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Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο
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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1601/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 199526/12576/03.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1601/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 4.450,00
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνμήισζεο & θαηαζθεπήο
ζηεγάζηξσλ δχν απνζεθψλ (εξγνηαμίνπ Υαξάδξνπ) ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ΠΓΔ, κε ηελ
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ

θαη επηινγήο ηεο

νηθνλνκηθφηεξεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: Ψ6ΓΒ7Λ6-ΤΨΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 23/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
9ε Ινπιίνπ, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 203393/2100/5.7.2019
λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. χξκνο Γεψξγηνο- κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπφπνπινο
Γεξάζηκνο θαη Καπξάινο ππξίδσλ, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη παξαβξέζεθε ν θ. ηξαθφπνπινο ση. Αλαζηάζηνο γηα ην 1ν
ζέκα ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε.
Δπίζεο γηα ην ζέκα 64ν ηεο Ηκεξήζηα Γηάηαμεο παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. Καξαγηάλλεο Υξήζηνο,
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ,
νπξνχλεο Αλδξέαο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ θαη Πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο

Γηαγσληζκνχ

ηνπ

έξγνπ

ΔΡΓΑΙΔ

ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΛΦΔΙΟΤ, Π.Δ. ΗΛΔΙΑ ΔΣΟΤ 20172018»,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 5.000.000,00 € θαη ν Σδακαινχθαο Θεφδσξνο, λνκηθφο εθπξφζσπνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ
ΑΒΔΣΔ»
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1601/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 69ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε

δαπάλεο

θαη

δηάζεζε

πίζησζεο

κέρξη

ηνπ

πνζνχ

ησλ

4.450,00

επξψ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνμήισζεο & θαηαζθεπήο ζηεγάζηξσλ
δχν απνζεθψλ (εξγνηαμίνπ Υαξάδξνπ) ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ΠΓΔ, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη επηινγήο ηεο νηθνλνκηθφηεξεο πξνζθνξάο
βάζεη ηεο ηηκήο».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 199526/12576/03.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έσονηαρ ςπψτη:
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’, ψπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσωει.
2. Σο ςπ’ απιθμ. ΦΔΚ 4309/η.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκπιζη ηποποποίηζηρ ηος Οπγανιζμοω ηηρ
Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ»., ψπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσωει
3. Σιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 173 και 174 ηος Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) πος αθοποων ηην
ζςγκπψηηζη και ηιρ απμοδιψηηηερ ηηρ Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ.
4. 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.
5. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 116 ηος Ν.4555/2018
6. 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.
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. 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.
9. 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.
10. Σην ςπ΄ απιθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ 1018-Β/24.3.2017) απψθαζη ηος Πεπιθεπειάπση, πεπί
μεηαβίβαζηρ απμοδιοηήηυν ζηοςρ Ανηιπεπιθεπειάπσερ πος οπίζηηκαν απψ ηον Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ Δλλάδαρ
και ζε πεπιθεπειακοωρ ζςμβοωλοςρ Γςηικήρ Δλλάδαρ.
11. Σην ςπ’ απιθμ. 228/15-11-2018 απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα
«Έγκπιζη Πποχπολογιζμοω Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ έηοςρ 2019»
12. Σην ςπ’ απιθμ. 216/2019 απψθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Αναπηςξιακήρ και Κοινυνικήρ Πολιηικήρ (ΑΓΑ:
7ΝΞΛ7Λ6-Α31) με θέμα: «Έγκπιζη αναγκαιψηηηαρ παποσήρ επγαζιϊν αποξήλυζηρ & καηαζκεςήρ
ζηεγάζηπυν δωο αποθηκϊν (επγοηαξίος Υαπάδπος) ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικϊν Έπγυν ΠΓΔ, με ηην διαδικαζία ηηρ
απεςθείαρ ανάθεζηρ καηψπιν ζςλλογήρ πποζθοπϊν και επιλογήρ ηηρ οικονομικψηεπηρ πποζθοπάρ, δαπάνηρ
μέσπι ηος ποζοω ηυν 4.500,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.».
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Με ηο απιθμ. 160614/3947/28-5-2018 έγγπαθο ηηρ η Γ/νζη Σεσνικϊν Έπγυν μαρ διαβίβαζε ηην απιθμ.
216/2019 απψθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Αναπηςξιακήρ και Κοινυνικήρ Πολιηικήρ και ηιρ πποζθοπέρ πος ζςνέλεξαν
για ηην εκηέλεζη επγαζιϊν αποξήλυζηρ & καηαζκεςήρ ζηεγάζηπυν δωο αποθηκϊν (επγοηαξίος Υαπάδπος).
Για ηην υρ άνυ εκηέλεζη επγαζιϊν ζςνέλεξαν ηιρ κάηυθι πποζθοπέρ:
 ΑΤΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝ. ΠΤΡΙΓΩΝ: 4.450,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ.
 ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΑΛΔΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΚΔ: 4.490,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ.
Απψ ηιρ παπαπάνυ πποζθοπέρ οικονομικψηεπη, για εκηέλεζη επγαζιϊν αποξήλυζηρ & καηαζκεςήρ
ζηεγάζηπυν δωο αποθηκϊν (επγοηαξίος Υαπάδπος), αναδεικνωεηαι ηηρ εηαιπείαρ «ΑΤΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝ.
ΠΤΡΙΓΩΝ» με ζςνολικψ κψζηορ 4.450,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ.
Καηψπιν ηυν ανυηέπυ, παπακαλοωμε για ηην:
1. Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη πίζηυζηρ μέσπι ηος ποζοω ηυν 4.450,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α,
για ηην εκηέλεζη επγαζιϊν αποξήλυζηρ & καηαζκεςήρ ζηεγάζηπυν δωο αποθηκϊν (επγοηαξίος Υαπάδπος)
ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικϊν Έπγυν ΠΓΔ, με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ καηψπιν ζςλλογήρ πποζθοπϊν
και επιλογήρ ηηρ οικονομικψηεπηρ πποζθοπάρ βάζει ηηρ ηιμήρ.
2. Ανάθεζη ζηη εηαιπεία «ΑΤΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝ. ΠΤΡΙΓΩΝ» ηηρ εκηέλεζηρ επγαζιϊν αποξήλυζηρ &
καηαζκεςήρ ζηεγάζηπυν δωο αποθηκϊν (επγοηαξίος Υαπάδπος), με ζςνολικψ κψζηορ 4.450,00 εςπϊ
ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ.
3. 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.
H δαπάνη βαπωνει ηον Πποχπολογιζμψ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ έηοςρ 2019 και ζςγκεκπιμένα ηον Κ.Α.Δ
02.00.310.0869.01.1122. Για ηον ζκοπψ αςηψ έσει εκδοθεί η με απιθμ. ππυη. 1583/2019 απψθαζη ανάλητηρ
ςποσπέυζηρ.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 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
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο 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 Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 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
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.

ΑΔΑ: Ψ6ΓΒ7Λ6-ΤΨΝ
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 199526/12576/03.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 4.450,00 επξψ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνμήισζεο & θαηαζθεπήο
ζηεγάζηξσλ δχν απνζεθψλ (εξγνηαμίνπ Υαξάδξνπ) ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ΠΓΔ, κε ηελ
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη επηινγήο ηεο
νηθνλνκηθφηεξεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο.
2. Αλαζέηεη ζηελ εηαηξεία «ΑΤΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝ. ΠΤΡΙΓΩΝ» ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ
απνμήισζεο & θαηαζθεπήο ζηεγάζηξσλ δχν απνζεθψλ (εξγνηαμίνπ Υαξάδξνπ), κε ζπλνιηθφ
θφζηνο 4.450,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο νπνίνπο
έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ ζα
πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκφ 2/42053/0094/2002 απφθαζεο ηνπ Τπ.

ΑΔΑ: Ψ6ΓΒ7Λ6-ΤΨΝ
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.
H δαπάλε βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ 02.00.310.0869.01.1122. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη εθδνζεί ε κε αξηζκ.
πξση. 1583/2019 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ

