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Πάτρα 31 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ: 77501/508
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 401/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:76856/1058/18-03-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 401/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ

Ελλάδασ

με

κζμα

«Ζγκριςθ

τρίμθνθσ

παράταςθσ

τθσ

με

αρ.πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/394044/6192/30-12-2019 (ΑΔΑ:972Α7Λ6-ΓΛΣ) φμβαςθσ μεταξφ τθσ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ και του ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ Χ. ΙΩΑΝΝΗ για τθν Παροχι Τπθρεςιϊν
Κακαριότθτασ Κτιρίων που ςτεγάηονται Τπθρεςίεσ τθσ Π.Ε. ΑΙτωλ/νίασ (Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο,
Αμφιλοχία, Ναφπακτοσ, Βόνιτςα, Αςτακόσ) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ (Δ/βάκμιασ,
Πρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΤ), προχπολογιςμοφ τθσ παράταςθσ μζχρι του ποςοφ των 20.000,00 ευρϊ,
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 31θ Μαρτίου 2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13:00 π.μ. πραγματοποιικθκε δια
περιφοράσ θ 15θ ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:81861/552/31.03.2020 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. Μωραϊτθσ Νικόλαοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ 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.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ.Απόφαςησ 401/2020
Ειςάγεται το 3ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ, με τίτλο: «Ζγκριςθ τρίμθνθσ παράταςθσ τθσ με
αρ.πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/394044/6192/30-12-2019 (ΑΔΑ:972Α7Λ6-ΓΛΣ) φμβαςθσ μεταξφ τθσ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ και του ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ Χ. ΙΩΑΝΝΗ για τθν Παροχι Τπθρεςιϊν
Κακαριότθτασ Κτιρίων που ςτεγάηονται Τπθρεςίεσ τθσ Π.Ε. ΑΙτωλ/νίασ (Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο,
Αμφιλοχία, Ναφπακτοσ, Βόνιτςα, Αςτακόσ) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ (Δ/βάκμιασ,
Πρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΤ), προχπολογιςμοφ τθσ παράταςθσ μζχρι του ποςοφ των 20.000,00 ευρϊ,
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ».
Βάςει τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.:76856/1058/18-03-2020 γραπτισ ειςιγθςθσ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντας υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ ΟΣΑ Β’.
2. Σο αρικμ. ΦΕΚ 4309/τΒϋ/30.12.2016) με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
3. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010ϋ) περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
4. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
5. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίεσ κωδικοποιοφνται οι διατάξεισ περί
προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 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 (ΦΕΚ 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει..
7. 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.
8. 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)».
9. 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.
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 κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ
δθμοπραςιϊν κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι
ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ».
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11. Σθν υπ αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
12. Σθν υπ’ αρίκμ. 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 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.
13. 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.
14. Σθν αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810/26-09-2019 (ΦΕΚτ.Βϋ3722/08.10.2019) απόφαςθ περί μεταβίβαςθσ άςκθςθσ
αρμοδιοτιτων των οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
15. Σθν αρίκμ. 228/15-11-2018 (ΑΔΑ:6Η067Λ6-Γ03) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ΠΔΕ με κζμα
«Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019»
16. Σθν αρίκμ. 226/15-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΕ27Λ6-544) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ΠΔΕ με κζμα
«Ζγκριςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2019».
17. Σθν αρίκμ. 4/18-01-2019 (2θ ςυνεδρίαςθ ςτισ 21-01-2019, ΑΔΑ: ΨΟΣΘ7Λ6-ΔΚ) Ζγκριςθ του (Ο.Π.Δ)
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 ζνταξθ των πινάκων ςτοχοκεςίασ του ΝΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε «Κδρυμα
τιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν – Θ Ελπίδα», ςε διακριτοφσ πίνακεσ, ςτο Ο.Π.Δ. ζτουσ 2019, τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ»
18. Σθν αρικμ. 180/26-11-2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ΠΔΕ με κζμα «Ζγκριςθ του ετιςιου
προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2020».
19. Σθν αρικμ. 182/26-11-2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ΠΔΕ με κζμα «Ζγκριςθ του
Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020 και των Πινάκων τοχοκεςίασ τθσ
Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπϊνουν ςε ςυνοπτικι μορφι τα οικονομικά ςτοιχεία του Π/Τ ζτουσ 2020 και του
Ολοκλθρωμζνου Πλαιςίου Δράςθσ (Ο.Π.Δ.) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, το οποίο
αποτελείται από 1) τον Προχπολογιςμό τθσ ΠΔΕ οικ. Ζτουσ 2020, 2) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ τθσ ΠΔΕ για το οικ.
Ζτοσ 2020, 3) τον Προχπολογιςμό του ΝΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Κδρυμα τιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Θ
Ελπίδα» οικ. Ζτουσ 2020 και 4) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ του ΝΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Κδρυμα τιριξθσ
Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Θ Ελπίδα» για το οικ. Ζτοσ 2020, κακϊσ επίςθσ και τθν αναγκαιότθτα όλων των δαπανϊν οι
οποίεσ κα προκφψουν από τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020.
20. Σισ δεςμεφςεισ ςτουσ Ε.Φ. 073. και Κ.Α.Ε. 0875.01.1213 ποςοφ 35.671,82, του προχπολογιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. /Π.Ε.
Αιτωλ/νίασ ζτουσ 2019.
21. Σο υπϋ αρικμ. 346991/5735/20-11-2019 ζγγραφο ςτον Διατάκτθ ςχετικά με τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ αμζςωσ με τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020.
22. Σθν αρ. πρωτ. 163534/3298/30-05-2019 Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, Κάτω των ορίων, με
τίτλο: «Παροχι Τπθρεςιϊν Κακαριότθτασ Κτιρίων που ςτεγάηονται Τπθρεςίεσ τθσ Π.Ε. ΑΙτωλ/νίασ (Μεςολόγγι,
Αγρίνιο, Θζρμο, Αμφιλοχία, Ναφπακτοσ, Βόνιτςα, Αςτακόσ) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ (Δ/βάκμιασ,
Πρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΤ), ςυνολικοφ ποςοφ 35.671,82 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.».
23. Σθν αρικμ. 1699/2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ (ΑΔΑ: 6ΩΣΦ7Λ6-Μ3Α), περί ζγκριςθ
πρακτικοφ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ Διακιρυξθσ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ
Διαγωνιςμοφ, Κάτω των ορίων, με τίτλο: «Παροχι Τπθρεςιϊν Κακαριότθτασ Κτιρίων που ςτεγάηονται Τπθρεςίεσ
τθσ Π.Ε. ΑΙτωλ/νίασ (Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο, Αμφιλοχία, Ναφπακτοσ, Βόνιτςα, Αςτακόσ) και χωρικισ
αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ (Δ/βάκμιασ, Πρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΤ), ςυνολικοφ ποςοφ 35.671,82 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.».
24. Σθν αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/255613/4618/30-08-2019 (ΑΔΑ:ΨΧΔΛ7Λ6-78Π) φμβαςθ μεταξφ τθσ ΠΕ
Αιτωλ/νιασ και με τον ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Χ. ΙΩΑΝΝΘ για τθν Παροχι Τπθρεςιϊν Κακαριότθτασ Κτιρίων που
ςτεγάηονται Τπθρεςίεσ τθσ Π.Ε. ΑΙτωλ/νίασ (Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο, Αμφιλοχία, Ναφπακτοσ, Βόνιτςα, Αςτακόσ)
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και χωρικισ αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ (Δ/βάκμιασ, Πρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΤ) για το ζτοσ 2019 και ειδικότερα το
άρκρο 4 – 2ο Εδάφιο «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ» ςτο οποίο αναφζρονται τα εξισ: «Θ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ ζχει το
δικαίωμα, με μονομερι διλωςθ τθσ, να παρατείνει τθ ςφμβαςθ για τρεισ (3) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ, με απόφαςθ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΠΔΕ και ςε περίπτωςθ μθ ολοκλιρωςθσ των διαδικαςιϊν νζου διαγωνιςμοφ μζχρι το
πζρασ των διαδικαςιϊν αυτοφ, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ και των δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν».
25. Σθν απόφ. 2726/2019 (ΑΔΑ: 972Α7Λ6-ΓΛΣ) τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκε θ
Σρίμθνθ παράταςθ τθσ με αρ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/255613/4618/30-08-2019 (ΑΔΑ:ΨΧΔΛ7Λ6-78Π) φμβαςθ
μεταξφ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ και με τον ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Χ. ΙΩΑΝΝΘ για τθν Παροχι Τπθρεςιϊν Κακαριότθτασ
Κτιρίων που ςτεγάηονται Τπθρεςίεσ τθσ Π.Ε. ΑΙτωλ/νίασ (Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο, Αμφιλοχία, Ναφπακτοσ,
Βόνιτςα, Αςτακόσ) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ (Δ/βάκμιασ, Πρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΤ) για το ζτοσ 2019
φμβαςθσ με τον ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Χ. ΙΩΑΝΝΘ.
26. Σθν υπογραφείςα, με αρ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/394044/6192/30-12-2019 (ΑΔΑ:972Α7Λ6-ΓΛΣ και ιςχφ ζωσ 3103-2020) φμβαςθ μεταξφ τθσ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ και με τoν ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Χ. ΙΩΑΝΝΘ για τθν Παροχι
Τπθρεςιϊν Κακαριότθτασ Κτιρίων που ςτεγάηονται Τπθρεςίεσ τθσ Π.Ε. ΑΙτωλ/νίασ (Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο,
Αμφιλοχία, Ναφπακτοσ, Βόνιτςα, Αςτακόσ) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ (Δ/βάκμιασ, Πρωτ/κμιασ,
ΚΕΔΔΤ), προχπολογιςμοφ τθσ παράταςθσ μζχρι του ποςοφ των 20.000,00 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
27. το γεγονόσ ότι θ κακαριοτθτα των κτιρίων που ςτεγάηονται οι υπιρεςίεσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ
(Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο, Αμφιλοχία, Ναφπακτοσ, Βόνιτςα, Αςτακόσ) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ
(Δ/βάκμιασ, Πρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΤ και Κτίριο ΧΡΤΟΓΕΛΟΤ ςτο Μεςολόγγι) αποτελεί ενόψει και των ιδιαίτερων
ςυνκθκϊν που επικρατοφν από τθν εξάπλωςθ τθσ νόςου του κορονωϊου COVIG 19 και τθν άμεςθ και επιτακτικι
ανάγκθ για τθν εφρυκμθ και ομαλι λειτουργία τουσ.
28. Σο γεγονόσ ότι θ με αρ. πρωτ.: 38977/457/12-02-2020 και με κζμα: «Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ
Διαγωνιςμοφ, Κάτω των ορίων, με τίτλο: «Παροχι Τπθρεςιϊν Κακαριότθτασ Κτιρίων που ςτεγάηονται Τπθρεςίεσ
τθσ Π.Ε. ΑΙτωλ/νίασ (Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο, Αμφιλοχία, Ναφπακτοσ, Βόνιτςα, Αςτακόσ) και χωρικισ
αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ (Δ/βάκμιασ, Πρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΤ), κακϊσ και το Κτίριο «ΧΡΤΟΓΕΛΟΤ» ςτο
Μεςολόγγι, ςυνολικοφ ποςοφ 60.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.», είναι ςε εξζλιξθ, βρίςκεται ςτο
ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ - Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και Οικονομικϊν Προςφορϊν
των υμμετεχόντων υποψθφίων και ο χρόνοσ μζχρι 31-03-2020 που λιγει θ υπογραφείςα φμβαςθ τρίμθνθσ
χρονικισ διάρκειασ δεν επαρκεί για τθν ολοκλιρωςθ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ και τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
φμβαςθσ και κατά ςυνζπεια απαιτείται θ τρίμθνθ παράταςθ (μζχρι 3-06-2020) φμβαςθ που λιγει 31-03-2020.
29. Σο γεγονόσ ότι θ ςχετικι δαπάνθ κα καλυφκεί από πιςτϊςεισ του Προχπολογιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε - Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ Οικονομικοφ ζτουσ 2020 και ειδικότερα ςτον Ε.Φ.:073 και ΚΑΕ.0875.01.1213 και ζχει εκδοθεί
θ δζςμευςθ πίςτωςθσ για τον ςε εξζλιξθ διαγωνιςμό (Α.Α:765, ΑΔΑ:6Ι547Λ6-9Π)
Δια ταφτα:
Ειςθγοφμαςτε
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε όπωσ προβείτε:
α) ςτθν ζγκριςθ τρίμθνθσ παράταςθσ, μζχρι 30-06-2020, τθσ με αρ.πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/394044/6192/30-12-2019
(ΑΔΑ:972Α7Λ6-ΓΛΣ) φμβαςθσ με τoν ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Χ. ΙΩΑΝΝΘ θ οποία ιςχφει μζχρι 31-03-2020 και για
ποςό παράταςθσ 20.000,00 με Φ.Π.Α., με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, εφόςον δεν
ζχει εξαντλθκεί το φυςικό αντικείμενο.
β) τθν εξουςιοδότθςθ ςτθν κα Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.
H δαπάνθ κα βαρφνει τον Προχπολογιςμό του ζτουσ 2020 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ και
τον Ε.Φ.:073 και ΚΑΕ.0875.01.1213 και ζχει εκδοκεί θ δζςμευςθ πίςτωςθσ (Α.Α:765, ΑΔΑ:6Ι547Λ6-9Π).

Η Οικονομικι Επιτροπι 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».
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 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) 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 Ηλεκτρονικισ 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.
 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.: 76856/1058/18-03-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ
Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
α) Εγκρίνει τθ τρίμθνθ παράταςθ, μζχρι 30-06-2020, τθσ με αρ.πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/394044/6192/3012-2019 (ΑΔΑ:972Α7Λ6-ΓΛΣ) φμβαςθσ με τoν ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Χ. ΙΩΑΝΝΗ, θ οποία ιςχφει μζχρι
31-03-2020 και για ποςό παράταςθσ 20.000,00 με Φ.Π.Α., με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ
αρχικισ ςφμβαςθσ, εφόςον δεν ζχει εξαντλθκεί το φυςικό αντικείμενο.

β) Εξουςιοδοτεί τθν Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε. για τθν υπογραφι τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.

H δαπάνθ κα βαρφνει τον Προχπολογιςμό του ζτουσ 2020 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ
Αιτωλοακαρνανίασ και τον Ε.Φ.:073 και ΚΑΕ.0875.01.1213 και ζχει εκδοκεί θ δζςμευςθ πίςτωςθσ
(Α.Α:765, ΑΔΑ:6Ι547Λ6-9Π).

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Νικόλαοσ Μωραϊτθσ ψιφιςε
λευκό.

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.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

