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ΠΡΟΣ:

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
Διοικητήριο, 30200,Μεσολόγγι ..

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 224/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.:1) η υπ’αρ. 34916/394/1-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας
ΠΔΕ

της

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 224/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης
συνολικού ποσού 40.075,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των αποφάσεων Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του οικονομικού έτους 2017, που αφορούν προμήθειες
υπηρεσίες - επισκευές – συντήρηση της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, λόγω μη ολοκλήρωσης των
διαδικασιών του οικονομικού έτους 2017.»., 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

224/2018
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 224/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , με τίτλο:
«Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 40.075,95 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας του οικονομικού έτους 2017, που αφορούν προμήθειες υπηρεσίες επισκευές – συντήρηση της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, λόγω μη ολοκλήρωσης των
διαδικασιών του οικονομικού έτους 2017..».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 34916/394/1-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες
ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.

2.

Το αριθμ. ΦΕΚ 4309/τΒ΄/30.12.2016) με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας.

3.

Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 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.

4.
5.

Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί

προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.

6.

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.

7.

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.

8.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»..

9.

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.

10. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
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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 καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους
υπαλλήλους».

11. 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.

12. 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.

13. Την αριθ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/τ.ΥΟΔΔ/23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

14. Την αρίθμ. 70536/1192/15-3-2017 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, (Φ.Ε.Κ.
τ.Β΄1033/27-3-2017) με θέμα: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ».

15. Την απόφαση 124608/1625/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, (Φ.Ε.Κ. 1864 τ.Β’/26-052017), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ΄αριθ.:6302/60/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,
(ΦΕΚ 211/Β΄/2017),

περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες, στο

στοιχείο 4

16. Την υπ’ αριθμ. 127/31-10-2016 (ΑΔΑ:73ΠΒ7Λ6-ΓΗΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2017.

17. Την υπ’ αριθμ. 173/09-11-2017 (ΑΔΑ: 69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2018».

18. Την υπ. αριθμ. 184/14-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη
με την αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ).

19. Το γεγονός ότι λόγω της λήξης του έτους 2017 και της έγκρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού
έτους 2018 πρέπει να επαναεγκριθεί η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, των αποφάσεων Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του οικονομικού έτους 2017, που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες επισκευές – συντήρηση, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών του οικονομικού
έτους 2017.
Δια ταύτα:
Εισηγούμαστε
 Τη διάθεση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας του οικονομικού έτους 2017, συνολικού ποσού 40.075,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
σε βάρος του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018, που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες - επισκευές –
συντήρηση, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών του οικονομικού έτους 2017,
όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2018.
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Α/Α

ΑΡ. ΑΠΟΦ.
ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΠΙΤΡΟΠ.

ΠΟΣΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

1.

2365/2017

950,00

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.

2363/2017

9.000,00

ΜΑΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

3.

2364/2017

2.700,00

ΜΑΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

4.

2327/2017

1.550,00

ΕΛ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

5.

2326/2017

1.532,80

ΜΠΑΖΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

6.

2321/2017

2.480,00

Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

7.

2335/2017

3.000,00

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΓΟΝΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

8.

2320/2017

2.400,00

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
950,00 με Φ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την παροχή
υπηρεσιών επισκευής και αλλαγής πινακίδας LED
και αποξήλωση κλιματιστικών και
ηλεκτρολογικού υλικού στο ΚΕΣΥΠ Π.Ε.
Αιτωλ/νίας
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
9.000,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
προμήθεια dexion, για την κατεπείγουσα και
άμεση αποκατάσταση της ζημιάς στο Τμήμα
Μεταφορών Αγρινίου και συγκεκριμένα στο
Τμήμα Αδειών Οδήγησης, και Τμήμα Τεχνικού
και Αδειών Κυκλοφορίας Αγρινίου
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.700,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την παροχή
υπηρεσιών για εργασίες αποξήλωσηςαπομάκρυνσης των παλαιών dexion, για την
κατεπείγουσα και άμεση αποκατάσταση της
ζημιάς στο Τμήμα Μεταφορών Αγρινίου
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.550,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την εκτύπωση
4.000 εντύπων διακίνησης αιγοπροβάτων, 4.000
έντυπα διακίνησης βοοειδών σφαγής, 4.000
διακίνησης χοιρινών σφαγής, 2000 έντυπα έλεγχου
προϊόντων διατρ. Ζώων, 2.000 έντυπα
αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεων, 2.000 έντυπα
αναπαραγωγής αιγοπροβάτων, 1.000 έντυπα
διακίνησης θερινής περιόδου, για τις ανάγκες
υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.532,80 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά προμήθεια
γλυκισμάτων και αναψυκτικών για την
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που
θα διατεθούν στις Υπηρεσίες που βρίσκονται στο
Διοικητήριο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στις
Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πόλη του
Αγρινίου (Τμήμα Μεταφορών, ΔΑΟΚ Αγρινίου
και Υπηρεσιών που βρίσκονται στο Διοικητήριο
του Αγρινίου), στις Υπηρεσίες που βρίσκονται
στην πόλη της Βόνιτσας, στις Υπηρεσίες που
βρίσκονται στην πόλη της Ναυπάκτου, στις
Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πόλη της
Αμφιλοχίας, στις Υπηρεσίες που βρίσκονται στην
πόλη του Αστακού και στις που βρίσκονται στην
πόλη του Θέρμου
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.480,00 ευρώ με Φ.Π.Α., κατόπιν έρευνας αγοράς
και συλλογής προσφορών που αφορά την εκτέλεση
εργασιών απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας
στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλ/νιας
καθώς και στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλ/νιας
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
3.000,00 με Φ.Π.Α., που αφορά την εξόφληση
Δημοσιεύσεων σε εφημερίδες διαγωνισμών που
κατέστησαν άγονοι και συνεπώς άνευ αναδόχου
που θα αναλάμβανε την υποχρέωση εξόφλησης
των δημοσιεύσεων
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.400,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, και αφορά την επισκευή
και συντήρηση τριών (3) σκέπαστρων διαστάσεων
2x2, για την προστασία των εισόδων του κτιρίου
του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας από
την βροχόπτωση και τον αέρα
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9.

2330/2017

2.480,00

10.

2331/2017

950,00

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

11.

2291/2017

2.480,00

ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12.

13.

14.

15.

2329/2017

2328/2017

2356/2017

2355/2017

1.295,80

1.070,00

682,00

1.401,20

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.480,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, και αφορά την επισκευή
και συντήρηση της στέγης συνολικού εμβαδού
50τ.μ. στην οποία έγινε αντικατάσταση ξύλινο
δοκαριών, κεραμιδιών και καδρονιών, αφορά το
κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
950,00 με Φ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά παροχή
υπηρεσίας για εκτέλεση εργασιών που αφορά τον
εορταστικό στολισμό του κτιρίου του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ενόψει
των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς,
και συγκεκριμένα στολισμό Χριστουγεννιάτικου
Δέντρου και στολισμός αυλείου χώρου του
Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας με λαμπιόνια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 2.480,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας
αγοράς, και αφορά την μεταφορά λόγω
μετεγκατάστασης του Γραφείου των Σχολικών
Συμβούλων Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας και περιλαμβάνει το αρχείο,
έπιπλα και λοιπό φορητό εξοπλισμό, από το κτίριο
που στεγάζονταν στην οδό Αφών Κέντρου 12, στο
νέο κτίριο που θα στεγάζεται πλέον στην οδό
Εθνικού Σταδίου 126, τ.κ. 30131 5ο ΓΕΛ Αγρινίου
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.295,80 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
κατασκευή ξύλινης ντουλάπας 10τ.μ. για τις
ανάγκες του ΚΕΣΥΠ Μεσολογγίου που
μεταφέρεται και εγκαταστάθηκε στο κτίριο του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 1.070,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας
αγοράς και αφορά τις εργασίες όσον αφορά την
αντικατάσταση πορτών στις ντουλάπες, σε
γραφεία των Υπηρεσιών του κτιρίου του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 682,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση
και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την εκτύπωση 20
Μπλόκ διαταγής πορείας – Τμήμα Επικοινωνιών και
μεταφορών, 10 μπλόκ χορήγησης καυσίμων Τμήμα
Επικοινωνιών και Μεταφορών, 20 μπλόκ έκθεσης
βεβαίωσης παράβασης τοης Δ/νσης Ανάπτυξης, 30 μπλόκ
ελέγχου Ζώων της Δ.Α.Ο.Κ., για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.401,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς,
που αφορά την εκτύπωση 1.250 Προσκλήσεων,
αφισών και φακέλων για εκδήλωση εορτασμού
της Ημέρας Εθνικής Αντίστασης και εκτύπωση
1.250 Προσκλήσεων, αφισών και φακέλων για
εκδήλωση Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων για τις
ανάγκες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας

16.

2357/2017

415,15

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

17.

2322/2017

198,40

Netbull LTD
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
415,15 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς,
και αφορά την εκτύπωση 18 Σφραγίδων
απαραίτητων λόγω αλλαγής του Οργανισμού της
Π.Ε. Αιτωλ/νίας και δημιουργίας νέων Τμημάτων
ή αλλαγή Ονομασίας Τμημάτων
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
198,40 με Φ.Π.Α. που αφορά την επισκευή του
εκτυπωτή SP40 PLUS που συνδέεται με το on
line σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών στον οποίο τυπώνονται άδειες
κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης με
απευθείας ανάθεση στην εταιρεία netbull LTD,
αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τη λειτουργία του

ΑΔΑ: ΩΚΦΤ7Λ6-ΟΧΙ
on line συστήματος του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών .

18.

2323/2017

570.40

Netbull LTD

19.

2287/2017

229,40

Netbull LTD

20.

1893/2017

930,00

Netbull LTD

21.

2286/2017

520,80

Netbull LTD

22.

2288/2017

2.480,00

Netbull LTD

23.

2077/2017

163,80

SPARTAN SECURITY
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
570,40 με Φ.Π.Α. που αφορά την επισκευή του
εκτυπωτή SP 40PLUS, που βρίσκεται στο Τμήμα
Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση
Μετ/ρων Επικ/νιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας, που
συνδέεται με το on line σύστημα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον
οποίο τυπώνονται άδειες κυκλοφορίας και
άδειες οδήγησης, με απευθείας ανάθεση στην
εταιρεία BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις
Πληροφορικής ΑΕ,
Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης και διάθεση
πίστωσης μέχρι του ποσού των 229,40 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το Τμήμα
Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας
και αφορά την επισκευή του εκτυπωτή
compuprint MDP30 συνδεδεμένο με το online
σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και στον οποίο τυπώνονται οι άδειες
κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης
Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης, μέχρι του
ποσού των 930.00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια 30 μελανοταινιών
για τον εκτυπωτή SP40PLUS, της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, που συνδέεται με το on line
σύστημα του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών στο οποίο τυπώνονται άδειες
κυκλοφορίας & άδειες οδήγησης, με απευθείας
ανάθεση στην εταιρεία BULL
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., η οποία είναι
αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του
εξοπλισμού και του προγράμματος
μηχανογραφικής έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και
οδήγησης
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 520.80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών
Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας και αφορά την
επισκευή του εκτυπωτή SP 40 PLUS και
συγκεκριμένα δαπάνη για προμήθεια κεφαλής που
θα αντικαταστήσει την φθαρμένη του εκτυπωτή
SP 40 PLUS και το κόστος παροχής υπηρεσίας
επισκευής αυτού
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 2.480.00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών
Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας και αφορά την
αγορά δύο (2) νέων εκτυπωτών που θα είναι
συνδεδεμένοι με το online σύστημα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στους
οποίους τυπώνονται οι άδειες κυκλοφορίας και
άδειες οδήγησης
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 163,68 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών
Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας και αφορά την
ανανέωση της ετήσιας συνδρομής για την φύλαξη
(παρακολούθηση συναγερμού) του κτιρίου που
στεγάζονται τα Τμήματα Τεχνικό και Αδειών
Κυκλοφορίας και Χορήγησης Αδειών Αγρινίου με
την εταιρεία φύλαξης SPARTAN SECURITY
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24.

2289/2017

ΣΥΝΟΛΑ

596.20

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 596,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών
Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας και αφορά την
προμήθεια μιας (1) άδειας λογισμικού Glink για 2
χρήστες, για την διασύνδεση με το online σύστημα
αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Netbull LTD

40.075,95

»

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),
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 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.
 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. 34916/394/1-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού



ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη δαπάνη

και τη

διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 40.075,95 ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του οικονομικού έτους 2017,σε βάρος του προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους 2018, που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες - επισκευές – συντήρηση, της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών του οικονομικού έτους 2017, όπως
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2018.
Α/Α

ΑΡ. ΑΠΟΦ.
ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΠΙΤΡΟΠ.

ΠΟΣΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΔΑ: ΩΚΦΤ7Λ6-ΟΧΙ

1.

2365/2017

950,00

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.

2363/2017

9.000,00

ΜΑΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

3.

2364/2017

2.700,00

ΜΑΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

4.

2327/2017

1.550,00

ΕΛ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

5.

2326/2017

1.532,80

ΜΠΑΖΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

6.

2321/2017

2.480,00

Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

7.

2335/2017

3.000,00

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΓΟΝΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

8.

2320/2017

2.400,00

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
950,00 με Φ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την παροχή
υπηρεσιών επισκευής και αλλαγής πινακίδας LED
και αποξήλωση κλιματιστικών και
ηλεκτρολογικού υλικού στο ΚΕΣΥΠ Π.Ε.
Αιτωλ/νίας
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
9.000,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
προμήθεια dexion, για την κατεπείγουσα και
άμεση αποκατάσταση της ζημιάς στο Τμήμα
Μεταφορών Αγρινίου και συγκεκριμένα στο
Τμήμα Αδειών Οδήγησης, και Τμήμα Τεχνικού
και Αδειών Κυκλοφορίας Αγρινίου
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.700,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την παροχή
υπηρεσιών για εργασίες αποξήλωσηςαπομάκρυνσης των παλαιών dexion, για την
κατεπείγουσα και άμεση αποκατάσταση της
ζημιάς στο Τμήμα Μεταφορών Αγρινίου
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.550,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την εκτύπωση
4.000 εντύπων διακίνησης αιγοπροβάτων, 4.000
έντυπα διακίνησης βοοειδών σφαγής, 4.000
διακίνησης χοιρινών σφαγής, 2000 έντυπα έλεγχου
προϊόντων διατρ. Ζώων, 2.000 έντυπα
αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεων, 2.000 έντυπα
αναπαραγωγής αιγοπροβάτων, 1.000 έντυπα
διακίνησης θερινής περιόδου, για τις ανάγκες
υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.532,80 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά προμήθεια
γλυκισμάτων και αναψυκτικών για την
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που
θα διατεθούν στις Υπηρεσίες που βρίσκονται στο
Διοικητήριο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στις
Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πόλη του
Αγρινίου (Τμήμα Μεταφορών, ΔΑΟΚ Αγρινίου
και Υπηρεσιών που βρίσκονται στο Διοικητήριο
του Αγρινίου), στις Υπηρεσίες που βρίσκονται
στην πόλη της Βόνιτσας, στις Υπηρεσίες που
βρίσκονται στην πόλη της Ναυπάκτου, στις
Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πόλη της
Αμφιλοχίας, στις Υπηρεσίες που βρίσκονται στην
πόλη του Αστακού και στις που βρίσκονται στην
πόλη του Θέρμου
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.480,00 ευρώ με Φ.Π.Α., κατόπιν έρευνας αγοράς
και συλλογής προσφορών που αφορά την εκτέλεση
εργασιών απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας
στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλ/νιας
καθώς και στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλ/νιας
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
3.000,00 με Φ.Π.Α., που αφορά την εξόφληση
Δημοσιεύσεων σε εφημερίδες διαγωνισμών που
κατέστησαν άγονοι και συνεπώς άνευ αναδόχου
που θα αναλάμβανε την υποχρέωση εξόφλησης
των δημοσιεύσεων
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.400,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, και αφορά την επισκευή
και συντήρηση τριών (3) σκέπαστρων διαστάσεων
2x2, για την προστασία των εισόδων του κτιρίου
του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας από
την βροχόπτωση και τον αέρα

ΑΔΑ: ΩΚΦΤ7Λ6-ΟΧΙ

9.

2330/2017

2.480,00

10.

2331/2017

950,00

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

11.

2291/2017

2.480,00

ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12.

13.

14.

15.

2329/2017

2328/2017

2356/2017

2355/2017

1.295,80

1.070,00

682,00

1.401,20

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.480,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, και αφορά την επισκευή
και συντήρηση της στέγης συνολικού εμβαδού
50τ.μ. στην οποία έγινε αντικατάσταση ξύλινο
δοκαριών, κεραμιδιών και καδρονιών, αφορά το
κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
950,00 με Φ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά παροχή
υπηρεσίας για εκτέλεση εργασιών που αφορά τον
εορταστικό στολισμό του κτιρίου του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ενόψει
των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς,
και συγκεκριμένα στολισμό Χριστουγεννιάτικου
Δέντρου και στολισμός αυλείου χώρου του
Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας με λαμπιόνια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 2.480,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας
αγοράς, και αφορά την μεταφορά λόγω
μετεγκατάστασης του Γραφείου των Σχολικών
Συμβούλων Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας και περιλαμβάνει το αρχείο,
έπιπλα και λοιπό φορητό εξοπλισμό, από το κτίριο
που στεγάζονταν στην οδό Αφών Κέντρου 12, στο
νέο κτίριο που θα στεγάζεται πλέον στην οδό
Εθνικού Σταδίου 126, τ.κ. 30131 5ο ΓΕΛ Αγρινίου
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.295,80 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
κατασκευή ξύλινης ντουλάπας 10τ.μ. για τις
ανάγκες του ΚΕΣΥΠ Μεσολογγίου που
μεταφέρεται και εγκαταστάθηκε στο κτίριο του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 1.070,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας
αγοράς και αφορά τις εργασίες όσον αφορά την
αντικατάσταση πορτών στις ντουλάπες, σε
γραφεία των Υπηρεσιών του κτιρίου του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 682,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση
και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την εκτύπωση 20
Μπλόκ διαταγής πορείας – Τμήμα Επικοινωνιών και
μεταφορών, 10 μπλόκ χορήγησης καυσίμων Τμήμα
Επικοινωνιών και Μεταφορών, 20 μπλόκ έκθεσης
βεβαίωσης παράβασης τοης Δ/νσης Ανάπτυξης, 30 μπλόκ
ελέγχου Ζώων της Δ.Α.Ο.Κ., για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.401,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς,
που αφορά την εκτύπωση 1.250 Προσκλήσεων,
αφισών και φακέλων για εκδήλωση εορτασμού
της Ημέρας Εθνικής Αντίστασης και εκτύπωση
1.250 Προσκλήσεων, αφισών και φακέλων για
εκδήλωση Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων για τις
ανάγκες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας

16.

2357/2017

415,15

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

17.

2322/2017

198,40

Netbull LTD
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
415,15 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς,
και αφορά την εκτύπωση 18 Σφραγίδων
απαραίτητων λόγω αλλαγής του Οργανισμού της
Π.Ε. Αιτωλ/νίας και δημιουργίας νέων Τμημάτων
ή αλλαγή Ονομασίας Τμημάτων
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
198,40 με Φ.Π.Α. που αφορά την επισκευή του
εκτυπωτή SP40 PLUS που συνδέεται με το on
line σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών στον οποίο τυπώνονται άδειες
κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης με
απευθείας ανάθεση στην εταιρεία netbull LTD,
αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τη λειτουργία του

ΑΔΑ: ΩΚΦΤ7Λ6-ΟΧΙ
on line συστήματος του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών .

18.

2323/2017

570.40

Netbull LTD

19.

2287/2017

229,40

Netbull LTD

20.

1893/2017

930,00

Netbull LTD

21.

2286/2017

520,80

Netbull LTD

22.

2288/2017

2.480,00

Netbull LTD

23.

2077/2017

163,80

SPARTAN SECURITY
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
570,40 με Φ.Π.Α. που αφορά την επισκευή του
εκτυπωτή SP 40PLUS, που βρίσκεται στο Τμήμα
Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση
Μετ/ρων Επικ/νιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας, που
συνδέεται με το on line σύστημα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον
οποίο τυπώνονται άδειες κυκλοφορίας και
άδειες οδήγησης, με απευθείας ανάθεση στην
εταιρεία BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις
Πληροφορικής ΑΕ,
Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης και διάθεση
πίστωσης μέχρι του ποσού των 229,40 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το Τμήμα
Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας
και αφορά την επισκευή του εκτυπωτή
compuprint MDP30 συνδεδεμένο με το online
σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και στον οποίο τυπώνονται οι άδειες
κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης
Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης, μέχρι του
ποσού των 930.00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια 30 μελανοταινιών
για τον εκτυπωτή SP40PLUS, της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, που συνδέεται με το on line
σύστημα του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών στο οποίο τυπώνονται άδειες
κυκλοφορίας & άδειες οδήγησης, με απευθείας
ανάθεση στην εταιρεία BULL
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., η οποία είναι
αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του
εξοπλισμού και του προγράμματος
μηχανογραφικής έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και
οδήγησης
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 520.80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών
Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας και αφορά την
επισκευή του εκτυπωτή SP 40 PLUS και
συγκεκριμένα δαπάνη για προμήθεια κεφαλής που
θα αντικαταστήσει την φθαρμένη του εκτυπωτή
SP 40 PLUS και το κόστος παροχής υπηρεσίας
επισκευής αυτού
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 2.480.00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών
Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας και αφορά την
αγορά δύο (2) νέων εκτυπωτών που θα είναι
συνδεδεμένοι με το online σύστημα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στους
οποίους τυπώνονται οι άδειες κυκλοφορίας και
άδειες οδήγησης
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 163,68 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών
Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας και αφορά την
ανανέωση της ετήσιας συνδρομής για την φύλαξη
(παρακολούθηση συναγερμού) του κτιρίου που
στεγάζονται τα Τμήματα Τεχνικό και Αδειών
Κυκλοφορίας και Χορήγησης Αδειών Αγρινίου με
την εταιρεία φύλαξης SPARTAN SECURITY

ΑΔΑ: ΩΚΦΤ7Λ6-ΟΧΙ

24.

2289/2017

ΣΥΝΟΛΑ

596.20

Netbull LTD

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 596,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών
Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας και αφορά την
προμήθεια μιας (1) άδειας λογισμικού Glink για 2
χρήστες, για την διασύνδεση με το online σύστημα
αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

40.075,95

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

Κολοκύθα Αρτεμισία
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