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ΠΡΟΣ : 1. Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών
κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου
3. Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 64/08-06-2016 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 144564/1691/02-6-2016 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 64/08-06-2016 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 122/2015
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου
προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2016» και
παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 8-6-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα
του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το

Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.

145979/228/2-6-2016 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)Λαλιώτης

Παναγιώτης-

Γραμματεύων,

4)Αγγελόπουλος

Γεώργιος,

5)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 6)Αρβανιτάκης Ιωάννης 7)Αριστειδόπουλος

Χαράλαμπος, 8)Αυγέρης Σάββας, 9)Βεργοπούλου Παρασκευή, 10)Γαβριηλίδης
Κωνσταντίνος,

11)Δριβίλας

Δημήτριος,

Κωνσταντίνος,

16)Κατσακούλης

12)Ζαχαροπούλου-Στούμπου

Αδαμαντία, 13)Καπράλος Σπυρίδων, 14)Καρδάρα Ευσταθία, 15)Καρπέτας
Ευάγγελος,

17Κελεπούρης

Ανδρέας,

18)Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 19)Κολοβός Ιωάννης, 20)Κοτοπούλης Σπυρίδων,
21)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος,
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22)Κωνσταντοπούλου

Αναστασία,
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23)Κωσταριάς Δημήτριος, 24)Λύτρας Ιωάννης, 25)Μαυρόγιαννης Διονύσιος,
26)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 27)Μπαλαμπάνης Νικόλαος,
Χρήστος,

29)Μπράμος

31)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Παναγιώτης,
Γεωργία,

30)Νασιώτης

32)Πετρόπουλος

28)Μπούνιας

Θεόδωρος,

Κωνσταντίνος,

33)Πλατανιάς Παναγιώτης, 34)Ρήγας Χρήστος, 35)Σιαμπλής Δημήτριος,

36)Σύρμος Γεώργιος, 37)Σώκος Ευθύμιος, 38)Τσόγκας Γεώργιος, 39)Υφαντής
Νικόλαος, 40)Φαρμάκης Νεκτάριος, 41)Φωτόπουλος Τρύφων , 42)Χαροκόπος
Αντώνιος, 43)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 44)Χήνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του

Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ.Ευθυμίου Απόστολος, Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

(δικαιολογημένα

απών), Κατσανιώτης Ανδρέας, Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης

(Τάκης) (δικαιολογημένα απών), Κούστας Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα
απών), Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Χαμηλάκη Αικατερίνη.

Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος ενώ
απουσίαζε

δικαιολογημένα

καίτοι

προσκλήθηκε,

ο

Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Αντιπεριφερειάρχης

Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε

κ. Διονυσία Μαράτου, η κ. Τσιομίδου Ελένη από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, οι κ.κ. Καραγεώργου Μαρία και Παπαδοπούλου Ανδριανή από το
Συνήγορο του Πολίτη, η κ. Κοντογεώργη Χρυσούλα από το Συμβουλευτικό Κέντρο

Γυναικών Πάτρας, η κ. Δήμητρα Μπάστα-Γεωργακοπούλου από την Ένωση
Γυναικών Ελλάδας, η κ. Γιαννοπούλου Ευαγγελία μέλος της Περιφερειακής

Επιτροπής Ισότητας Φύλλων, η κ. Σίσσυ Αυγερινού-Λιούτα από το INNER
WHELL, η κ. Γκέκα Ελένη από το Σοροπτιμιστικό Σύλλογο Πάτρας, ο
κ.Καραβίδας

Δημήτριος

Γενικός

Δ/ντής

Γενικής

Δ/νσης

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε, o κ. Κόλλαρης
Κωνσταντίνος Γενικός Δ/ντής Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, ο κ. Τσολοδήμος
Νικόλαος Γενικός Δ/ντής Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
3
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Μέριμνας , ο κ. Κρηνίδης Ηλίας Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού

(Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας), υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και
δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της

συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 64/2016
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης
με

τίτλο : «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 122/2015 απόφασης του

Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος
προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2016», δίνοντας το λόγο στον
Αντιπεριφερειάρχη

Οικονομικών

κ.Χαράλαμπο

Αριστειδόπουλο, που είναι

εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 144564/1691/02-62016 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.

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
5
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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.

• Κατάρτιση – Τροποποίηση - Απολογισμός Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών
(Ε.Π.Π.) του ν. 2286/1995

• Κατάρτιση - Τροποποίηση - Απολογισμός Προγράμματος Προμηθειών Υγείας
(ΠΠΥΥ) του ν. 3580/2007.
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• 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 κατά περίπτωση εφαρμοστέου
δικαίου που καθορίζει την επιλογή του είδους της διαδικασίας ανάθεσης και τους λοιπούς
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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’ αριθμ. 140/2015 (20η συνεδρίαση στις 16.11.2015) απόφαση του Περιφερειακού

Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία «Εψήφισε τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016». Η απόφαση αυτή βρέθηκε νόμιμη με την

αριθμ. πρωτ. 165419/16848/21-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου (ΑΔΑ: ΩΓΙΨΟΡ1Φ-ΧΒΡ).

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 υποβλήθηκε 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 122/2015 (18η Συνεδρίαση στις 29.10.2015), όπως τροποποιήθηκε με την 133/2015(19η

Συνεδρίαση στις 16.11.2015), απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε το ετήσιο
πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016, 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 υπηρεσιών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορούν: γραφική ύλη, καύσιμα κίνησης των οχημάτων και

θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, λιπαντικά , αναλώσιμα και ανταλλακτικά για την

επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων, υλικά καθαριότητας, υπηρεσίες καθαριότητας
κτιριακών

εγκαταστάσεων,

ταχυμεταφοράς

εγγράφων

ασφάλιση
και

των

οχημάτων

αντικειμένων,

και

μηχανημάτων,

υπηρεσίες

υπηρεσίες

μαγνητοφώνησης

απομαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου, συστήματα
και υλικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, υλικά συντήρησης οδών και προμήθεια επιβατικών
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αυτοκινήτων για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων καθώς και ανανέωση εξοπλισμού

ΚΤΕΟ. Η δαπάνη που θα προκύψει βαρύνει εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού
έτους 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Κατά τη διάρκεια του έτους διαμορφώνονται ανάγκες που απαιτούν την προμήθεια

νέων υλικών ή υπηρεσιών, για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας,

τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση και έγκριση του συνολικού ετήσιου
προγράμματος προμηθειών για το τρέχον έτος. Τα υλικά περιγράφονται παρακάτω κατ’

είδος και κωδικό αριθμό εξόδου, για τα οποία έχει ληφθεί μέριμνα της ύπαρξης των
απαραίτητων

πιστώσεων

με

τις

πραγματοποιούμενες

τρείς

αναμορφώσεις

του

προϋπολογισμού. Τέλος μετά την έγκριση του συμπληρωματικού προγράμματος θα

διενεργηθούν οι διαγωνισμοί από τα τμήματα Προμηθειών των περιφερειακών ενοτήτων,
όπου απαιτείται, για την τόνωση των τοπικών αγορών και των τριών Νομών.

 Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών υλικών αναβάθμισης αυτών καθώς

και συμβάσεις υποστήριξης λογισμικού για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών

της Π.Δ.Ε. Για το έτος 2016 υπάρχουν αυξημένες ανάγκες προμηθειών συστημάτων Η/Υ
κυρίως για την ανανέωση υπάρχοντος παρωχημένου υλικού, με δεδομένη την πλήρη

μηχανογράφηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Υποβάλλονται καταστάσεις με

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υλικά απαραίτητα για την αναβάθμιση τους και δαπάνη
συμβάσεων υποστήριξης, κατ’ είδος και περιφερειακή ενότητα.

Πίνακας -1: ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Π.Ε.
ΚΑΕ …..1699 (Λοιπές προμήθειες υλικών)
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΠΔΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΧΑΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΗΛΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

0

0

10

5

ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

2

3

0

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΜΝΗΜΕΣ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΝΤΙΚΙΑ

ΜΗΤΡΙΚΕΣ

USB STICKS

5
0
0
5
5

5
0
0
5
5

ΠΔΕ
0€

ΑΧΑΙ
Α

ΗΛΕΙΑ

ΑΙΤ/ΝΙΑ

0€

500 €

250 €

150 €

0€

250 €

0

10

300 €

300 €

0

10

0€

0€

0

0

250 €

250 €

8

10

130 €

60 €

1.050 €

0
0

5

10
20

100 €
0€

125 €

0€

125 €

ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ

2

2

ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
& ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

0

10

50

0

0

0

100 €

0€

0

0

20

0

0€

0

0

20

0

0

0

10

10

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΡΙΖΑΚΙΑ LEGRAND
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

0

9

20

0€
0€
0€
0€

ΣΥΝΟΛ
Ο
750 €

600 €

1.200 €

150 €

150 €

150 €
0€

0€

500 €

100 €

200 €

500 €
150 €
500 €
750 €

300 €

1.540 €

0€

0€

100 €

0€

200 €

0€

200 €

0€

0€

20 €

0€

20 €

0€

0€

350 €

350 €

700 €

0€

0€

300 €

ΑΔΑ: 706Κ7Λ6-09Α
ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΕΙΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

4

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΗΛΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

40

50

65

38

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΦΟΡΗΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
Laptop ή Tablet
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

380 €

480 €

1.385 €

1.365 €

3.560 €

1.900 €
4.650 €

13.180 €

ΣΥΝΟΛ
Ο

5.780 €

50

ΠΔΕ

ΑΧΑΙΑ

ΗΛΕΙΑ

ΑΙΤ/ΝΙΑ

51

24.750 €

25.750 €

32.500 €

33.500 €

0€

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.250 €

0

1/3

1/3

1/3

4

12

6

15

1.200 €

0

3

3

3

0

1

0

0

1

0

1

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤ
Α

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΠΕ (ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ,
Τ/Κ, BACKOFFICE,
Η/Υ, ΔΙΚΤΥΩΝ)

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΑΧΑΙΑΣ

35

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

20

ΚΑΕ …..1723 (Προμήθεια Η/Υ, προγ/των και λοιπών υλικών)

37

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ

23

Σύνολο Κ.Α.Ε

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΠΔΕ

ΟΘΟΝΕΣ

ΕΙΔΟΣ

5

4

0

Σύνολο Κ.Α.Ε

10

6.000 €

300 €

1.200 €

7.500 €
0€

3.600 €

3.500 €

0€

9.000 €

0

0€

0

0€

31.500 €

9.750 €

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΑΧΑΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΗΛΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΠΔΕ

2

1

2

2

12.500 €

Σύνολο Κ.Α.Ε

116.500 €
28.500 €
15.000 €

3.000 €

4.500 €

4.500 €

12.800 €

9.000 €

9.000 €

27.000 €

1.500 €

0€

0€

2.000 €

1.000 €

0€

0€

1.000 €

53.050 €

57.500 €

64.750 €

206.800 €

ΑΧΑΙΑ

ΗΛΕΙΑ

ΑΙΤ/ΝΙΑ

ΣΥΝΟΛ
Ο

12.000 €

14.000 €

12.000 €

14.000 €

ΚΑΕ …..0899 (Λοιπές ειδικές αμοιβές)

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΠΔΕ

6.320 €

12.500 €

7.000 €

7.000 €

Η δαπάνη για την προμήθεια των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των

45.500 €

45.500 €

υλικών αναβάθμισης θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2016, για την κάλυψη των οποίων έχουν εγγραφεί πιστώσεις ανά κωδικό αριθμό
και περιφερειακή ενότητα ως εξής:
Ονομασία
Προμήθεια Η/Υ και
λοιπού βοηθητικού
συναφούς υλικού
Λοιπές προμήθειες
υλικών

Λοιπές ειδικές αμοιβές

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ

Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
(Κοινών
δράσεων)

Εγκεκριμένος
2016 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Εγκεκριμένος
2016
ΑΧΑΪΑΣ

Εγκεκριμένος
2016
ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

1723

31.600,00

160.000,00

100.000,00

95.500,00

387.100,00

1699

36.000,00

152.974,40

125.000,00

61.000,00

374.974,40

0899

21.500,00

246.000,00

141.000,00

143.512,64

552.012,64

Με αφορμή έγγραφο του τμήματος Προμηθειών για την υποβολή συμπληρωματικών
προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, τα οποία δεν συμπεριελήφθησαν στο αρχικό
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πρόγραμμα και είναι αναγκαία για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι
Υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν και βάσει αυτών εκπονήθηκε ένα συμπληρωματικό
πρόγραμμα, όπως ακολουθεί ανά κατηγορία και κωδικό δαπάνης:
 Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος ΚΤΕΟ Πατρών και λόγω ελλείψεων στο
κτίριο που στεγάζεται η υπηρεσία καθίσταται αναγκαία η υγρομόνωση οροφής
κτιρίου και η αντικεραυνική προστασία. Επίσης για κάθε εργασία επισκευής με τα
αναγκαία ανταλλακτικά και συντήρησης που αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις
που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και της Έδρας. Η δαπάνη
βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016, για την
κάλυψη της οποίας δεσμεύονται τα απαραίτητα ποσά από τα ήδη εγκριθέντα
κονδύλια του προϋπολογισμού, στο συγκεκριμένο κωδικό αριθμό ως εξής:
Ονομασία
Αμοιβές για συντήρηση και
επισκευή μονίμων
εγκαταστάσεων

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ

Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
(Κοινών
δράσεων)

Εγκεκριμένος
2016 ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

0851

6.500,00

54.500,00

61.000,00

 Για υπηρεσίες επισκευής λοιπού εξοπλισμού αναγκαίου στην κάλυψη των
αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας αναφέρονται ανά υπηρεσία και
σκοπό τα παρακάτω:
 Το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΔΕ.
Εργασίες βαθμονόμησης τριών φορητών μετρητών αερίων, καυσαερίων και
σωματιδίων και για τους τρεις (3) μετρητές (και για τις τρεις Περιφερειακές
Ενότητες).
 Το Τμήμα ΚΤΕΟ Πατρών.
Επισκευή 2 (δύο) εκτυπωτών HP P3005dn.
Επισκευή 3 (τριών) χειριστηρίων λάκκων διαδρόμων τεχνικού ελέγχου.
Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016
και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της Έδρας, για την
κάλυψη της οποίας δεσμεύονται τα απαραίτητα ποσά από τα ήδη εγκριθέντα
κονδύλια του προϋπολογισμού, στο συγκεκριμένο κωδικό αριθμό ως εξής:
Ονομασία
Αμοιβές για συντήρ. λοιπού
εξοπλισμού

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ
0869

Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
(Κοινών
δράσεων)
23.000,00

Εγκεκριμένος
2016 ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

51.000,00

74.000,00

 Για λοιπές υπηρεσίες, γενικές δαπάνες και αμοιβές ειδικών κατηγοριών αναγκαίων
στην κάλυψη των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας αναφέρονται ανά
υπηρεσία και σκοπό τα παρακάτω:
 Το Τμήμα Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & χωρικού
Σχεδιασμού.
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Αναβάθμιση εφαρμογής Qgiscloud σε έκδοση pro για τις ανάγκες παρουσίασης
αποτελεσμάτων του Γεωχωρικού Σχεδίου Περιβαλλοντικής Εποπτείας και
ενσωμάτωσή τους στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. με δικαιώματα χρήσεις domain
name της ΠΔΕ
Το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΔΕ.
Συντήρηση του μεταφερόμενου σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
«Airpointer».
Πιστοποιητικά ΕΛΟΤ 525.01, ΕΛΟΤ 897, ΕΛΟΤ 896.
Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2016 και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της Έδρας, για
την κάλυψη της οποίας δεσμεύονται τα απαραίτητα ποσά από τα ήδη εγκριθέντα
κονδύλια του προϋπολογισμού, στο συγκεκριμένο κωδικό αριθμό ως εξής:
Ονομασία
Λοιπές ειδικές αμοιβές

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ

Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
(Κοινών
δράσεων)

Εγκεκριμένος
2016 ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

0899

21.500,00

141.000,00

162.500,00

 Στα πλαίσια της αδειοδότησης των Χειριστών Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών

Έργων (ΧΜΕΤΕ), των Υδραυλικών, Ηλεκτρολόγων, Ψυκτικών, Ηλεκτροσυγκολλητών,
Οξυγονοκολλητών, Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων, Ατμολεβήτων, αλλά και των
ελέγχων σε μεταποιητικές μονάδες (ελαιοτριβεία, σπαστηροτριβεία, λατομεία,
πυρηνελαιουργεία κλπ) που διεξάγει η Υπηρεσία Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Αχαίας,
καθίσταται απαραίτητος ο εφοδιασμός των μελών των εξεταστικών επιτροπών και
των εξεταζόμενων υποψηφίων αδειούχων επαγγελματιών αλλά και των υπαλλήλων
που διενεργούν τις σχετικές αυτοψίες υπό αντίξοες πολλές φορές συνθήκες, με τον
κατάλληλο εξειδικευμένο ρουχισμό-ένδυση-υπόδηση και τεχνικό εξοπλισμόεποπτικά μέσα. Πρωταρχικός στόχος είναι η ασφάλεια των υπαλλήλων και
γενικότερα όλων όσων εμπλέκονται στις εξετάσεις και τις αυτοψίες, η ομαλή
διεξαγωγή των εξετάσεων και αυτοψιών και τέλος η διευκόλυνση του έργου των
επιτροπών και των κλιμακίων ελέγχων. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η
προμήθεια των κάτωθι υλικών:
1.Υποδήματα ασφαλείας (με μεταλλική προστασία)10 ζεύγη Νο 37-45
2.Κράνη εργοταξιακά 5 τεμ.
3.Μπουφάν 10 τεμ.
4.Προστατευτικά διαφανή γυαλιά 3 τεμ.
5.Γαλότσες ψηλές για λασπώδεις περιοχές-πυρηνελαιουργεία 5 ζεύγη
6.Γάντια προστατευτικά μιάς χρήσεως (κουτιά των 100) 3 τεμ.
7.Γάντια προστατευτικά δερμάτινα 8 ζέυγη
8.Γάντια ηλεκτρολογικά προστατευτικά 4 ζεύγη
9.Μάσκα προστατευτική ηλεκτροσυγκόλλησης απλή 3 τεμ.
10.Μάσκα προστατευτική ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική 1 τεμ
11.Γιλέκα φωσφοριζέ 8 τεμ.
12.Παντελόνια ατομικά 10τεμ.
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Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016
και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της Έδρας, για την
κάλυψη της οποίας δεσμεύονται τα απαραίτητα ποσά από τα ήδη εγκριθέντα
κονδύλια του προϋπολογισμού, στο συγκεκριμένο κωδικό αριθμό ως εξής:
Ονομασία
Λοιπές προμήθειες για μη
μισθολογικές παροχές στους
εργαζόμενους σχετιζόμενες με την
ορθή λειτουργία του φορέα

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ

Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
(Κοινών
δράσεων)

Εγκεκριμένος
2016 ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

1459

85.000,00

25.000,00

110.000,00

 Για την προμήθεια πάσης φύσεως υλικών (εξαιρουμένων των παγίων) αναγκαίων
στην κάλυψη των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας αναφέρονται ανά
υπηρεσία και σκοπό τα παρακάτω:
Το Τμήμα Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & χωρικού Σχεδιασμού.
 Προμήθεια σετ 24 δειγματοληπτών βάθους (αναλώσιμοι υλικού κατασκευής
Τeflon) με συρμάτινη ανέμη για λήψη νερού από γεωτρήσεις για τις ανάγκες
ελέγχου της ποιότητας των υπογείων υδάτων των υδροφορέων στην περίμετρο
των ΧΥΤΑ καθώς και τυχόν άλλων γεωτρήσεων κατ’ εφαρμογή των Σχεδίων
Διαχείρισης ΛΑΠ της ΠΔΕ.
 Προμήθεια τηλεσκοπικού βραχίονα με υποδοχή για φιάλη δειγματοληψίας για
λήψη νερού από δυσπρόσιτα σημεία (εντός κοίτης ποταμού, φρεατίων αγωγούς
κλπ), για την υλοποίηση ελέγχου ποιότητας επιφανειακών υδάτων κατ’
εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ της ΠΔΕ.
 Σταθμήμετρο για προσδιορισμό βάθους της στάθμης υδροφόρου ορίζοντα σε
γεωτρήσεις.
 Προμήθεια GPS – πλοηγού για τις ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού της
υπηρεσίας και λήψη γεωχωρικών δεδομένων κατά τις εργασίες πεδίων των
προγραμμάτων ελέγχων που υλοποιεί η Διεύθυνση.
Το τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΔΕ.
 Προμήθεια μίας φιάλης αζώτου (99,9999%) για τη λειτουργία των Σταθμών
Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης-ΕΔΠΑΡ- προγρ. ΥΠEΝ).
 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των φορητών μετρητών αερίων,
καυσαερίων και σωματιδίων.
 Προμήθεια φιαλών δειγματοληψίας για τις ανάγκες της λήψης επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων από εξόδους Βιολογικών Καθαρισμών.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαίας.
Προμήθεια 2 (δύο) χορτοκοπτικών (πλάτης) και 1 (ένα) αλυσοπρίονο για την
κάλυψη αναγκών του εργοταξίου.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών
΄Εργων/Δομών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Προμήθεια 2 (δύο) χορτοκοπτικών (πλάτης) και 1(ένα) αλυσοπρίονο για την
κάλυψη αναγκών του Εργοταξίου Αγρινίου.
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Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Αχαΐας για την κάλυψη αναγκών που
παρουσιάζονται πρέπει να προμηθευτεί τα παρακάτω υλικά:
 Α) Τρία Βιβλία Μητρώου 300 σελίδων έκαστο, με πολύ χονδρό εξώφυλλο
Β) Τεστ Κιτ ελέγχου νοθείας καυσίμων (test κινιζαρίνης 100 τεμάχια, solvent
yellow
50 τεμάχια, νοθείας βενζίνης με βιομηχανική αλκοόλη 100 τεμάχια)
Γ) Λευκοσιδηρά δοχεία δειγματοληψίας υγρών καυσίμων (ορθογώνιες) (1.000
δοχεία)
Δ) Καρτέλες δειγματοληψίας με πριτσίνι (1.000 τεμάχια)
Ε) Μπλοκ δειγματοληψίας 25 φύλλων x 4 (10 μπλοκ)
ΣΤ) Καρτέλες δειγματοληψίας υγρών καυσίμων (στρογγυλές) (1.000 τεμάχια)
Ζ) Σακίδια δειγματοληψίας και μεταφοράς ειδών (2 σακίδια)
Η)Γάντια μίας χρήσης (μπλε)
Θ)Χαρτοσακούλες για δειγματοληψίες ποτών
Ι) Φάκελοι Α3 (για δειγματοληψίες) (1.000 τεμάχια)
Κ) Φάκελοι Α4 (για δειγματοληψίες) (1.000 τεμάχια)
Λ) Πλαστικά αριθμημένα δεματικά δειγματοληψίας υγρών καυσίμων
Μ) Βιβλία μεγέθους 35x25, με πολύ χοντρό εξώφυλλο (200 φύλλων) (4 τεμάχια)
Ν) Μεταλλική σφραγίδα για σφράγιση δειγμάτων με λογότυπο Περιφέρειας
Ξ) Σπάγγος για δέματα δειγματοληψιών
 Φακοί τύπου LED με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φορτιστή τεμ. 3
 Φωτογραφική μηχανή

Συσκευή GPS για έλεγχο συντεταγμένων σημείων οικοπέδων, δραστηριοτήτων
κλπ.
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας.
Προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υπηρεσία στην διενέργεια εμβολιασμών
για το πρόγραμμα του Μελιταίου Πυρετού των αιγοπροβάτων, καθίσταται
αναγκαία η προμήθεια των κάτωθι:
1.Εμβόλιο μελιταίου πυρετού
2.Βόεια Φυματίνη
3.Φελιζόλ
4.Ένδυση και υπόδηση(φόρμες και γαλότσες)
5.Αναλώσιμα (παγοκύστες, γάντια, φιαλίδια αιμοληψίας, βελόνες και σύριγγες)
6.Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού βαρελιού με δύο(2) φλότερ, μία (1) βρύση
και μεταλλικό σωλήνα προς σύνδεση λειτουργίας για την αποτροπή
υπερχείλισης
νερού των δύο καλοριφέρ που διαθέτει η υπηρεσία επειδή υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης λόγω υπερθέρμανσης τους.
Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016
και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της Έδρας, για την
κάλυψη της οποίας δεσμεύονται τα απαραίτητα ποσά από τα ήδη εγκριθέντα
κονδύλια του προϋπολογισμού, στο συγκεκριμένο κωδικό αριθμό ως εξής:
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Ονομασία
Λοιπές προμήθειες υλικών

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ

Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
(Κοινών
δράσεων)

Εγκεκριμένος
2016 ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

1699

36.000,00

125.000,00

161.000,00

 Για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της Έδρας
καθίσταται αναγκαία η προμήθεια των παρακάτω επίπλων:
Α.1 Για την αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Αχαΐας: απαιτούνται:
 Δύο (2) καρέκλες συνεργασίας
 Δώδεκα (12) γραφεία συνεργασίας
 Είκοσι (20) καρέκλες επισκέπτη, στοιβαζόμενες χωρίς μπράτσα
 Δύο (2) συνδέσεις γραφείων για την δημιουργία διάταξης Π
Α.2 Για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Αχαΐας: απαιτούνται:
 Ένα (1) τραπέζια συνεδριάσεων
 Έξι (6) καρέκλες επισκέπτη, στοιβαζόμενες με μπράτσα
 Είκοσι (20) καρέκλες εργασίας τροχήλατες
 Δύο (2) καρέκλες εργασίας τροχήλατη ορθοπεδικά ενισχυμένη
 Τρεις (3) καρέκλες εργασίας τροχήλατες διευθυντικές
Α.3 Για την κινητή μονάδα της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας: απαιτούνται:
 Ένα (1) πτυσσόμενο τραπεζάκι
 Δύο (2) πτυσσόμενες καρέκλες
Α.4. Για την Έδρα: απαιτούνται:
 Μία (1) βιβλιοθήκη
 Μια (1) τράπεζα συνεδριάσεων
 Τρία (3) τραπέζια συνεδριάσεων
 Δεκαοκτώ (18) καρέκλες επισκέπτη, στοιβαζόμενες με μπράτσα
 Δύο (2) γραφεία διευθυντικά
 Δύο (2) καρέκλες εργασίας τροχήλατες διευθυντικές
 Δέκα (10) καρέκλες εργασίας τροχήλατες
 Είκοσι (20) καρέκλες επισκέπτη, στοιβαζόμενες χωρίς μπράτσα
 Για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών για τον εφοδιασμό των μελών των εξεταστικών
επιτροπών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αχαΐας επιβάλλεται η προμήθεια
μέχρι και δύο φοριαμών καταλλήλου μεγέθους, οι οποίοι να διαθέτουν κλειδαριά.
Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016
και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της Έδρας, για την
κάλυψη της οποίας δεσμεύονται τα απαραίτητα ποσά από τα ήδη εγκριθέντα
κονδύλια του προϋπολογισμού, στο συγκεκριμένο κωδικό αριθμό ως εξής:
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Ονομασία

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ

Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
(Κοινών
δράσεων)

Εγκεκριμένος
2016 ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

1711

5.000,00

55.000,00

60.000,00

Προμήθεια Επίπλων

 Για την αντικατάσταση παλαιών εφθαρμένων και μη λειτουργικών πλέον

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί προμήθεια τουλάχιστον
τριών μηχανημάτων καινούργιων ή μεταχειρισμένων, ώστε να καλυφθούν
συγκεκριμένες ανάγκες Διευθύνσεων της Π.Ε. Αχαΐας:
Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016
και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της Έδρας, για την
κάλυψη της οποίας δεσμεύονται τα απαραίτητα ποσά από τα ήδη εγκριθέντα
κονδύλια του προϋπολογισμού, στο συγκεκριμένο κωδικό αριθμό ως εξής:
Ονομασία

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ

Προμηθεια
γραφομηχανων
μηχαν. φωτοτ. κλπ

1713

Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
Εγκεκριμένος
(Κοινών
2016 ΑΧΑΪΑΣ
δράσεων)
0,00

ΣΥΝΟΛΑ

27.800,00

27.800,00

 Για την προμήθεια πάσης φύσεως μηχανικού και λοιπού παγίου υλικού αναγκαίων
στην κάλυψη των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας αναφέρονται ανά
υπηρεσία και σκοπό τα παρακάτω:
 Το Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ έχει συμπληρωματική ανάγκη για την
αγορά Πολυμηχανήματος Plotter –Scanner με αναλώσιμα.
 Για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και
Περιβάλλοντος καθίσταται αναγκαία η προμήθεια ενός Πολυμηχανήματος
Laser (με λειτουργίες φαξ, εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση).
 Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος ΚΤΕΟ Πατρών καθίσταται αναγκαία
η αγορά 3 (τριών) προβολέων συγκεντρωτικών 400W για τη λήψη φωτογραφιών
στους διαδρόμους τεχνικού ελέγχου.
Ονομασία
Προμ. κάθε είδους
μηχαν. κ.λ.π.
εξοπλισμού

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ
1729

Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
Εγκεκριμένος
(Κοινών
2016 ΑΧΑΪΑΣ
δράσεων)
0,00

55.494,00

ΣΥΝΟΛΑ
55.494,00

 Προμήθεια οχημάτων σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές του δημοσίου. Στο εν ισχύ
εγκεκριμένο πρόγραμμα προμηθειών περιλαμβάνεται η πρόβλεψη
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επιβατικών αυτοκινήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Επειδή το πρόγραμμα
προμηθειών του προηγούμενου έτους, στο οποίο προβλεπόταν η προμήθεια πέντε
επιβατικών αυτοκινήτων δεν υλοποιήθηκε, λόγω λήξης του οικονομικού έτους , η
Περιφερειακή Ενότητα Αχαίας θα εγγράψει στο τρέχον πρόγραμμα επιπλέον πέντε
επιβατικά, διότι καθίσταται αναγκαία η ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων της.
Η δαπάνη για την προμήθεια των οχημάτων θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016 και συγκεκριμένα της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας, για την κάλυψη της οποίας, έχουν εγγραφεί αναγκαίες πιστώσεις με
τις γενόμενες αναμορφώσεις, ανά κωδικό αριθμό ως εξής:
Ονομασία

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ

Προμήθεια
Οχημάτων Ξηράς
γενικά

1731

Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
Εγκεκριμένος
(Κοινών
2016 ΑΧΑΪΑΣ
δράσεων)
0,00

130.000,00

ΣΥΝΟΛΑ
130.000,00

 Προμήθεια και μεταφορά αζώτου στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Κάτω Αχαίας για το
πρόγραμμα Τεχνιτής Σπερματέγχυσης που υλοποιεί η υπηρεσία και χρηματοδοτεί
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Η δαπάνη για την προμήθεια των οχημάτων θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016 και συγκεκριμένα της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας, για την κάλυψη της οποίας, έχουν εγγραφεί αναγκαίες πιστώσεις
με τις γενόμενες αναμορφώσεις, ανά κωδικό αριθμό ως εξής:
Ονομασία

Δαπάνες γεωργίας,
κτηνοτροφίας
κλπ(Τρέχον έτος)
(1236)(Τεχνητή
Σπερματέγχυση)

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ

Εγκεκριμένος
2016 ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

5244.01.1334

18.500,00

18.500,00


Για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) , το οποίο έχει αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και για το έτος 2016
είναι αναγκαία η προμήθεια των παρακάτω υλικών, υπηρεσιών και σχετικών
δράσεων.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Ι. Τρόφιμα
α) Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ.Δ23/οικ.19162
/1277/27-05-2015 Υπουργικής Απόφασης θα παρέχονται πακέτα τροφίμων, ανάλογα
σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας, έτσι όπως θα
εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών.
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β) Στους αστέγους, θα παρέχονται έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων.
γ) Στους μαθητές των δημοτικών σχολείων όλης της επικράτειας, δύνανται να
παρέχονται μαγειρευμένα σχολικά γεύματα.
ΙΙ. Βασική Υλική Συνδρομή
α) Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ.Δ23/οικ.
19162/1277/27-05-2015 Υπουργικής Απόφασης δύνανται να παρέχονται είδη οικιακού
καθαρισμού ανά ωφελούμενη μονάδα, είδη προσωπικής υγιεινής και ανάλογα με τα
μέλη της ωφελούμενης μονάδας, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη.
β) Στους αστέγους δύνανται να παρέχονται ρουχισμός και είδη προσωπικής υγιεινής
σε ατομική συσκευασία.
ΙΙΙ Συνοδευτικά Μέτρα (μέχρι ποσοστού 5% της Πράξης )
Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, θα παρέχονται
Συνοδευτικά Μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και
των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο.
ΙV Διοικητικές Δαπάνες (μέχρι ποσοστού 5% της Πράξης )
Αυτές περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και
διοικητικής υποστήριξης, δαπάνες για την προμήθεια συστημάτων διαχείρισης έργου
ή διαχείρισης αποθήκης, δαπάνες για τη μίσθωση εξοπλισμού (ψυγείων, οχημάτων
κ.λ.π.), δαπάνες για τη μίσθωση ακινήτων (ως αποθηκευτικοί χώροι κ.λ.π.), δαπάνες
δημοσιότητας και δαπάνες για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος βαρύνει τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016 και συγκεκριμένα των τριών(3)Περιφερειακών
Ενοτήτων , για την κάλυψη της οποίας, έχουν εγγραφεί αναγκαίες πιστώσεις με τις
γενόμενες αναμορφώσεις, ανά κωδικό αριθμό ως εξής:
Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΟΥ
02.01.071.9919.01.1281

02.02.071.9919.01.1281

02.03.071.9919.01.0036

Ονομασία
Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.(Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος"Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής"(τρέχον έτος)-Π.Ε.Αχαΐας
Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.(Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος"Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής"(τρέχον έτος) – Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας
Δαπάνες για εκτέλεση Επιχειρησισκού
Προγράμματος ¨Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής- Π.Ε. Ηλείας

Εγκεκριμένος
4.442.597,65

4.578.327,28

3.066.913,95

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται χωριστά η συμπλήρωση του προγράμματος προμηθειών της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, δομένου ότι κατά τη διάρκεια του έτους διαμορφώθηκαν ή
θα διαμορφωθούν ανάγκες που απαιτούν την προμήθεια νέων υλικών ή υπηρεσιών, για την
απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της , οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την
κατάρτιση και έγκριση του συνολικού ετήσιου προγράμματος προμηθειών για το τρέχον
έτος. Παρακάτω περιγράφονται κατ' είδος και κωδικό αριθμό εξόδου και έχει ληφθεί
μέριμνα της ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων με τις πραγματοποιούμενες τρείς
αναμορφώσεις του προϋπολογισμού. Ειδικότερα :
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1. Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2016 , εκδόθηκε η αριθ.
4677/19-02-2016 απόφαση κατανομής , με την οποία αυξήθηκαν πιστώσεις Δακοκτονίας
για την Π.Ε. Αιτωλ/νίας κατά 28.903,00 ευρώ , οι οποίες θα καλύψουν δαπάνες που έχουν
ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ε.Φ. 295 της Π.Ε Αιτωλ/νίας ως εξής :
Ονομασία

Υλοποίηση προγράμματος Δακοκτονίας (Αμοιβές
ΙΔΟΧ , Εργολάβων και λοιπές δαπάνες)

Ε.Φ.

Εγκεκριμένες πιστώσεις
Ε.Ε.Π.
381.340,00

295

Συνολικές Πιστώσεις

410.243,00

2. Για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας καθίσταται
αναγκαία η προμήθεια επίπλων (25 καθίσματα και 25 Γραφεία ) , και ειδικότερα ενόψει
της μεταφοράς και μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νίας στο Νέο Κτίριο με δαπάνη , η οποία θα βαρύνει τον
Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας 2016 ως εξής :
Ονομασία

Προμήθεια επίπλων (τρέχον έτος)

Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένες
πιστώσεις Ε.Ε.Π.
1.000,00

1711

Συνολικές Πιστώσεις

16.000,00

3. Αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης που αφορά την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για
την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας , όπως αναλύεται στον
κατωτέρω πίνακα :
Υπηρεσία

Κτιριακή κατάσταση - Ταχ. Δ/νση

Εγκεκριμένη
ποσότητα λίτρων

Συνολική ετήσια
ποσότητα λίτρων

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης

-Δ/νση Β/θμιας , Κύπρου 20 , Μεσολόγγι
-Γραφ. Σχολ. Συμβούλων
-ΚΕΣΥΠ , Κασομούλη & Μουστακλή

3.000,00 lt

4.500,00

12.000,00 lt

19.000,00

3.000,00

5.000,00

4.000,00

8.000,00

800,00

1.500,00

Έδρα Π.Ε. Αιτωλ/νίας
(Μεσολόγγι)

Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης

Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών

Λοιπές Υπηρεσίες
Εκπαίδευσης – ΚΕΔΔΥ
Τμήμα Κτηνιατρικής
Υπηρεσίες Ναυπάκτου
Υπηρεσίες Αγρινίου

Τμήμα Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Αμφιλοχίας

Διοικητήριο , Μεσολόγγι
Όλες οι λοιπές υπηρεσίες εκτός Μεταφορών &
ΚΤΕΟ καθώς και η αίθουσα πρώην
Νομαρχιακού Συμβουλίου καθώς η αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων.
-Δ/νση Α/θμιας , Κύπρου & Μιαούλη ,
Μεσολόγγι
-1Ο Γραφείο Α/θμιας , Τραυλαντώνη 2 ,
Μεσολόγγι
-3Ο Γραφείο Α/θμιας , Π. Σούλου 13 , Αγρίνιο
-Δ/νση , Κύπρου 29 , Μεσολόγγι
-ΚΤΕΟ Μεσολογγίου , Αιτωλικού 143 ,
Μεσολόγγι
Ναυπάκτου 168 , Μεσολόγγι

Ηρ. Πολυτεχνείου 47 Μεσολόγγι
Τμήματα Μεταφορών Ναυπάκτου &
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής , Διός 9
& Βυζαντίου
-Τμήμα ΚΤΕΟ Αγρινίου , Τέρμα ΕΑΚ Αγρινίου
-Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας , Αναπαύσεως
τέρμα
Αμφιλοχία
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Η δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης θα καλυφθεί από πιστώσεις
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας , ως εξής :
Ονομασία

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης κ.λ.π

4. Αναγκαιότητα

διενέργειας

Κ.Α.Ε.
1512

δαπάνης

Εγκεκριμένες πιστώσεις
Ε.Ε.Π.
16.000,00

για

μεταφορές

Συνολικές Πιστώσεις
30.000,00

αφού

πρόκειται

να

γίνει

μετεγκατάσταση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νίας σε νέο κτίριο
στο Μεσολόγγι , Αιτωλικού 143 , καθώς και για μεταφορά αρχειακού υλικού Υπηρεσιών

της Π.Ε. Αιτωλ/νίας , η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισμού Π.Ε.
Αιτωλ/νίας , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Ονομασία

Κ.Α.Ε.

Κάθε είδους μεταφορές

Εγκεκριμένες πιστώσεις
Ε.Ε.Π.
15.500,00

0829

Συνολικές Πιστώσεις

30.000,00

5. Αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού
της Π.Ε. Αιτωλ/νίας , η οποία αφορά εργασίες αποψίλωσης , μετεγκατάστασης &
συντήρησης

κλιματιστικών λόγω της επικείμενης μετεγκατάστασης της Δ/νσης

Μεταφορών & Επικοινωνιών σε νέο κτίριο , εγκατάσταση & συντήρηση συναγερμού

καθώς και υπηρεσίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού του Κ.Τ.Ε.Ο.
Μεσολογγίου & Αγρινίου καθώς και για εργασίες που δεν καλύπτονται από τις ετήσιες

συμβάσεις και θα καλυφθούν από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό
της Π.Ε. Αιτωλ/νίας ως εξής :
Ονομασία

Κ.Α.Ε.

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή
λοιπού εξοπλισμού Π.Ε. Αιτωλ/νίας

0869

Εγκεκριμένες
πιστώσεις Ε.Ε.Π.
20.200,00

Συνολικές Πιστώσεις
90.000,00

6. Αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης για υπηρεσίες : α)συντήρησης ανελκυστήρων στα

κτίρια των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας , β) συντήρησης συστημάτων ασφαλείας
Υπηρεσιών , ετησίων πιστοποιήσεων

Διακρίβωσης & ISO των ΚΤΕΟ Αγρινίου &

Μεσολογγίου , δ) απεντόμωσης και απολύμανσης κτιρίων των Υπηρεσιών της Π.Ε.

Αιτωλ/νίας και ε) καθαρισμού και συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νίας , με πιστώσεις που θα καλυφθούν από τον
προϋπολογισμό της Π.Ε. Αιτωλ/νίας ως εξής :
Ονομασία

Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε.

0899

Εγκεκριμένες πιστώσεις
Ε.Ε.Π.
46.700,00

Συνολικές Πιστώσεις
93.000,00

7. Αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων υλικών για τις
ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας , όπως είναι : α) η προμήθεια 70 περίπου ρόλερ

σκίασης για τις ανάγκες του νέου κτιρίου που θα μεταφερθεί η Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών αλλά και λοιπων Υπηρεσιών , όπως η Δ/νση Τεχνικών Έργων , β) η
προμήθεια διαφόρων ειδών συντήρησης (ανταλλακτικών) μηχανολογικού εξοπλισμού
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ΚΤΕΟ Αγρινίου & Μεσολογγίου , γ)

η προμήθεια 15 φαρμακείων οχημάτων και

αλυσίδων για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών αλλά και του μεταφερόμενου
προσωπικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας

και οι οποίες θα καλυφθούν από πιστώσεις του

προϋπολογισμού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας ως εξής :
Ονομασία

Λοιπές προμήθειες υλικών

Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένες πιστώσεις
Ε.Ε.Π.
19.500,00

1699

Συνολικές Πιστώσεις

85.000,00

8. Αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια δεκαπέντε (15) κλιματιστικών
για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας , η οποία θα
στεγαστεί σε νέο κτίριο και θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισμού ως εξής :
Ονομασία

Προμήθεια συσκευών
θέρμανσης και κλιματισμού

Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένες
πιστώσεις Ε.Ε.Π.
1.000,00

1712

Συνολικές Πιστώσεις

30.000,00

9. Αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια δεκαπέντε (15) φωτοτυπικών

μηχανημάτων (πολυμηχανημάτων) για τις ανάγκες διαφόρων Υπηρεσιών της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας και ειδικότερα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας ,

η οποία θα στεγαστεί σε νέο κτίριο και θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισμού ως
εξής:

Ονομασία

Προμήθεια Φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων κ.λ.π

Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένες πιστώσεις
Ε.Ε.Π.
13.000,00

1713

Συνολικές Πιστώσεις

38.000,00

10. Αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια εβδομήντα (70) συσκευών
τηλεματικής παρακολούθησης (GPS)

των οχημάτων & μηχανημάτων της Π.Ε.

Αιτωλ/νίας καθώς και εργασιών εγκατάστασής τους

για τις ανάγκες διαφόρων

Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας καθώς και η προμήθεια μη προβλέψιμου μηχανολογικού

εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΤΕΟ Αγρινίου & Μεσολογγίου , δαπάνες
οι οποίες θα καλυφθούν από πιστώσεις προϋπολογισμού ως εξής :
Ονομασία

Προμήθεια κάθε είδους μηχαν.
Εξοπλισμός

Κ.Α.Ε.

1729

Εγκεκριμένες πιστώσεις
Ε.Ε.Π.
17.000,00

Συνολικές Πιστώσεις

65.000,00

Για την ένταξη των παραπάνω αναγκαίων υλικών στο υπό εκτέλεση πρόγραμμα
προμηθειών έτους 2016 και κατόπιν των ανωτέρω

Εισηγούμαστε

Την έγκριση συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 122/2015 απόφασης, όπως ισχύει,
σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών έτους 2016, με το
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συμπληρωματικό υποβαλλόμενο κατάλογο υλικών και υπηρεσιών, των οποίων η
προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών
των υπηρεσιών της Περιφέρειας, την υλοποίηση προγραμμάτων επιχορηγούμενων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 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 παρακάτω:
 Προμήθεια συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών υλικών
αναβάθμισης αυτών για την κάλυψη αυξημένων αναγκών Για το έτος 2016
υπάρχουν αυξημένες ανάγκες προμηθειών συστημάτων Η/Υ κυρίως για την
ανανέωση υπάρχοντος παρωχημένου υλικού, με δεδομένη την πλήρη
μηχανογράφηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η προμήθεια αφορά όλη την
Περιφέρεια, η δαπάνη της οποίας υπολογίζεται μέχρι του ποσού των Διακοσίων
δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (217.480,00) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού δημόσιου
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε επίπεδο Περιφέρειας. Η δαπάνη
βαρύνει τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς και των τριών Περιφερειακών
Ενοτήτων τρέχοντος έτους και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα
προς προμήθεια είδη δίδονται στους παρακάτω πίνακες:
Πίνακας -1: ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Π.Ε.

ΚΑΕ …..1699 (Λοιπές προμήθειες υλικών)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΔΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΧΑΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

0

0

10

5

ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

2

3

0

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΜΝΗΜΕΣ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΝΤΙΚΙΑ

ΜΗΤΡΙΚΕΣ

USB STICKS

ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ

5
0
0
5
5

5
0
0
5
5

ΠΔΕ

0€

ΑΧΑΙΑ

500 €

250 €

150 €

0€

250 €

0

10

300 €

300 €

0

10

0€

0€

0

0

250 €

250 €

8

10

130 €

60 €

1.050 €

0
0

5

10
20

100 €
0€

125 €

0€

125 €

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ

0

2

0

10

ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ &
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

50

0

0

0

100 €

0€

0

0

20

0

0€

0

0

20

0

0€

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

0

0

10

22

20

10

0€

0€

ΑΙΤ/ΝΙΑ

0€

2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΙΖΑΚΙΑ
LEGRAND
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΗΛΕΙΑ

0€
0€
0€
0€

ΣΥΝΟΛΟ

750 €

600 €

1.200 €

150 €

150 €

150 €
0€

0€

500 €

100 €

200 €

500 €
150 €
500 €
750 €

300 €

1.540 €

0€

0€

100 €

0€

200 €

0€

200 €

0€

20 €

0€

20 €

0€

0€

350 €

350 €

300 €

700 €
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ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

4

5

23

20

Σύνολο Κ.Α.Ε

380 €

480 €

3.560 €

1.900 €

6.320 €

1.385 €

1.365 €

5.780 €

4.650 €

13.180 €

ΚΑΕ …..1723 (Προμήθεια Η/Υ, προγ/των και λοιπών υλικών)

ΕΙΔΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΔΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΧΑΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΠΔΕ

ΑΧΑΙΑ

ΗΛΕΙΑ

ΑΙΤ/ΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

37

38

50

51

24.750 €

25.750 €

32.500 €

33.500 €

116.500 €

0

1/3

1/3

1/3

0€

5.000 €

5.000 €

5.000 €

15.000 €

4

12

6

15

1.200 €

0

3

3

ΟΘΟΝΕΣ

35

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

40

1

50

4

65

0

5.250 €

10

3

6.000 €

300 €

Σύνολο Κ.Α.Ε

1.200 €

7.500 €
0€

3.600 €

3.500 €

0€

9.000 €

31.500 €

50.550 €

9.750 €
3.000 €

Ονομασία
Προμήθεια Η/Υ και
λοιπού βοηθητικού
συναφούς υλικού
Λοιπές προμήθειες
υλικών

Λοιπές ειδικές αμοιβές

Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
(Κοινών
δράσεων)

Εγκεκριμένος
2016 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Εγκεκριμένος
2016
ΑΧΑΪΑΣ

12.800 €

9.000 €

9.000 €

27.000 €

57.500 €

64.750 €

204.300 €

Εγκεκριμένος
2016
ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

1723

31.600,00

160.000,00

100.000,00

95.500,00

387.100,00

1699

36.000,00

152.974,40

125.000,00

61.000,00

374.974,40

0899

21.500,00

246.000,00

141.000,00

143.512,64

552.012,64

 Προμήθεια επίπλων αυτών για την κάλυψη αυξημένων αναγκών και ελλείψεων στην
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και στην Έδρα. Για το έτος 2016 θα συμπληρωθεί

αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Π.Ε. Αχαΐας και θα ανανεωθούν και
συμπληρωθούν αίθουσες συνεδριάσεων και γραφεία των διευθύνσεων. Η προμήθεια
αφορά δαπάνη η οποία υπολογίζεται μέχρι του ποσού των Είκοσι χιλιάδων ευρώ

(20.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία
του

ανοικτού

πρόχειρου

μειοδοτικού

διαγωνισμού.

Η

δαπάνη

βαρύνει

τους

εγκεκριμένους προϋπολογισμούς της Π.Ε. Αχαΐας και της Έδρας και αναφέρονται στον

πίνακα που ακολουθεί. Τα προς προμήθεια είδη και οι τεχνικές τους προδιαγραφές
δίδονται στους παρακάτω πίνακες:

Α/Α
1.

4.500 €

4.500 €

Η δαπάνη για την προμήθεια των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των
υλικών αναβάθμισης θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2016, για την κάλυψη των οποίων έχουν εγγραφεί πιστώσεις ανά κωδικό αριθμό
και περιφερειακή ενότητα ως εξής:
Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ

28.500 €

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος

από
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μεταλλικό

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2 τεμάχια
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2.

3.

4.

5.

χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαμορφωμένος σε σχήμα
S. Οι διαστάσεις της έδρας θα είναι περίπου 0,480 m (πλάτος) x
0,48 (βάθος). Οι διαστάσεις της πλάτης θα είναι περίπου 0,46 m
(πλάτος) x 0,60 (ύψος). Το πάνω μέρος του σκελετού θα πρέπει
να είναι ταυτόχρονα και μπράτσα του καθίσματος. το πίσω
μέρος της πλάτης και της έδρας καλυμμένα
από σκληρό πλαστικό κέλυφος πολυαιθυλενίου. Η εσωτερική
επένδυση της καρέκλας θα είναι από αφρώδη πολυουρεθάνη
τουλάχιστον 30χιλ για την πλάτη και 40 χιλ για την έδρα.
Το κάθισμα και η πλάτη θα είναι επενδεδυμένα με δερματίνη
χρώματος μαύρου. Οι καρέκλες συνεργασίας θα είναι τύπου SVIP E Dromeas, τύπου PIOS Sato ή ανίστοιχες που θα πρέπει σε
κάθε περίπτωση να είναι παρεμφερής με τις είδη υπάρχουσες
στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Αχαΐας.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γραφεία με μετώπη και επιφάνεια εργασίας που θα
αποτελούνται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας,
πλαϊνά, μετώπη, συνδετικά εξαρτήματα.
Τα γραφεία πρέπει να έχουν διαστάσεις 1,60 μ. x 0.80 μ. x 0.72 ± 2
μ. (μήκος-πλάτος-ύψος)
Οι επιφάνειες εργασίας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες
από μορισανίδα υψηλής πίεσης πάχους τουλάχιστον 25
χιλιοστών επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3
mm. . Τα γραφεία θα διαθέτουν εμφανή σόκορα με το
κατάλληλο φινίρισμα (θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία
PVCπάχους 3 mm).Κάθε πλαϊνό θα φέρει στο κάτω μέρος
κατάλληλα πέλματα για την ασφαλή στήριξη του γραφείου και
κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της
οριζοντίωσης. Στην επιφάνεια εργασίας κάθε γραφείου θα
υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ όπου θα
τοποθετείται ροζέτα. Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά θα
είναι φυσική δρυς ή άλλο κατόπιν συνεννόησης .
Τα γραφεία θα είναι τύπου Finesse Dromeas, τύπου Capital Sato
ή αντίστοιχα.
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π.
Προκειμένου να δημιουργηθεί διάταξη Π για τα γραφεία που
αναφέρονται στο σημείο 2 της παρούσας θα πρέπει να
υπάρχουν δύο τεμάχια ημικυκλικής διάταξης ίδιου υλικού με τα
παραπάνω γραφεία έτσι ώστε να σχηματίζεται μια ενιαία
συνεχής επιφάνεια εργασίας.
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Τραπέζι συνεδριάσεων 8 ατόμων διαστάσεων: 2,10 x 1,00 x 0,75
(γενική απόκλιση ±0,10 μ, ειδικά για το ύψος ±0,02 μ). Ο
σκελετός θα αποτελείται από τέσσερα σωληνωτά πόδια
διαμέτρου με πλαίσιο στήριξης. Η επιφάνεια εργασίας είναι
κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 25 mm με επένδυση
μελαμίνης κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία για το
χρώμα.
Τα πόδια θα είναι μεταλλικά, επιχρωμιωμένα, και θα
αποτελούνται από κολώνα διαμέτρου 12-15 εκ. και κυκλική
βάση διαμέτρου 55-60 εκ. για σταθερότητα στην έδραση.
Το κάθε πόδι φέρει στο κάτω μέρος 4 πέλματα από ενισχυμένο
πολυαμίδιο, 2 για κάθε κομμάτι του ποδιού, για τη σωστή και
ασφαλή στήριξη του γραφείο και θα φέρουν ρεγουλατόρους
οριζοντίωσης.
Το σύστημα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών
του τραπεζιού θα πρέπει να εξασφαλίζει σχεδόν απόλυτη
μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της
κατασκευής.
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης καλωδιώσεων
με τοποθέτηση ροζετών στην επιφάνεια εργασίας και καναλιού
καλωδιώσεων κάτω από την επιφάνεια εργασίας.
Η τράπεζα συσκέψεων θα είναι τύπου VIP Dromeas, τύπου LINE
40 Sato ή αντίστοιχα.
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ
Κάθισμα εργασίας με βραχίονες και ψηλή πλάτη,
περιστρεφόμενο σε άξονα, τροχήλατο, με μεταβλητό ύψος
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12 τεμάχια

2 τεμάχια

4 τεμάχια

30 τεμάχια
+
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6.

7.

έδρας –ανυψούμενο.
Η βάση του καθίσματος θα πρέπει να είναι πεντακτινωτή με
δίδυμους ενισχυμένους τροχούς κύλισης από ενισχυμένο
πολυαμίδιο με μεταλλικούς πύρους υποδοχής που θα
ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του
καθίσματος για την καλύτερη κατανομή βάρους με εγγύηση
καλής λειτουργίας.
Το κάθισμα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενου ύψους, και η πλάτη
να διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης.
Οι διαστάσεις της έδρας θα πρέπει να είναι 0,48μ. x 0,48 μ.
περίπου.
Οι διαστάσεις της πλάτης θα είναι περίπου 0,60-0,70μ.
Οι βραχίονες κατασκευασμένοι από σωλήνα υψηλής αντοχής ,
θα προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του καθίσματος και στο
πάνω μέρος των
οποίων θα βιδώνεται καλύπτρα από πολυπροπυλένιο ή
τεχνοδερμα σε μαύρο χρώμα.
Τα καθίσματα εργασίας θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό
ανάκλισης και να είναι εργονομικά σχεδιασμένα για να
παρέχουν τη σωστή και άνετη θέση εργασίας.
Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος θα
ενεργοποιείται με μοχλό που θα βρίσκεται κάτω και πλευρικά
της έδρας.
Η επένδυση του καθίσματος θα είναι δερματίνη μπλε ή πράσινη
ή άλλου χρώματος κατόπιν συνεννόησης και η πλάτη του
καθίσματος θα έχει επένδυση δερματίνης ή δίχτυ.
Τα καθίσματα θα είναι τύπου Smart Dromeas ή τύπου Wave Sato
ή αντίστοιχα.
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή θα γίνουν σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές DIN 4551 που αφορούν την ασφάλεια σε
δυναμική και στατική φόρτιση.
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ
Το διευθυντικό κάθισμα θα πρέπει να είναι τροχήλατο κάθισμα
με χυτή βάση αλουμινίου πέντε ακτίνων, γυαλισμένη ή
βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.
Η έδρα και πλάτη, των οποίων τα εσωτερικά κελύφη να είναι
κατασκευασμένα 100 % από κατάλληλο υλικό, από ανθεκτικό
πλαστικό ενισχυμένο με νευρώσεις στο εσωτερικό, με
ανατομικές καμπύλες, σύμφωνα με τους κανόνες της
εργονομίας, επενδυμένα από τεχνοδερμα, βραδύκαυστο,
εξαιρετικής αντοχής στο φως και στην τριβή.
Η Ρύθμιση ύψους του καθίσματος θα πρέπει να γίνεται με
έμβολο αερίου. Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας θα πρέπει
να επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση έδρας – πλάτης. Ο
μηχανισμός να φέρει σύστημα «Anti-panic» για ομαλή και
ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για
ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Το
κάθισμα θα διαθέτει μπράτσα.
Κατά τα άλλα ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο
σημείο 5 της παρούσης. Η επένδυση του καθίσματος θα είναι
δερματίνη μαύρη ή μπλέ ή άλλου χρώματος κατόπιν
συνεννόησης.
Οι καρέκλες θα είναι τύπου Smart D Dromeas, τύπου UNO Sato
ή αντίστοιχες.
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή θα γίνουν σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές DIN 4551 που αφορούν την ασφάλεια σε
δυναμική και στατική φόρτιση.
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια και μπράτσα,
στοιβαζόμενο.
Οι διαστάσεις να είναι περίπου: ολικό ύψος από το δάπεδο: 80-90
εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±3 εκ),
διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2
εκ). Το κάθισμα πρέπει να διαθέτει μπράτσα. Η επένδυση του
καθίσματος θα είναι δερματίνη μαύρη ή μπλέ ή άλλου
χρώματος κατόπιν συνεννόησης.
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2τεμάχιο ορθοπεδικά
ενισχυμένο.

5 τεμάχια

24 τεμάχια
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Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο
χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, βαμμένος με
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη διαδικασία
φωσφάτωσης και απολάδωσης.
Στα σημεία στήριξης θα
υπάρχουν
κουμπωτά
αντιολισθητικά
πέλματα
από
πολυπροπυλένιο.

Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η
έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα
αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο
ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η
ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο
επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω
μέρος του καθίσματος.
Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο .
Θα είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της
έδρας και δυνητικά στο πίσω μέρος της πλάτης.

Η εσωτερική επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα είναι από
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για
την έδρα 40 kg/m3 και πάχους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30
Kg/m3 και πάχους 40 mm.

8.

9.

10.

Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε τα καθίσματα να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να
μεταφέρονται με ευκολία.
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ
Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια στοιβαζόμενο.
Οι διαστάσεις να είναι περίπου: ολικό ύψος από το δάπεδο: 80-90
εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±3 εκ),
διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2
εκ). Η επένδυση του καθίσματος θα είναι δερματίνη μαύρη ή
μπλέ ή άλλου χρώματος κατόπιν συνεννόησης. Οι
προδιαγραφές θα είναι αυτές που περιγράφονται στο 7 της
παρούσης με την διαφορά ότι δεν θα διαθέτουν μπράτσα.
Επίσης όσον αφορά την απόχρωση της επένδυσης αυτή
ενδείκνυται να είναι ίδια ή παρεμφερής ή να συνδυάζεται με
την απόχρωση των καθισμάτων που περιγράφονται στο 7 της
παρούσης.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ

Τα γραφεία θα πρέπει να είναι ενδεικτικών διαστάσεων
1,80μ.x0,90μ.x0,73μ. ύψος Όλες οι επιφάνειες εργασίας των
γραφείων θα είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από
μοριοσανίδα τριών στρώσεων 38 mm με αμφίπλευρη επίστρωση
μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια πλαϊνά) επενδύονται
με σόκορα πάχους 2 mm ενώ τα μη εμφανή με ταινία πάχους
0,45 mm. Πρέπει να
υπάρχει δυνατότητα διέλευσης
καλωδιώσεων με τοποθέτηση ροζέτας στην επιφάνεια εργασίας
και καναλιού καλωδιώσεων εσωτερικά της μετώπης ή κάτω από
την επιφάνεια εργασίας. Η μετώπη μπορεί να είναι είτε από
μελαμίνη 25 mm, είτε από μελαμίνη 25 mm με κολλημένη
γυάλινη επιφάνεια 4 mm extra clear βαμμένη με λάκα ή από
λαμαρίνα πάχους 1,5 mm κατάλληλης διαμόρφωσης βαμμένη
με ηλεκτροστατική βαφή. Τα γραφεία θα είναι τύπου Lisis Plus
Dromeas, τύπου Capital Sato ή αντίστοιχα.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της με διαστάσεις 0,80μ.
πλάτος, 0,40μ. βάθος και 2,00 μέτρα ύψος με γενική απόκλιση ±
0,05μ., ειδικά για το ύψος ± 0,15μ. Θα αποτελείται από τα εξής
τμήματα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, ράφι
σταθερό, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα και
κλειδαριά ασφαλείας. Η βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και το
μπροστινό μέρος θα φέρει πόρτες ίδιου υλικού με αυτό του
συνόλου της κατασκευής και στο εσωτερικό της θα έχει ράφια.
θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης
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40 τεμάχια

2 τεμάχια

1 τεμάχιο
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επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3
mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει
συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Το ελάχιστο πάχος
στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το καπάκι θα είναι 22 mm
στα ράφια, τις πόρτες και την πλάτη 18 mm. Στα πλαϊνά θα
υπάρχει διάτρηση ανά 32 mm για τη ρύθμιση του ύψους των
ραφιών και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης
επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί.
Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό μέρος του
σκελετού), τοποθετημένο σε ύψος περίπου 0,80 m από το
δάπεδο. Θα υπάρχουν επίσης 3 κινητά ράφια, ένα στο κάτω
τμήμα της βιβλιοθήκης και δύο στο επάνω.

Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε
ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές
φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν
σημαντική παραμόρφωση.
Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους
μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση.
Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης θα υπάρχουν κοχλίες
ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης.

Η βιβλιοθήκη θα είναι τύπου primo space Sato, τύπουTetra
11.

12.

13.

Dromeas ή αντίστοιχη.

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
Μεταλλικό πτυσσόμενο τραπεζάκι διαστάσεων 40x40x45
εκατοστά περίπου, από μέυαλλο αντισκωριακό κατάλληλο για
εσωτερικούς αλλά και για εξωτερικούς χώρους. Το τραπεζάκι
θα πρέπει να είναι ελαφρύ για εύκολη μεταφορά.
Θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό μεταλλικό
πτυσσόμενο σκελετό και καπάκι από πολυαιθυλαίνιο,
πολυπροπυλαίνιο ή άλλο πλαστικό υψηλής αντοχής.
Τα πόδια να είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο. Στο
κάτω μέρος κάθε ποδιού θα υπάρχει πλαστικό πέλμα, με
λειτουργικό κλείσιμο των ποδιών που θα εξασφαλίζει
σταθερότητα.
ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ
Μεταλλική πτυσσόμενη καρέκλα διαστάσεων 44x45x80
εκατοστά περίπου, από μέταλλο αντισκωριακό κατάλληλο για
εσωτερικούς αλλά και για εξωτερικούς χώρους. Η καρέκλα θα
πρέπει να είναι ελαφριά για εύκολη μεταφορά.
Το κάθισνα θα είναι από πολυαιθυλαίνιο υψηλής αντοχής και ο
μεταλλικός σκελετός θα έιναι ηλεκτροστατικής βαφής.
Τα πόδια θα είναι σε σχήμα U.
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να στοιβάζονται η
μια πάνω στην άλλη και θα είναι ανθεκτική σε συνεχόμενη
χρήση.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Τραπέζι συνεδριάσεων διαστάσεων: 3,20 x 1,20 x 0,75 (γενική
απόκλιση ±0,10 μ, ειδικά για το ύψος ±0,02 μ). Ο σκελετός θα
αποτελείται από τέσσερα σωληνωτά πόδια διαμέτρου με
πλαίσιο στήριξης. Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη
από μοριοσανίδα πάχους 38 mm με επένδυση καπλαμά ξύλου
καρυδιάς, κερασιάς, ή maoni κατόπιν συνεννόησης με την
Υπηρεσία.
Η τράπεζα συσκέψεων θα είναι τύπου VIP Dromeas, τύπου LINE
40 Sato ή αντίστοιχα.

1 τεμάχιο

2 τεμάχια

1 τεμάχιο

Η δαπάνη για την προμήθεια των επίπλων θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016, για την κάλυψη των οποίων έχουν εγγραφεί
πιστώσεις ανά κωδικό αριθμό και περιφερειακή ενότητα ως εξής:
Ονομασία

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ
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Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
(Κοινών
δράσεων)

Εγκεκριμένος
2016 ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΔΑ: 706Κ7Λ6-09Α
Προμήθεια Επίπλων

1711

5.000,00

55.000,00

60.000,00

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 122/2015 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως ισχύει, σχετικά με την έγκριση του ετήσιου
προγράμματος προμηθειών έτους 2016, 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
υλοποίηση προγραμμάτων επιχορηγούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
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 παρακάτω:
 Προμήθεια συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών υλικών
αναβάθμισης αυτών για την κάλυψη αυξημένων αναγκών Για το έτος 2016
υπάρχουν αυξημένες ανάγκες προμηθειών συστημάτων Η/Υ κυρίως για την
ανανέωση υπάρχοντος παρωχημένου υλικού, με δεδομένη την πλήρη
μηχανογράφηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η προμήθεια αφορά όλη την
Περιφέρεια, η δαπάνη της οποίας υπολογίζεται μέχρι του ποσού των Διακοσίων
δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (217.480,00) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού δημόσιου
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε επίπεδο Περιφέρειας. Η δαπάνη
βαρύνει τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς και των τριών Περιφερειακών
Ενοτήτων τρέχοντος έτους και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα
προς προμήθεια είδη δίδονται στους παρακάτω πίνακες:
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Πίνακας -1: ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Π.Ε.

ΚΑΕ …..1699 (Λοιπές προμήθειες υλικών)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΔΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΧΑΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΙΑΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

0

0

10

ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

2

3

0

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΜΝΗΜΕΣ

5

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

5

0

ΠΟΝΤΙΚΙΑ

0

0

ΜΗΤΡΙΚΕΣ

0

5

USB STICKS

ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ

5

5

ΠΔΕ

0€

ΑΧΑΙΑ

500 €

250 €

150 €

0€

250 €

300 €

300 €

0

10

0€

0€

0

0

250 €

250 €

8

10

130 €

60 €

1.050 €

5

10

0

20

100 €
0€

125 €

0€

125 €

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ

0

2

0

10

ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ &
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

50

0

0

0

100 €

0€

0

0

20

0

0€

0

0

20

0

4

5

23

20

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

0

ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

0

20

10

10

Σύνολο Κ.Α.Ε

ΑΙΤ/ΝΙΑ

0€

10

2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΙΖΑΚΙΑ
LEGRAND
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΗΛΕΙΑ

0

0

5

5

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

0€
0€
0€
0€

ΣΥΝΟΛΟ

750 €

600 €

1.200 €

150 €

150 €

150 €
0€

0€

500 €

100 €

200 €

500 €
150 €
500 €
750 €

300 €

1.540 €

0€

0€

100 €

0€

200 €

0€

200 €

0€

0€

20 €

0€

20 €

380 €

480 €

3.560 €

1.900 €

6.320 €

1.385 €

1.365 €

5.780 €

4.650 €

13.180 €

0€

0€

0€

0€

350 €

350 €

300 €

700 €

ΚΑΕ …..1723 (Προμήθεια Η/Υ, προγ/των και λοιπών υλικών)

ΕΙΔΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΟΘΟΝΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΔΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΧΑΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΠΔΕ

ΑΧΑΙΑ

ΗΛΕΙΑ

ΑΙΤ/ΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

37

38

50

51

24.750 €

25.750 €

32.500 €

33.500 €

116.500 €

0

1/3

1/3

1/3

0€

5.000 €

5.000 €

5.000 €

15.000 €

4

12

6

15

1.200 €

0

3

3

35
1

40
4

50
0
3

Σύνολο Κ.Α.Ε

65
10

5.250 €
300 €

6.000 €
1.200 €

7.500 €
0€

3.600 €

3.500 €

0€

9.000 €

31.500 €

50.550 €

9.750 €
3.000 €

4.500 €

4.500 €

12.800 €

9.000 €

9.000 €

27.000 €

57.500 €

64.750 €

204.300 €

Η δαπάνη για την προμήθεια των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και
των υλικών αναβάθμισης θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2016, για την κάλυψη των οποίων έχουν εγγραφεί
πιστώσεις ανά κωδικό αριθμό και περιφερειακή ενότητα ως εξής:
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28.500 €
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Ονομασία
Προμήθεια Η/Υ και
λοιπού βοηθητικού
συναφούς υλικού
Λοιπές προμήθειες
υλικών

Λοιπές ειδικές αμοιβές

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ

Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
(Κοινών
δράσεων)

Εγκεκριμένος
2016 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Εγκεκριμένος
2016
ΑΧΑΪΑΣ

Εγκεκριμένος
2016
ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

1723

31.600,00

160.000,00

100.000,00

95.500,00

387.100,00

1699

36.000,00

152.974,40

125.000,00

61.000,00

374.974,40

0899

21.500,00

246.000,00

141.000,00

143.512,64

552.012,64

 Προμήθεια επίπλων αυτών για την κάλυψη αυξημένων αναγκών και ελλείψεων
στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και στην Έδρα. Για το έτος 2016 θα
συμπληρωθεί αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Π.Ε. Αχαΐας και θα
ανανεωθούν και συμπληρωθούν αίθουσες συνεδριάσεων και γραφεία των
διευθύνσεων. Η προμήθεια αφορά δαπάνη η οποία υπολογίζεται μέχρι του
ποσού των Είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού. Η δαπάνη βαρύνει τους εγκεκριμένους
προϋπολογισμούς της Π.Ε. Αχαΐας και της Έδρας και αναφέρονται στον πίνακα
που ακολουθεί. Τα προς προμήθεια είδη και οι τεχνικές τους προδιαγραφές
δίδονται στους παρακάτω πίνακες:
Α/Α
1.

2.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό
χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαμορφωμένος σε σχήμα
S. Οι διαστάσεις της έδρας θα είναι περίπου 0,480 m (πλάτος) x
0,48 (βάθος). Οι διαστάσεις της πλάτης θα είναι περίπου 0,46 m
(πλάτος) x 0,60 (ύψος). Το πάνω μέρος του σκελετού θα πρέπει
να είναι ταυτόχρονα και μπράτσα του καθίσματος. το πίσω
μέρος της πλάτης και της έδρας καλυμμένα
από σκληρό πλαστικό κέλυφος πολυαιθυλενίου. Η εσωτερική
επένδυση της καρέκλας θα είναι από αφρώδη πολυουρεθάνη
τουλάχιστον 30χιλ για την πλάτη και 40 χιλ για την έδρα.
Το κάθισμα και η πλάτη θα είναι επενδεδυμένα με δερματίνη
χρώματος μαύρου. Οι καρέκλες συνεργασίας θα είναι τύπου SVIP E Dromeas, τύπου PIOS Sato ή ανίστοιχες που θα πρέπει σε
κάθε περίπτωση να είναι παρεμφερής με τις είδη υπάρχουσες
στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Αχαΐας.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γραφεία με μετώπη και επιφάνεια εργασίας που θα
αποτελούνται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας,
πλαϊνά, μετώπη, συνδετικά εξαρτήματα.
Τα γραφεία πρέπει να έχουν διαστάσεις 1,60 μ. x 0.80 μ. x 0.72 ± 2
μ. (μήκος-πλάτος-ύψος)
Οι επιφάνειες εργασίας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες
από μορισανίδα υψηλής πίεσης πάχους τουλάχιστον 25
χιλιοστών επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3
mm. . Τα γραφεία θα διαθέτουν εμφανή σόκορα με το
κατάλληλο φινίρισμα (θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία
PVCπάχους 3 mm).Κάθε πλαϊνό θα φέρει στο κάτω μέρος
κατάλληλα πέλματα για την ασφαλή στήριξη του γραφείου και
κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της
οριζοντίωσης. Στην επιφάνεια εργασίας κάθε γραφείου θα
υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ όπου θα
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3.

4.

5.

τοποθετείται ροζέτα. Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά θα
είναι φυσική δρυς ή άλλο κατόπιν συνεννόησης .
Τα γραφεία θα είναι τύπου Finesse Dromeas, τύπου Capital Sato
ή αντίστοιχα.
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π.
Προκειμένου να δημιουργηθεί διάταξη Π για τα γραφεία που
αναφέρονται στο σημείο 2 της παρούσας θα πρέπει να
υπάρχουν δύο τεμάχια ημικυκλικής διάταξης ίδιου υλικού με τα
παραπάνω γραφεία έτσι ώστε να σχηματίζεται μια ενιαία
συνεχής επιφάνεια εργασίας.
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Τραπέζι συνεδριάσεων 8 ατόμων διαστάσεων: 2,10 x 1,00 x 0,75
(γενική απόκλιση ±0,10 μ, ειδικά για το ύψος ±0,02 μ). Ο
σκελετός θα αποτελείται από τέσσερα σωληνωτά πόδια
διαμέτρου με πλαίσιο στήριξης. Η επιφάνεια εργασίας είναι
κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 25 mm με επένδυση
μελαμίνης κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία για το
χρώμα.
Τα πόδια θα είναι μεταλλικά, επιχρωμιωμένα, και θα
αποτελούνται από κολώνα διαμέτρου 12-15 εκ. και κυκλική
βάση διαμέτρου 55-60 εκ. για σταθερότητα στην έδραση.
Το κάθε πόδι φέρει στο κάτω μέρος 4 πέλματα από ενισχυμένο
πολυαμίδιο, 2 για κάθε κομμάτι του ποδιού, για τη σωστή και
ασφαλή στήριξη του γραφείο και θα φέρουν ρεγουλατόρους
οριζοντίωσης.
Το σύστημα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών
του τραπεζιού θα πρέπει να εξασφαλίζει σχεδόν απόλυτη
μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της
κατασκευής.
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης καλωδιώσεων
με τοποθέτηση ροζετών στην επιφάνεια εργασίας και καναλιού
καλωδιώσεων κάτω από την επιφάνεια εργασίας.
Η τράπεζα συσκέψεων θα είναι τύπου VIP Dromeas, τύπου LINE
40 Sato ή αντίστοιχα.
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ
Κάθισμα εργασίας με βραχίονες και ψηλή πλάτη,
περιστρεφόμενο σε άξονα, τροχήλατο, με μεταβλητό ύψος
έδρας –ανυψούμενο.
Η βάση του καθίσματος θα πρέπει να είναι πεντακτινωτή με
δίδυμους ενισχυμένους τροχούς κύλισης από ενισχυμένο
πολυαμίδιο με μεταλλικούς πύρους υποδοχής που θα
ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του
καθίσματος για την καλύτερη κατανομή βάρους με εγγύηση
καλής λειτουργίας.
Το κάθισμα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενου ύψους, και η πλάτη
να διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης.
Οι διαστάσεις της έδρας θα πρέπει να είναι 0,48μ. x 0,48 μ.
περίπου.
Οι διαστάσεις της πλάτης θα είναι περίπου 0,60-0,70μ.
Οι βραχίονες κατασκευασμένοι από σωλήνα υψηλής αντοχής ,
θα προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του καθίσματος και στο
πάνω μέρος των
οποίων θα βιδώνεται καλύπτρα από πολυπροπυλένιο ή
τεχνοδερμα σε μαύρο χρώμα.
Τα καθίσματα εργασίας θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό
ανάκλισης και να είναι εργονομικά σχεδιασμένα για να
παρέχουν τη σωστή και άνετη θέση εργασίας.
Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος θα
ενεργοποιείται με μοχλό που θα βρίσκεται κάτω και πλευρικά
της έδρας.
Η επένδυση του καθίσματος θα είναι δερματίνη μπλε ή πράσινη
ή άλλου χρώματος κατόπιν συνεννόησης και η πλάτη του
καθίσματος θα έχει επένδυση δερματίνης ή δίχτυ.
Τα καθίσματα θα είναι τύπου Smart Dromeas ή τύπου Wave Sato
ή αντίστοιχα.
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή θα γίνουν σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές DIN 4551 που αφορούν την ασφάλεια σε
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δυναμική και στατική φόρτιση.
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ
Το διευθυντικό κάθισμα θα πρέπει να είναι τροχήλατο κάθισμα
με χυτή βάση αλουμινίου πέντε ακτίνων, γυαλισμένη ή
βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.
Η έδρα και πλάτη, των οποίων τα εσωτερικά κελύφη να είναι
κατασκευασμένα 100 % από κατάλληλο υλικό, από ανθεκτικό
πλαστικό ενισχυμένο με νευρώσεις στο εσωτερικό, με
ανατομικές καμπύλες, σύμφωνα με τους κανόνες της
εργονομίας, επενδυμένα από τεχνοδερμα, βραδύκαυστο,
εξαιρετικής αντοχής στο φως και στην τριβή.
Η Ρύθμιση ύψους του καθίσματος θα πρέπει να γίνεται με
έμβολο αερίου. Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας θα πρέπει
να επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση έδρας – πλάτης. Ο
μηχανισμός να φέρει σύστημα «Anti-panic» για ομαλή και
ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για
ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Το
κάθισμα θα διαθέτει μπράτσα.
Κατά τα άλλα ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο
σημείο 5 της παρούσης. Η επένδυση του καθίσματος θα είναι
δερματίνη μαύρη ή μπλέ ή άλλου χρώματος κατόπιν
συνεννόησης.
Οι καρέκλες θα είναι τύπου Smart D Dromeas, τύπου UNO Sato
ή αντίστοιχες.
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή θα γίνουν σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές DIN 4551 που αφορούν την ασφάλεια σε
δυναμική και στατική φόρτιση.
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια και μπράτσα,
στοιβαζόμενο.
Οι διαστάσεις να είναι περίπου: ολικό ύψος από το δάπεδο: 80-90
εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±3 εκ),
διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2
εκ). Το κάθισμα πρέπει να διαθέτει μπράτσα. Η επένδυση του
καθίσματος θα είναι δερματίνη μαύρη ή μπλέ ή άλλου
χρώματος κατόπιν συνεννόησης.

5 τεμάχια

24 τεμάχια

Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο
χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, βαμμένος με
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη διαδικασία
φωσφάτωσης και απολάδωσης.
Στα σημεία στήριξης θα
υπάρχουν
κουμπωτά
αντιολισθητικά
πέλματα
από
πολυπροπυλένιο.

Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η
έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα
αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο
ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η
ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο
επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω
μέρος του καθίσματος.
Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο .
Θα είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της
έδρας και δυνητικά στο πίσω μέρος της πλάτης.

Η εσωτερική επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα είναι από
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για
την έδρα 40 kg/m3 και πάχους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30
Kg/m3 και πάχους 40 mm.

8.

Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε τα καθίσματα να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να
μεταφέρονται με ευκολία.
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ
Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια στοιβαζόμενο.
Οι διαστάσεις να είναι περίπου: ολικό ύψος από το δάπεδο: 80-90
εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±3 εκ),
διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2

32

40 τεμάχια

ΑΔΑ: 706Κ7Λ6-09Α

9.

10.

εκ). Η επένδυση του καθίσματος θα είναι δερματίνη μαύρη ή
μπλέ ή άλλου χρώματος κατόπιν συνεννόησης. Οι
προδιαγραφές θα είναι αυτές που περιγράφονται στο 7 της
παρούσης με την διαφορά ότι δεν θα διαθέτουν μπράτσα.
Επίσης όσον αφορά την απόχρωση της επένδυσης αυτή
ενδείκνυται να είναι ίδια ή παρεμφερής ή να συνδυάζεται με
την απόχρωση των καθισμάτων που περιγράφονται στο 7 της
παρούσης.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ

Τα γραφεία θα πρέπει να είναι ενδεικτικών διαστάσεων
1,80μ.x0,90μ.x0,73μ. ύψος Όλες οι επιφάνειες εργασίας των
γραφείων θα είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από
μοριοσανίδα τριών στρώσεων 38 mm με αμφίπλευρη επίστρωση
μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια πλαϊνά) επενδύονται
με σόκορα πάχους 2 mm ενώ τα μη εμφανή με ταινία πάχους
0,45 mm. Πρέπει να
υπάρχει δυνατότητα διέλευσης
καλωδιώσεων με τοποθέτηση ροζέτας στην επιφάνεια εργασίας
και καναλιού καλωδιώσεων εσωτερικά της μετώπης ή κάτω από
την επιφάνεια εργασίας. Η μετώπη μπορεί να είναι είτε από
μελαμίνη 25 mm, είτε από μελαμίνη 25 mm με κολλημένη
γυάλινη επιφάνεια 4 mm extra clear βαμμένη με λάκα ή από
λαμαρίνα πάχους 1,5 mm κατάλληλης διαμόρφωσης βαμμένη
με ηλεκτροστατική βαφή. Τα γραφεία θα είναι τύπου Lisis Plus
Dromeas, τύπου Capital Sato ή αντίστοιχα.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της με διαστάσεις 0,80μ.
πλάτος, 0,40μ. βάθος και 2,00 μέτρα ύψος με γενική απόκλιση ±
0,05μ., ειδικά για το ύψος ± 0,15μ. Θα αποτελείται από τα εξής
τμήματα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, ράφι
σταθερό, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα και
κλειδαριά ασφαλείας. Η βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και το
μπροστινό μέρος θα φέρει πόρτες ίδιου υλικού με αυτό του
συνόλου της κατασκευής και στο εσωτερικό της θα έχει ράφια.

2 τεμάχια

1 τεμάχιο

θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης
επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3
mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει
συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Το ελάχιστο πάχος
στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το καπάκι θα είναι 22 mm
στα ράφια, τις πόρτες και την πλάτη 18 mm. Στα πλαϊνά θα
υπάρχει διάτρηση ανά 32 mm για τη ρύθμιση του ύψους των
ραφιών και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης
επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί.
Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό μέρος του
σκελετού), τοποθετημένο σε ύψος περίπου 0,80 m από το
δάπεδο. Θα υπάρχουν επίσης 3 κινητά ράφια, ένα στο κάτω
τμήμα της βιβλιοθήκης και δύο στο επάνω.

Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε
ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές
φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν
σημαντική παραμόρφωση.
Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους
μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση.
Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης θα υπάρχουν κοχλίες
ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης.

Η βιβλιοθήκη θα είναι τύπου primo space Sato, τύπουTetra
11.

Dromeas ή αντίστοιχη.

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
Μεταλλικό πτυσσόμενο τραπεζάκι διαστάσεων 40x40x45
εκατοστά περίπου, από μέυαλλο αντισκωριακό κατάλληλο για
εσωτερικούς αλλά και για εξωτερικούς χώρους. Το τραπεζάκι
θα πρέπει να είναι ελαφρύ για εύκολη μεταφορά.
Θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό μεταλλικό
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πτυσσόμενο σκελετό και καπάκι από πολυαιθυλαίνιο,
πολυπροπυλαίνιο ή άλλο πλαστικό υψηλής αντοχής.
Τα πόδια να είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο. Στο
κάτω μέρος κάθε ποδιού θα υπάρχει πλαστικό πέλμα, με
λειτουργικό κλείσιμο των ποδιών που θα εξασφαλίζει
σταθερότητα.
ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ
Μεταλλική πτυσσόμενη καρέκλα διαστάσεων 44x45x80
εκατοστά περίπου, από μέταλλο αντισκωριακό κατάλληλο για
εσωτερικούς αλλά και για εξωτερικούς χώρους. Η καρέκλα θα
πρέπει να είναι ελαφριά για εύκολη μεταφορά.
Το κάθισνα θα είναι από πολυαιθυλαίνιο υψηλής αντοχής και ο
μεταλλικός σκελετός θα έιναι ηλεκτροστατικής βαφής.
Τα πόδια θα είναι σε σχήμα U.
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να στοιβάζονται η
μια πάνω στην άλλη και θα είναι ανθεκτική σε συνεχόμενη
χρήση.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Τραπέζι συνεδριάσεων διαστάσεων: 3,20 x 1,20 x 0,75 (γενική
απόκλιση ±0,10 μ, ειδικά για το ύψος ±0,02 μ). Ο σκελετός θα
αποτελείται από τέσσερα σωληνωτά πόδια διαμέτρου με
πλαίσιο στήριξης. Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη
από μοριοσανίδα πάχους 38 mm με επένδυση καπλαμά ξύλου
καρυδιάς, κερασιάς, ή maoni κατόπιν συνεννόησης με την
Υπηρεσία.
Η τράπεζα συσκέψεων θα είναι τύπου VIP Dromeas, τύπου LINE
40 Sato ή αντίστοιχα.

2 τεμάχια

1 τεμάχιο

Η δαπάνη για την προμήθεια των επίπλων θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016, για την κάλυψη των οποίων έχουν
εγγραφεί πιστώσεις ανά κωδικό αριθμό και περιφερειακή ενότητα ως εξής:
Ονομασία
Προμήθεια Επίπλων

Κ.Α.Ε.
ΕΞΟΔΟΥ

Εγκεκριμένος
2016 ΠΔΕ
(Κοινών
δράσεων)

Εγκεκριμένος
2016 ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

1711

5.000,00

55.000,00

60.000,00

Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος και Κοτοπούλης
Σπυρίδων.

34

ΑΔΑ: 706Κ7Λ6-09Α

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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