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ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
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Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 363/28-8-2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Την υπ’ αριθμ. 257154/3201/23-8-2018 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 363/28-8-2018 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού
των 18.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του
κόστους από την τροποποίηση σύμβασης που έχει συνάψει η Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας με την ανάδοχο εταιρεία επισκευής και συντήρησης
εκτυπωτικών μηχανημάτων Αρβανιτόπουλος Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε., και αφορά την
επέκταση του αντικειμένου της σύμβασης με την ανάθεση επισκευής και
συντήρησης τριάντα ενός (31) επιπλέον εκτυπωτικών μηχανημάτων» και
παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Αναπλ.Γραμματέας της
Επιτροπής
Δ. Θεοδωροπούλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 24/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 28η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:30 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. 258506/888/24-8-2018 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. Αρβανιτάκης Ιωάννης- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
5. Μαυρόγιαννης Διονύσιος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
8. Eυθυμίου Απόστολος – 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 (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Μπούνιας Χρήστος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης
Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) και
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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Ήταν παρών και συμμετείχε στη συνεδρίαση ο κ. Δεληγιάννης Παναγιώτης,
Προϊστάμενος
της
Διεύθυνσης
ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού
της
ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας.
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δήμητρα Θεοδωροπούλου ΔΕ ΔιοικητικώνΓραμματέων 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 363/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 6 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS και
προσωπικών τηλεφωνικών επικοινωνιών στους ωφελούμενους, για την παραλαβή
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής από τους Εταίρους της Κοινωνικής
Σύμπραξης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 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 κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
χαμηλότερης-οικονομικότερης, ύστερα από δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε.
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος».
ο

Λαμβάνοντας
υπόψη την υπ’ αριθμ. 257154/3201/23-8-2018 εισήγηση της
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, κ. Σταρακά Χριστίνας, που αναφέρει επί
λέξει:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 & 163 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ-ΟΤΑ
Β΄.
2. Η
αριθμ. 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/τ.Β/30-12-2016).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/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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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. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α΄/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
7. Την αριθμ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί
επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης
Μαΐου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής
αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/Α΄) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 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 (ΕΕ 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.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
10. Την αριθμ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τη
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
11. Την 35130/739/11-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) Απόφαση Υπουργού
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95
για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
12. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των
Δαπανών τους Κράτους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 247/Α΄/95).
13. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 107/Α/1997).
14. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 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 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
4.
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15. Την υπ’ αριθμ. 173/2017 (19 Συνεδρίαση 09-11-2017) (ΑΔΑ:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ)

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε
το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018
16. Την αριθμ. 184/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ με θέμα
«Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018
17. Το άρθρο 48 του Ν.4111/13 που κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου που αναφέρεται στις «Ρυθμίσεις ζητημάτων κατεπείγοντος
χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών – Προμήθειες Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού
σύμφωνα με το άρθρο 4.
18. 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».
19. 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».
20. Την Αρίθμ. 43/28-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδος αναφορικά με Συγκρότηση Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»
21. Την αρίθμ. 75830/993/20-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, (Φ.Ε.Κ. τ.147/Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017), «Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδος».
22. Την αρίθμ. 69923/876/14-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, (Φ.Ε.Κ. τ.Β’/1018/24-3-2017), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος και σε
περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδος».
23. Την
διακηρυξη
συνοπτικου
διαγωνισμου
με
αρ.
πρωτ.:
237020/3019/31/08/2017 για την «αναδειξη αναδοχου για:«επισκευη και
συντηρηση ολων των εκτυπωτικων μηχανηματων (εκτυπωτές, φωτοτυπικά,
πολυμηχανήματα, φαξ κ.λ.π.) ολων των υπηρεσιων τησ π.ε. αιτωλοακαρνανιασ και
των υπηρεσιων χωρικησ αρμοδιοτητασ τησ π.ε. αιτωλοακαρνανιασ ( α/θμια
εκπαιδευση, β/θμια εκπαιδευση και κεδδυ), καθως και τοποθετησης των
απαραιτητων αναλωσιμων που ειναι απαραιτητα για την ευρυθμη λειτουργια τους,
(τόνερ ή μελaνιών και τυμπανων (drum) κ.λ.π., , για χρονικο διαστημα ενος (1) έτους
προϋπολογισμου μεχρι του ποσου των 74.400,00 ευρω συμπεριλαμβανομενου
φ.π.α. με κριτηριο κατακυρωσης τη συνολικα χαμηλοτερη προσφερομενη τιμή».
24. Το γεγονός ότι βάσει εγγράφου που μας διαβίβασε το Τμήμα Πληροφορικής της
Π.Ε ΑΙτωλ/νιας υπάρχουν 31 εκτυπωτικά μηχανήματα τα οποία έχουν εξαιρεθεί από
την σύμβαση που περιλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση αυτών είτε λόγω
ελλιπούς καταγραφής από τις Υπηρεσίες της Π.Ε Αιτωλ/νιας, είτε λόγω προμήθειας
νέων εκτυπωτικών μεγάλων δυνατοτήτων (2 εκτυπωτές) είτε λόγω της προμήθειας
20 νέων εκτυπωτών που προέκυψαν από διεθνή διαγωνισμό.
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25. Το γεγονός ότι η υπάρχουσα σύμβαση διαρκεί έως την 09-01-2019 και θα

πρέπει έως τότε τα επιπλέον εκτυπωτικά μηχανήματα να συντηρούνται και με την
νέα διακήρυξη για συντήρηση εκτυπωτικών μηχανημάτων θα ενταχθούν αυτά σε
ενιαία λίστα.
26. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4416/2016 , όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 με τις οποίες το
πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 αντικαθίσταται
ως εξής: «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη
τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν
από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική
φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της
αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο».
27. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας προτίθεται να εισηγηθεί στο αρμόδιο όργανο, εν
προκειμένου την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε., την τροποποίηση των όρων
εκτέλεσης της σύμβασης που έχει συνάψει η Π.Ε. Αιτωλ/νίας με την ανάδοχο
εταιρεία επισκευής και συντήρησης εκτυπωτικών μηχανημάτων ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε., κατά το μέρος που αφορά την επέκταση του αντικειμένου της
σύμβασης με την ανάθεση επισκευής και συντήρησης επιπλέον εκτυπωτικών
μηχανημάτων καθώς και την αύξηση του συμβατικού τιμήματος, μικρότερου του
50% της καθαρής αξίας της αρχικής σύμβασης, ήτοι κατά 15.000,00 ευρώ, χωρίς
Φ.Π.Α. (18.600,00 ευρώ με Φ.ΠΑ.).
28. Το γεγονός ότι υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 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.:0869.01.1231, βάσει της αρ.:233068/10676/30-7-2018 βεβαίωσης ύπαρξης
πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, του Τμήματος
Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε..
Κατόπιν των ανωτέρω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
 Την Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
18.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του
κόστους από την τροποποίηση σύμβασης που έχει συνάψει η Π.Ε. Αιτωλ/νιας με
την ανάδοχο εταιρεία επισκευής και συντήρησης εκτυπωτικών μηχανημάτων
Αρβανιτόπουλος Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε., και αφορά την επέκταση του αντικειμένου της
σύμβασης με την ανάθεση επισκευής και συντήρησης τριάντα ενός (31) επιπλέον
εκτυπωτικών μηχανημάτων
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018 της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Αιτωλ/νίας
και συγκεκριμένα Ε.Φ.:073 &
Κ.Α.Ε.:0869.01.1231, βάσει της αρ.:233068/10676/30-7-2018 βεβαίωσης ύπαρξης
πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, του Τμήματος
Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε. »
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Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δεν εγκρίνει την αναγκαιότητα κάλυψης του κόστους από την τροποποίηση
σύμβασης που αφορά την επέκταση του αντικειμένου της σύμβασης με την ανάθεση
επισκευής και συντήρησης τριάντα ενός (31) επιπλέον εκτυπωτικών μηχανημάτων,
την οποία έχει συνάψει η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με την ανάδοχο εταιρεία
επισκευής και συντήρησης εκτυπωτικών μηχανημάτων «Αρβανιτόπουλος Ν. & ΣΙΑ
Ο.Ε.», δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 363/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
2.
3.
4.
5.
6.

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Αναπλ.Γραμματέας της Επιτροπής
Δ. Θεοδωροπούλου
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