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2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
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κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου
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ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 70/29-06-2015 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 179345/1714/26-06-2015 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 70/29-06-2015 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 211/2014
απόφασης όπως έχει ήδη συμπληρωθεί με την υπ’ αριθμό 50/2015 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος
προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2015» και παρακαλούμε για τις
περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 29-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε
Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ. 176089/256/23-6-2015 γραπτή

πρόσκληση της Προέδρου του η οποία

εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου Αναστασία-Πρόεδρος , 2) Κανέλλης Γεώργιος –Αντιπρόεδρος,
3)Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)

Αγγελόπουλος

Γεώργιος,

5)Αρβανιτάκης Ιωάννης , 6)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 7)Αυγέρης Σάββας,
8)Βεργοπούλου Παρασκευή, 9)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος,
Δημήτριος,

11)Ευθυμίου

Απόστολος,

10)Δριβίλας

12)Ζαφειρόπουλος

Ιωάννης,

13)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 14)Καπράλος Σπυρίδων, 15)Καρδάρα
Ευσταθία,

16)Καρπέτας

18)Κελεπούρης Ανδρέας,

Κωνσταντίνος,

17)Κατσακούλης

19)Κολοβός Ιωάννης,

Ευάγγελος,

20)Κοτοπούλης Σπυρίδων,

21)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 22)Κωνσταντοπούλου Αναστασία ,
Ιωάννης,

24)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

25)Μητρόπουλος

23)Λύτρας

Κωνσταντίνος,

26)Μπούνιας Χρήστος , 27)Μπράμος Παναγιώτης, 28)Νασιώτης Θεόδωρος,
29)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία,

30)Παρασκευόπουλος

Γεράσιμος,
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31)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 32)Πλατανιάς Παναγιώτης ,

33)Ρήγας

Χρήστος, 34)Σιαμπλής Δημήτριος, 35)Σώκος Ευθύμιος, 36)Τσόγκας Γεώργιος,
37)Υφαντής Νικόλαος, 38)Φωτόπουλος Τρύφων, 39)Χαροκόπος Αντώνιος,
40)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 41)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ (δικαιολογημένα
απών), Δεσύλλας Δημήτριος (δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας,
Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) (δικαιολογημένα απών),

Κοκκότη

Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα απούσα), Κωσταριάς Δημήτριος, Λαλιώτης
Παναγιώτης (δικαιολογημένα απών), Μπαλαμπάνης Νικόλαος (δικαιολογημένα
απών), Σύρμος Γεώργιος και Φαρμάκης Νεκτάριος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος

Κατσιφάρας,

οι

κ.κ.

Αντιπεριφερειάρχες

Περιφερειακών

Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και
Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας κος Νικόλαος Γυφτάκης, υπηρεσιακοί παράγοντες,

πολίτες και

δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Απούσας της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κας
Τογιοπούλου Αναστασίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης την αναπλήρωσε ο
Αντιπρόεδρος κ. Κανέλλης Γεώργιος.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 70 /2015

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 211/2014 απόφασης όπως έχει
ήδη συμπληρωθεί με την υπ’ αριθμό 50/2015 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2015» και αφού το Σώμα ομόφωνα εγκρίνει τη
συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω της ανάγκης άμεσης ολοκλήρωσης και
λειτουργίας της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου, δίνει το λόγο στον
Αντιπεριφερειάρχη

Οικονομικών

κ.Χαράλαμπο

Αριστειδόπουλο,

που

είναι

εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 179345/1714/26-6-2015
γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010) εγκρίθηκε ο Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
Σύμφωνα με την παράγραφο ια’ του άρθρο 163 του Ν. 3852/2010 το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι
αρμόδιο για το πρόγραμμα προμηθειών.
Με τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19Α’) καθορίζονται οι Προμήθειες του δημόσιου τομέα και οι
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων αυτών. Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, οι προμήθειες
των φορέων που υπάγονται στο νόμο αυτό, εγκρίνονται με την ένταξή τους στο ενιαίο πρόγραμμα
προμηθειών (Ε.Π.Π.). Η ένταξη πραγματοποιείται μετά από εξέταση και αξιολόγηση της πρότασης του
φορέα. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, με κοινές υπουργικές αποφάσεις εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. φορείς
ή και προμήθειες. Σε εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθμό Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ
92Β’/10.2.99) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία εξαιρέθηκαν από την ένταξή
τους στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών σειρά προμηθειών μεταξύ των οποίων και καυσίμων κίνησης και
θέρμανσης.
Στο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄) ορίζονται θέματα περί του Δημόσιου Λογιστικού, του Ελέγχου
Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις.
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Με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α’/16.3.2007) προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π. Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α’/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ορίζονται: 1) Στις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπάγονται οι
προμήθειες αγαθών που εκτελούνται από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
που αποτελούν οργανισμούς της καθ’ ύλην αυτοδιοίκησης. 2) Κατ’ εξαίρεση: α) Οι εκ των ανωτέρω
προμηθειών εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 60/2007 εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
αυτού, συμπληρωματικώς δε και με τις διατάξεις του παρόντος. β) Οι προμήθειες αγαθών, οι οποίες δεν
εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
79 έως 85 του Ν.2362/1995, συμπληρωματικώς δε και με τις διατάξεις του παρόντος.
Με το νέο νόμο N. 4281/2014 (ΦΕΚ.160Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται θέματα
ανάθεσης όλων των ειδών δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας σύμβασης και είδους της
αναθέτουσας αρχής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προβλέπει τη σταδιακή θέση σε ισχύ των ρυθμίσεων
αυτού προς τον σκοπό της ομαλής μετάπτωσης στο νέο καθεστώς. Με το νόμο αυτό δημιουργείται ένα
συνεκτικό και ομοιόμορφο θεσμικό πλαίσιο, με το οποίο ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο οι διαδικασίες
ανάθεσης όλων των μορφών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, ο νόμος δηλαδή
καταλαμβάνει τις διαδικασίες ανάθεσης όλων των αναθετουσών αρχών/ φορέων, χωρίς καμία διάκριση
ανάλογα με το είδος αυτών (π.χ. φορείς Κεντρικής Διοίκησης, Ο.Τ.Α. κλπ), και το είδος της σύμβασης, ενώ
ταυτόχρονα καταργεί όλα τα ειδικά καθεστώτα ανάθεσης που χρησιμοποιούνταν από δημόσιους
οργανισμούς και φορείς.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ. 29Α’/19.3.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», στο άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»
τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 ως ακολούθως: «Η ισχύς των διατάξεων
του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους
διατάξεις αυτού».
Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
εγκαθίσταται κεντρικά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), το οποίο
αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4155/2013
(ΦΕΚ.120Α’/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». Το
Σύστημα συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανόνες και πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και
λειτουργίας των διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Παραρτήματος Ι της
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β’/12-4-2010) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης». Το Σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τις ακόλουθες:
• Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 11 του Ν.4013/2011, όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν.4038/2012.

5

ΑΔΑ: ΩΑΥΘ7Λ6-Χ1Π

• Κατάρτιση – Τροποποίηση - Απολογισμός Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) του ν.
2286/1995
• Κατάρτιση - Τροποποίηση - Απολογισμός Προγράμματος Προμηθειών Υγείας (ΠΠΥΥ) του ν.
3580/2007.
• Σχεδιασμός Διαγωνισμών - διαγωνιστική διαδικασία
• Διαχείριση και εκτέλεση συμβάσεων
• Επιτελική Πληροφόρηση
• Ηλεκτρονική Διαχείριση Ροών Εργασίας & Εγγράφων
• Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
• Μητρώο Προμηθευτών
• Διαλειτουργικότητα συστημάτων
• Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Δημοσίων Συμβάσεων.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α’/11.4.2012) αντικαταστάθηκε η
παράγραφος 1 του άρθρου 278 του Ν.3852/2010 ως εξής: «Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης
έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων, που συνάπτουν οι
ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),
ποσού άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00) και μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(500.000,00), διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από τη σύναψή τους,
από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών
τους. Για τις συμβάσεις, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων
χιλιάδων ευρώ (500.000,00) χωρίς Φ.Π.Α., διενεργείται υποχρεωτικά, πριν από τη σύναψη τους, έλεγχος
νομιμότητας από το καθ’ ύλη αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος
νομιμότητας η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη».
Με την παράγραφο 1 η απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291Β’ 11.8.2010) του Υπουργού Οικονομικών
αναπροσάρμοσε τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α’), για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν, προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων ως
εξής: α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, β) Με πρόχειρο
διαγωνισμό μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και γ) με διενέργεια τακτικού
διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι οι
περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης ετήσιας πίστωσης κατά
ειδικό φορέα και Κ. Α. Ε. στον προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο
Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 «Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες,
δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε
διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες αντιστοίχως».
Σχετικά με την ανωτέρω διάταξη έχει αποσταλεί η υπ’ αριθμό 3948/24.9.2014 επιστολή της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, από την οποία συνάγεται ότι η ευχέρεια που παρέχεται από
τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 14 του Ν.4071/2012 για αυτοτελή εκτέλεση δαπανών σε επίπεδο
περιφερειακής Ενότητας κατόπιν εγγραφής τους σε ξεχωριστό Κ.Α.Ε., ως προς το ζήτημα επιλογής του
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κατά περίπτωση εφαρμοστέου δικαίου που καθορίζει την επιλογή του είδους της διαδικασίας ανάθεσης
και τους λοιπούς όρους της διενέργειας αυτής, θα πρέπει να θεωρηθεί υπό το πρίσμα των διατάξεων του
ενωσιακού δικαίου και συγκεκριμένα της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 60/2007 και
δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια την παράκαμψη ή καταστρατήγηση του ενωσιακού δικαίου των δημοσίων
συμβάσεων.
Με την υπ’ αριθμό 158/2014 (19η συνεδρίαση στις 10.11.2014) απόφαση του, το Περιφερειακό
Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Εψήφισε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2015», η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την 160023/14451/22.12.2014
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Ελλάδας». Με την υπ’ αριθμό 4/2015 (2η Συνεδρίαση στις 12.1.2015) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου αποφασίστηκε, «Η έγκριση της Α’ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2015», η απόφαση αυτή κρίθηκε νόμιμη με την 5948/753/10.2.2015 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ελλάδας. Με
την υπ’ αριθμό 28/2015 (5η Συνεδρίαση στις 12.3.2015) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αποφασίστηκε, «Η έγκριση της Β’ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2015», η απόφαση αυτή κρίθηκε νόμιμη με την 33099/3720/6.4.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ελλάδας.
Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 παράγραφοι δ του Π.Δ.132/2010 (ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010):
α) Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση και
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και τη διενέργεια
διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα
της έδρας της Περιφέρειας, ή περισσότερες της μίας των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων.
β) Τα Τμήματα Προμηθειών των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών
Ενοτήτων είναι αρμόδια ιδίως για τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών, που
αφορούν την περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, με το γενικό συντονισμό του τμήματος Προμηθειών της έδρας και την ενεργή
και ουσιαστική συμμετοχή των τμημάτων Προμηθειών των Περιφερειακών Ενοτήτων, εκπονήθηκε και
υποβλήθηκει προς έγκριση ένα ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, που καλύπτουν τις
ανάγκες όλης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τη συγκέντρωση των προτάσεων όλων των
Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε επίπεδο Ενότητας αλλά και ως ενιαίο πρόγραμμα όλης
της Περιφέρειας. Με την υπ’ αριθμό 211/2014 (24η Συνεδρίαση στις 15.12.2014) απόφασή του το
Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2015, ως εξής: «Εγκρίνει το υποβαλλόμενο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, τα
οποία θα καλύψουν βασικές λειτουργικές ανάγκες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των
υπηρεσιώντης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορούν: γραφική ύλη, καύσιμα κίνησης των οχημάτων και
θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, λιπαντικά , αναλώσιμα και ανταλλακτικά για τηνεπισκευή των
οχημάτων και μηχανημάτων, υλικά καθαριότητας, υπηρεσίες καθαριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων,
ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων, υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφωνκαι αντικειμένων,
υπηρεσίες μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας πρακτικών του Περιφερειακού
Συμβουλίου, συστήματα και υλικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, υλικά συντήρησης οδών και προμήθεια
επιβατικών αυτοκινήτων για τηνανανέωση του στόλου των οχημάτων καθώς και ανανέωση εξοπλισμού
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ΚΤΕΟ. Η δαπάνη που θα προκύψει βαρύνει εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού έτους 2015
τηςΠεριφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Με την υπ’ αριθμό 50/2015 απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο «Ενέκρινε τη συμπλήρωση της
υπ’ αριθμό 211/15.12.2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση του ετήσιου
προγράμματος προμηθειών έτους 2015, με το συμπληρωματικό υποβαλλόμενο κατάλογο υλικών και
υπηρεσιών, των οποίων η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών
των υπηρεσιών της Περιφέρειας, την πραγματοποίηση προγραμμάτων επιχορηγούμενων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων υποβοήθησης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων,
παράλληλα την έγκριση της αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια αυτών με τρόπους και
διαδικασίες που προκύπτουν από τον εν ισχύ εκάστοτε νόμο περί προμηθειών του Δημοσίου και από την
παράγραφο 1 της απόφασης 35130/739 (ΦΕΚ 1291Β’ 11.8.2010) του Υπουργού Οικονομικών, η οποία
αναπροσάρμοσε τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
που αφορούν, προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων, όπως αναλυτικά εκτίθενται».
Κατά τη διάρκεια του έτους διαμορφώνονται ανάγκες που απαιτούν την προμήθεια νέων υλικών ή
υπηρεσιών, για την απρόκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, τα οποία δεν είχαν
προβλεφθεί κατά την κατάρτιση και έγκριση του συνολικού ετήσιου προγράμματος προμηθειών για το
τρέχον έτος. Συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο ισόγειο
του κτηρίου που στεγάζεται η Περιφέρεια, επιβάλλεται άμεσα η προμήθεια καθισμάτων ως εξής:
ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ & ΠΡΟΕΔΡΙΟΥ

4 τεμάχια

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ

3 τεμάχια

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

48 τεμάχια

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

28 τεμάχια

Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015, συγκεκριμένα της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για την κάλυψη της οποίας δεσμεύονται τα απαραίτητα ποσά από τα
ήδη εγκριθέντα κονδύλια του προϋπολογισμού, στο συγκεκριμένο κωδικό αριθμό ως εξής:
Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος Εγκεκριμένος
Κ.Α.Ε.
Ονομασία
2015
2015
2015
ΣΥΝΟΛΑ
ΕΞΟΔΟΥ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον
1711
7.000,00
28.000,00
25.600,00
60.600,00
έτος)

Για την ένταξη των παραπάνω αναγκαίων υλικών στο υπό εκτέλεση πρόγραμμα προμηθειών
έτους 2015

Εισηγούμαστε:
Την έγκριση συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 211/15.12.2014 απόφασης όπως αυτή έχει ήδη
συμπληρωθεί με την απόφαση 50/2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση
του ετήσιου προγράμματος προμηθειών έτους 2015, με το συμπληρωματικό υποβαλλόμενο
κατάλογο καθισμάτων, των οποίων η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της
αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου και παράλληλα την έγκριση της αναγκαιότητας
διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια αυτών των καθισμάτων με τρόπο και διαδικασία που
προκύπτει από τον εν ισχύ εκάστοτε νόμο περί προμηθειών του Δημοσίου και από την
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παράγραφο 1 της απόφασης 35130/739 (ΦΕΚ 1291Β’ 11.8.2010) του Υπουργού Οικονομικών, η
οποία αναπροσάρμοσε τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν, προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ή εκτέλεση
έργων. Η προμήθεια αφορά όλη την Περιφέρεια, η δαπάνη της οποίας υπολογίζεται μέχρι του
ποσού των δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και

θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, της

συλλογής προσφορών και της επιλογής της οικονομικότερης εξ’ αυτών. Η δαπάνη βαρύνει τους
εγκεκριμένους προϋπολογισμούς και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων τρέχοντος έτους,
στον κωδικό που έχει αναφερθεί ανωτέρω (1711.01). Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των καθισμάτων περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΟΥ

2.

Κάθισμα διευθυντικό, περιστρεφόμενο επί άξονα τροχήλατο με
μεταβλητό ύψος έδρας , βάση και μπράτσα ξύλινα .
Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου:
 συνολικό ύψος 1,10 έως 1,20 μ.
 έδρα 0,52 X 0,52 μ.
 πλάτη 0,52 X 0,75μ.
Η βάση στήριξης θα είναι πέντε ακτίνων και θα στηρίζεται σε
δίδυμους τροχούς που ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της
βάσης στήριξης του καθίσματος.
Το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος της έδρας καλύπτεται
από δερματίνη .
Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης πρέπει να είναι
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη μεγάλης πυκνότητας. Η
εξωτερική επένδυση να είναι από δερματίνη χρώματος μαύρου.
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ
Κάθισμα συνεργασίας – επισκέπτου σταθερό επί μεταλλικού
σκελετού τύπου “C” με βραχίονες.
Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου:
 συνολικό ύψος 1,00μ.
 έδρα 0,52 X 0,52 μ.
 πλάτη 0,52 X 0,75μ.
Η βάση στήριξης θα είναι ένας μεταλλικός σκελετός σχήματος τύπου
“C” από χαλύβδινη σωλήνα που θα πρέπει να επιτρέπει ελαφρό
ρηλάξ. Ο σκελετός θα πρέπει να είναι χρωμιομένος.
Το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος της έδρας θα καλύπτεται
από δερματίνη.
Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα πρέπει να είναι
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη μεγάλης πυκνότητας . Η
εξωτερική επένδυση θα είναι από δερματίνη.
Ο βραχίονες να είναι από ξύλο και να ακολουθούν καμπυλωτά το
σκελετό.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4 τεμάχια
Τιμή μονάδας
350,00 + ΦΠΑ

3 τεμάχια

Τιμή μονάδας
250,00 + ΦΠΑ
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3.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

4.

Κάθισμα συνεργασίας – επισκέπτου σταθερό επί μεταλλικού
σκελετού τύπου “C” με βραχίονες.
Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου:
 συνολικό ύψος 1,00μ.
 έδρα 0,52 X 0,52 μ.
 πλάτη 0,52 X 0,57μ.
Η βάση στήριξης πρέπει να είναι ένας μεταλλικός σκελετός σχήματος
τύπου “C” από χαλύβδινη σωλήνα κατάλληλης διατομής κα να
επιτρέπει που επιτρέπει ελαφρό ρηλάξ.
Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι ενιαίος και το πίσω μέρος της
πλάτης και το κάτω μέρος της έδρας θα καλύπτεται από δερματίνη.
Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα πρέπει να είναι
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας για την
έδρα, και για την πλάτη. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από
δερματίνη.
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Κάθισμα συνεργασίας με τέσσερα πόδια με μονοκόμματο σκελετό
από χαλύβδινο σωλήνα αντοχής ο οποίος χρωμιονεται .

48 τεμάχια
Τιμή μονάδας
160,00 + ΦΠΑ

28 τεμάχια

Τιμή μονάδας
40,00 + ΦΠΑ

Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου:
 συνολικό ύψος 0,85μ.
 έδρα 0,40 X 0,45 μ.
 πλάτη 0,52 X 0,28μ.
Η ταπετσαρία είναι από μαύρη δερματίνη .
Οι βραχίονες να είναι αναπόσπαστο μέλος του όλου σκελετού και
καλύπτονται από ημισκληρη πολυουρεθανη αντοχής σε χρώμα μαύρο
.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.950,00 + 23% Φ.Π.Α.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 10.950,00 + 2.518,50 = 13.468,50».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω, κατόπιν
διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 211/15.12.2014 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου , όπως αυτή έχει ήδη συμπληρωθεί με την απόφαση
50/2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση του ετήσιου
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προγράμματος προμηθειών έτους 2015, με το συμπληρωματικό υποβαλλόμενο
κατάλογο καθισμάτων, των οποίων η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την
ολοκλήρωση της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου και παράλληλα την
έγκριση της αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια αυτών των
καθισμάτων με τρόπο και διαδικασία που προκύπτει από τον εν ισχύ εκάστοτε νόμο
περί προμηθειών του Δημοσίου και από την παράγραφο 1 της απόφασης 35130/739
(ΦΕΚ 1291Β’ 11.8.2010) του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αναπροσάρμοσε τα
χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν, προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ή εκτέλεση
έργων. Η προμήθεια αφορά όλη την Περιφέρεια, η δαπάνη της οποίας υπολογίζεται
μέχρι του ποσού των δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, της συλλογής προσφορών και της επιλογής της
οικονομικότερης εξ’ αυτών. Η δαπάνη βαρύνει τους εγκεκριμένους
προϋπολογισμούς και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων τρέχοντος έτους, στον
κωδικό που έχει αναφερθεί ανωτέρω (1711.01). Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των καθισμάτων περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΟΥ

2.

Κάθισμα διευθυντικό, περιστρεφόμενο επί άξονα τροχήλατο με
μεταβλητό ύψος έδρας , βάση και μπράτσα ξύλινα .
Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου:
 συνολικό ύψος 1,10 έως 1,20 μ.
 έδρα 0,52 X 0,52 μ.
 πλάτη 0,52 X 0,75μ.
Η βάση στήριξης θα είναι πέντε ακτίνων και θα στηρίζεται σε
δίδυμους τροχούς που ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της
βάσης στήριξης του καθίσματος.
Το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος της έδρας καλύπτεται
από δερματίνη .
Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης πρέπει να είναι
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη
μεγάλης
πυκνότητας. Η
εξωτερική επένδυση να είναι από δερματίνη χρώματος μαύρου.
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ
Κάθισμα συνεργασίας – επισκέπτου σταθερό επί μεταλλικού
σκελετού τύπου “C” με βραχίονες.
Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου:
 συνολικό ύψος 1,00μ.
 έδρα 0,52 X 0,52 μ.
 πλάτη 0,52 X 0,75μ.
Η βάση στήριξης θα είναι ένας μεταλλικός σκελετός σχήματος τύπου

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4 τεμάχια
Τιμή μονάδας
350,00 + ΦΠΑ

3 τεμάχια

Τιμή μονάδας
250,00 + ΦΠΑ
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3.

“C” από χαλύβδινη σωλήνα που θα πρέπει να επιτρέπει ελαφρό
ρηλάξ. Ο σκελετός θα πρέπει να είναι χρωμιομένος.
Το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος της έδρας θα καλύπτεται
από δερματίνη.
Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα πρέπει να είναι
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη μεγάλης πυκνότητας . Η
εξωτερική επένδυση θα είναι από δερματίνη.
Ο βραχίονες να είναι από ξύλο και να ακολουθούν καμπυλωτά το
σκελετό.
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

4.

Κάθισμα συνεργασίας – επισκέπτου σταθερό επί μεταλλικού
σκελετού τύπου “C” με βραχίονες.
Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου:
 συνολικό ύψος 1,00μ.
 έδρα 0,52 X 0,52 μ.
 πλάτη 0,52 X 0,57μ.
Η βάση στήριξης πρέπει να είναι ένας μεταλλικός σκελετός σχήματος
τύπου “C” από χαλύβδινη σωλήνα κατάλληλης διατομής κα να
επιτρέπει που επιτρέπει ελαφρό ρηλάξ.
Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι ενιαίος και το πίσω μέρος της
πλάτης και το κάτω μέρος της έδρας θα καλύπτεται από δερματίνη.
Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα πρέπει να είναι
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας για την
έδρα, και για την πλάτη. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από
δερματίνη.
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Κάθισμα συνεργασίας με τέσσερα πόδια με μονοκόμματο σκελετό
από χαλύβδινο σωλήνα αντοχής ο οποίος χρωμιονεται .

48 τεμάχια
Τιμή μονάδας
160,00 + ΦΠΑ

28 τεμάχια

Τιμή μονάδας
40,00 + ΦΠΑ

Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου:
 συνολικό ύψος 0,85μ.
 έδρα 0,40 X 0,45 μ.
 πλάτη 0,52 X 0,28μ.
Η ταπετσαρία είναι από μαύρη δερματίνη .
Οι βραχίονες να είναι αναπόσπαστο μέλος του όλου σκελετού και
καλύπτονται από ημισκληρη πολυουρεθανη αντοχής σε χρώμα μαύρο
.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.950,00 + 23% Φ.Π.Α.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 10.950,00 + 2.518,50 = 13.468,50
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Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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