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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 192/10-04-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας»
Σχετ.:
Την υπ’ αριθμ. οικ. 101978/11218/04-04-2019 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Aιτωλοακαρνανίας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 192/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
αναγκαιότητας προμήθειας 42 μελανοταινιών για εκτυπωτή SP40PLUS που συνδέεται με
το on line σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 20 μελανοταινιών για
εκτυπωτή MDP 30 στους οποίους τυπώνονται άδειες κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης
του Τμήματος Μεταφορών και Επ/νιών Αγρινίου της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας για το έτος 2019, με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης στη εταιρεία Netbull LTD, η οποία είναι αποκλειστική
αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας BULL
Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ που παρέχει τόσο τον εξοπλισμό όσο και το
πρόγραμμα του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης
όλων των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, συνολικής αξίας μέχρι του ποσού
των 1.780,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 8/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 10η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:30 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. 105753/467/05-04-2019 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 / Τακτικό μέλος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Λαλιώτης Παναγιώτης Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. 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 (δικαιολογημένα απών), Αρβανιτάκης Ιωάννης
(δικαιολογημένα απών), Μπούνιας Χρήστος (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης
Διονύσιος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών),
Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος
(δικαιολογημένα απών).
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Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού με
βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018 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 192/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 2 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας προμήθειας 42 μελανοταινιών για εκτυπωτή SP40PLUS που
συνδέεται με το on line σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 20
μελανοταινιών για εκτυπωτή MDP 30 στους οποίους τυπώνονται άδειες
κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης του Τμήματος Μεταφορών και Επ/νιών Αγρινίου
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας
για το έτος 2019, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την εταιρεία
Netbull LTD, η οποία συγκεκριμένη εταιρεία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος στην
Ελλάδα των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας BULL Ολοκληρωμένες
Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ η οποία παρέχει τόσο τον εξοπλισμό όσο και το πρόγραμμα
του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης όλων
των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών , συνολικής αξίας μέχρι του ποσού
των 1.780,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
o

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. ο ι κ . 1 0 1 9 7 8 / 1 1 2 1 8 / 0 4 - 0 4 2 0 1 9 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ. Χριστίνας
Σταρακά, που αναφέρει επί λέξει:
Έχοντας υπ΄όψη:
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 Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ ΟΤΑ Β’.
2. Την υπ’ αριθμ.248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β/30.12.2016) απόφαση Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα
«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.7 του ΦΕΚ 4309 Β’/30-12-2016 σύμφωνα με το
οποίο το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Αιτωλ/νίας
είναι αρμόδιο ιδίως για :<<την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του
προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και την διενέργεια διαγωνισμών και
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αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν την Περιφερειακή
Ενότητα στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας>>.
4. 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.
5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμ. 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».
6. 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».
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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) και σύμφωνα με τις οποίες η
<< Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση η κατώτερη από το ποσό των είκοσι
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χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ>>.
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. Την 35130/739/11-8-2010 (ΦΕΚ 1290/11-8-2010) ΑΠΌΦΑΣΗ Υπουργού
Οικονομικών <<Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95
για την σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προιόντων, παροχή
υπηρεσιών η εκτέλεση έργων>>.
13. 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 οποιοδήποτε δαπάνης και διενεργείται
σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής>>.
14. 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.
15. Την υπ. αριθμ. 228/15-11-2018 (ΑΔΑ:6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα<<Έγκριση του προυπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2019>>. Η ανωτέρω απόφαση
βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 265933/28-12-2018 απόφαση του ασκούντα
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
16. Την αριθμ.6302/60/09-01-2017 (ΦΕΚ 211 τ./Β’/30-01-2017)απόφαση
Περιφερειάρχη <<περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας>>.
17. Την υπ’αρ.οικ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΕΚ111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9-03-2017) απόφαση
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας <<Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας>>..
18. Την υπ’ αριθμ. 226/15-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο
πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019
19. Την αριθμ.43/28-03-2017Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ σχετικά
με την συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο <<Επιτροπή Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ>>.
20. Τον ορισμό Προέδρου Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με το ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-3-2017.
21. Την υπ’αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από
τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017).
22. Την υπ αριθμ.71911/5344/15-03-2019 <<Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του
Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
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Ελέγχου για το έτος 2019 που αφορά την κάλυψη του κόστους λοιπών προμήθειας
υλικών (τρέχοντος) έτους
που αφορά την αγορά 42 μελανοταινιών για εκτυπωτή SP40PLUS που συνδέεται με
το on line σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 20 μελανοταινιών
για εκτυπωτή MDP 30 στους οποίους τυπώνονται άδειες κυκλοφορίας και άδειες
οδήγησης του Τμήματος Μετ/ρών και Επ/νιών Αγρινίουτης Δ/νσης Μετ/ρών &
Επ/νιιών Αιτωλ/νίας συνολικού ποσού 1.780,64 ευρώ>>.
Ζητείται, για την απρόσκοπτη λειτουργία της ανωτέρω Υπηρεσίας, να υλοποιηθούν
τα εξής:
Υπάρχει ανάγκη προμήθειας, για το έτος 2019, του Τμήματος Μετ/ρών & νΕπ/νιών
Αγρινίου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Αιτωλ/νίας. που αφορά
την αγορά 42 μελανοταινιών για εκτυπωτή SP40PLUS που συνδέεται με το on line
σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 20 μελανοταινιών για
εκτυπωτή MDP 30 στους οποίους τυπώνονται άδειες κυκλοφορίας και άδειες
οδήγησης οδήγησης από την εταιρεία netbull LTD. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι
αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων και των υπηρεσιών της
εταιρείας BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ η οποία παρέχει τόσο τον
εξοπλισμό όσο και το πρόγραμμα του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης αδειών
κυκλοφορίας και οδήγησης όλων των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η
συγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.436,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στο
ποσό των 1.780,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), θα επιβαρύνει το
οικονομικό έτος 2018 και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
ΚΑΕ:02.02.390.1699.01.1231 και ΕΦ: 390. Αναλυτικά οι ανωτέρω δαπάνες
περιγράφονται ως εξής: 42 μελανοταινίες για compuprint SP40plus (κωδ. PR6287) με
τιμή μονάδας 25,00 ευρώ συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ 1.050,00 ευρώ και τιμή με ΦΠΑ
1.302,00 ευρώ και 20 μελανοταινίες για εκτυπωτή MDP30 (κωδ. PRK4287) με τιμή
μονάδας 19,30 ευρώ συνολική τιμή 386,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ 478,64
ευρώ.
Σημειωτέον, ότι η προαναφερόμενη προμήθεια υλικών είναι απολύτως απαραίτητη
για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας του Τμήματος Μετ/ρών &
Επ/νιών Αγρινίου της Δ/νσης Μετ/ρών και Επ/νιών ΠΕ Αιτωλ/νίας.
Στα πλαίσια όλων των παραπάνω και προκειμένου να υλοποιηθεί η
προαναφερόμενη προμήθεια υλικών του Τμήματος Μετ/ρών & Επ/νιών Αγρινίου
της Δ/νσης Μετ/ρών & Επ/νιών ΠΕ Αιτωλ/νίας από την εταιρία netbull LTD που
κρίνεται απαραίτητη και είναι υποχρεωτική για λόγους απρόσκοπτης και καλής
λειτουργίας καθώς και εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας , η Δ/νση
Μετ/ρών & Επ/νιών ΠΕ Αιτωλ/νίας προτίθεται να κινήσει τις διαδικασίες, ώστε να
υλοποιηθεί η προαναφερόμενη προμήθεια υλικών(μελανοταινιών) στο Τμήμα
Μετ/ρών & Επ/νιών Αγρινίου της Δ/νσης Μετ/ρών & Επ/νιών ΠΕ Αιτωλ/νίας με την
διαδικασία ως ακολούθως
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφοράς, στην
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εταιρία netbull LTD για τους λόγους που προαναφέρθηκαν προηγουμένως. :

Κατόπιν των ανωτέρω παραθέτουμε κατωτέρω :
Την εισήγηση μας στην Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και:
Εισηγούμαστε
Α)Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης, και διάθεσης πίστωσης
συνολικού ποσού μέχρι 1.780,64 ευρώ για την προμήθεια (μελανοταινιών) για
εκτυπωτές από την εταιρία netbull LTD με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
κατόπιν συλλογής προσφοράς, στην εταιρία netbull LTD
σύμφωνα με το υπ’αρ. 71911/5344/15-03-2019 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης Π.Δ.Ε. με θέμα <<Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος
Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου για
το έτος 2019 που αφορά την κάλυψη του κόστους λοιπών προμήθειας υλικών
(τρέχοντος) έτους
που αφορά την αγορά 42 μελανοταινιών για εκτυπωτή SP40PLUS που συνδέεται με
το on line σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 20 μελανοταινιών
για εκτυπωτή MDP 30 στους οποίους τυπώνονται άδειες κυκλοφορίας και άδειες
οδήγησης του Τμήματος Μετ/ρών & Επ/νιών Αγρινίουτης Δ/νσης Μετ/ρών &
Επ/νιών Π.Ε.Αιτωλ/νίας συνολικού ποσού 1.780,64 ευρώ>>.
προκειμένου για το χρονικό διάστημα του έτους 2019 , να υπάρχει συνεχής και
αδιάλειπτη επάρκεια των απαραίτητων υλικών(μελανοταινίες) των αντίστοιχων
συσκευών(εκτυπωτών),για λόγους απρόσκοπτης και καλής λειτουργίας καθώς και
για λόγους εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας, του Τμήματος
Μεταφορών και Επ/νιών Αγρινίου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας.
Β) Η δαπάνη θα βαρύνει τον προυπολογισμό του έτους 2019 της Π.Δ.Ε.Περιφερειακής
Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας
και
συγκεκριμένα
Κ.Α.Ε.
02.02.390.1699.01.1231
Συγκεκριμένα συνολικό ποσό 1.780,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα προμήθειας 42 μελανοταινιών για εκτυπωτή SP40PLUS
που συνδέεται με το on line σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και
20 μελανοταινιών για εκτυπωτή MDP 30 στους οποίους τυπώνονται άδειες
κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης του Τμήματος Μεταφορών και Επ/νιών Αγρινίου
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας
για το έτος 2019, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία Netbull
LTD, η οποία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων και των
υπηρεσιών της εταιρείας BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ, που
παρέχει τόσο τον εξοπλισμό όσο και το πρόγραμμα του μηχανογραφικού
συστήματος έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης όλων των υπηρεσιών
Μεταφορών και Επικοινωνιών, συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των 1.780,64 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προυπολογισμό του έτους 2019 της Π.Δ.Ε.-Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 02.02.390.1699.01.1231
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 192/2019.
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:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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