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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1440/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 193319/1558/28.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνύ
Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1440/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 5.473,36
επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ έληαμε ζην ΜΑΝ ΠΑΣΡΑ
ηνπ κηιπίος επί ηηρ οδοω Αμεπικήρ & Αιγίος και ανάθεζη ζηην εηαιπεία «ΟΣΕ Α.Ε.» κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΩΕΞ07Λ6-9ΚΘ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 21/2019 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
28ε Ινπλίνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

185323/1883/20.06.2019 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
7. ύξκνο Γεώξγηνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε ν θ. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο,
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
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Απ. Απόθαζηρ 1440 /2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 39ο θέμα ηηρ ππο ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο ζώμα
ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ
5.473,36 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ έληαμε ζην ΜΑΝ
ΠΑΣΡΑ ηνπ κηιπίος επί ηηρ οδοω Αμεπικήρ & Αιγίος και ανάθεζη ζηην εηαιπεία «ΟΣΕ Α.Ε.» κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 193319/1558/28.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ
ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνονηαρ ςπψτη:
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.
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 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.
6.
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.
7.
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».
8.
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.
9.
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
10. 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»
11. 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.
12. Σελ ππ’ αξηζκφ 100/29-10-2014 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3029/η.Β/10-11-2014), κε ηελ νπνία φξηζε ηελ ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο κε ηίηιν «Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθήο θαη
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ» πνπ εθηφο ησλ άιισλ έρεη θαη ηελ αξκνδηφηεηα γηα έγθξηζε
αλαγθαηφηεηαο, φπνπ απαηηείηαη, πινπνίεζεο ελεξγεηψλ, πξνκεζεηψλ, έξγσλ θαη κειεηψλ, πνπ αλήθνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 60.000,00€ επξψ πιένλ Φ.Π.Α.».
13. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ
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πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) επξψ.
14. Σελ ππ.αξηζκ.228/15-11-2018 (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 ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ).
15. Σελ ππ’ αξίζκ. 3/113/01.04.2019 ηερληθν-νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ., δηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ Οπηηθψλ Ηλψλ ηνπ Γήκνπ Πάηξαο (ΜΑΝ Πάηξαο), γηα ηε ζχλδεζε ηνπ θηηξίνπ ηεο Π.Γ.Δ. επί ηεο νδνχ
Ακεξηθήο&Αηγίνπ) ζην ΜΑΝ Πάηξαο.
16. Σελ ππ. αξηζκ. 328/2019 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε ζέκα: «Έγθξηζε
αλαγθαηφηεηαο δηελέξγεηαο δαπάλεο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. ε νπνία είλαη ε δηαρεηξίζηξηα
ηνπ ΜΑΝ Πάηξαο, κε ζθνπφ έλα ζχλνιν εξγαζηψλ θαη πιηθψλ θαη ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ θηεξίνπ πνπ
κηζζψλεη ε ΠΓΔ επί ηεο νδνχ Ακεξηθήο & Αηγίνπ ζην ΜΑΝ Πάηξαο (Μεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Οπηηθψλ Ηλψλ) θαη κέζσ
απηνχ ζην Δζληθφ Γίθηπν ΤΕΔΤΞΗ αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία νπηηθψλ ηλψλ, γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν ησλ Ζ/Τ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ζηεγάδνληαη ζην ελ ιφγσ θηίξην θαη ηελ αχμεζε ηαρχηεηαο
ζχλδεζεο απφ ηα 10 ζηα 100 Mbps, ζπλνιηθήο δαπάλεο 7.369,84 € (κε ΦΠΑ)»
17. Σελ ππ’ αξίζκ. 3/225/21.06.2019 λέα ηερληθν-νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ., δηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ Οπηηθψλ Ηλψλ ηνπ Γήκνπ Πάηξαο (ΜΑΝ Πάηξαο), γηα ηε ζχλδεζε ηνπ θηηξίνπ ηεο Π.Γ.Δ. επη ηεο νδνχ
Ακεξηθήο&Αηγίνπ) ζην ΜΑΝ Πάηξαο.(ζπλεκκέλν έγγξαθν)
18. Σελ ππ. αξηζκ. 328/2019 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε ζέκα:
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ. 328/2019 κε ζέκα: « Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο δηελέξγεηαο δαπάλεο γηα ηε ζχλαςε
ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. ε νπνία είλαη ε δηαρεηξίζηξηα ηνπ ΜΑΝ Πάηξαο, κε ζθνπφ έλα ζχλνιν εξγαζηψλ
θαη πιηθψλ θαη ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ θηεξίνπ πνπ κηζζψλεη ε ΠΓΔ επη επί ηεο νδνχ Ακεξηθήο &
Αηγίνπ ζην ΜΑΝ Πάηξαο (Μεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Οπηηθψλ Ηλψλ) θαη κέζσ απηνχ ζην Δζληθφ Γίθηπν ΤΕΔΤΞΗ
αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία νπηηθψλ ηλψλ, γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν ησλ Ζ/Τ ησλ
Τπεξεζηψλ πνπ ζηεγάδνληαη ζην ελ ιφγσ θηίξην θαη ηελ αχμεζε ηαρχηεηαο ζχλδεζεο απφ ηα 10 ζηα 100 Mbps,
ζπλνιηθήο δαπάλεο 7.369,84 € (κε ΦΠΑ)», ιφγσ δηφξζσζεο εθ παξαδξνκήο ιάζνπο ζην άζξνηζκα ηεο ζπλνιηθήο
δαπάλεο.
αο γλσξίδνπκε φηη ε Τπεξεζία καο, κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. πνπ
δηαρεηξίδεηαη ην ΜΑΝ Πάηξαο, (ε εηαηξεία ΗΝΣΡΑΚΑΣ έρεη αλαζέζεη «back to back» ηελ ζχκβαζε γηα ηελ
ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ δηθηχνπ ΜΑΝ ζηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ.) θαη πξνθεηκέλνπ 1νλ) λα επηιπζνχλ ηα
πξνβιήκαηα ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν ησλ Ζ/Τ ηνπ θηηξίνπ πνπ κηζζψλεη ε Π.Γ.Δ. επη ηηρ οδοω Αμεπικήρ &
Αιγίος γηα ηε ζηέγαζε θπξίσο ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία πινπνηεί πξνγξάκκαηα εδαθηθήο
ζπλεξγαζίαο Interreg θαη έρεη εγθαηαζηήζεη ζηειέρε ηεο γηα ηελ εχξπζκε πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ θαη
2νλ) λα απμεζεί ε ηαρχηεηα ζχλδεζεο απφ ηα 10 ζηα 100 Mbps, παξέιαβε ηελ παξαπάλσ (ζρεηηθφ (17))
ηερληθν-νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαρεηξηζηή θαη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα δαπάλεο πνπ ζα
αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ θηεξίνπ καο ζην ΜΑΝ Πάηξαο θαη κέζσ απηνχ ζην Δζληθφ Γίθηπν
ΤΕΔΤΞΗ αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία νπηηθψλ ηλψλ.
Η δαπάνη ηυν 5.473,36€ με ΦΠΑ (4.414,00€ συπίρ ΦΠΑ) θα βαπωνει ηον Πποχπολογιζμψ ηηρ
Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ έηοςρ 2019 και ειδικψηεπα ηοςρ ΚΑΕ ηυν εςπυπαφκϊν ππογπαμμάηυν
υρ κάηυθι:
ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

ΠΟΟ

ΚΑΕ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗ

SPARC

100,00€

01.071/9919.01.1284

Αξηζκ.πξση. 2043/510/0301-2019(α/α 440) πνζφ
4.000,00€

CI- NOVATEC

1.200,00€

01.071/9919.01.1283

Αξηζκ.πξση.
59990/4470/14-022019(α/α 350) πνζφ
8.000,00€

ICON - WOMEN

1.000,00€

01.071/9919.01.1290

Αξηζκ.πξση.
59990/4470/14-022019(α/α 1385) πνζφ
5.900,29€

CIAK

200,00€

01.071/9919.01.1285

Αξηζκ.πξση. 2320/558/0401-2019(α/α 457) πνζφ
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1.000,00€
500,00€

01.071/9919.01.1288

Αξηζκ.πξση.
28360/2714/15-012019(α/α 1056) πνζφ
2.000,00€

HERITDATA

2.473,36€

01.071/9919.01.1294

Αξηζκ.πξση. 806/291/0201-2019(α/α 358) πνζφ
8.000,00€

ΤΝΟΛΟ

5.473,36€

PATH

εκεηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ δαπάλεο (ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ εδαθηθήο
ζπλεξγαζίαο Interreg) είλαη επηιέμηκεο ζηελ θαηεγνξία Έμνδα Γξαθείνπ & Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημήο
(Office&Administration cost) θαη νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα δαπάλεο – έμνδα ιεηηνπξγίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
εχξπζκε πινπνίεζε ηνπ έξγσλ. Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία δαπάλεο γηα αλαιψζηκα γξαθείνπ,
ηαρπδξνκηθά ηέιε, ηαρπκεηαθνξέο, ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαμ, ζχλδεζεο ζην internet, ππεξεζηψλ
ηερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ θ.α.
Καηψπιν ηυν ανυηέπυ παπακαλοωμε για ηην:
Ε ιζήγηζη ζαρ ζηην Οικονομική Επιηποπή ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ για ηην :
1. Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη πίζηυζηρ μέσπι ηος ποζοω ηυν ποζψ ηυν 5.473,36€ με ΦΠΑ
(4.414,00€ συπίρ ΦΠΑ) για ηην ζωνατη ζωμβαζηρ για ηην ένηαξη ζηο ΜΑΝ ΠΑΣΡΑ ηος κηιπίος επί
ηηρ οδοω Αμεπικήρ & Αιγίος και ανάθεζη ζηην εηαιπεία «ΟΣΕ Α.Ε.» με ηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ
ανάθεζηρ, δεδομένος ψηι η εν λψγυ εηαιπεία είναι ο Διασειπιζηήρ ηος Δικηωος Οπηικϊν Ινϊν Δήμος
Πάηπαρ (ΜΑΝ ΠΑΣΡΑ)».
2. Σην εξοςζιοδψηηζη ηος Πεπιθεπειάπση Δςηικήρ Ελλάδαρ ή ηυν Ανηιπεπιθεπειαπσϊν ζηοςρ οποίοςρ
έσει αναθέζει ηιρ απμοδιψηηηερ με απψθαζή ηος για ηην ςπογπαθή ηυν ζσεηικϊν ζςμβάζευν πος θα
πποκωτοςν 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.Δ. 496/74 για
ηην ζωνατη ζωμβαζηρ, ζε δωο σιλιάδερ πενηακψζια (2.500,00) εςπϊ.

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. 248595/2712/2016 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.
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 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/72-2017).
 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./23-32017).
 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:

193319/1558/28.06.2019

εηζήγεζε

ηεο

Γ/λζεο

Αλαπηπμηαθνύ

Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ πνζό ησλ 5.473,36€ κε
ΦΠΑ (4.414,00€ ρσξίο ΦΠΑ) γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ έληαμε ζην ΜΑΝ ΠΑΣΡΑ
ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ Ακεξηθήο & Αηγίνπ θαη αλάζεζε ζηελ εηαηξεία «ΟΣΔ Α.Δ.» κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, δεδνκέλνπ όηη ε ελ ιόγσ εηαηξεία είλαη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ
Γηθηύνπ Οπηηθώλ Ιλώλ Γήκνπ Πάηξαο (ΜΑΝ ΠΑΣΡΑ)».

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’ 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.
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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 ηεο Δπηηξνπήο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

