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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 523/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 51506/4012/15.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 523/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ γηα αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ
ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ «Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη αλαγόκσζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ
ησλ ππεξεζηώλ ηεο Έδξαο θαη όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ. Αραΐαο, ησλ Γ/λζεσλ Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο θαη ηνπ ΚΔΤ Ν. Αραΐαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε
ππξνζβεζηηθήο ζθόλεο, όπνπ απαηηείηαη, ιόγσ παξέιεπζεο 5εηίαο ή ρξήζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα»,
κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 10.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε απεπζείαο αλάζεζε κεηά
από δεκνζίεπζε πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από
Οηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ» θαη έγθξηζε ηνπ
επηζπλαπηόκελνπ ζρεδίνπ Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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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. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
7ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:30κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

66959/707/1.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Βεξγνπνύινπ Παξαζθεπή – αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ.

Παξαζθεπόπνπινο

Γεξάζηκνο, Καξδάξα Δπζηαζία θαη ύξκνο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 523/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 137ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ γηα αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ
«Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη αλαγόκσζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Έδξαο
θαη όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ. Αραΐαο, ησλ Γ/λζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Αραΐαο θαη ηνπ ΚΔΤ Ν. Αραΐαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ππξνζβεζηηθήο ζθόλεο,
όπνπ απαηηείηαη, ιόγσ παξέιεπζεο 5εηίαο ή ρξήζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα», κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ
10.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε απεπζείαο αλάζεζε κεηά από δεκνζίεπζε
πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από Οηθνλνκηθήο
άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ» θαη έγθξηζε ηνπ
επηζπλαπηόκελνπ ζρεδίνπ Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 51506/4012/15.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα
θάησζη:
Λαμβάνοντας σπόψη:
1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 3 ηος Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ
Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ – Ππψγπαμμα Καλλικπάηηρ» με ηο οποίο ζςζηήθηκαν και
ζςγκποηήθηκαν οι Πεπιθέπειερ υρ ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σην Απψθαζη 248595/27-12-2016 ηος Γενικοω Γπαμμαηέα Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος,
Γςηικήρ Δλλάδαρ και Ιονίος «Σποποποίηζη ηος Οπγανιζμοω Δζυηεπικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ
Δλλάδαρ»(ΦΔΚ 4309/β/30-12-2016) ψπυρ ιζσωει μεηά ηην ηποποποίηζη ηηρ απψ ηην ςπ’απιθμ.165633/8-82017 (ΦΔΚ 2953/ηΒ/29-8-2017) απψθαζη ηος ςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Πελ/ζος, Γςηικήρ
Δλλάδαρ & Ιονίος.
3. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γημψζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειϊν και
Τπηπεζιϊν (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ψπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσωει.
4. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 116 ηος Ν. 4555/2018 «Μεηαππωθμιζη ηος θεζμικοω πλαιζίος ηηρ Σοπικήρ
Αςηοδιοίκηζηρ - Δμβάθςνζη ηηρ Γημοκπαηίαρ - Δνίζσςζη ηηρ ςμμεηοσήρ - Βεληίυζη ηηρ οικονομικήρ και
αναπηςξιακήρ λειηοςπγίαρ ηυν Ο.Σ.Α. [Ππψγπαμμα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] - Ρςθμίζειρ για ηον εκζςγσπονιζμψ
ηος πλαιζίος οπγάνυζηρ και λειηοςπγίαρ ηυν ΦΟΓΑ - Ρςθμίζειρ για ηην αποηελεζμαηικψηεπη, ηασωηεπη και
ενιαία άζκηζη ηυν απμοδιοηήηυν ζσεηικά με ηην απονομή ιθαγένειαρ και ηην πολιηογπάθηζη - Λοιπέρ
διαηάξειρ απμοδιψηηηαρ Τποςπγείος Δζυηεπικϊν και άλλερ διαηάξειρ».
5. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 1 «κοπψρ» ηος Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Απσέρ δημοζιονομικήρ
διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) − δημψζιο λογιζηικψ και άλλερ διαηάξειρ»,
ζωμθυνα με ηο οποίο ζκοπψρ ηος παπψνηορ νψμος είναι η ενζυμάηυζη ζηην ελληνική έννομη ηάξη ηηρ
Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ ηος ςμβοςλίος ηηρ 8ηρ Νοεμβπίος 2011 ζσεηικά με ηιρ απαιηήζειρ για ηα δημοζιονομικά
πλαίζια ηυν κπαηϊν − μελϊν ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ (EE L 306/41), καθϊρ και η ζςζηημαηική ένηαξη ζε
ενιαίο κείμενο και, καηά πεπίπηυζη, η επικαιποποίηζη ηυν ιζσςοςζϊν απσϊν δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και
εποπηείαρ και ηυν διαηάξευν ηος δημψζιος λογιζηικοω.
6. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ
και ηην αποηποπή καηαζηπαηηγήζευν, καηά ηη διαδικαζία ζωνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν», ψπυρ
ηποποποιήθηκε με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και ψπυρ ιζσωει.
7. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεπί ενίζσςζηρ ηηρ διαθάνειαρ, με ηην
ςποσπευηική ανάπηηζη νψμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικϊν, διοικηηικϊν και αςηοδιοικοωμενυν οπγάνυν
ζηο διαδίκηςο «Ππψγπαμμα Γιαωγεια» και άλλερ διαηάξειρ.
8. Σο Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηασϊπηζη δημοζιεωζευν ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος ζηο
Νομαπσιακψ και ηοπικψ Σωπο και άλλερ διαηάξειρ».
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9. Σο Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεϊζευν απψ ηοςρ διαηάκηερ» και ηην ςπ’
απιθμψ 2/100018/0026/30-12-2016 εγκωκλιο ηος Γ.Λ.Κ. πεπί «κοινοποίηζηρ διαηάξευν ζσεηικά με ηην
ανάλητη ςποσπεϊζευν απψ ηοςρ διαηάκηερ και παποσήρ οδηγιϊν».
10. Σην ςπ απιθμ 400/2014 απψθαζη ηος Πολςμελοωρ Ππυηοδικείος Παηπϊν, πεπί επικωπυζηρ ηυν
αποηελεζμάηυν ηυν πεπιθεπειακϊν εκλογϊν ηηρ 18ηρ και 25ηρ Μάιος 2014 και ηο απψ 25/08/2014 ππακηικψ
οπκυμοζίαρ ηηρ νέαρ πεπιθεπειακήρ απσήρ ηηρ Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ.
11. Σην ςπ’ απιθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απψθαζη ηος Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ
Δλλάδαρ πεπί μεηαβίβαζηρ απμοδιοηήηυν ζηοςρ άμεζα εκλεγμένοςρ Ανηιπεπιθεπειάπσερ ηηρ Πεπιθέπειαρ
Γςηικήρ Δλλάδαρ.
12. Σιρ ςπ’ απιθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) και 69923/876/14.3.2017(ΦΔΚ
1018-Β/24.3.2017) αποθάζειρ ηος Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ Δλλάδαρ πεπί «Οπιζμοω Ανηιπεπιθεπειαπσϊν ηηρ
Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ» και «Μεηαβίβαζηρ απμοδιοηήηυν ζηοςρ Ανηιπεπιθεπειάπσερ πος οπίζηηκαν
απψ ηον Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ Δλλάδαρ και ζε πεπιθεπειακοωρ ζςμβοωλοςρ Γςηικήρ Δλλάδαρ» ανηίζηοισα.
13. Σην ςπ’ απιθ. 2/42053/0094/2002 απψθαζη Τπ. Οικονομίαρ, με ηην οποία αναπποζαπμψζηηκε ηο
σπημαηικψ ποζψ ηος άπθπος 41 ηος Ν.Γ. 496/74 για ηην ζωνατη ζωμβαζηρ, ζε δωο σιλιάδερ πενηακψζια (2.500)
εςπϊ.
14. Σην ςπ’ απιθ.34/12-3-2015 Απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα:
«Έγκπιζη μεηαβίβαζηρ απμοδιψηηηαρ ζηην Οικονομική Δπιηποπή για ηην καηακωπυζη ηος αποηελέζμαηορ μεηά
απψ διαδικαζία ππομήθειαρ ςλικϊν και ςπηπεζιϊν, α) με απεςθείαρ ανάθεζη καηψπιν ζςλλογήρ πποζθοπϊν,
β)με ππψζκληζη ενδιαθέπονηορ», η οποία κπίθηκε νψμιμη με ηην ςπ’ απιθμψ ππυη. 33168/3741/19-3-2015
(ΑΓΑ: 7Β8ΨΟΡ1Φ-ΘΝ5) απψθαζη ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος, Γςηικήρ Δλλάδαρ και
Ιονίος.
15. Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος (γ) ηος άπθπος 176 ηος Ν.3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ
Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ – Ππψγπαμμα Καλλικπάηηρ» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010), ηο οποίο
ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 5 ηος Ν.4071/2012 «Ρςθμίζειρ για ηην ηοπική ανάπηςξη, ηην αςηοδιοίκηζη και ηην
αποκενηπυμένη διοίκηζη Δνζυμάηυζη Οδηγίαρ 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 58/ηΑ΄/2012) ζωμθυνα με ηο οποίο η
Οικονομική Δπιηποπή είναι απμψδια για «ηην καηάπηιζη ηυν ψπυν, ηη ζωνηαξη ηυν διακηπωξευν, ηη
διεξαγυγή και καηακωπυζη κάθε μοπθήρ δημοππαζιϊν και διαγυνιζμϊν, καθϊρ και ηη ζςγκπψηηζη ηυν
ειδικϊν επιηποπϊν διεξαγυγήρ και αξιολψγηζηρ απψ μέλη ηηρ ή ειδικοωρ επιζηήμονερ, ςπαλλήλοςρ ηηρ
πεπιθέπειαρ ή δημψζιοςρ ςπαλλήλοςρ.
16. Σην ςπ. απιθμ. 228/15-11-2018 απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα
«Έγκπιζη Πποχπολογιζμοω Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ έηοςρ 2019»
17. Σην ςπ. απιθ. 226/15-11-2018 απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα:
«Έγκπιζη ηος εηήζιος ππογπάμμαηορ ππομηθειϊν ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ 2019» και ειδικψηεπα ηην
πεπίπηυζη xxiii. με ηην οποία «εγκπίνεηαι η αναγκαιψηηηα διενέπγειαρ δαπάνηρ για ηην εκηέλεζη επγαζιϊν
ζςνηήπηζηρ και αναγψμυζηρ ηυν πςποζβεζηήπυν ηυν ςπηπεζιϊν ηηρ Έδπαρ και ψλυν ηυν ςπηπεζιϊν ηηρ
Π.Δ. Ασαΐαρ, ηυν Γ/νζευν Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Ασαΐαρ και ηος ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Ν.
Ασαΐαρ και ηην ανηικαηάζηαζη πςποζβεζηικήρ ζκψνηρ, ψπος απαιηείηαι, λψγυ παπέλεςζηρ 5εηίαρ ή σπήζηρ ηος
πςποζβεζηήπα», μέσπι ηος ποζοω ηυν 10.000,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.»
18. Η δαπάνη θα βαπωνει ηον πποχπολογιζμψ ηηρ Π.Γ.Δ έηοςρ 2019 και ζςγκεκπιμένα με δέζμεςζη πίζηυζηρ
ζηον Κ.Α.Δ. 02.01.072.0869.01.1231 ζςνολικοω ποζοω 10.000,00 εςπϊ με ΦΠΑ. Για ηο ζκοπψ αςηψ έσει
εκδοθεί η ςπ΄άπιθμ.1351/2019 απψθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την:
1. Έγκπιζη διενέπγειαρ διαγυνιζμοω για ανάδειξη αναδψσος για ηην ζωνατη ζωμβαζηρ για ηην «Δκηέλεζη
επγαζιϊν ζςνηήπηζηρ και αναγψμυζηρ ηυν πςποζβεζηήπυν ηυν ςπηπεζιϊν ηηρ Έδπαρ και ψλυν ηυν
ςπηπεζιϊν ηηρ Π.Δ. Ασαΐαρ, ηυν Γ/νζευν Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Ασαΐαρ και ηος
ΚΔΤ Ν. Ασαΐαρ και ηην ανηικαηάζηαζη πςποζβεζηικήρ ζκψνηρ, ψπος απαιηείηαι, λψγυ παπέλεςζηρ 5εηίαρ ή
σπήζηρ ηος πςποζβεζηήπα», μέσπι ηος ποζοω ηυν 10.000,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α., με
απεςθείαρ ανάθεζη μεηά απψ δημοζίεςζη ππψζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ και επιλογή ηηρ πλέον
ζςμθέποςζαρ απψ Οικονομικήρ άποτηρ πποζθοπάρ βάζει ηηρ ηιμήρ για ηο ζωνολο ηυν επγαζιϊν» και έγκπιζη
ηος επιζςναπηψμενος ζσεδίος Ππψζκληζηρ Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ.
2. Σην εξοςζιοδψηηζη ηος Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ Δλλάδαρ ή ηυν Ανηιπεπιθεπειαπσϊν ζηοςρ οποίοςρ έσει
αναθέζει ηιρ απμοδιψηηηερ με απψθαζή ηος για ηην ςπογπαθή ηηρ ζσεηικήρ ζωμβαζηρ πος θα πποκωτει
ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’ απιθμψ 2/42053/0094/2002 απψθαζηρ ηος Τπ. Οικονομίαρ, με ηην οποία
αναπποζαπμψζηηκε ηο σπημαηικψ ποζψ ηος άπθπος 41 ηος Ν.Γ. 496/74 για ηην ζωνατη ζωμβαζηρ, ζε δωο
σιλιάδερ πενηακψζια (2.500,00) εςπϊ.
Η δαπάνη θα βαπωνει ηον πποχπολογιζμψ ηηρ Π.Γ.Δ έηοςρ 2019 και ζςγκεκπιμένα με δέζμεςζη πίζηυζηρ
ζηον Κ.Α.Δ. 02.01.072.0869.01.1231 ζςνολικοω ποζοω 10.000,00 εςπϊ με ΦΠΑ. Για ηο ζκοπψ αςηψ έσει
εκδοθεί η ςπ’ απιθμ.1351/2019 απψθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ.
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ΑΔΑ: Ψ1ΛΜ7Λ6-ΝΘΖ
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 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
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο 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 Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ 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
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
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 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 51506/4012/15.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα

ηελ «Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη αλαγόκσζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο
Έδξαο θαη όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ. Αραΐαο, ησλ Γ/λζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Αραΐαο θαη ηνπ ΚΔΤ Ν. Αραΐαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ππξνζβεζηηθήο ζθόλεο,
όπνπ απαηηείηαη, ιόγσ παξέιεπζεο 5εηίαο ή ρξήζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα», κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ
10.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε απεπζείαο αλάζεζε κεηά από δεκνζίεπζε
πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από Οηθνλνκηθήο
άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ, θαη εγθξίλεη ην επηζπλαπηόκελν
ζρέδην Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
2.

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο νπνίνπο

έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηόηεηεο κε απόθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο πνπ ζα
πξνθύςεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκό 2/42053/0094/2002 απόθαζεο ηνπ Τπ.
Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκόζηεθε ην ρξεκαηηθό πνζό ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74
γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο, ζε δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα (2.500,00) επξώ.
Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα κε δέζκεπζε
πίζησζεο ζηνλ Κ.Α.Δ. 02.01.072.0869.01.1231 ζπλνιηθνύ πνζνύ 10.000,00 επξώ κε Φ.Π.Α.
Γηα ην ζθνπό απηό έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζκ. 1351/2019 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ
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