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Αρ. Πρωτ: 212747/2775
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28,
Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
ΚΟΙΝ.:
Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1443/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 211138/9515/9.7.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού- Δημ/κού
Ελέγχου -Τμήμα Προμηθειών της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1443/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 6.121,46
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ .353953/14426/15.12.2017
σύμβασης για την «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού 80 gr – Α4, για την κάλυψη των αναγκών
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με τον ανάδοχο
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν.ΧΡΗΣΤΟ», ως προς την επιπλέον «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού 80 gr
– Α4 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από
την υπογραφή της σύμβασης έως 15/12/2018» σύμφωνα με την παράγραφο γ’ του άρθρου 132 του
Ν.4412/16», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
16η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

218866/2862/13.7.2018 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. Αυγέρης Σάββας – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε., κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, κ. Κοσμάς Ευάγγελος, η υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Γης και
Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αχαΐας, κ. Κατραβά Χρυσάνθη καθώς επίσης η κ. Μελισσουργού
Ελένη, η κ. Σπυρούλια Ευγενία εκπροσωπούμενη από το δικηγόρο της κ. Σπανόπουλο Δημήτριο, ο
κ. Νικολόπουλος Κων/νος και ο κ.Γιαλελής Δημήτρης για το 1ο και 2ο θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αγιομυργιαννάκης
Εμμανουήλ, και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΔΑ: Ψ1ΧΔ7Λ6-7ΟΞ
Αρ. Απόφασης 1443/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 6.121,46 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ .353953/14426/15.12.2017

σύμβασης για την

«Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού 80 gr – Α4, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με τον ανάδοχο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ν.ΧΡΗΣΤΟ», ως προς την επιπλέον «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού 80 gr – Α4 για τις ανάγκες
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την υπογραφή της
σύμβασης έως 15/12/2018» σύμφωνα με την παράγραφο γ’ του άρθρου 132 του Ν.4412/16».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 211138/9515/9.7.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού- Δημ/κού
Ελέγχου -Τμήμα Προμηθειών της Π.Δ.Ε., 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» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. 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)» 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. 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.
6. 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΄/10-112005) και όπως ισχύει.
7. 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.
8. 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».
9. 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».
10. 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
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25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.
11. 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
12. 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»
13. 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.
14. 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.
15. 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) 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 και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή
δημόσιους υπαλλήλους».
16. 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 2018 »
17. Την υπ. αριθμ.184/14-11-2017 (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) (19η Συνεδρίαση στις 14.11.2017)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία «Εγκρίνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
υπ. αριθ. 1348/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς
την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 293717/29.11.2017 απόφαση του
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την
απόφαση 27/2018 (4η Συνεδρίαση στις 2.3.2018), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 35/2018
(5η Συνεδρίαση στις 19.3.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Α’
τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε
βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 59110/26.3.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 37/2018 (6η Συνεδρίαση
στις 3.4.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Β’ τροποποίηση του
Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας ». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με
την υπ’ αριθ. 70256/16.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΗΠΞΟΡ1Φ-Ρ7Α) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση
56/2018 (7η Συνεδρίαση στις 25.4.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε
την Γ’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας».
18. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.01.072.1111.01.1231 με το ποσό των 6.126,46 € . Για την
ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η 2586/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
19. Την υπ’αριθμ.353953/14426/15.12.2017 (ΑΔΑΜ 17SYMV002431460) σύμβαση που έχει
υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του αναδόχου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ν.ΧΡΗΣΤΟΣ», το ύψος της οποίας για την προμήθεια του Χαρτιού Α4 ανέρχεται σε 12.242,92
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι 15/12/18.
20. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω σύμβασης προβλέπεται ότι «η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί
σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις του ν.4412/16(άρθρ.132) εφόσον συμφωνούν σ΄αυτό τα
συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να
γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους»
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21. Με το υπ άριθμ. 206274/9324/4-7-2018 έγγραφο του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού, ειδοποιήθηκε ο ανάδοχος της προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4
κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ για την τροποποίηση των όρων της υπ’αριθμ.
353953/14426/15.12.2017 σύμβασης για την επιπλέον προμήθεια, από αυτή που προβλεπόταν
αρχικά, Φωτοτυπικού Χαρτιού 80 gr – Α4, ποσότητα 2.012 πακέτων (500 φυλ.), συνολικής
αξίας μέχρι του ποσού των 6.121,46 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από την υπογραφή της
σύμβασης και μέχρι 15/12/2018.
22. Με την από 4/7/2018 δήλωσή του ο κ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν.ΧΡΗΣΤΟΣ» αποδέχτηκε την
τροποποίηση της σύμβασης.
23. Την υπ’αριθμ.
268/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας
δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.121,46 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την τροποποίηση της
υπ’άριθμ .353953/14426/15.12.2017 σύμβασης για την «προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού 80 gr
– Α4 , για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» με τον ανάδοχο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν.ΧΡΗΣΤΟ», ως προς την επιπλέον
«προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού 80 gr – Α4 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την υπογραφή της σύμβασης έως 15/12/2018 »
σύμφωνα με την παράγραφο γ’ του άρθρου 132 του Ν.4412/16.

Επειδή η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή και όχι από αμέλεια, ήτοι αύξηση ζήτησης
φωτοτυπικού χαρτιού Α4 από τις υπηρεσίες της Π.Δ.Ε λόγω διαφόρων Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων που η ολοκλήρωσή τους απαιτεί
χρήση πολλών φωτοτυπιών . Επίσης υπήρχε η εκτίμηση ότι θα ξεκινούσε τον Απρίλιο του
έτους 2018 η χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και η ηλεκτρονική διακίνηση των
εγγράφων με την οποία θα γινόταν εξοικονόμηση φωτοτυπικού χαρτιού , όμως λόγω
διοικητικών δυσχερειών δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί η χρήση της ανωτέρω
ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
 Επειδή η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ,
 Επειδή η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης (η αξία
της αρχικής σύμβασης για αγορά φωτοτυπικού Χαρτιού 80 gr – Α4 ήταν 12.242,92 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ,συγκεκριμένα η αξία της επιπλέον προμήθειας ανέρχεται
μέχρι του ποσού των 6.121,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 Επειδή η τροποποίηση δεν αποσκοπεί στην αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων που
προβλέπονται στο ν.4412/16
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:
Για την εισήγησή σας προς εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για:
1. «Έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 6.121,46 €
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
για
την
τροποποίηση
της
υπ’άριθμ
.353953/14426/15.12.2017 σύμβασης για την «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού 80 gr –
Α4 , για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» με τον ανάδοχο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν.ΧΡΗΣΤΟ», ως προς την
επιπλέον «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού 80 gr – Α4 ,ποσότητα 2.012 πακέτων (500
φυλ.), για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας από την υπογραφή της σύμβασης έως 15/12/2018 » σύμφωνα με την παράγραφο
γ’ του άρθρου 132 του Ν.4412/16.
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.


ΑΔΑ: Ψ1ΧΔ7Λ6-7ΟΞ
Η συνολική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ
02.01.072.1111.01.1231
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».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΑΔΑ: Ψ1ΧΔ7Λ6-7ΟΞ
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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: 211138/9515/9.7.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού- Δημ/κού

Ελέγχου -Τμήμα Προμηθειών της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τη δαπάνη
και τη διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 6.121,46€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την τροποποίηση της υπ’άριθμ .353953/14426/15.12.2017
σύμβασης για την «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού 80 gr – Α4 , για την κάλυψη των αναγκών
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με τον ανάδοχο
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν.ΧΡΗΣΤΟ», ως προς την επιπλέον «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού 80 gr
– Α4 ,ποσότητα 2.012 πακέτων (500 φυλ.), για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την υπογραφή της σύμβασης έως 15/12/2018 » σύμφωνα με
την παράγραφο γ’ του άρθρου 132 του Ν.4412/16.
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 συνολική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ
02.01.072.1111.01.1231
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 Γραμματέας της Επιτροπής
Αρετή Χαραλαμποπούλου

