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ΚΟΗΝ.:

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη
Ινλίσλ Νήζσλ
Γ/λζε Γηνίθεζεο
Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 28
Για έλεγσο νομιμόηηηαρ
Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1450/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 183738/11633/19.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1450/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ κέρξη ηηο 165.000,00
επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ επηπιένλ πξνκήζεηα πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηελ
επηζθεπή νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Π.Γ.Δ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Έδξαο θαη ηεο Π.Δ. Αραΐαο
έηνπο 2019 κε ζθνπό ηε ιεηηνπξγηθή εηνηκόηεηα ηνπο θαη κε δεδνκέλν όηη ην πνζό απηό είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ γηα ην έηνο
2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
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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 1450 /2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 12ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν: «Έγθξηζε
δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ κέρξη ηηο 165.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ
επηπιένλ πξνκήζεηα πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηελ επηζθεπή νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Π.Γ.Δ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεο Έδξαο θαη ηεο Π.Δ. Αραΐαο έηνπο 2019 κε ζθνπό ηε ιεηηνπξγηθή εηνηκόηεηα ηνπο θαη
κε δεδνκέλν όηη ην πνζό απηό είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ
κεραλεκάησλ γηα ην έηνο 2019».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 183738/11633/19.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκνζηνλνκηθνύ
Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνονηαρ ςπότη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85/η.Α/11-42012) θαη ηνλ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/η.Α/14-4-2014) θαη ηζρχεη.
2. Ζ αξηζκ. 248595/27-12-2016 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο (ΦΔΚ 4309/η.Β/30-12-2016).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/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. 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.
6. 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».
7. 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.
8. 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), «Ζ 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 ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην».
9. Σελ αξηζκ. 34/12-3-2015 απφθαζε ηνπ Π.. 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»
10. 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
11. 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»
12. 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.
13. 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»
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14. Σελ ππ’ αξηζκ. 343238/13882/08.12.2017 (ΑΓΑ ΧΕ837Λ6-ΔΛΟ) Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε
ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ππεξεζίεο ειέγρνπ, θαηάζηαζεο βιαβψλ θαη ελδεηθηηθνχ θφζηνπο επηζθεπήο αλά φρεκα –
επηβαηηθφ, ειαθξχ θνξηεγφ, βαξέα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ., κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 23.560,00
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο».
15. Σελ ππ΄ αξηζκ. 159/2018 (ΑΓΑ Φ3Η7Λ6-0ΧΗ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο αλαθνξηθά κε ηελ «Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηεο
ππ’ αξηζκ. 343238/13882/08/12/2017 (ΑΓΑ:ΧΕ837Λ6-ΔΛΟ) Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε ζχλαςε
ζχκβαζεο γηα ππεξεζίεο ειέγρνπ, θαηάζηαζεο βιαβψλ θαη ελδεηθηηθνχ θφζηνπο επηζθεπήο αλά φρεκα – επηβαηηθφ ,
ειαθξχ θνξηεγφ, βαξέα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ., β) Σελ αλάδεημε ηεο εηαηξείαο
«ΑΦΟΗ Π. ΓΗΓΑΥΟΤ Ο.Δ.» σο νξηζηηθνχ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, γ)ηελ έγθξηζε
δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 23.312,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.» ε νπνία βξέζεθε
λφκηκε ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 33459/20-02-2018 (ΑΓΑ 7ΕΡΓΟΡ1Φ-Ζ3Κ) απφθαζε Σνπ πληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ.
16. Σελ ππ αξηζκ. ζχκβαζε ηεο ΠΓΔ 64707/3147/28-2-2018 γηα ππεξεζίεο ειέγρνπ, θαηάζηαζεο βιαβψλ θαη
ελδεηθηηθνχ θφζηνπο επηζθεπήο αλά φρεκα – επηβαηηθφ , ειαθξχ θνξηεγφ, βαξέα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγνπ ησλ
ππεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ
ηεο Π.Γ.Δ..
17. Σελ ππ αξηζκ.3079/28-12-2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ
νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη ε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ κέρξη ηηο 165.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ επηζθεπή νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Π.Γ.Δ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεο Έδξαο θαη ηεο Π.Δ. Αραΐαο έηνπο 2019 κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα ηνπο θαη κε δεδνκέλν
φηη ην πνζφ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ γηα ην έηνο
2019, θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ, σο εμήο:
Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο
Αληαιιαθηηθά
85.000,00 επξψ
80.000,00επξψ
Οη δαπάλεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο κε ηε ζπιινγή πξνζθνξψλ, θαη ζα βαξχλνπλ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο Κ.ΑΔ:
α) 02.00.310.0861.01.1122 κε ην πνζφ ησλ 30.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
β) 02.00.310.1321.01.1122 κε ην πνζφ ησλ 30.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
γ ) 02.01.310.0861.01.1231 κε ην πνζφ ησλ 40.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
δ) 02.01.310.1321.01.1231 κε ην πνζφ ησλ 35.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
ε) 02.01.072.0861.01.1231 κε ην πνζφ ησλ 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
ζη)02.01.072.1321.01.123 κε ην πνζφ ησλ 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
18. Σελ ππ. αξηζ. 226/15-11-2018 (ΑΓΑ ΧΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο
κε ζέκα: «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019» θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ην εδάθην iii: «εγθξίζεθε ε αλαγθαηφηεηα δηελέξγεηαο δαπάλεο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο
αληαιιαθηηθψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ επηβαηηθψλ,
θνξηεγψλ θαη κεραλεκάησλ έξρνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηε δηαδηθαζία αθ’ ελφο
αμηνιφγεζεο εηνηκφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νρεκάησλ, αθ’ εηέξνπ δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο
αλάδεημεο αλαδφρνπ ζπλεξγείνπ επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ απηψλ θαη κέρξη ηνπ εγγεγξακκέλνπ πνζνχ ζην
Πξνυπνινγηζκφ 2019»,
κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα ηνπο θαη κε δεδνκέλν φηη ην πνζφ απηφ είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ γηα ην έηνο 2019 θαη ζε θάζε
πεξίπησζε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ελ εμειίμεη δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ
κεραλεκάησλ θαη ηελ ελ ζπλερεία δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία αλάζεζεο, ηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηψλ.
Γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Αραΐαο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ
Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ. θαζψο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο ηεο Π.Γ.Δ., έηνπο 2019, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ιεηηνπξγηθή
εηνηκφηεηα φισλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ άκεζε επηζθεπή θαη
δηαξθή ζπληήξεζε απηψλ θαη θπζηθά πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ηηο εξγαζίεο
επηζθεπήο θαζψο θαη δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ.
Οη δαπάλεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο κε ηε ζπιινγή πξνζθνξψλ θαη ηελ επηινγή ηεο
πξνζθνξφηεξεο θαη νηθνλνκηθφηεξεο κε ζθνπφ αθ’ ελφο ηελ εηνηκφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ αθ’ εηέξνπ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο επηζθεπήο ηνπο. Κάζε δαπάλε ππνρξεσηηθά, πξηλ απφ ηε
δηελέξγεηά ηεο, αμηνινγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο γλσκνδφηεζεο θαη πξνκεζεηψλ ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, κε
κέξηκλα ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη έξεπλα αγνξάο, θαη ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ πξνζθνξψλ γηα ηελ επηινγή ηεο
νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κε δεδνκέλα:

ΑΔΑ: 6ΓΖΓ7Λ6-ΕΥΦ
α) ηηο αλαγθαίεο θαη άκεζεο ελέξγεηεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ
ηεο Πεξηθέξεηαο
β) ηελ αλάγθε έγθξηζεο επηπιένλ δαπάλεο πνζνχ 165.000,00 € γηα ηελ επηζθεπή ησλ νρεκάησλ θαη ησλ
κεραλεκάησλ, κέρξη ηε ιήμε ηξέρνληνο έηνπο
παπακαλούμε για ηην :
1. Την έγκπιζη δαπάνηρ και ηη διάθεζη πίζηυζηρ ποζού μέσπι ηιρ 165.000,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ
για ηην επιπλέον ππομήθεια ςλικών και ςπηπεζιών για ηην επιζκεςή οσημάηυν και μησανημάηυν ηηρ Π.Δ.Ε και
ζςγκεκπιμένα ηηρ Έδπαρ και ηηρ Π.Ε. Ασαΐαρ έηοςρ 2019 με ζκοπό ηη λειηοςπγική εηοιμόηηηα ηοςρ και με
δεδομένο όηι ηο ποζό αςηό είναι απαπαίηηηο για ηην κάλςτη ηυν δαπανών ηυν οσημάηυν και ηυν μησανημάηυν
για ηο έηορ 2019, και ζε κάθε πεπίπηυζη μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηυν διαγυνιζηικών διαδικαζιών για ηην
επιλογή αναδόσος, υρ εξήρ:
Επγαζίερ επιζκεςήρ και ζςνηήπηζηρ
Ανηαλλακηικά
85.000,00 εςπώ
80.000,00εςπώ
Οι δαπάνερ θα ππαγμαηοποιούνηαι καηόπιν έπεςναρ αγοπάρ με ηη ζςλλογή πποζθοπών, και θα βαπύνοςν ηον
πποϋπολογιζμό ηος έηοςρ 2019 ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ και ζςγκεκπιμένα ηοςρ Κ.ΑΕ:
α) 02.00.310.0861.01.1122 με ηο ποζό ηυν 30.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ
β) 02.00.310.1321.01.1122 με ηο ποζό ηυν 30.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ
γ ) 02.01.310.0861.01.1231 με ηο ποζό ηυν 40.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ
δ) 02.01.310.1321.01.1231 με ηο ποζό ηυν 35.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ.
ε) 02.01.072.0861.01.1231 με ηο ποζό ηυν 15.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ
ζη) 02.01.072.1321.01.1231 με ηο ποζό ηυν 15.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ .
-Για ηην ανυηέπυ δαπάνη έσοςν εκδοθεί οι ςπ απιθμ. 2470,2472,2475,2477,2478 & 2479/2019 Αποθάζειρ
Ανάλητηρ Υποσπέυζηρ
2.Την εξοςζιοδόηηζη ηος Πεπιθεπειάπση Δςηικήρ Ελλάδαρ ή ηυν Ανηιπεπιθεπειαπσών ζηοςρ οποίοςρ έσει
αναθέζει ηιρ απμοδιόηηηερ με απόθαζή ηος για ηην ςπογπαθή ηυν ζσεηικών ζςμβάζευν πος θα πποκύτοςν
ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’ απιθμό 2/42053/0094/2002 απόθαζηρ ηος Υπ. Οικονομίαρ, με ηην οποία
αναπποζαπμόζηηκε ηο σπημαηικό ποζό ηος άπθπος 41 ηος Ν.Δ. 496/74 για ηην ζύνατη ζύμβαζηρ, ζε δύο
σιλιάδερ πενηακόζια (2.500,00) εςπώ

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.

ΑΔΑ: 6ΓΖΓ7Λ6-ΕΥΦ
 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: 183738/11633/19.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκνζηνλνκηθνύ
Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνύ κέρξη ηηο 165.000,00 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ επηπιένλ πξνκήζεηα πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηελ επηζθεπή
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Π.Γ.Δ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Έδξαο θαη ηεο Π.Δ. Αραΐαο έηνπο 2019 κε
ζθνπό ηε ιεηηνπξγηθή εηνηκόηεηα ηνπο θαη κε δεδνκέλν όηη ην πνζό απηό είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
θάιπςε ησλ δαπαλώλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ γηα ην έηνο 2019, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ, σο εμήο:
Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο
85.000,00 επξώ

Αληαιιαθηηθά
80.000,00επξώ

Οη δαπάλεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θαηόπηλ έξεπλαο αγνξάο κε ηε ζπιινγή πξνζθνξώλ, θαη ζα βαξύλνπλ
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο Κ.ΑΔ:
α) 02.00.310.0861.01.1122 κε ην πνζό ησλ 30.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
β) 02.00.310.1321.01.1122 κε ην πνζό ησλ 30.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ

ΑΔΑ: 6ΓΖΓ7Λ6-ΕΥΦ
γ ) 02.01.310.0861.01.1231 κε ην πνζό ησλ 40.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
δ) 02.01.310.1321.01.1231 κε ην πνζό ησλ 35.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
ε) 02.01.072.0861.01.1231 κε ην πνζό ησλ 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
ζη) 02.01.072.1321.01.1231 κε ην πνζό ησλ 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ .
Γηα ηελ αλσηέξσ δαπάλε έρνπλ εθδνζεί νη ππ αξηζκ. 2470,2472,2475,2477,2478 & 2479/2019
Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο
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
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

