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Πάτρα 11 Δεκεμβρίου 2017
Αρ.Πρωτ.:333927/4657
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
KOIN.:
της ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 2154/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.πρωτ: 333445/13455/29.11.2017 εισήγηση της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ .

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ.2154/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση

δαπάνης και διάθεσης πίστωσης α) μέχρι του ποσού των

40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για την άμεση
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και β)
μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
(κτίριο intracom β’) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» , για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος

[1]

ΑΔΑ: ΩΝ7Ξ7Λ6-Μ24

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 52/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
5η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.: οικ. 335933/4683/1.12.2017
νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Καρδάρα Ευσταθία–μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ-.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου,
υπάλληλος

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

((σύμφωνα

με

την

υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις
265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις

του

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αυγέρης Σάββας,
Γαβριηλίδης Κων/νος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2154/2017
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 32ο θέμα στην ημερησία διάταξη, με τίτλο:
«Έγκριση

δαπάνης και διάθεσης πίστωσης α) μέχρι του ποσού των

40.000,00 ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για την άμεση κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και β) μέχρι
του ποσού των 5.000,00

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια πετρελαίου

θέρμανσης για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας (κτίριο intracom β’) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ:.: 337852333445/13455/29.11.2017 εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α/14-4-2014) και ισχύει.
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.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)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. 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.
5. 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.
6. 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».
7. 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.
8. 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), «Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
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πιστώσεων του Προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο».
9. Την αριθμ. 34/12-3-2015 απόφαση του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση μεταβίβασης
αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή για την κατακύρωση του αποτελέσματος μετά από
διαδικασία προμήθειας υλικών και υπηρεσιών α) με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών, β) με πρόσκληση ενδιαφέροντος»
10. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
11. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
12. Την υπ΄αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη,
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
13. Την υπ’ αριθ. 127/31-10-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με
θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2017»
14. 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»
15. Την υπ’αριθμ. 1719/2016/29.12.2016 (ΑΔΑ ΑΕΙ97Λ6-ΚΦΤ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, μέχρι του
ποσού των 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Δ.Ε (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας σε καύσιμα κίνησης με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση της εκκινηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας
καυσίμων έτους 2017.
16. Την υπ΄αριθμ. 28970/1075/31.1.2017 (ΑΔΑ: ΩΧΚΛ76-ΦΩΠ) διακήρυξη της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια πετρελαιοειδών για το έτος 2017 για την κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και
των Νομικών Προσώπων Χωρικής Αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Α/Α
Συστήματος: 38381) προϋπολογισμού έως του ποσού 266.330,20€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
17. Την υπ’αριθμ. 101/2017/8.2.2017 (ΑΔΑ Ω66Ψ7Λ6-Σ4Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για
την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας σε καύσιμα κίνησης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση της
εκκινηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων έτους 2017.
18. Την υπ΄ αριθμ. 340/2017/7.4.2017 (ΑΔΑ 7ΖΨΙ7Λ6-ΓΛΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση πίστωσης, μέχρι του ποσού των 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την
άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας σε καύσιμα κίνησης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων έτους 2017.
19. Την υπ΄αριθμ.726/2017/13.6.2017 (ΑΔΑ Ω8ΛΦ7Λ6-ΛΞ7) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Νο 1 πρακτικού του 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 έδρας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και των Νομικών Προσώπων
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προϋπολογισμού έως του ποσού των
[4]
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266.330,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κήρυξη του διαγωνισμού άγονου και επανάληψη
του»
20. Την υπ΄άριθμ. 168623/6032/21-6-2017 (ΑΔΑ:Ω0ΡΩ7Λ6-4Γ3) Διακήρυξη Επαναληπτικού
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
έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και των Νομικών
Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προϋπολογισμού έως του
ποσού των 203.824,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών
την 27/07/2017.
21. Με την υπ΄ αριθμ. 1275/2017/30.8.2017 (ΑΔΑ 6Ψ1Λ7Λ6-Δ28) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης,
μέχρι του ποσού των 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την άμεση κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Δ.Ε (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας σε καύσιμα κίνησης με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
προμήθειας καυσίμων έτους 2017»
22. Την υπ’αριθμ. 1493/2017/29.9.17 (ΑΔΑ Ψ67Α7Λ6-ΒΓΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Νο 1 πρακτικού του Επαναληπτικού
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
έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και των Νομικών
Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προϋπολογισμού έως του
ποσού των 203.824,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, την κήρυξη του επαναληπτικού
διαγωνισμού άγονου και ολοκλήρωσή του με προσφυγή σε διαδικασία ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32
παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016»
23. Την υπ’αριθμ.2011/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης α) μέχρι του ποσού των 10.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια, από την εταιρεία «ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝ
Ι.Κ.Ε. » 10.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας,
της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Π.Ε. Αχαΐας (Πανεπιστημίου 254 κτήριο intracom)
β), μέχρι του ποσού των 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια, από την εταιρεία
«ΑΦΟΙ Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» 1.500 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης
Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Αιγίου
γ) μέχρι του ποσού των 1.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια, από την εταιρεία «ΔΙΟΝ. ΤΖΟΒΟΛΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.» 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Κέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης
Καλαβρύτων δ) μέχρι του ποσού των 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια, από
την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ» 1.500 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις
ανάγκες του Κέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης Κάτω Αχαΐας. Οι ανωτέρω προμήθειες θα γίνουν με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης και έρευνας αγοράς στην ευρύτερη
περιοχή της Π.Ε. Αχαΐας, συνολικού ποσού 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέχρι την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων έτους 2017»
24. Την υπ’αριθμ.122/2017 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και την παροχή σύμφωνης γνώμης, επί του
αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.2 περ.γ’
υποπερ.δδ του ν.4013/2011, όπως ισχύει , για την διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την
ανάθεση προμήθειας «πετρελαιοειδών», προϋπολογισθείσας δαπάνης 203.824,20 με ΦΠΑ , για τις
ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ΠΕ Αχαΐας και των νομικών προσώπων αυτής,
οικονομικού έτους 2017, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 πέρα του ν.4412/16 , λόγω
συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων.
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
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εμπόριο. Οι έμποροι πετρελαιοειδών αρνούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς καυσίμων και
λιπαντικών, επειδή οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της εφαρμογής κανόνων και διατάξεων του Δημοσίου
Λογιστικού, των διαδικασιών έγκρισης των προς προμήθεια ειδών και κυρίως των ελεγκτικών
μηχανισμών μέχρι την εκκαθάριση των δαπανών και τις 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.
Υπάρχει επιτακτική ανάγκη συνεχούς και καθημερινού ανεφοδιασμού σε καύσιμα του στόλου των
οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, αφ’ ενός για την απρόσκοπτη
κίνηση αυτών και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών , αφ’ ετέρου για την αντιμετώπιση άμεσων
αναγκών πολιτικής προστασίας με την κίνηση φορτηγών οχημάτων και ειδικών περιπτώσεων
μηχανημάτων διάνοιξης οδών, επούλωσης άμεσων ζημιών κ.λπ.
Λόγω της επερχόμενης χειμερινής περιόδου υπάρχει ανάγκη για την επιπλέον προμήθεια 5.000 lt
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο της INTRACOM.
Δεδομένου :
α) της χρονοβόρας και άκαρπης έως τώρα διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων
β) της επερχόμενης χειμερινής περιόδου και της ανάγκης εφοδιασμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας
με πετρέλαιο θέρμανσης και της ανάγκης εφοδιασμού του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων με
καύσιμα κίνησης
Παρακαλούμε για την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την:
1.«Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης α) μέχρι του ποσού των 40.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια καύσιμων κίνησης για την άμεση κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και β)
μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας (κτίριο intracom β’) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν της
υπ’αριθμ.122/2017 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την παροχή σύμφωνης γνώμης για την
διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την ανάθεση προμήθειας «πετρελαιοειδών» για
τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ΠΕ Αχαΐας και των νομικών προσώπων αυτής,
οικονομικού έτους 2017, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 πέρα του ν.4412/16 , λόγω
συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων .
Η απευθείας ανάθεση θα γίνει στους παρακάτω προμηθευτές που δραστηριοποιούνται σε
πόλεις χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας :
 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡ. ΥΙΟΙ Ο.Ε. στην Πάτρα
 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ Ε – ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. στην Πάτρα
 Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στον Πύργο
 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ο.Ε. στο Παναιτώλιο Αγρινίου
 ΣΤΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (για πετρέλαιο θέρμανσης-Πάτρα)
Το ποσό αφορά δαπάνη προμήθειας καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους.
2.Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους
οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων που θα προκύψουν 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
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ: 02.00.072.1511.01.1122 , 02.01.072.1511.01.1231 και
02.01.072.1512.01.1231
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 την υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 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).
 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017),
 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./233-2017).
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά
με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
 την υπ’αριθμ.πρωτ:: 333445/13455/29.11.2017 εισήγηση της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των
40.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια καύσιμων κίνησης για την άμεση κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και β) μέχρι
του ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας (κτίριο intracom, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν της
υπ’αριθμ.122/2017 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την παροχή σύμφωνης γνώμης για την διενέργεια
διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την ανάθεση προμήθειας «πετρελαιοειδών» για τις ανάγκες
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ΠΕ Αχαΐας και των νομικών προσώπων αυτής, οικονομικού
έτους 2017, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 πέρα του ν.4412/16 , λόγω συνδρομής των
προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων .
Η απευθείας ανάθεση θα γίνει στους παρακάτω προμηθευτές που δραστηριοποιούνται σε πόλεις
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας :
 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡ. ΥΙΟΙ Ο.Ε. στην Πάτρα
 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ Ε – ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. στην Πάτρα
 Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στον Πύργο
 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ο.Ε. στο Παναιτώλιο Αγρινίου
 ΣΤΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (για πετρέλαιο θέρμανσης-Πάτρα)
Το ποσό αφορά δαπάνη προμήθειας καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης μέχρι το τέλος
του τρέχοντος έτους.
2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειαρχες στους οποίους
έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που
θα προκύψουν 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.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ: 02.00.072.1511.01.1122 , 02.01.072.1511.01.1231 και
02.01.072.1512.01.1231.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου
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