ΑΔΑ: 67ΧΞ7Λ6-Ν9Ε
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
Γπαθείο Πποέδπος Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ
Σασ. Γ/νζη: ΝΔΟ Παηπών-Αθηνών 32
264 41 Πάηπα
Σηλέθωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάηπα 02 Αππιλίος 2019
Απ. Ππωη: 85223/906
ΠΡΟ: Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 621/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 85041/1844/19.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ –
Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 621/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ
24.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ άκεζε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο ζε θαύζηκα θίλεζεο (πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε
ακόιπβδε) κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ έηνπο 2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 12/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
27ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

89998/966/22.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Πεηξόπνπινο Κσλ/λνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηαζνύιηαο Γεώξγηνο, 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, 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 621 / 2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 10ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε

δαπάλεο

θαη

δηάζεζεο

πίζησζεο,

κέρξη

ηνπ

πνζνύ

ησλ

24.800,00

€

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ άκεζε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο ζε θαύζηκα θίλεζεο (πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε
ακόιπβδε) κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ έηνπο 2019».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 85041/1844/19.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ –
Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έχοντας υπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/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.
4. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
5. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 κε ηη νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3310/2005 (ΦΔΚ 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 (ΦΔΚ 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη.
7. 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.
8. 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)»
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ.7 ηνπ ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016 ζχκθσλα κε ην νπνίν ην Σκήκα
Πξνκεζεηψλ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα: «ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη αλαζέζεσλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη
ππεξεζηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο».
10. 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.
11. 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 θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε
δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ
δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηεο πεξηθέξεηαο ή δεκφζηνπο
ππαιιήινπο».
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12. 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.
13. 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.
14. Σελ αξηζ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΔΚ 138/η.ΤΟΓΓ/23-03-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηελ νπνία νξίζζεθε ν πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
15. Σελ αξίζκ. 70536/1192/15-3-2017 απφθαζε Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο, (Φ.Δ.Κ.
η.Β΄1033/27-3-2017) κε ζέκα: «Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο εγγξάθσλ, απνθάζεσλ θαη άιισλ
πξάμεσλ «ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ Π.Δ. ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ».
16. Σελ απφθαζε 124608/1625/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο, (Φ.Δ.Κ. 1864 η.Β’/2605-2017), κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε ππ΄αξηζ.:6302/60/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο, (ΦΔΚ 211/Β΄/2017), πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο,
ζην ζηνηρείν 4
17. Σν άξζξν 30 ηνπ Ν. 4386/2016 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ελέξγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 83/η.Α/11-052016).
18. Σν άξζξν 55 ηνπ Ν. 4310/2014 «Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ 258/η.Α/08-12-2014)
19. Σελ ππ. αξηζκ. 226/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα ηελ έγθξηζε
ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
20. Σελ αξηζ. 228/2018 (22ε πλεδξίαζε ζηηο 19-11-2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ν Πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019.
21. Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη ήδε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηεο
Π.Γ.Δ. θαη εηδηθφηεξα ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο , ε νπνία ζα βαξχλεη ηηο
πηζηψζεηο ηνπ Δ.Φ. 073.θαη Κ.Α.Δ. 1511.01.1213 πνζνχ 15.000,00, ηνπ Δ.Φ. 311 θαη Κ.Α.Δ. 1511.01.1213
πνζνχ 200.000,00, θαη ηνπ Δ.Φ.311 θαη Κ.Α.Δ. 1512.01.1213 πνζνχ 30.016,47, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Π.Γ.Δ. /Π.Δ. Αηησι/λίαο έηνπο 2019, θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή βεβαίσζε χπαξμεο Πίζησζεο.
22. Σελ ππ. αξηζκ. 2731/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ζρέδην ηνπ
Γηαγσληζκνχ Πξνκήζεηαο Καπζίκσλ, θαη έγηλε ν νξηζκφο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ησλ Πξνζθνξψλ.
23. Σελ αξηζκ. 368979/4865/14-12-2018 «ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΟΤ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΑΝΧ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ
ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ ( ΔΗΓΖ) ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ -ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ (CPV: 09132100-4), ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ
(CPV: 09134100-8), ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ (CPV: 09135100-5),-ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ Π.Δ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ , ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ (CPV:
09211000-1), ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ Π.Δ. ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΥΔΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ (ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 245.016,47€
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 24%»
24. Σελ αλάγθε πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο, Καπζίκσλ Κίλεζεο (Πεηξειαίνπ θαη Βελδίλεο) θαη
Ληπαληηθψλ γηα ηηο Γηεπζχλζεηο ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 226/2018 (ΑΓΑ: ΧΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο εγθξίζεθε ην εηήζην πξφγξακκα πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη
εηδηθφηεξα κε ηελ παξάγξαθν 2.ii. εγθξίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα δηελέξγεηαο δαπάλεο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο
πξνκήζεηαο α) θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο β) θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ιηπαληηθψλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζηφινπ ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο αλάινγα κε ηελ έδξα πνπ
επξίζθνληαη ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θιηκάθηα ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Δλνηήησλ θαη ηεο
Έδξαο.
Καηφπηλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ. αξηζκ. 2731/2018 (ΑΓΑ:ΦΠΛ17Λ6-ΕΤΣ) απφθαζε ηεο
ελέθξηλε ηε δηελέξγεηα Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ (δηεζλή) θαη ηελ
θαηάξηηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ «ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΟΤ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΑΝΧ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ
ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ ( ΔΗΓΖ) ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ -ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ (CPV: 09132100-4), ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ
(CPV: 09134100-8), ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ (CPV: 09135100-5),-ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ Π.Δ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ , ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ (CPV:
09211000-1), ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ Π.Δ. ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΥΔΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ (ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 245.016,47 €
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 24%» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή

ΑΔΑ: 67ΧΞ7Λ6-Ν9Ε
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο θαη ηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο απνζθξάγηζεο & αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηεο
αλσηέξσ πξνκήζεηαο.
Βάζεη ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ζπληάρζεθε ε αξηζκ: 368979/4865/14-12-2018 κε ζέκα: «ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΓΗΔΘΝΟΤ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΧ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν. 4412/2016
ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ
ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ ( ΔΗΓΖ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ -ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ (CPV:
09132100-4), ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ (CPV: 09134100-8), ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ (CPV: 091351005),-ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ Π.Δ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ , ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ (CPV: 09211000-1), ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ Π.Δ.
ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΥΔΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ
(ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 245.016,47 € ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 24%», ε νπνία
αλαξηήζεθε ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΖΓΖ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 68416. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ηελ Γεπηέξα 14-01-2019 θαη ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο-ηερληθψλ πξνζθνξψλ είλαη ε Παξαζθεπή 18-01-2019.
εκεηψλεηαη φηη, ε παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ νπνία βηψλεη ε ρψξα, πξνθαιεί πιελ ησλ άιισλ
θαη δπζρέξεηα ζηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην.
Οη έκπνξνη πεηξειαηνεηδψλ αξλνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο θαπζίκσλ, επεηδή νη δεκφζηεο
ππεξεζίεο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο θαλφλσλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζκηθνχ, ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο
ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη θπξίσο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ κέρξη ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ θαη
ηεο έθδνζεο εληαικάησλ δπζρεξαίλνπλ ηελ έγθαηξε απνδεκίσζε ησλ πξνκεζεπηψλ κε απνηέιεζκα ε
ζπλαιιαγή κε ην δεκφζην λα ζεσξείηαη αζχκθνξε. Δπίζεο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο απνηεινχλ νη
απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο, νη θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ε αλαζθάιεηα απφ ηελ έιιεηςε
ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά θηι. Απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη νη δηαγσληζκνί λα θαηαιήγνπλ άγνλνη
παξά ηελ ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο.
Όκσο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία είλαη άλσ ησλ νξίσλ
(δηεζλήο) θαη θαηά ζπλέπεηα ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα, απαηηείηαη ιχζε ζην ζέκα ηεο άκεζεο πξνκήζεηαο
πεηξειαηνεηδψλ πνπ είλαη αλαγθαία ιφγσ ηνπ ζπλερνχο θαη θαζεκεξηλνχ αλεθνδηαζκνχ ζε θαχζηκα ηνπ ζηφινπ
ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ηελ απξφζθνπηε θίλεζε
απηψλ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε άκεζσλ αλαγθψλ πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο κε ηελ θίλεζε θνξηεγψλ νρεκάησλ θαη εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ κεραλεκάησλ δηάλνημεο νδψλ,
επνχισζεο άκεζσλ δεκηψλ θ.ι.π,
Γηα ηαχηα:
Εισηγούμαστε
Σελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 24.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
γηα ηελ άκεζε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο ζε
θαχζηκα θίλεζεο (πεηξέιαην θίλεζεο, ακφιπβδε βελδίλε) κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ηνπ έηνπο 2019, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε
εμέιημε, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξνκήζεηαο πεηξειαηνεηδψλ γηα ην έηνο 2019, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ
νη εμαηξεηηθά επείγνπζεο αλάγθεο ζε θαζεκεξηλφ εθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ζηνπο α) εηαηξεία
«ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΘΔΟΓ. ΚΑΚΟΤΡΖ Ο.Δ.» θαη β) Κακαξέηζν Δπακεηλψληα ηνπ Βαζηιείνπ πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγξηλίνπ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
Καη δεδνκέλσλ φηη:
α. θαηά ην έηνο 2018 θακία δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δελ ηειεζθφξεζε, κε απνηέιεζκα ν ζρεηηθφο δηαγσληζκφο
λα απνβεί άγνλνο.
β. ππάξρνπλ εμαηξεηηθά επείγνπζεο αλάγθεο ζε πεηξειαηνεηδή γηα θαζεκεξηλφ εθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο.
γ. νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ηξέρνληνο δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ πνπ έρεη πξνθεξπρζεί κε ηελ αξηζκ.
368979/4865/14-12-2018 Γηαθήξπμε είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο.
Σελ εμνπζηνδφηεζε ζηελ θα Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο ηαξαθά Υξηζηίλα γηα ηελ
ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, εθφζνλ απαηηείηαη.
Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη ήδε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηεο Π.Γ.Δ.
θαη εηδηθφηεξα ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, ε νπνία ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο
ηνπ Δ.Φ. 073.θαη Κ.Α.Δ. 1511.01.1213 πνζνχ 15.000,00, ηνπ Δ.Φ. 311 θαη Κ.Α.Δ. 1511.01.1213 πνζνχ
200.000,00, θαη ηνπ Δ.Φ.311 θαη Κ.Α.Δ. 1512.01.1213 πνζνχ 30.016,47, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ.
/Π.Δ. Αηησι/λίαο έηνπο 2019, θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή βεβαίσζε χπαξμεο Πίζησζεο θαη νη απνθάζεηο
αλάιεςεο ζα εθδνζνχλ ακέζσο κε ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.
Ζ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο πξνκεζείαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016

ΑΔΑ: 67ΧΞ7Λ6-Ν9Ε
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.

ΑΔΑ: 67ΧΞ7Λ6-Ν9Ε
 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)
 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: 85041/1844/19.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ
Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 24.800,00 €

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ άκεζε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο ζε θαύζηκα θίλεζεο (πεηξέιαην θίλεζεο, ακόιπβδε
βελδίλε) κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ηνπ έηνπο 2019, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε, γηα ηελ
αλάδεημε αλαδόρνπ πξνκήζεηαο πεηξειαηνεηδώλ γηα ην έηνο 2019, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη
εμαηξεηηθά επείγνπζεο αλάγθεο ζε θαζεκεξηλό εθνδηαζκό ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ζηνπο:
α) εηαηξεία «ΓΗΜΟΘΔΝΗ ΘΔΟΓ. ΚΑΚΟΤΡΗ Ο.Δ.» θαη
β) Κακαξέηζν Δπακεηλώληα ηνπ Βαζηιείνπ,
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγξηλίνπ, ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο, θαη δεδνκέλσλ όηη:
α. θαηά ην έηνο 2018 θακία δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δελ ηειεζθόξεζε, κε απνηέιεζκα ν ζρεηηθόο
δηαγσληζκόο λα απνβεί άγνλνο.
β. ππάξρνπλ εμαηξεηηθά επείγνπζεο αλάγθεο ζε πεηξειαηνεηδή γηα θαζεκεξηλό εθνδηαζκό ησλ
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο.
γ. νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ηξέρνληνο δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ πνπ έρεη πξνθεξπρζεί
κε ηελ αξηζκ. 368979/4865/14-12-2018 Γηαθήξπμε είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβόξεο.
2.

Δμνπζηνδνηεί ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο θα ηαξαθά Υξηζηίλα γηα ηελ

ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ, εθόζνλ απαηηείηαη.
Γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ππάξρεη ήδε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηεο Π.Γ.Δ. θαη εηδηθόηεξα ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο, ε νπνία ζα βαξύλεη ηηο
πηζηώζεηο ηνπ Δ.Φ. 073. θαη Κ.Α.Δ. 1511.01.1213 πνζνύ 15.000,00 €, ηνπ Δ.Φ. 311 θαη Κ.Α.Δ.
1511.01.1213 πνζνύ 200.000,00 €, θαη ηνπ Δ.Φ.311 θαη Κ.Α.Δ. 1512.01.1213 πνζνύ 30.016,47 €,
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Π.Γ.Δ. / Π.Δ. Αηησι/λίαο έηνπο 2019, θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή

ΑΔΑ: 67ΧΞ7Λ6-Ν9Ε
βεβαίσζε ύπαξμεο Πίζησζεο θαη νη απνθάζεηο αλάιεςεο ζα εθδνζνύλ ακέζσο κε ηελ έλαξμε
εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019.
Η δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο πξνκεζείαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ
Ν.4412/2016

Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

