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ΠΡΟΣ:

Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2610/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 357274/4154/28-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2610/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 7.440,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την σύναψη σύμβασης με εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών
αποστολής SMS και προσωπικών τηλεφωνικών επικοινωνιών στους ωφελούμενους, για την
παραλαβή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής από τους Εταίρους της Κοινωνικής
Σύμπραξης της Π.Ε. Ηλείας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 42/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Ι. Π. Μεσολογγίου, σήμερα την 05η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας, στην Ι.Π. Μεσολογγίου
(Κύπρου 1- Διοικητήριο), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 359121/3310/29-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου
της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος
της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση, ο Γεώργιος Σταθούλιας και η Βασιλική Τσούμα,
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-112019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2610/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 92ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 7.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την σύναψη
σύμβασης με εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS και προσωπικών τηλεφωνικών
επικοινωνιών στους ωφελούμενους, για την παραλαβή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής
από τους Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ηλείας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 357274/4154/28-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το
οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του
Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η
επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του
δημόσιου λογιστικού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Δυτικής Ελλάδας»
10.Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
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11.Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12.Tις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των
Περιφερειών» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών…», που
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
περιφερειών».
13.Την αριθμ. 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/τ.Β/08-10-19) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με
θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
14.Την υπ’ αριθ. 228/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την
νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 2659331/28-12-2018 απόφαση του συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
15.Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό
ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
16.Την υπ’ αριθμ. 145/22-12-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτική Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)» των τριών (3) Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
17.Την υπ’ αριθμ.1009/19-5-2016 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» (ΑΔΑ:
ΩΗΔ2ΟΞ7Φ-ΣΦ2).
18.Την υπ αριθ. 63/08-06-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
εγκρίθηκε η αποδοχή και η υλοποίηση της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής
Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» -Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ
με Κωδικό ΟΠΣ 5000150 η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
19.Το γεγονός ότι παρατάθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - Κ.Σ. ΗΛΕΙΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5000150) σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Δ26/οικ./45601/360/3-102017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», την υπ’ αριθ. 1055/21-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΒΗΟΞ7Φ-ΙΜΣ) Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας σχετικά με την τροποποίηση των Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η οποία αφορά
παράταση στη λήξη του φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2018 και στη λήξη του οικονομικού αντικειμένου μέχρι
31/03/2019 και την υπ’ αριθ 633-04/07/2019 (ΑΔΑ:6Ζ49ΟΞ7Φ-27Π) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
σχετικά με την τροποποίηση των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 20152016», ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η οποία αφορά παράταση στη λήξη του φυσικού αντικειμένου
μέχρι 31/12/2020 και στη λήξη του οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2023).
20.To αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΥΚΜΗ/274473/3361/19-09-2019 αίτημα βεβαίωσης πίστωσης στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του έτους 2019.
21.Η αριθ.πρωτ.287103/17450/30-09-2019 Α/Α 3162 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης του ποσού των
7.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
22.Η αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/280222/17137/23-10-2019 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης.
23.Το γεγονός ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD) και ένεκα της εκφρασμένης
αδυναμίας των υπηρεσιών των εταίρων να ενημερώσουν τους ωφελούμενούς τους, λόγω του μεγάλου αριθμού
αυτών(περίπου 6.796), για την καλύτερη, ταχύτερη και πλέον αξιόπιστη ενημέρωση αυτών, για την παραλαβή των
τροφίμων και των ειδών βασικής υλικής συνδρομής, μέσω των εταίρων των κοινωνικών συμπράξεων, απαιτείται η
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σύναψη σύμβασης με εταιρεία παροχής υπηρεσιών αποστολής SMS και προσωπικών τηλεφωνικών επικοινωνιών
στους ωφελούμενους, μέχρι του ποσού των 7.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 ο Περιφερειάρχης «αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού
οργάνου, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Πριν από την απόφαση του
Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που
χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για
την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.»
Κατόπιν των ανωτέρω η πίστωση δαπάνης μέχρι του ποσού 7.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για
την σύναψη σύμβασης με εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS και προσωπικών τηλεφωνικών
επικοινωνιών στους ωφελούμενους , για την παραλαβή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής από τους
Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ηλείας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους χρήζει εξειδίκευσης από την
οικονομική επιτροπή. Η
εν λόγω προμήθεια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Ηλείας σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων «03.071 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ) Κ.Α.
Εξόδων 9919.01.0036 του οικονομικού έτους 2019 κατά 2.480,00 ευρώ & κατά 4.960,00 του οικονομικού έτους
2020 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους ποσού 7.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την
σύναψη σύμβασης με εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS και προσωπικών τηλεφωνικών
επικοινωνιών στους ωφελούμενους, για την παραλαβή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής από τους
Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ηλείας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους.
Η εν λόγω προμήθεια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Ηλείας σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισμού εξόδων «03.071 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ) Κ.Α.
Εξόδων 9919.01.0036 του οικονομικού έτους 2019 κατά 2.480,00 ευρώ & κατά 4.960,00 του οικονομικού έτους
2020 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί η αριθμ. 3566/2019 απόφαση ανάληψης
δαπάνης.
Η διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανωτέρω υπηρεσία, είναι της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-82017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
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«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά
με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ.
Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ.
Β΄/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες
και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 357274/4154/28-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ύψους ποσού 7.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για την σύναψη σύμβασης με εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS και
προσωπικών τηλεφωνικών επικοινωνιών στους ωφελούμενους, για την παραλαβή τροφίμων και
ειδών βασικής υλικής συνδρομής από τους Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ηλείας, στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους.
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Η εν λόγω προμήθεια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Ηλείας θα γίνει σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων «03.071 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ) Κ.Α. Εξόδων 9919.01.0036 του οικονομικού έτους 2019 κατά
2.480,00 ευρώ & κατά 4.960,00 του οικονομικού έτους 2020 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για
τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί η αριθμ. 3566/2019 απόφαση ανάληψης δαπάνης.
Η διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανωτέρω υπηρεσία, είναι της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Ο Γραμματέας
Γεώργιος Σταθούλιας

