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ΠΡΟΣ : 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλου
2. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 96/31-08-2016 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 203485/2096/03-08-2016 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ.Γρηγόρη Αλεξόπουλου
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 96/31-08-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασιών
προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής για τα οχήματα και
μηχανήματα της Π.Δ.Ε. και συγκεκριμένα της Π.Ε. Αχαΐας, έτους 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
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 31-8-2016, 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. 219479/323/25-8-2016
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)Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αγγελόπουλος

Γεώργιος,

5)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 6)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 7)Αυγέρης
Σάββας, 8)Βεργοπούλου Παρασκευή, 9)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, 10) Δριβίλας
Δημήτριος 11) Ευθυμίου Απόστολος 12) Καπράλος Σπυρίδων, 13) Καρδάρα
Ευσταθία 14)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 15)Κατσανιώτης Ανδρέας, 16)Κελεπούρης

Ανδρέας 17) Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) 18) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή,
19)Κολοβός Ιωάννης

20)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 21)Κωνσταντοπούλου

Αναστασία, 22)Κωσταριάς Δημήτριος, 23)Λαλιώτης Παναγιώτης, 24)Λύτρας
Ιωάννης,

25)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

26)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,

27)Μπαλαμπάνης Νικόλαος 28)Μπούνιας Χρήστος, 29)Μπράμος Παναγιώτης,
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30)Νασιώτης

Θεόδωρος

31)Παπαναγιώτου

-

Μαρτζάκλη

Γεωργία,

32)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 33)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 34)Πλατανιάς
Παναγιώτης, 35)Ρήγας Χρήστος, 36)Σιαμπλής Δημήτριος, 37)Σώκος Ευθύμιος,
38)Τσόγκας Γεώργιος, 39)Υφαντής Νικόλαος,
41)Χαμηλάκη
Βασίλειος.

Αικατερίνη,

42)Χαροκόπος

40)Φωτόπουλος Τρύφων ,

Αντώνιος

και

43)Χατζηλάμπρου

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού

Συμβουλίου κ.κ. Αρβανιτάκης Ιωάννης

(δικαιολογημένα απών), Ζαχαροπούλου-

Στούμπου Αδαμαντία (δικαιολογημένα απούσα),

Κατσακούλης Ευάγγελος, (δικαιολογημένα απών),
(δικαιολογημένα απών),

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης,

Κοτοπούλης Σπυρίδων

Σύρμος Γεώργιος (δικαιολογημένα απών),

Νεκτάριος και Χήνος Γεώργιος.

Φαρμάκης

Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος

Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας
κ.Χριστίνα Σταρακά και Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος ενώ απουσίαζε

δικαιολογημένα καίτοι προσκλήθηκε, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.

Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας

κ. Άννα Μαστοράκου, η Προϊσταμένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας κ.Σοφία Συμεωνίδου,
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. 96/2016

Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης με
τίτλο

:

«Έγκριση

αναγκαιότητας

διενέργειας

διαδικασιών

προμήθειας

ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής για τα οχήματα και μηχανήματα της

Π.Δ.Ε. και συγκεκριμένα της Π.Ε. Αχαΐας, έτους 2016», δίνοντας το λόγο στον

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ.Γρηγόρη Αλεξόπουλο, που είναι

εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 203485/2096/03-08-2016
γραπτή εισήγησή του, όπως τροποποιήθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος, ως εξής:

«Με το υπ’ αριθμ. 202601/5721/2-8-2016 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφό της η Δ/νση Οικονομικού,
Τμήμα Προμηθειών, ΠΔΕ, μας ενημέρωσε για τα κατωτέρω:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α/27.12.2010) με το οποίο εγκρίθηκε ο Οργανισμός της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Της διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3852/10 σύμφωνα με το οποίο το Περιφερειακό
Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που
έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το
ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του.
4. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) στον οποίο ορίζονται θέματα περί του Δημόσιου
Λογιστικού, του Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις.
5. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ.150/τ.Α/10-7-2007) με το οποίο κυρώθηκε «Ο Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α/16.3.2007) με τις οποίες 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.
7. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από
25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.
8. Τις υπ’ αριθμ. 296693/5006/03-11-2014 και 296694/5007/03-11-2014 (Φ.Ε.Κ. 3081/τ.Β΄/17-112014) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/11-08-2010) υπουργική απόφαση για την αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων
που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
10. Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194/τ.Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» και
την υπ’ αριθμό 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί
«κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» , άρθρα
4
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12 & 13. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης
του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής».
11. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε
το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ.
12. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α/18-8-2014), «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις».
13. Την υπ αρίθμ. 122/2015 απόφασή του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με την οποία ψήφισε το Ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας 2016.
14. Την υπ’ αριθμό 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 αριθ. πρωτ.
165419/16848/21-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου (ΑΔΑ: ΩΓΙΨΟΡ1Φ-ΧΒΡ). Με την υπ αριθμό
19/2016 (4η Συνεδρίαση στις 29.2.2016) απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την
Α΄ τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αφού
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ αριθ. 31396/3088/21.3.2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης . Με την υπ αριθμό 35/2016
(6η Συνεδρίαση στις 23.3.2016) απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την Β΄
τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αφού ελέγχθηκε
ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ αριθ. 45043/4553/5.4.2016 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την υπ αριθμό 40/2016 (7η Συνεδρίαση
στις 18.4.2016) απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την Γ΄ τροποποίηση του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αφού ελέγχθηκε ως προς την
νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ αριθ. 55805/5666/9.5.2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την υπ αριθμό 81/2016 (12η Συνεδρίαση στις
6.7.2016) απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την Δ΄ τροποποίηση του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Για την απρόσκοπτη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας και της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. καθώς και της Διεύθυνσης Διοίκησης της Π.Δ.Ε., έτους 2016,
κρίνεται απαραίτητη η λειτουργική ετοιμότητα όλων των οχημάτων και των μηχανημάτων της
Περιφέρειας, η οποία προϋποθέτει την άμεση επισκευή και διαρκή συντήρηση αυτών και φυσικά
περιλαμβάνει δαπάνες για την προμήθεια ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής καθώς και δαπάνες
συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων. Τίθεται υπόψη τoυ Συμβουλίου ότι, συντρέχουν ειδικοί
λόγοι πραγματοποίησης των δαπανών, με συλλογή προσφορών κάθε φορά. Συγκεκριμένα, πρόκειται για
διαφορετικής φύσης και απόδοσης μηχανήματα, οπότε και είναι αδύνατη η ομαδοποίηση όσον αφορά τα
ανταλλακτικά, σε συνάρτηση με την παλαιότητα τους (μέσος όρος ηλικίας 25 έτη), όσον αφορά δε τις
απαιτούμενες εργατοώρες επισκευής, είναι διαφορετικές για την ίδια εργασία σε διαφορετικό μηχάνημα.
Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η διενέργεια διαγωνισμού διότι δε θα περιλαμβάνει ομοειδείς ποσότητες
και το είδος των βλαβών είναι κάθε φορά μοναδικό κι απρόβλεπτο εφόσον δεν πρόκειται για καινούργια
μηχανήματα των οποίων μπορεί να προβλεφθεί η τακτική τους συντήρηση ανάλογα με τη φθορά και τις
ώρες εργασίας του κάθε τμήματος της κάθε μονάδας (όχημα).
Με την αριθ.05/2016 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής εγκρίθηκε η
αναγκαιότητα διενέργειας διαδικασιών προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής για τα
οχήματα και μηχανήματα της ΠΔΕ και συγκεκριμένα της ΠΕ Αχαΐας, έτους 2016, κατόπιν έρευνας
αγοράς με τη συλλογή προσφορών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 60.000,00€
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με την 40/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 60.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής για τα οχήματα και μηχανήματα της ΠΔΕ
και συγκεκριμένα της ΠΕ Αχαΐας, έτους 2016.
Για τους ανωτέρω λόγους και επειδή πρόκειται για δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθούν με ακρίβεια και επειδή αφορούν την απρόσκοπτη λειτουργία των συγκεκριμένων
υπηρεσιών της Περιφέρειας οι οποίες επεμβαίνουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στα πλαίσια της
Πολιτικής Προστασίας, οι ενέργειες πρέπει να γίνονται άμεσα ώστε να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα
των εν λόγω υπηρεσιών που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες προμήθειες κι εργασίες, θεωρείται
αναγκαία η έγκριση αναγκαιότητας από το αρμόδιο συλλογικό όργανο επιπλέον ποσού, για την
διενέργεια διαδικασιών προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μέχρι του ποσού των
70.000,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι δαπάνες θα πραγματοποιούνται κατόπιν έρευνας
αγοράς με τη συλλογή προσφορών και την επιλογή της προσφορότερης και οικονομικότερης με σκοπό
αφ’ ενός την ετοιμότητα και λειτουργικότητα των οχημάτων και μηχανημάτων αφ’ ετέρου την
ελαχιστοποίηση του κόστους επισκευής και πάντως σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της
απόφασης 35130/739/11.8.2010 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.
Κάθε δαπάνη υποχρεωτικά, πριν από τη διενέργειά της, αξιολογείται από τις αρμόδιες επιτροπές
γνωμοδότησης και προμηθειών των τεχνικών υπηρεσιών, με μέριμνα των οποίων διενεργείται έρευνα
αγοράς, και συλλογή των αναγκαίων προσφορών για την επιλογή της οικονομικότερης λύσης και τη
διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένα:
α) τις αναγκαίες και άμεσες ενέργειες της υπηρεσίας για τη λειτουργική ετοιμότητα των μηχανημάτων
και οχημάτων της Περιφέρειας
β) τη σταδιακή εξάντληση των εγκεκριμένων πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών και τις
εργασίες επισκευής καθώς και δαπάνες συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων (υπολειπόμενο
ποσό κάτω των 13.000,00 ευρώ).
γ) την ανάγκη έγκρισης αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης επιπλέον ποσού για την επισκευή των
οχημάτων και των μηχανημάτων,
σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ. 202601/5721/2-8-2016 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Δ/νσης
Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών ΠΔΕ,
εισηγούμαι

1. Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας των διαδικασιών προμήθειας υλικών και υπηρεσιών
για την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Δ.Ε. και συγκεκριμένα της Π.Ε. Αχαΐας, έτους 2016,
επιπλέον του αρχικώς εγκεκριμένου ποσού και μέχρι τις 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
σκοπό τη λειτουργική ετοιμότητα τους και με δεδομένο ότι το ποσό αυτό είναι απαραίτητο για την
κάλυψη των δαπανών των οχημάτων και των μηχανημάτων μέχρι τέλους του έτους, ως εξής:
Εργασίες επισκευής και συντήρησης
25.000,00€

Ανταλλακτικά
45.000,00€

Οι δαπάνες, και για τους ειδικούς λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, θα
πραγματοποιούνται κατόπιν έρευνας αγοράς με τη συλλογή προσφορών, με διαδικασίες βάσει της
απόφασης 35130/739/11.8.2010 του Υπουργού Οικονομικών και θα βαρύνουν τον ήδη εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του έτους 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στον φορέα και
Κ.Α.Ε. ως εξής: α) 00.310.0861.01.1122. με το ποσό των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ β)
00.310.1321.01.1122 με το ποσό των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γ ) 01.310.0861.01.1231
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με το ποσό των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δ) 01.310.1321.01.1231 με το ποσό των
25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Την εξουσιοδότηση των Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Αχαΐας και Οικονομικών αναλόγως με τις
αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα προκύψουν
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την
οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη
σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την πρόεδρο και τους λοιπούς
ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής
συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας των διαδικασιών προμήθειας υλικών και
υπηρεσιών για την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και συγκεκριμένα της Π.Ε. Αχαΐας, έτους 2016, επιπλέον του αρχικώς
εγκεκριμένου ποσού και μέχρι τις 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με σκοπό
τη λειτουργική ετοιμότητα τους και με δεδομένο ότι το ποσό αυτό είναι απαραίτητο για την
κάλυψη των δαπανών των οχημάτων και των μηχανημάτων μέχρι τέλους του έτους, ως
εξής:
Εργασίες επισκευής και συντήρησης
25.000,00€

Ανταλλακτικά
45.000,00€

Οι δαπάνες, και για τους ειδικούς λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, θα
πραγματοποιούνται κατόπιν έρευνας αγοράς με τη συλλογή προσφορών, με διαδικασίες
βάσει της απόφασης 35130/739/11.8.2010 του Υπουργού Οικονομικών και θα βαρύνουν
τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και συγκεκριμένα στον φορέα και Κ.Α.Ε. ως εξής: α) 00.310.0861.01.1122. με το ποσό
των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ β) 00.310.1321.01.1122 με το ποσό των
20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γ ) 01.310.0861.01.1231 με το ποσό των
15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δ) 01.310.1321.01.1231 με το ποσό των
25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Εξουσιοδοτεί τους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ.Γρηγόρη
Αλεξόπουλο και Οικονομικών κ.Χαράλαμπο Αριστεοδόπουλο, αναλόγως με τις
αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που
θα προκύψουν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης
του Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41
του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
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Λευκό ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής
Ελλάδας» κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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