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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25
25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 21η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/185329/1023/17-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε
νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση
συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο επικεφαλής της παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ.
Γαλάνης Κυριάκος και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 32ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
του πρακτικού Νο3 της επιτροπής αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια
τριάντα δύο (32) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την διαδικασία της
λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing), προϋπολογισμός: 1.207.512,00€ (με Φ.Π.Α.). Β)
Ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/185115/10622/17-06-2022 εισήγησή του ως Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Δ/νση Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας 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. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309/Β’/30.12.2016).
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 Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. 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».
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».
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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’ αριθμ. 9406/191/13-1-2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10. Την υπ’ αριθμ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Την υπ. αριθμ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ /20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
12. 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)».
13. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α και β βαθμού και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α βαθμού» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών»
14. Την υπ’ αριθ. 71/2021 (ΑΔΑ:Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, «Έγκριση
προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 234546/31-12-2021 (ΑΔΑ:6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ) απόφαση
του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
15. Την με αρ.129/2534/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 108/Β/4-2-2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου
ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα»
16. Τον Ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α’1986) «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης»
17. Τον Ν.2367/1995 (ΦΕΚ Α΄261) περί νέων χρηματοπιστωτικών θεσμών και άλλες διατάξεις
18. Το άρθρο 21 του Ν. 3775/2009 (ΦΔΚ 122 Α/09) «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης »
19. Την με αρ. Α2/40819/7167/91 ΚΥΑ (ΦΕΚ 955Β΄) «Λεπτομέρειες εφαρμογής των συμβάσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αυτοκίνητα οχήματα»
20. Το αριθμ. πρωτ. 151283/957/4-6-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με το οποίο διαβιβάστηκε η μελέτη της προμήθειας
21. Την αριθμ. 683/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση σύναψης σύμβασης
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, όπως επικαιροποιήθηκε με την αριθμ. 116/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
22. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 126925/27-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΧ8ΟΡ1Φ-Λ3Ο) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
23. Την αριθμ. πρωτ. 15427/17-8-2021 απόφαση της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση εξαίρεσης από το ανώτατο όριο κυλινδρισμού μηχανής,
τεσσάρων (4) επιβατικών αυτοκινήτων 4Χ4 , που πρόκειται να προμηθευτεί η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)»
24. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 146437/24-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ4ΞΟΡ1Φ-ΦΨΞ) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
25. Την αριθμ.116/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «1) Επικαιροποίηση της αριθμ.
683/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης
σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», 2) Έγκριση των όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για
την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την διαδικασία
της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing), χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμός: 1.207.512,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, 3) έγκριση των επισυναπτόμενων τευχών του διαγωνισμού και 4) Συγκρότηση επιτροπής αποσφράγισης
και αξιολόγησης προσφορών»

8.
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26. Την υπ. αριθ. πρωτ. 64538/4349/2-3-2022 διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια
τριάντα δύο (32) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την διαδικασία της
λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing), χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών από την παράδοση
του κάθε τύπου οχήματος, συνολικής δαπάνης ποσού 1.207.512,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με
κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής.
27. Την αριθμ. 539/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «1)Έγκριση των πρακτικών Νο1 και
Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για
την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την διαδικασία
της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing) και 2) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»
28. Το πρακτικό Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών της ανωτέρω διακήρυξης, όπως αναλυτικά
αποτυπώνεται παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων για
τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης
(operational leasing)
Στην Πάτρα, την 17/06/2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00. στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού-Δημ/κού
Ελέγχου/Τμήμα Προμηθειών, επί της οδού Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β’, συνεδρίασε η επιτροπή που
συστήθηκε με την υπ. αριθ. 116/2022 (ΑΔΑ: 68Η57Λ6-ΝΘΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου του υπ. αριθ. 156022 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ. αριθ. πρωτ. 64538/4349/2-3-2022
διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων για τις ανάγκες
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing),
χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών από την παράδοση του κάθε τύπου οχήματος, συνολικής δαπάνης ποσού
1.207.512,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

1. Καραγεωργόπουλος Ανδρέας, υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Αχαΐας, ως πρόεδρος
2. Γαλανός Βασίλειος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
3. Ψαρρού Αναστασία, υπάλληλος του Γραφείου Περιφερειάρχη
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. πρωτ. 74062/4854/11-3-2022 ανωτέρω διακήρυξη, το
πρακτικό Νο1 της επιτροπής και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό
2. την υπ. αριθ. πρωτ. 74062/4854/11-3-2022 διακήρυξη,
3. τα πρακτικά Νο1 και Νο2 με τα οποία αναδείχθηκε η «KINSEN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινός ανάδοχος
έλεγξε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και τα βρήκε πλήρη και σύμφωνα με την
ανωτέρω διακήρυξη.
Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία, τους όρους και τις
προδιαγραφές της διακήρυξης,
Προτείνει ομόφωνα
1. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού Νο3
2. Ανάδειξη της εταιρείας «KINSEN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως οριστικού αναδόχου
για την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την
διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing), χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών από
την παράδοση του κάθε τύπου οχήματος, συνολικής δαπάνης ποσού 1.192.185,60 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την:
1. Έγκριση του πρακτικού Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας
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Δυτικής Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing)
2. Ανάδειξη της εταιρείας «KINSEN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως οριστικού αναδόχου
για την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την
διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing), χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών από
την παράδοση του κάθε τύπου οχήματος, συνολικής δαπάνης ποσού 1.192.185,60 € € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
3. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ετών 2022,
2023, 2024, 2025, 2026 και 2027 και συγκεκριμένα από τους ΚΑΕ 01.072.0816.01.1231, 02.072.0816.01.1231
και 03.072.0816.01.0001. Για τον σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 945/2022, 947/2022 και 949/2022
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Πριν τη συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο3 της επιτροπής αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων για τις
ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης
(operational leasing), προϋπολογισμός: 1.207.512,00€ (με Φ.Π.Α.).

Β) Αναδεικνύει ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «KINSEN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing), χρονικής
διάρκειας εξήντα (60) μηνών από την παράδοση του κάθε τύπου οχήματος, συνολικής δαπάνης ποσού
1.192.185,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
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ετών 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 και 2027 και συγκεκριμένα από τους ΚΑΕ 01.072.0816.01.1231,
02.072.0816.01.1231 και 03.072.0816.01.0001. Για τον σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 945/2022,
947/2022 και 949/2022 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κατσαρή – Μαυραγάνη
Κωνσταντούλα, Δριβίλας Δημήτριος και Αγγελόπουλος Γεώργιος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική

Σελίδα 6 από 6

