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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1098/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 138687/9593/08-05-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. –Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1098/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 4.168,80
€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηνπ 41νπ Βαζκνινγηθνύ Κέληξνπ Ν. Αραΐαο θαη ηνπ Δηδηθνύ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ - πνπ
εδξεύεη ζην 21ν Γπκλάζην Παηξώλ - ησλ Παλειιήλησλ εμεηάζεσλ ζρ. έηνπο 2018–2019 κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 17/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
10ε Μαΐνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

135472/1463/6.5.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. 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 ηελ 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.

Απ. Απόθαζηρ 1098/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 12ο θέμα ππο ημεπήζιαρ διάηαξηρ, πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα κε ηίηιν: «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ
ησλ 4.168,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 41νπ Βαζκνινγηθνύ Κέληξνπ Ν. Αραΐαο θαη ηνπ Δηδηθνύ Δμεηαζηηθνύ
Κέληξνπ - πνπ εδξεύεη ζην 21ν Γπκλάζην Παηξώλ - ησλ Παλειιήλησλ εμεηάζεσλ ζρ. έηνπο 2018–
2019 κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 138687/9593/08-05-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. –Σκήκα Πξνκεζεηώλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα
θάησζη:
Λαμβάνοντας σπόψη:
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’ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 4309 / η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σελ ππ’ αξ. 88897/18-5-2018 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε – πκπιήξσζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 2070/Β/7-6-2018) κε ηελ νπνία πκπιεξψλεηαη ε ππ’ αξ. 248595/2712/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ
4309/Β’/30-12-2016).
4. 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.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν. 4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη
εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. 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.
7. 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.
8. 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.
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.

11. 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
12. Σελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
13. Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ 1018-Β/24.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πεξί
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο.
14. 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.
15. 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
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’ αξηζκ. 226/15-11-2017 (ΑΓΑ:ΧΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019».
18. Σελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2017 (ΑΓΑ:6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019. Ζ αλσηέξσ απφθαζε
βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξηζκ. πξση. 265933/28-12-2018 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΑΓΑ ΧΦ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ).
19. Σελ ππ’ αξηζκ. 266/2019 (ΑΓΑ 9ΒΓΕ7Λ6-Θ1Α) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο & Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο πξνκήζεηαο πιηθψλ
θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 41νπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ Ν. Αραΐαο θαη ηνπ Δηδηθνχ
Δμεηαζηηθνχ Κέληξνπ -πνπ εδξεχεη ζην 21ν Γπκλάζην Παηξψλ- ησλ Παλειιήλησλ εμεηάζεσλ ζρνιηθνχ έηνπο
2018–2019, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη επηινγή ηεο πιένλ
ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ 4.300,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.».
20. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη εηδηθφηεξα
ηνπο ΚΑΔ 02.01.072.0899.01.1231 κε πνζφ 750,00 επξψ, ΚΑΔ 02.01.072.0829.01.1231 κε πνζφ 900,00
επξψ, ΚΑΔ 02.01.072.1111.01.1231 κε πνζφ 1.700,00 επξψ, ΚΑΔ 02.01.072.1231.01.1231 κε πνζφ 820,00
επξψ, ΚΑΔ 02.01.072.0899.01.1231 κε πνζφ 130,00 επξψ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ εθδνζεί νη ππ’ αξηζκ.
2007, 2008, 2009, 2010, 2011/2019 Απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
Σν Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ πξνηίζεηαη λα θηλήζεη δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο πιηθψλ
θαη ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη άκεζεο αλάγθεο ηνπ 41νπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ Ν. Αραΐαο θαη
ηνπ Δηδηθνχ Δμεηαζηηθνχ Κέληξνπ -πνπ εδξεχεη ζην 21ν Γπκλάζην Παηξψλ-, απαξαίηεησλ γηα ηελ δηεμαγσγή
ησλ Παλειιήλησλ εμεηάζεσλ ζρ. έηνπο 2018–2019, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 4.300,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ, γηα ηηο πέληε (5) ελφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο :
1. Ζ ελνηθίαζε, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη απεγθαηάζηαζε ζην 41ν Βαζκνινγηθφ Κέληξν Ν. Αραΐαο θαη ζην
Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν πνπ εδξεχεη ζην 21ν Γπκλάζην Παηξψλ, δχν (2) θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, κε
δπλαηφηεηα ζπξξαθήο θαη ζχλδεζεο κε Ζ/Τ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κελφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο (toner θ.η.ι.) θαζψο θαη ηνπ απαξαίηεηνπ
«service» ζε πεξίπησζε βιάβεο, κε άκεζε αληαπφθξηζε γηα ηελ επηζθεπή ηνπ, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ
παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2019. Δπίζεο απαηηείηαη κία (1) ζπζθεπή πιαζηηθνπνίεζεο ζειίδσλ Α4. Τπνινγίδεηαη
φηη ε παξαγσγή θσηναληηγξάθσλ αλέξρεηαη ζε 50.000 έσο 60.000 θχιια. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθηηκάηαη φηη ε
πξνθχπηνπζα δαπάλε ζα είλαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 750,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Οη παξαπάλσ
ελέξγεηεο ζα γίλνπλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ (KAE:
02.01.072.0899.01.1231).
2. Ζ κεηαθνξά ησλ παιαηψλ γξαπηψλ απφ ηελ απνζήθε ηνπ 16νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ ζην εξγνζηάζην
αλαθχθισζεο ζην Ρίν θαη ε κεηαθνξά ησλ λέσλ γξαπηψλ απφ ην 41ν Βαζκνινγηθφ Κέληξν Ν. Αραΐαο θαη ην
Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν πνπ εδξεχεη ζην 21ν Γπκλάζην Παηξψλ, ζηελ απνζήθε ηνπ 16νπ Γπκλαζίνπ

Παηξψλ, γηα θχιαμή ηνπο. Δπηπιένλ απαηηείηαη ε κεηαθνξά ησλ απαξαίηεησλ αληηθεηκέλσλ ( Ζ/Τ θ.ι.π.) ησλ
δχν Γπκλαζίσλ ηνπ 1νπ θαη ηνπ 6νπ απφ ηελ έδξα ηνπο ζην ζπγθξφηεκα ηνπ 6νπ θαη ηνπ 11νπΛπθείνπ, δηφηη
ζηελ έδξα ηνπο ζα ιεηηνπξγήζεη ην 41ν Β.Κ. Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ γξαπηψλ, καδί κε ηα αληηθείκελα ησλ δχν
ρνιείσλ γηα κεηαθνξά, ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε δχν (2) ηφλνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθηηκάηαη φηη ε
πξνθχπηνπζα δαπάλε ζα είλαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 900,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Οη παξαπάλσ
ελέξγεηεο ζα γίλνπλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ (KAE :
02.01.072.0829.01.1231).
3. Ζ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο πνπ ζα απαηηεζεί, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κελφο, γηα ηηο αλάγθεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ 41νπ Β.Κ. θαη ηνπ Δηδηθνχ Δμεηαζηηθνχ Κέληξνπ πνπ εδξεχεη ζην 21ν Γπκλάζην Παηξψλ είλαη
ε θάησζη:
ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ Δ ΣΔΜΑΥΗΑ
1. ΒΑΖ ΔΛΟΣΔΗΠ ΑΛΗΓΚΑΡΟ 1
2 .ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ (ΜΔΓΑΛΟ) 1
3 .ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ (ΜΔΓΑΛΟ) 1
4 .ΓΟΜΟΛΑΣΗΥΑ PELICAN BR 40 60
5 .ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ ΔΣ 3
6 .ΕΔΛΑΣΗΝΔ ΓΗΑ ΥΑΡΣΗΑ Α4 200
7 .ΕΔΛΑΣΗΝΔ ΓΗΑ ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΑΓΔΗΧΝ ΔΗΟΓΟΤ 800
8 .ΚΟΛΛΑ PELICAN STICK 10gr 5
9 .ΚΟΛΛΑ PELIFIX STICK 40gr 2
10. ΚΟΠΗΓΗ ΦΑΡΓΤ 3
11. ΛΑΣΗΥΑ (ΚΗΛΟ) 0.5
12. ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ EDDING 1200 20
13 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΥΟΝΓΡΟΗ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ ΜΑΤΡΟΗ 15
14 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΥΟΝΓΡΟΗ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ ΚΟΚΚΗΝΟΗ 15
15 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΥΟΝΓΡΟΗ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ ΜΠΛΔ 15
16. ΜΔΛΑΝΗ ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΦΡΑΓΗΓΑ 1
17. ΜΟΛΤΒΗΑ FABER 25
18. ΞΤΣΡΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 6
19. ΔΛΟΣΔΗΠ 15Υ33 5
20. ΠΑΓΓΟ ΝΑΤΛΟΝ 1
21. ΣΤΛΟ BIC ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΟ (ΚΟΚΚΗΝΟ) 600
22. ΣΤΛΟ BIC ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΟ (ΜΑΤΡΟ) 200
23. ΣΤΛΟ BIC ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΟ (ΜΠΛΔ) 100
24. ΣΤΛΟ BIC ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΟ (ΠΡΑΗΝΟ) 500
25. ΤΝΓΔΣΖΡΔ VETO No.1-4 (ΚΟΤΣΑΚΗΑ) 3
26. ΤΡΜΑ ROMA No. 64 (KOYTAKIA) 10
27. ΤΡΜΑ ROMA No. 126 (KOYTAKIA) 10
28. ΣΑΜΠΟΝ Νν.2 1
29 .ΣΑΗΝΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 3Μ PVC No 50 5
30. ΦΑΚΔΛΟΗ Α3 (ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ) 40
31. ΦΑΚΔΛΟΗ Α4 (ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ) 200
32. ΥΑΡΣΑΚΗΑ NOTES 75x75 20
33. ΥΑΡΣΗ ΚΤΒΟΤ 2
34. ΥΑΡΣΗΑ POST-IT 5
35. ΥΑΡΣΗ Α4 (ΚΗΒΧΣΗΑ) 40
36. ΥΑΡΣΗ ΚΡΑΦΣ (ΚΗΛΑ) 5
37. ΦΑΛΗΓΗ ΜΔΓΑΛΟ 2
38. TONER ΓΗΑ LEXMARK 120 2
39 ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΔΛΗΓΔ Α4 400
40 ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΔΣΗΚΔΣΔ ΜΔΓΑΛΔ 50
41 ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ ΚΟΚΚΗΝΟ 40
42 ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ ΚΗΣΡΗΝΟ 40
43 ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ ΜΠΛΔ
40
44 UHU ΚΟΛΛΑ ΧΛΖΝΑΡΗΟ ΜΔΓΑΛΟ 2
45 ΔΛΟΔΗΠ ΓΗΑΦΑΝΟ
6
46 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΑΝΔΞΗΣΗΛΟΗ ΥΟΝΓΡΟΗ (4 ΜΑΣΡΟΗ- 4 ΚΟΚΚΗΝΟΗ) 8
47 ΥΑΡΣΗ ΠΔΡΗΣΤΛΗΓΜΑΣΟ ΜΔΣΡΑ 5
48 ΣΑΗΝΗΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΓΗΑΦΑΝΔ ΓΗΑ ΚΛΔΗΗΜΟ ΥΑΡΣΟΚΗΒΧΣΗΧΝ 4
49 ΤΡΡΑΠΣΗΚΑ ΜΔΓΑΛΑ
4
50 ΥΑΡΣΟΝΗΑ ΜΔΓΑΛΑ
20

51 ΥΑΡΣΗ ΜΔΣΡΟΤ ΚΑΦΔ
5
52 2 ΚΟΤΣΗΑ ΜΠΛΔ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΓΗΑ ΑΠΡΟ ΠΗΝΑΚΑ
53 5 ΚΟΤΣΗΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΔΣΣΗΚΔΣΔ 6/Α4
54 4 ΚΟΤΣΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΤΡΡΑΠΣΗΚΧΝ Νν 26/6
55 3 ΔΛΟΔΗΠ
Γηα ην ζθνπφ απηφ εθηηκάηαη φηη ε πξνθχπηνπζα δαπάλε ζα είλαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 1.700,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο ζα γίλνπλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο
θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ (KAE 02.01.072.1111.01.1231).
4. Ζ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο πνπ ζα απαηηεζεί, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κελφο, γηα ηηο αλάγθεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ 41νπ Β.Κ. θαη ηνπ Δηδηθνχ Δμεηαζηηθνχ Κέληξνπ πνπ εδξεχεη ζην 21ν Γπκλάζην Παηξψλ γηα
1.000 πεξίπνπ άηνκα (βαζκνινγεηέο , καζεηέο θαη επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ) είλαη ε θάησζη:
ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ
1. ΒΑΜΒΑΚΗ ΜΔΓΑΛΟ 3
2. ΒΔΝΕΗΝΖ (ΜΠΟΤΚΑΛΗ) 5
3. ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΚΟΤΣΗ) 1
4. ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ 1 lt. 5
5. ΠΛΑΣΗΚΑ ΓΔΜΑΣΗΚΑ 100
6. ΑΚΗΑ ΓΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΣΔΣΡΑΓΗΧΝ 100
7. ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ WC ΜΗΚΡΖ 10kgr 3
8. ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΗΓΑ 10kgr 3
9. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ (ΔΣ) 2
10. ΤΓΡΟ WC 10
11. ΦΑΜΠΟΤΛΟΕΟ (ΚΗΒ.) 1
12 .ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ 613. ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 12/ΑΓΑ 20
14. ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ 10 θηβψηηα
15. ΥΛΧΡΗΝΖ KLINEX ULTRA ΜΔΓΑΛΖ 12 /ΑΓΑ 3
Γηα ην ζθνπφ απηφ εθηηκάηαη φηη ε πξνθχπηνπζα δαπάλε ζα είλαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 820,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Οη παξαπάλσ δηελέξγεηεο ζα γίλνπλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο
θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ (KAE : 02.01.072.1231.01.1231)
5. Ζ ζπληήξεζε Λνγηζκηθνχ (software) Ννκνζεζίαο ηεο Γ.Γ.Δ. Αραΐαο, ηεο εηαηξείαο ΔΠΑΦΟ πζηήκαηα
Πιεξνθνξηθήο Δ.Π.Δ., ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ ρ. Έηνπο
2018-2019. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθηηκάηαη φηη ε πξνθχπηνπζα δαπάλε ζα είλαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 130,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Οη παξαπάλσ ελέξγεηα ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο
θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ (KAE : 02.01.072.0899.01.1231).
Πξνο ηνχην, ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε
Γ/λζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δήηεζε θαη έιαβε Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αλά
θαηεγνξία δαπάλεο θαη νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο:
Γηα ηελ ελφηεηα έλα (1) πνπ θνξά ηελ ελνηθίαζε, κεηαθνξά ηνπνζέηεζε θαη απεγθαηάζηαζε ζην 41ν Β.Κ. δχν
(2) θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαηαηέζεθαλ δχν (2) πξνζθνξέο:
1ε πξνζθνξά Copytron Θ. Κιάδεο – Β. Μαλίθαο Ο.Δ. πνζνχ 700,00 € κε Φ.Π.Α.
2ε πξνζθνξά Computer Labs πνζνχ 750,00 € κε Φ.Π.Α.
Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ε νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά είλαη ηεο εηαηξείαο Copytron Θ. Κιάδεο – Β.
Μαλίθαο Ο.Δ. πνζνχ 700,00 € κε Φ.Π.Α.
Γηα ηελ ελφηεηα δχν (2) πνπ αθνξά ζηε κεηαθνξά ησλ παιαηψλ γξαπηψλ απφ ηελ απνζήθε ηνπ 16νπ
Γπκλαζίνπ Παηξψλ ζην εξγνζηάζην αλαθχθισζεο ζην Ρίν θαη ε κεηαθνξά ησλ λέσλ γξαπηψλ απφ ην 41ν
Βαζκνινγηθφ Κέληξν Ν. Αραΐαο θαη ην Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν πνπ εδξεχεη ζην 21ν Γπκλάζην Παηξψλ, ζηελ
απνζήθε ηνπ 16νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ, γηα θχιαμή ηνπο. Δπηπιένλ απαηηείηαη ε κεηαθνξά ησλ απαξαίηεησλ
αληηθεηκέλσλ ( Ζ/Τ θ.ι.π.) ησλ δχν Γπκλαζίσλ ηνπ 1νπ θαη ηνπ 6νπ απφ ηελ έδξα ηνπο ζην ζπγθξφηεκα ηνπ
6νπ θαη ηνπ 11νπΛπθείνπ, δηφηη ζηελ έδξα ηνπο ζα ιεηηνπξγήζεη ην 41ν Β.Κ. , θαηαηέζεθαλ δχν (2)
πξνζθνξέο:
1ε πξνζθνξά Παλαγησηφπνπινο Υαξάιακπνο πνζνχ. 886,60 € κε Φ.Π.Α.
2ε πξνζθνξά Θαλφπνπινο Υξ. Βαζίιεηνο πνζνχ. 868,00 € κε Φ.Π.Α.
Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ε νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά είλαη ηνπ Θαλφπνπινπ Υξ. Βαζηιείνπ πνζνχ
868,00 € κε Φ.Π.Α.
Γηα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε γξαθηθήο χιεο ηεο ηξίηεο (3εο) ελφηεηαο θαηαηέζεθαλ δχν (2) πξνζθνξέο:
1ε πξνζθνξά ΡΟΤΜΠΤ Η.Κ.Δ. πνζνχ 1.679,87 € κε Φ.Π.Α.
2ε πξνζθνξά Λπκπεξάηνπ Αλαζη. Ρνπκπίλε πνζνχ 1.699,94 € κε Φ.Π.Α.
Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ε νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά είλαη ηεο εηαηξείαο ΡΟΤΜΠΤ Η.Κ.Δ. πνζνχ
1.679,87€ κε Φ.Π.Α.

Γηα ηελ ελφηεηα ηέζζεξα (4) πνπ αθνξά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε θαζαξηφηεηαο έρεη θαηαηεζεί κία (1) πξνζθνξά
απφ ηελ «ΔΣΗΑ» Καξαζαλάζε Θενδ. Γεσξγία πνζνχ κε Φ.Π.Α. 790,93 € κε Φ.Π.Α.
Γηα ηελ ελφηεηα πέληε (5) πνπ αθνξά ην θφζηνο ζπληήξεζεο Λνγηζκηθνχ (software) κε εηήζην ζπκβφιαην
ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑΦΟ - Ννκνζεζία Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο έρεη θαηαηεζεί κία (1)
πξνζθνξά απφ ηελ εηαηξία ΔΠΑΦΟ πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Δ.Π.Δ. πνζνχ 130,00€ κε Φ.Π.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για:
Σελ εηζήγεζή ζαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα:
A) «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.168,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα
ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 41νπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ Ν.
Αραΐαο θαη ηνπ Δηδηθνχ Δμεηαζηηθνχ Κέληξνπ - πνπ εδξεχεη ζην 21ν Γπκλάζην Παηξψλ - ησλ Παλειιήλησλ
εμεηάζεσλ ζρ. έηνπο 2018–2019 κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα:
1) πνζνχ 700,00 € κε Φ.Π.Α. θαη αλάζεζε ζηελ εηαηξία «Copytron Θ. Κιάδεο – Β. Μαλίθαο Ο.Δ.» γηα ηελ
ελνηθίαζε δχν (2) θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ
2) πνζνχ 868,00 € κε Φ.Π.Α. θαη αλάζεζε ζηνλ «Θαλφπνπιν Υξ. Βαζίιεην» γηα ηελ κεηαθνξά ησλ γξαπηψλ
ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαη επηπιένλ γηα ηελ κεηαθνξά εμνπιηζκνχ Ζ/Τ ησλ δχν (2) γπκλαζίσλ 1νπ θαη
6νπ
3) πνζνχ 1.679,87 € κε Φ.Π.Α. θαη αλάζεζε ζηελ εηαηξεία «ΡΟΤΜΠΤ Η.Κ.Δ.» γηα ηελ πξνκήζεηα (55) εηδψλ
γξαθηθήο χιεο φπσο αθξηβψο αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο ελφηεηαο ηξία (3)
4) πνζνχ 790,93 € κε Φ.Π.Α. θαη αλάζεζε ζηελ εηαηξεία «ΔΣΗΑ- Καξαζαλάζε Θενδ. Γεσξγία» γηα ηελ
πξνκήζεηα (15) πιηθψλ θαζαξηζκνχ κε ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο
ελφηεηαο ηέζζεξα (4)
5) πνζνχ 130,00 € κε Φ.Π.Α. θαη αλάζεζε ζηελ εηαηξία «ΔΠΑΦΟ πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Δ.Π.Δ.» πνπ
αθνξά ζηε ζπληήξεζε Λνγηζκηθνχ (software) κε εηήζην ζπκβφιαην ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑΦΟ
- Ννκνζεζία Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
B) Σελ 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’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 (ΦΔΚ 1033 Β /2002)απφθαζεο ηνπ 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 (2.500,00) επξψ.
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη εηδηθφηεξα ηνπο
ΚΑΔ 02.01.072.0899.01.1231 κε πνζφ 750,00 €, ΚΑΔ 02.01.072.0829.01.1231 κε πνζφ 900,00 €, ΚΑΔ
02.01.072.1111.01.1231 κε πνζφ 1.700,00 €, ΚΑΔ 02.01.072.1231.01.1231 κε πνζφ 820,00 €, ΚΑΔ
02.01.072.0899.01.1231 κε πνζφ 130,00 €. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ εθδνζεί νη ππ’ αξηζκ. 2007, 2008, 2009,
2010, 2011/2019 Απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο.

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).

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)
 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: 138687/9593/08-05-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ
Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. –Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.
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ζπλνιηθνύ

πνζνύ

4.168,80

€

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηνπ 41νπ Βαζκνινγηθνύ Κέληξνπ Ν. Αραΐαο θαη ηνπ Δηδηθνύ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ - πνπ

ΑΔΑ: Ω2Η57Λ6-ΡΦΦ
εδξεύεη ζην 21ν Γπκλάζην Παηξώλ - ησλ Παλειιήλησλ εμεηάζεσλ ζρ. έηνπο 2018–2019 κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
1) πνζνύ 700,00 € κε Φ.Π.Α. θαη αλάζεζε ζηελ εηαηξία «Copytron Θ. Κιάδεο – Β. Μαλίθαο
Ο.Δ.» γηα ηελ ελνηθίαζε δύν (2) θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ
2) πνζνύ 868,00 € κε Φ.Π.Α. θαη αλάζεζε ζηνλ «Θαλόπνπιν Υξ. Βαζίιεην» γηα ηελ
κεηαθνξά ησλ γξαπηώλ ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαη επηπιένλ γηα ηελ κεηαθνξά εμνπιηζκνύ
Η/Τ ησλ δύν (2) γπκλαζίσλ 1νπ θαη 6νπ
3) πνζνύ 1.679,87 € κε Φ.Π.Α. θαη αλάζεζε ζηελ εηαηξεία «ΡΟΤΜΠΤ Ι.Κ.Δ.» γηα ηελ
πξνκήζεηα (55) εηδώλ γξαθηθήο ύιεο όπσο αθξηβώο αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο ελόηεηαο ηξία(3)
4) πνζνύ 790,93 € κε Φ.Π.Α. θαη αλάζεζε ζηελ εηαηξεία «ΔΣΙΑ - Καξαζαλάζε Θενδ.
Γεσξγία» γηα ηελ πξνκήζεηα (15) πιηθώλ θαζαξηζκνύ κε ηηο αληίζηνηρεο πνζόηεηεο όπσο
αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο ελόηεηαο ηέζζεξα (4)
5) πνζνύ 130,00 € κε Φ.Π.Α. θαη αλάζεζε ζηελ εηαηξία «ΔΠΑΦΟ πζηήκαηα
Πιεξνθνξηθήο Δ.Π.Δ.» πνπ αθνξά ζηε ζπληήξεζε Λνγηζκηθνύ (software) κε εηήζην ζπκβόιαην
ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑΦΟ - Ννκνζεζία Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο.
2.

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο νπνίνπο

έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηόηεηεο κε απόθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα
πξνθύςνπλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 (ΦΔΚ 1033 Β/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 Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη
εηδηθόηεξα ηνπο ΚΑΔ 02.01.072.0899.01.1231 κε πνζό 750,00 €, ΚΑΔ 02.01.072.0829.01.1231 κε
πνζό 900,00 €, ΚΑΔ 02.01.072.1111.01.1231 κε πνζό 1.700,00 €, ΚΑΔ 02.01.072.1231.01.1231 κε
πνζό 820,00 €, ΚΑΔ 02.01.072.0899.01.1231 κε πνζό 130,00 €.
Γηα ην ζθνπό απηό έρνπλ εθδνζεί νη ππ’ αξηζκ. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011/2019 Απνθάζεηο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
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
Η Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ

