος 2017 για την κάλυψη των αναγκών των
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Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της
Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισμού έως του ποσού των 134.826,65€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
Κατόπιν, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 912/03-07-2017 απόφαση της ενέκρινε
τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων
(διεθνή) και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών
για το έτος 2017 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και των
Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισμού έως του
ποσού των 134.826,65€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και τη
σύσταση των επιτροπών α. «Επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών και
β. «Ενστάσεων και προσφυγών» της ανωτέρω προμήθειας.
Βάσει της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε η αριθμ. 184119/3348/13-07-2017
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών για το έτος 2017 για
την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και των Νομικών Προσώπων
χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισμού έως του ποσού των
134.826,65€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, η οποία αναρτήθηκε στη διαδικτυακή
πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 44074.
Σημειώνεται ότι, η παρατεταμένη οικονομική κρίση την οποία βιώνει η χώρα,
προκαλεί πλην των άλλων και δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες του δημόσιου τομέα από το ελεύθερο εμπόριο. Οι έμποροι πετρελαιοειδών
αρνούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς καυσίμων, επειδή οι δημόσιες
υπηρεσίες λόγω της εφαρμογής κανόνων και διατάξεων του Δημόσιου Λογισμικού,
των διαδικασιών έγκρισης των προς προμήθεια ειδών και κυρίως των ελεγκτικών
μηχανισμών μέχρι την εκκαθάριση των δαπανών και της έκδοσης ενταλμάτων
δυσχεραίνουν την έγκαιρη αποζημίωση των προμηθευτών με αποτέλεσμα η
συναλλαγή με το δημόσιο να θεωρείται ασύμφορη. Επίσης ανασταλτικούς
παράγοντες αποτελούν οι αυξομειώσεις στις τιμές, οι κρατήσεις που βαρύνουν τον
προμηθευτή, η ανασφάλεια από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά κτλ.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι οι διαγωνισμοί να καταλήγουν άγονοι παρά
την τήρηση όλων των κανόνων δημοσιότητας που προβλέπονται για τους διεθνείς
διαγωνισμούς.
Όμως μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας απαιτείται
λύση στο θέμα της άμεσης προμήθειας πετρελαιοειδών που είναι αναγκαία λόγω του
συνεχούς και καθημερινού ανεφοδιασμού σε καύσιμα του στόλου των οχημάτων και
μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για την απρόσκοπτη κίνηση αυτών
και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών και για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών
πολιτικής προστασίας με την κίνηση φορτηγών οχημάτων και ειδικών περιπτώσεων
μηχανημάτων διάνοιξης οδών, επούλωσης άμεσων ζημιών κ.λ.π,
Επειδή, το ποσό των 17.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που είχε εγκριθεί με
την αριθμ. 64/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ έχει εξαντληθεί και
επειδή οι διαγωνιστικές διαδικασίες του τρέχοντος διαγωνισμού άνω των ορίων που
έχει προκηρυχθεί με την αριθμ. 184119/3348/2017 Διακήρυξη είναι ιδιαίτερα
χρονοβόρες.
Κατόπιν των ανωτέρω
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. την έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης μέχρι του ποσού των 34.000,00 € πλέον ΦΠΑ
για την προμήθεια επιπλέον πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης-αμόλυβδη βενζίνη)
για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στον προμηθευτή με τον οποίο έχουμε συνάψει
σύμβαση και μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε
εξέλιξη για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας πετρελαιοειδών για το έτος 2017».
δεδομένου ότι :
Α. ότι κατά το έτος 2016 καμία διαγωνιστική διαδικασία δεν τελεσφόρησε, με
αποτέλεσμα και ο αρχικός αλλά και ο επαναληπτικός διαγωνισμός να αποβούν
άγονοι.
Β. Ότι υπάρχουν εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες σε πετρελαιοειδή για καθημερινό
εφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Γ. Ότι το ποσό των 17.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που είχε εγκριθεί
για την προμήθεια πετρελαιοειδών, με την αριθμ. 64/01-02-2017 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ, έχει εξαντληθεί.
Δ. Ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες του τρέχοντος διαγωνισμού άνω των ορίων που
έχει προκηρυχθεί με την αριθμ. 184119/3348/2017 Διακήρυξη θα είναι ιδιαίτερα
χρονοβόρες.
2. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας για την υπογραφή των
συμβάσεων που θα προκύψουν.
Οι δαπάνες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την αριθμ. 56536/1031/01-03-2017
Σύμβαση μεταξύ της ΠΕ Ηλείας και της εταιρείας «TAXI OIL Ε.Π.Ε.» και θα βαρύνουν
τον προϋπολογισμό του έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε. 02.03.072.1511.01.0001 και 02.03.310.1511.01.0001 της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα προμήθειας επιπλέον πετρελαιοειδών (πετρέλαιο
κίνησης-αμόλυβδη βενζίνη) για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των
οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας,
στον προμηθευτή με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση και μέχρι την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την
ανάδειξη αναδόχου προμήθειας πετρελαιοειδών, για το έτος 2017, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 34.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., δεδομένου ότι :
Α. ότι κατά το έτος 2016 καμία διαγωνιστική διαδικασία δεν τελεσφόρησε, με
αποτέλεσμα και ο αρχικός αλλά και ο επαναληπτικός διαγωνισμός να αποβούν
άγονοι.
Β. Ότι υπάρχουν εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες σε πετρελαιοειδή για
καθημερινό εφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας.
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Γ. Ότι το ποσό των 17.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που είχε
εγκριθεί για την προμήθεια πετρελαιοειδών, με την υπ’ αριθμ. 64/01-02-2017
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έχει εξαντληθεί.
Δ. Ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες του τρέχοντος διαγωνισμού άνω των
ορίων που έχει προκηρυχθεί με την υπ’ αριθμ. 184119/3348/2017 Διακήρυξη
θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.
Οι δαπάνες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την αριθμ. 56536/1031/0103-2017 Σύμβαση μεταξύ της ΠΕ Ηλείας και της εταιρείας «TAXI OIL Ε.Π.Ε.»
και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε. 02.03.072.1511.01.0001 και
02.03.310.1511.01.0001 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για την υπογραφή των
συμβάσεων που θα προκύψουν.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 298/2017.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΑΡΠΕΤΑΣ
2. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
6. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας της
Επιτροπής
Δήμητρα Θεοδωροπούλου
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