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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 2430/2019 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:315573/6917/25-10-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ & Κίνθςθσ Οχθμάτων

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 2430/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ και δαπάνθσ ποςοφ 77,40 €
ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν προμικεια ανταλλακτικϊν & επιςκευι του
επιβατικοφ αυτοκινιτου με αρικμ. κυκλοφορίασ ΚΘΙ 4055, τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ,
τθσ Π.Ε. Θλείασ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΩΓ1Π7Λ6-0ΒΡ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 38/2019 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 14θ Νοεμβρίου 2019, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 1:00 μ.μ. ςτα Γραφεία τθσ
Περιφζρειασ (Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 32 & Αμερικισ), ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ θ
Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
331507/3118/08.11.2019 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε
ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν
επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ– τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ, ο Γεϊργιοσ τακοφλιασ και θ Βαςιλικι Σςοφμα,
υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

τθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθκαν επίςθσ ο Γενικόσ Δ/ντισ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ
Περ/ντοσ & Τποδομϊν κ.Καραβίδασ Δθμιτριοσ, ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ &
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. κ. Κρθνίδθσ Θλίασ, ο

Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ Δομϊν

Περιβάλλοντοσ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ κ.Μαςίκασ Νικόλαοσ και ο κ. Καρφδθσ Αριςτείδθσ από τθ Νομικι
Τπθρεςία τθσ Π.Δ.Ε.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
.
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Αρ. Απόφαςησ 2430/2019
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 30ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ, με τίτλο:
«Ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ και δαπάνθσ ποςοφ 77,40 € ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.,
για τθν προμικεια ανταλλακτικϊν & επιςκευι του επιβατικοφ αυτοκινιτου με αρικμ.
κυκλοφορίασ ΚΘΙ 4055, τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, τθσ Π.Ε. Θλείασ».

Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:315573/6917/25-10-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ & Κίνθςθσ Οχθμάτων, θ
οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντας υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 και 163 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν
και ςυγκροτικθκαν οι Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/ τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ
διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ», ςφμφωνα με το οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ
τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα
δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ
ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν
δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
5. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τισ οποίεσ κωδικοποιοφνται οι διατάξεισ
περί προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ
και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», όπωσ
τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
7. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων
οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
8. Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια
(2.500) ευρϊ.
9. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’
αρικμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν
ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
10. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (γ) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τΑϋ/2010), το
οποίο τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν
αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑϋ/2012)
ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι είναι αρμόδια «για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ
διάκεςθ πιςτϊςεων του Προχπολογιςμοφ, εκτόσ από εκείνεσ που ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ
αποφαςίηει ο Περιφερειακό υμβοφλιο».
11. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, όπου γίνεται θ επικφρωςθ
των αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ
Ιουνίου 2019 με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι
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Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο
46 παράγραφοσ 6γ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ
ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ νζα Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
12. Σθν 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ τθν 01.09.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ «εξελζγθςαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ. 1,2 και 3
του Ν. 3852/2010)» Με τθν υπ’ αρίκ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ του, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ
Ελλάδασ όριςε τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
13. Σθν υπ’ αρίκμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 706/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) Απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ» (ΑΔΑ:
ΩΧ7Κ7Λ6-7ΣΓ).
14. Σθν αρικμ. 226/15-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΕ27Λ6-544) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ΠΔΕ με
κζμα «Ζγκριςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2019» και
ειδικότερα τθν παράγραφο 2.ΙΙΙ ςτθν οποία εγκρίνεται θ αναγκαιότθτασ διενζργειασ δαπάνθσ για τθ
ςφναψθ ςφμβαςθσ προμικειασ ανταλλακτικϊν και παροχισ υπθρεςιϊν για τθν επιςκευι και τθ ςυντιρθςθ
του ςτόλου των οχθμάτων επιβατικϊν, φορτθγϊν και μθχανθμάτων ζρχου των Περιφερειακϊν Ενοτιτων
τθσ Περιφζρειασ με τθ διαδικαςία αφ’ ενόσ αξιολόγθςθσ ετοιμότθτασ και λειτουργικότθτασ των οχθμάτων,
αφ’ ετζρου διενζργειασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ανάδειξθσ αναδόχου ςυνεργείου επιςκευισ των
οχθμάτων. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ τθν ζγκριςθ αναγκαιότθτασ διενζργειασ
δαπανϊν προμικειασ υλικϊν και υπθρεςιϊν για τθν επιςκευι των οχθμάτων και μθχανθμάτων των
Περιφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Περιφζρειασ ζτουσ 2019, με ςκοπό τθ λειτουργικι ετοιμότθτα τουσ και με
δεδομζνο ότι οι δαπάνεσ κα πραγματοποιοφνται κατόπιν ζρευνασ αγοράσ με τθ ςυλλογι προςφορϊν και
κα βαρφνουν τουσ κωδικοφσ(1321,0861).
15. Σθν υπ. αρικμ. 228/15-11-2018 (ΑΔΑ:6Η067Λ6-Γ03) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ Προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019» θ οποία βρζκθκε
νόμιμθ με τθν αρ.πρωτ.265933/28-12-2018 απόφαςθ του αςκοφντα κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (ΑΔΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
16. Σθν αρικ. 4/18-1-2019 (2θ υνεδρίαςθ ςτισ 18-01-2019, ΑΔΑ: ΨΟΣΘ7Λ6-ΔΚ) απόφαςθ του
Περιφερειακοφ υμβουλίου με κζμα «Ζγκριςθ του Ολοκλθρωμζνου Πλαιςίου Δράςθσ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2019, το οποίο ςυνοψίηει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ζτουσ 2019 κακϊσ και τον προχπολογιςμό του Ν.Π.Δ.Δ. τθσ Π.Δ.Ε με τθν επωνυμία «Κδρυμα
τιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Θ Ελπίδα», τουσ πίνακεσ ςτοχοκεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
κακϊσ και τθν ενςωμάτωςθ των πινάκων ςτοχοκεςίασ του Ν.Π.Δ.Δ. τθσ Π.Δ.Ε με τθν επωνυμία «Κδρυμα
τιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Θ Ελπίδα»
17. Σθν υπ αρικμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/7641/1162/22-01-2019 Βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ του τμιματοσ
Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου.
18. Σο από 21-06-2019 Πρακτικό Γνωμοδότθςθσ με τθν αντίςτοιχθ αναφορά βλάβθσ του με αρικμ.
κυκλοφορίασ ΚΘΙ 4055 επιβατικοφ αυτοκινιτου, το οποίο γνωμοδοτεί κετικά υπζρ τθσ αποκατάςταςθσ των
παρακάτω βλαβϊν:
Αντικατάςταςθ μπαταρίασ.
19.Για τθν αποκατάςταςθ των ανωτζρω βλαβϊν του επιβατικοφ αυτοκινιτου με αρικμ. κυκλοφορίασ ΚΘΙ
4055 τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Θλείασ και μετά από ζρευνα ςτθν τοπικι αγορά
υποβλικθςαν οι παρακάτω οικονομικζσ προςφορζσ.
1) από «ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ ΠΕΣΡ. ΙΩΑΝΝΘ», ςυνολικοφ ποςοφ 77,40 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
2) από «ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ-ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΚΑΡΑΜΠΑΛΘ Ο.Ε.», ςυνολικοφ ποςοφ 87,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Σο Σμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ & Κίνθςθσ Οχθμάτων μετά από ςυγκζντρωςθ των οικονομικϊν
προςφορϊν , για τθν προμικεια ανταλλακτικϊν & επιςκευι του επιβατικοφ αυτοκινιτου με αρικμ.
κυκλοφορίασ ΚΘΙ 4055, τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ ζκρινε ωσ ςυμφζρουςα, τθν οικονομικι
προςφορά, του τον «ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ ΠΕΣΡ. ΙΩΑΝΝΘ», ςυνολικοφ ποςοφ 77,40 € ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ.
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε όπωσ εγκρίνετε:
Σθ διάκεςθ πίςτωςθσ και πλθρωμισ δαπάνθσ ςυνολικοφ ποςοφ 77,40 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, για
τθν προμικεια ανταλλακτικϊν & επιςκευι του επιβατικοφ αυτοκινιτου με αρικμ. κυκλοφορίασ ΚΘΙ 4055
τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτον «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΠΕΤΡ.ΙΩΑΝΝΗ».
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2019 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνα
τον φορζα 072 και τουσ ΚΑΕ 0861.01.0001 & 1321.01.0001 τθσ Π.Ε. Θλείασ. Για το ςκοπό αυτό ζχει

ΑΔΑ: ΩΓ1Π7Λ6-0ΒΡ
εκδοκεί θ υπ’ αρικμ. 12988/1523/10-01-2019 (ΑΔΑ:7ΜΗΗ7Λ6-5Ν6) με α/α 718 και θ υπ’ αρικμ.
12982/1522/10-01-2019 (ΑΔΑ:Ω3ΕΠ7Λ6-ΔΑ) με α/α 719 αποφάςεισ δζςμευςθσ πίςτωςθσ, τθσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικοφ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΠΔΕ.

Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο
5 του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ (ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.

ΑΔΑ: ΩΓ1Π7Λ6-0ΒΡ
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3722/τ. Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:315573/6917/25-10-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ & Κίνθςθσ Οχθμάτων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθ διάκεςθ πίςτωςθσ και τθν πλθρωμι δαπάνθσ ςυνολικοφ ποςοφ 77,40 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, για τθν προμικεια ανταλλακτικϊν & επιςκευι του επιβατικοφ
αυτοκινιτου με αρικμ. κυκλοφορίασ ΚΘΙ 4055 τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, τθσ Π.Ε.
Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. ςτον «ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ ΠΕΣΡ.ΙΩΑΝΝΗ».

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2019 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και
ςυγκεκριμζνα τον φορζα 072 και τουσ ΚΑΕ 0861.01.0001 & 1321.01.0001 τθσ Π.Ε. Θλείασ. Για το
ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ. 12988/1523/10-01-2019 (ΑΔΑ:7ΜΗΗ7Λ6-5Ν6) με α/α 718
και θ υπ’ αρικμ. 12982/1522/10-01-2019 (ΑΔΑ:Ω3ΕΠ7Λ6-ΔΑ) με α/α 719 αποφάςεισ δζςμευςθσ
πίςτωςθσ, τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΠΔΕ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

