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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 448/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΖ/53940/1220/20.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 448/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «1. Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο κέρξη ηνπ
πνζνχ ησλ 74.400,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., 2. έγθξηζε θαηάξηηζεο ησλ φξσλ ηεο
δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο “γηα
ηηο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο, αλαζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηξνθίκσλ & εηδψλ βαζηθήο
πιηθήο ζπλδξνκήο ηεο Κνηλσληθήο χκπξαμεο Π.Δ. Ηιείαο, ζην πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο
γηα ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ-FEAD)”, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο & 3. ζπγθξφηεζε
επηηξνπψλ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ελζηάζεσλ.», γηα
δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
7ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:30κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

χζηεξα

απφ

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

66959/707/1.3.2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο – Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Βεξγνπνχινπ Παξαζθεπή-αλ.κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ-αλ.κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε νη θ.θ. Παξαζθεπφπνπινο Γεξάζηκνο,
Καξδάξα Δπζηαζία θαη χξκνο Γεψξγηνο Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 448/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 62ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν: «1.
Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 74.400,00 επξψ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., 2. έγθξηζε θαηάξηηζεο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα
ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο “γηα ηηο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο,
αλαζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηξνθίκσλ & εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο ηεο
Κνηλσληθήο χκπξαμεο Π.Δ. Ηιείαο, ζην πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο
Απφξνπο (ΣΔΒΑ-FEAD)”, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο & 3. ζπγθξφηεζε
επηηξνπψλ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ελζηάζεσλ.».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΖ/53940/1220/20.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ε νπνία αλαθέξεη
αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ιακβάλνληαο ππφςε :
1.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2.
Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 4309 / η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
3.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά
πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε
εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
5.
Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, κε ηηο νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο
πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα.
6.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο
θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη.
7.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
8.
Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
9.
Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
10.
Σελ ππ αξηζκ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
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11.
Σελ ππ' αξηζκ. νηθ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΔΚ 11/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.03.2017) απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» .
12.
Σελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
13.
Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500)
επξψ.
14.
Σελ ππ’ αξηζ. 69641/869/14-3-2017 (Φ.Δ.Κ. 138/η.Τ.Ο.Γ.Γ/23-03-2017) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
15.
Σελ αξηζκ. 92550/132/5-4-2017 Απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ζιείαο ζρεηηθά κε παξνρή
εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο (ΦΔΚ 1300/Β΄/13-04-2017).
16.
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010), ην νπνίν
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 58/ηΑ΄/2012) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα «γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ν Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην».
17.
Σελ ππ’ αξηζ. 34/12-3-2015 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα:
«Έγθξηζε κεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο κεηά
απφ δηαδηθαζία πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ α) κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ, β)
κε πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο», ε νπνία θξίζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζκφ πξση. 33168/3741/19-3-2015
(ΑΓΑ: 7Β8ΦΟΡ1Φ-ΘΝ5) απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ηνλίνπ.
18.
Σελ αξίζκ. 226/15-11-2018 (ΑΓΑ:ΧΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ΠΔ κε
ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019»
19.
Σελ αξίζκ. 228/15-11-2018 (ΑΓΑ:6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ΠΔ κε
ζέκα «Έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019»
20.
Σελ αξίζκ. 4/18-01-2019 (2ε ζπλεδξίαζε ζηηο 21-01-2019, ΑΓΑ: ΦΟΣΘ7Λ6-ΓΚ) Έγθξηζε ηνπ
(Ο.Π.Γ) Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, ην
νπνίν ζπλνςίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, θαζψο θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ-Ζ
Διπίδα», ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαζψο θαη ηελ έληαμε ησλ πηλάθσλ
ζηνρνζεζίαο ηνπ ΝΠΓΓ ηεο Π.Γ.Δ «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ – Ζ Διπίδα», ζε δηαθξηηνχο
πίλαθεο, ζην Ο.Π.Γ. έηνπο 2019, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
21.
Σνλ θαλνληζκφ (Δ.Δ) αξηζκ. 233/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11-032014 γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο.
22.
Σελ αξηζκ. Γ23/OIK 23761/1507/5-6-2015 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πξνζδηνξηζκφο Κνηλσληθψλ
πκπξάμεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Δ.Π. Δπηζηηηζηηθήο Βνήζεηαο θαη Βαζηθήο Τιηθήο
πλδξνκήο γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Πξνκήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ/FEAD).
23.
Σελ αξηζκ. Γ23/OIK 49681/3647/5-11-2015 Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο
πξνηάζεσλ Έξγσλ (Πξάμεσλ) πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ αλσηέξσ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο νη Κνηλσληθέο πκπξάμεηο.
24.
Σελ παξάηαζε ηνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο (ΦΔΚ 3670/Β/19-10-2017).
25.
Σηο ζπκβάζεηο πνπ ππεγξάθεζαλ ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε
ζπζηεκηθφ αξηζκφ ΔΖΓΖ 27452 θαη αξηζκφ δηαθήξπμεο 146091/2651/2017 (ΑΓΑ: ΦΚΞΗ7Λ6-9Γ7), φπσο
απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ.
26.
Σελ παξάηαζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο «ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΝΔΝΔ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ, ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 2015-2016» (ΦΔΚ 3143/Β/31-07-2018).
27.
Σελ αξ. 36/31-01-2019 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο θάιπςεο ηνπ θφζηνπο ηεο
ππεξεζίαο απνζήθεπζεο, αλαζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηξνθίκσλ & εηδψλ βαζηθήο πιηθήο
ζπλδξνκήο πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο σθεινχκελνπο ηεο Πξάμεο «ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ, ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 2015-2016 - Κ.. ΖΛΔΗΑ» (Κσδηθφο ΟΠ 5000150), ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο
Απφξνπο (ΣΔΒΑ-FEAD), κε ηε δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016 κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε απφ ζπκθέξνπζαο νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, γηα
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ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 74.400,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηεο
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Ζιείαο»
28.
Σελ κε αξ. πξση. 26618/2552/25-01-2019 (ΑΓΑ:ΦΓ5Π7Λ6-5ΣΔ) απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο
πνζνχ.
29.
Σν ππ' αξηζκ. ΠΓΔ/ΓΓΤΚΜΖ/53922/883/19-02-2019 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο &
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΠΔ Ζιείαο πεξί δηαβίβαζεο πξνζρεδίνπ πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ : «ΤΠΖΡΔΗΔ
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ, ΑΝΑΤΚΔΤΑΗΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΔΗΓΧΝ ΒΑΗΚΖ
ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ, ΣΖ Κ.. Π.Δ. ΖΛΔΗΑ, ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ΓΗΑ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΟΤ
(Σ.Δ.Β.Α.)».
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε φπσο πξνβείηε:
α) ζηελ έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο θαη δαπάλεο πνζνχ 74.400,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α γηα
ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο “γηα ηηο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο, αλαζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηξνθίκσλ
& εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο ηεο Κνηλσληθήο χκπξαμεο Π.Δ. Ζιείαο, ζην πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο
Απφξνπο (ΣΔΒΑ-FEAD)”, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο.
β) ζηελ έγθξηζε ησλ φξσλ δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζρέδην δηαθήξπμεο.
γ) ζηελ έγθξηζε ηνπ ππνδείγκαηνο ζχκβαζεο.
δ) ζηε ζπγθξφηεζε ησλ παξαθάησ επηηξνπψλ :
I.
II.

ηξηκειήο Δπηηξνπή δηελέξγεηαο – Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ, ηνπ ελ ιφγσ
δηαγσληζκνχ θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ δηαγσληζκψλ.
ηξηκειήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ.

θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-2016).
ε) ζηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ζηνπο νπνίνπο έρεη
αλαζέζεη ηηο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄ αξηζκ. 2/42053/0094/2002 απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία
αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ζε δχν
ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500,00) επξψ.
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ
ΚΑΔ : 03.071.9919.01.0037 ηεο Π.Δ. Ζιείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη εθδνζεί ε α/α 1078 απφθαζε δέζκεπζεο
πίζησζεο (Α.Π. 26618/2552/25-01-2019 ΑΓΑ: ΦΓ5Π7Λ6-5ΣΔ) θαηαρσξεκέλε κε α/α 1078 ζην βηβιίν
εγθξίζεσλ & εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Τπεξεζίαο

Δλ ζπλερεία, ν πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Καπξάιν ππξίδσλα, Πεξηθεξεηαθφ χκβνπιν θαη
κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ δήηεζε λα εθθσλήζεη 12 αξηζκνχο απφ θαηάζηαζε κε
ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ηιείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ
πιεξνχλ φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιφγσ ζπιινγηθά φξγαλα, ηεο νπνίαο
δελ γλψξηδε ηελ αληηζηνηρία νλνκάησλ θαη αξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ηα ηξία κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ δηαγσληζκψλ κε ηνπο
αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο θαη ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο
ηνπο.
Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηνπ
δηαγσληζκνχ έρνπλ σο εμήο:
Σακηικά μέλη
1. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ, σο πξφεδξν
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2. ΛΔΧΝΙΓΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΜΑΣΙΑ, ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΧΝ
3. ΜΠΑΣΑ ΔΛΔΝΗ, ΠΔ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΧΝ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ, ΓΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Η/Τ, σο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο
2. ΓΔΧΡΓΑΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ, ΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ
3. ΥΗΝΟΦΧΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ, ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΧΝ
Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ σο εμήο:
Σακηικά μέλη
1. ΣΑΙΝΟΤΛΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ, σο πξφεδξν
2. ΜΠΟΣΔΣΟΤ ΜΑΡΙΑ, ΠΔ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ
3. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΘΑ, ΠΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. ΓΡΙΒΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ, ΣΔ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟΤ, σο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο
2. ΠΑΡΑΚΔΤΑΚΟΤ-TZIMH ΜΑΡΙΑ, ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ
3. ΠΟΤΡΝΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΑ, ΠΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο,

εθαξκνγήο ηνπ

κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
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 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΗ/53940/1220/20.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ
Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
α) Δγθξίλεη ηε δηάζεζε πίζησζεο θαη δαπάλε πνζνχ 74.400,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο “γηα ηηο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο, αλαζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο
θαη δηαλνκήο ηξνθίκσλ & εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο ηεο Κνηλσληθήο χκπξαμεο Π.Δ.
Ηιείαο, ζην πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο
πλδξνκήο ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ-FEAD)”, κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο.
β) Δγθξίλεη ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην ζρέδην δηαθήξπμεο.
γ) Δγθξίλεη ην ππφδεηγκα ζχκβαζεο.
δ) πζηήλεη ηηο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο θαη Δλζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαηφπηλ θιήξσζεο
κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα, ζχκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο
θαηαζηάζεηο θαη κε βάζε ηα ηζρχνληα ζην άξζξν 26 ηνπ λ.4024/2011, σο εμήο:
Δπιηποπή Αποζθπάγιζηρ & Αξιολόγηζηρ Πποζθοπών ηος διαγωνιζμού:

ΑΔΑ: ΩΣΨΧ7Λ6-ΞΕΑ
Σακηικά μέλη
1. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ, σο πξφεδξν
2. ΛΔΧΝΙΓΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΜΑΣΙΑ, ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΧΝ
3. ΜΠΑΣΑ ΔΛΔΝΗ, ΠΔ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΧΝ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ, ΓΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Η/Τ, σο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο
2. ΓΔΧΡΓΑΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ, ΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ
3. ΥΗΝΟΦΧΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ, ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΧΝ
Δπιηποπή Δνζηάζεων ηος διαγωνιζμού:
Σακηικά μέλη
1. ΣΑΙΝΟΤΛΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ, σο πξφεδξν
2. ΜΠΟΣΔΣΟΤ ΜΑΡΙΑ, ΠΔ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ
3. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΘΑ, ΠΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. ΓΡΙΒΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ, ΣΔ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟΤ, σο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο
2. ΠΑΡΑΚΔΤΑΚΟΤ-TZIMH ΜΑΡΙΑ, ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ
3. ΠΟΤΡΝΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΑ, ΠΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ε) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο νπνίνπο
έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ
ζα πξνθχςνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄ αξηζκ. 2/42053/0094/2002 απφθαζεο ηνπ Τπ.
Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74
γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500,00) επξψ.
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΚΑΔ : 03.071.9919.01.0037 ηεο Π.Δ. Ηιείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη εθδνζεί ε
α/α 1078 απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο (Α.Π. 26618/2552/25-01-2019 ΑΓΑ: ΦΓ5Π7Λ6-5ΣΔ)
θαηαρσξεκέλε κε α/α 1078 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ & εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Τπεξεζίαο.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο
Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ

