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ΘΕΜΑ:

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.:
Η υπ’ αριθμ. 322454/2951,20-11-2017 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αχαϊας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 484/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης από την Π.Δ.Ε για τον ΚΟΔΗΠ(Κοινωνικό
Οργανισμό Δήμου Πατρέων), περονοφόρου μηχανήματος για τη μεταφορά των
προϊόντων μακράς διαρκείας και βασικής υλικής συνδρομής καθώς και νωπών
προϊόντων, από τα μεταφορικά μέσα των προμηθευτών στους αποθηκευτικούς
χώρους του Δήμου, που θα δοθούν μέσω του εν λόγω Εταίρο της Κοινωνικής
Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας, στους ωφελούμενους του Προγράμματος, στα πλαίσια
της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους
(TEBA/FEAD), με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, κατόπιν συλλογής προσφορών, ύστερα από δημοσίευση στον ιστότοπο της
Π.Δ.Ε. σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λόγω του κατεπείγοντος,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» και
παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
Σωτηρία – Δέσποινα Κολόμβα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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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. 25/2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 21η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2 ος 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. 354717/1202 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. Παπαναγιώτου–Μαρτζάκλη Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό
μέλος
4. Μαυρόγιαννης Διονύσιος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Υφαντής Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
6. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος – Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
8. Καπράλος Σπυρίδων – Περιφερειακός Σύμβουλος/Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος, Κωνσταντοπούλου Αναστασία, Αρβανιτάκης Ιωάννης,
Μπούνιας Χρήστος, Κατσακούλης Ευάγγελος και Κελεπούρης Ανδρέας.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν οι κ.κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ηλείας, Τέγας Ιωάννης, Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Δεληγιάννης
Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Παπαχαραλάμπους Δημήτριος, Προϊστάμενος ΚΤΕΟ
Μεσολογγίου.
25η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 484/2017
Σελίδα 2

ΑΔΑ: 651Ω7Λ6-ΜΔΩ
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Κολόμβα Σωτηρία – Δέσποινα κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με Βαθμό Α’, σύμφωνα με την απόφαση 295118/4488 /
11-11-2016 Απόφαση 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 484/2017
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 24ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης από την Π.Δ.Ε για τον ΚΟΔΗΠ(Κοινωνικό
Οργανισμό Δήμου Πατρέων), περονοφόρου μηχανήματος για τη μεταφορά των
προϊόντων μακράς διαρκείας και βασικής υλικής συνδρομής καθώς και νωπών
προϊόντων, από τα μεταφορικά μέσα των προμηθευτών στους αποθηκευτικούς
χώρους του Δήμου, που θα δοθούν μέσω του εν λόγω Εταίρο της Κοινωνικής
Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας, στους ωφελούμενους του Προγράμματος, στα πλαίσια
της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους
(TEBA/FEAD), δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.».
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 322454/2951,20-11-2017 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαϊας κ. Αλεξόπουλου Γρηγόρη , που αναφέρει επί λέξει:
Με το υπ΄αριθμ. 321144/12803/20-11-2017 έγγραφό της η Γεν. Δ/νση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ, μας ενημέρωσε για τα κατωτέρω,
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 υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης
του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». και την υπ’ αρ. 165633/88-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με
την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
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.
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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. 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».
6. 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.
7. 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.
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 ΙV (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.
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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/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
13. 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 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».
14. Την υπ’ αριθμ. 127/31-10-2016 (ΑΔΑ:73ΠΒ7Λ6-ΓΗΑ) απόφαση του
Περιφερειακού με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017.
15. Το από 06-11-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)του
ΚΟΔΗΠ(Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων), με το οποίο ζητείται η
μίσθωση
περονοφόρου μηχανήματος (CLARK) για τη μεταφορά των
προϊόντων μακράς διαρκείας και βασικής υλικής συνδρομής καθώς και νωπών
προϊόντων που θα δοθούν στους ωφελούμενους της, από τα μεταφορικά μέσα
των προμηθευτών στους αποθηκευτικούς χώρους του ΚΟΔΗΠ.
16 . Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ 2α του Π.Δ.242/1996 «Καθορισμός
προϋποθέσεων τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση ,δωρεάν την
παραχώρηση της χρήσης την εκμίσθωση ,τη μίσθωση και αγορά ακινήτων και
κινητών πραγμάτων των Ν.Α. ».
17.Την υπ αριθ.317761/744 /16-11-2017. Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από τη
Δ/νση. Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαι
Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης, μέχρι του ποσού των 4.000 ευρώ
(με ΦΠΑ), για την μίσθωση από την Π.Δ.Ε, για τον ΚΟΔΗΠ, περονοφόρου
μηχανήματος (CLARK) για τη μεταφορά των προϊόντων μακράς διαρκείας και βασικής
υλικής συνδρομής καθώς και νωπών προϊόντων, από τα μεταφορικά μέσα των
προμηθευτών στους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου, που θα δοθούν μέσω του
εν λόγω Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας, στους ωφελούμενους
του Προγράμματος, στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας
για τους Απόρους (TEBA/FEAD)», σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 321144/12803/20-112017 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί, λόγω του κατεπείγοντος, με απευθείας ανάθεση
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν συλλογής προσφορών,
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ύστερα από δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
Η μίσθωση του ανυψωτικού μηχανήματος (CLARK) αφορά χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών με μονομερές δικαίωμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να παρατείνει την
μίσθωση για το ίδιο χρονικό διάστημα (ανάλογα και με την εξέλιξη τους τρέχοντος
αριθ. 255430/9823/19-09-2017 Επαναληπτικού Διαγωνισμού), με το ίδιο μίσθωμα.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους»
που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2017 και συγκεκριμένα
στον Κ.Α.Ε. 01.071.9919.1281. "Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής»(ΤΕΒΑ/FEAD).
Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα μίσθωσης από την Π.Δ.Ε, για τον ΚΟΔΗΠ, περονοφόρου
μηχανήματος (CLARK) για τη μεταφορά των προϊόντων μακράς διαρκείας και
βασικής υλικής συνδρομής καθώς και νωπών προϊόντων, από τα μεταφορικά μέσα
των προμηθευτών στους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου, που θα δοθούν μέσω
του εν λόγω Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας, στους
ωφελούμενους του Προγράμματος, στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)», δαπάνης, μέχρι του ποσού
των 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί, λόγω του κατεπείγοντος, με απευθείας ανάθεση
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν συλλογής προσφορών,
ύστερα από δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Η μίσθωση του ανυψωτικού μηχανήματος (CLARK) αφορά χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών με μονομερές δικαίωμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να παρατείνει την
μίσθωση για το ίδιο χρονικό διάστημα (ανάλογα και με την εξέλιξη τους τρέχοντος
αριθ. 255430/9823/19-09-2017 Επαναληπτικού Διαγωνισμού), με το ίδιο μίσθωμα.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους»
που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2017 και συγκεκριμένα
στον Κ.Α.Ε. 01.071.9919.1281. "Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής»(ΤΕΒΑ/FEAD).
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 484/2017.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία – Δέσποινα Κολόμβα
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