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Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
της ΠΔΕ
Διοικητήριο, 27131,Πύργος.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθµ. 212/2018 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ. η υπ’αρ. 28924/262/2-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουµε την υπ΄ αριθµ. 212/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας µε θέµα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης
συνολικού ποσού 202,02 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης των τελών χρήσης έτους 2018 του
µηχανήµατος έργου µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 128647 ΙΧ είδους ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ.»., για
δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

212/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αµερικής), σήµερα την
12η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 42526/533/8-2-2018 νόµιµη πρόσκληση
του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής. Στην
συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η (α) αναπληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Αρτεµισία Κολοκύθα υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 µε την τροποποιητική αυτής 224540/3552/258-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης η κα Μητρογιάννη Γεωργία , υπεύθυνη Τµήµατος Φυσικής
Αγωγής και ο κ. Γιαννακούλιας Γρηγόριος , ιδιώτης µεταφορέας , για το 65ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
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Αρ. Απόφασης 212/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , µε τίτλο:
«Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 202,02 € για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης των τελών χρήσης έτους 2018 του μηχανήματος έργου με
αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 128647 ΙΧ είδους ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ.».

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 28924/262/2-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηλείας της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Λαμβάνοντας 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» 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 7 του ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016 σύμφωνα με το οποίο

στο Τμήμα

Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την
εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων, καθώς και στη διαχείριση και συντήρηση
οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται
σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητα».
4.

Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.Β.1 του ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016 σύμφωνα με το οποίο το Τμήμα
Συγκοινωνιακών έργων

είναι αρμόδιο ιδίως για τη: «διαχείριση και συντήρηση οχημάτων και

μηχανημάτων έργων, που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας».
5.

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».

6.

Τις διατάξεις του άρθρου 117 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 του συνοπτικού
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διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ».
7.

Την υπ. αριθμ. 157/19-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Π.Δ.Ε / Π.Ε Ηλείας οικονομικού έτους 2017.

8.

Τις διατάξεις του άρθρου 65 «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 τις οποίες « ο Διατάκτης είναι ο Υπουργός ή το προβλεπόμενο από την
κείμενη νομοθεσία ή τις οργανικές διατάξεις όργανο κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή
οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του
προϋπολογισμού του φορέα του, αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού αυτού και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του. Κύριος διατάκτης είναι ο
διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή
του απευθείας από τον προϋπολογισμό του φορέα του, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 66,
67 και 79. Δευτερεύων διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος
πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του κατ’ εντολή του κύριου διατάκτη».

9.

Την υπ΄αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη «Εξουσιοδότηση υπογραφή με εντολή
Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε» (ΦΕΚ 281/τ.Β΄/7-2-2017 Α.Δ.Α: 75Π77Λ6-ΞΚΠ)

10. Τις διατάξεις του άρθρου 100-103 του Ν.4270/2017 «Διαδικασία έκδοσης Χ.Ε Προπληρωμής»
9.

Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.Δ. 496/74 άρθρο 17,18, «περί λογιστικού ΝΠΔΔ»

10. Το γεγονός ότι προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες θα πρέπει να αρθεί η κατάσταση
ακινησίας του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 128647 ΙΧ είδους ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ
11. Το γεγονός ότι για να τεθεί σε κατάσταση κυκλοφορίας το ανωτέρω μηχάνημα έργου θα πρέπει να
εξοφληθούν τα τέλη χρήσης του που για το οικονομικό έτος 2018 ανέρχονται στο ποσό των 202,02 €

12. Την υπ΄ αριθ. 24185/1614/25-1-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την δχετική δαπάνη ποσού 202,02
€
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 202,02 € για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης των τελών χρήσης έτους 2018 του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 128647
ΙΧ είδους ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων «03.310 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΧΩ-ΔΕ – 1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ» Κ.Α.Ε 0899.01.0006 του οικονομικού έτους 2018..».
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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./23-32017).
 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.
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 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: οικ. 28924/262/2-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

ΠΕ

Ηλείας της ΠΔΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 202,02 €, για την πληρωµή ισόποσης
δαπάνης των τελών χρήσης έτους 2018, του µηχανήµατος έργου µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ
128647 ΙΧ είδους ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ και συγκεκριµένα
τον Κ.Α.Ε 0899.01.0006

«03.310 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕ-ΧΩ-ΔΕ – 1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 2.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ» και έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό η υπ’ άριθµ. 24185/1614/25-1-2018 σχετική
βεβαίωση Ύπαρξης πίστωσης , της Δ/νσης Οικονοµικού – Δηµ/κού Ελέγχου της ΠΔΕ.

Κατά , ψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος και µέλος της επιτροπής κ. Σύρµος Γεώργιος.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραµµατέας
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