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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 14-11-2017

Αριθ.Πρωτ.: 288261/527
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών
κ. Παν. Μπράμο
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ. 181/09-11-2017 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 288194/3963/19-10-2017 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Παν.Μπράμου

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. 181/09-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό
127/2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση του
ετήσιου προγράμματος προμηθειών έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και παρακαλούμε για τις

περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 09-11-2017, ημέρα Πέμπτη 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. 305050/567/03-11-2017 γραπτή πρόσκληση
του 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) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

4)Αγιομυργιαννάκης
6)Αριστειδόπουλος

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Εμμανουήλ,

5)Αρβανιτάκης

Χαράλαμπος,

7)Αυγέρης

Γραμματέας,
Ιωάννης

Σάββας,

,

8)Δριβίλας

Δημήτριος, 9) Κανέλλης Γεώργιος, 10)Καπράλος Σπυρίδων, 11)Καρδάρα
Ευσταθία, 12)Κατσακούλης Ευάγγελος, 13) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή,
14)Κολοβός

Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,
Δημήτριος,

15)Κοτοπούλης

17)Κωνσταντοπούλου
19)Λύτρας

21)Μητρόπουλος

Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

Σπυρίδων,

16)Κοτσιλιάνος

Αναστασία,

18)Κωσταριάς

20)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

22)Μπαλαμπάνης

Νικόλαος,

23)Μπούνιας Χρήστος, 24)Μπράμος Παναγιώτης, 25)Νασιώτης Θεόδωρος,
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26)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 27)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
28)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 29)Πλατανιάς Παναγιώτης, 30)Ρήγας
Χρήστος, 31)Σιαμπλής Δημήτριος, 32)Σώκος Ευθύμιος, 33)Τογιοπούλου
Αναστασία, 34)Τσόγκας Γεώργιος, 35)Υφαντής Νικόλαος, 36)Φωτόπουλος
Τρύφων , 37)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 38)Χαροκόπος Αντώνιος και
39)Χατζηλάμπρου Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Βεργοπούλου Παρασκευή, Γαβριηλίδης
Κωνσταντίνος

(δικαιολογημένα

απών),

Ευθυμίου

Απόστολος,

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Ζαχαροπούλου-Στούμπου
Αδαμαντία

(δικαιολογημένα

απούσα),

Καρπέτας

Κωνσταντίνος

(δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας, Κελεπούρης Ανδρέας
(δικαιολογημένα

απών),

Κοκκινοβασίλης

Πολυδεύκης

(Τάκης)

(δικαιολογημένα απών) , Σύρμος Γεώργιος (δικαιολογημένα απών),
Φαρμάκης Νεκτάριος (δικαιολογημένα απών) και Χήνος Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και
Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ και
Δήμαρχος Δήμου Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο Αναπληρωτής
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δημοσθένης Πολύζος, η Γενική
Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Γεωργία Πλώτα,
ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών κ.
Ιωάννης Μέγκας, ο Προϊστάμενος Μονάδας Α: Προγραμματισμού και
Αξιολόγησης (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας) κ.

Ευάγγελος Γεωργίου,

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού

o Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
κ.

Λυκούργος

Σταματελάτος,

ο

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου κ.
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Ηλίας Κρηνίδης, εκπρόσωποι των Συλλόγων Υπαλλήλων των Περιφερειακών
Ενοτήτων, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας και από τα Τοπικά Μέλη
Αχαΐας Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες
και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 181/2017

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 18ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 127/2016 απόφασης
Περιφερειακού

Συμβουλίου,

σχετικά

με

την

έγκριση

του

ετήσιου

προγράμματος προμηθειών έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2017,

όπως τροποποιήθηκε

και

ισχύει»

, δίνοντας

το λόγο στον

Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Παν. Μπράμο , που είναι εισηγητής του
θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 288194/3963/19-10-2017
γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο ια’ του άρθρο 163 του Ν. 3852/2010 το Περιφερειακό
Συμβούλιο είναι αρμόδιο για το πρόγραμμα προμηθειών.
3. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

«κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες και παροχής οδηγιών».
Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
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.
Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο
σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και,
κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία
στις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και σύμφωνα με το πρώτο
άρθρο του ο ανωτέρω νόμος θεσπίζει κανόνες α) για τις διαδικασίες
προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις
διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και
διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου ΙΙ
(άρθρα 2 και 222 έως 338), γ) για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι εφαρμόζονται,
σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339έως 344), από τις αναθέτουσες αρχές και
τους αναθέτοντες φορείς και δ) για την έννομη προστασία κατά την σύναψη των
συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως
374).
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.
Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
Την υπ. αριθμ. 157/19-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2017, το οποίο συνοψίζει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 καθώς και τον
προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης
Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας καθώς και ενσωμάτωση των πινάκων στοχοθεσίας του
Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών ΑσθενώνΗ Ελπίδα».
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13. Την υπ’ αριθμ. 127/31-10-2016 (ΑΔΑ:73ΠΒ7Λ6-ΓΗΑ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του ετήσιου
προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2017, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ αριθμ. 35/2017(4η Συνεδρίαση), 54/2017(6η
Συνεδρίαση), και 87/2017 (8η Συνεδρίαση),
αποφάσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου
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’/295-2013) «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.
• 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
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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».
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.4412/2016 ορίζεται « Όταν
αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες λαμβάνεται υπόψη
η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Κατά
παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν μία χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι
ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας ή
ορισμένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο
της συγκεκριμένης μονάδας.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
α) Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημ/κού Ελέγχου 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 π’ αριθμ. 127/31-10-2016 (ΑΔΑ:73ΠΒ7Λ6-ΓΗΑ)
( 18 Συνεδρίαση του Π.Σ. 31-10-2016).), απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο
ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2017, 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
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οχημάτων και μηχανημάτων, υλικά καθαριότητας, υπηρεσίες καθαριότητας κτιριακών
εγκαταστάσεων, ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων, υπηρεσίες ταχυμεταφοράς
εγγράφων και αντικειμένων, υπηρεσίες μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης και
βιβλιοδεσίας

πρακτικών

του

Περιφερειακού

Συμβουλίου,

συστήματα

και

υλικά

ηλεκτρονικών υπολογιστών, υλικά συντήρησης οδών και προμήθεια επιβατικών
αυτοκινήτων για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων καθώς και ανανέωση
εξοπλισμού ΚΤΕΟ. Η δαπάνη που θα προκύψει βαρύνει εγγεγραμμένες πιστώσεις του
Προϋπολογισμού έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Κατά τη διάρκεια του έτους δημιουργούνται νέες ανάγκες για προμήθειες υλικών .
Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Αιτ/νίας με το υπ αριθμ 286120/3925/1810-2017 έγγραφό της μας αιτήθηκε την ανάγκη συμπλήρωσης του προγράμματος
προμηθειών έτους 2017 με τα εξής υλικά:
Α/Α

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Ποσό (με

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Φ.Π.Α.)

Προμήθεια
1

073

1725

1.000,00

συσκευών

τριάντα (30) τηλεφωνικών
για
την
κάλυψη
των

των
υπηρεσιών
Π.Ε.
Αιτωλ/νίας.
Προμήθεια δύο πολυμηχανημάτων
αναγκών

για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας

συγκεκριμένα

ένα

και

Φωτοτυπικό

μεγάλης παραγωγής (βαρύ φόρτου
εργασίας) που θα χρησιμοποιηθεί
στην
2

073

1713

10.000,00

Δ/νση

Διοικητικού

-

Οικονομικού για εξυπηρέτηση των
αναγκών της Υπηρεσίας και ότι
άλλο

έκτακτο

όπως

εκλογική

διαδικασία που απαιτεί πολύ όγκο
εκτυπώσεων, και ένα Aσπρόμαυρο
πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό
Μηχάνημα, Εκτυπωτής& Scanner
δικτύου Ethernet για τις ανάγκες
της Δ/νσης Τεχνικών έργων
3

073

1713

1.200,00

προμήθεια

τηλεομοιοτυπικών
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μηχανημάτων

(φαξ)

και

συγκεκριμένα Samsung SF760 (διότι
διαθέτουμε τόνερ απόθεμα για τα
συγκεκριμένα)

σε αντικατάσταση

πεπαλαιωμένων
επισκευή

των

οποίων

είναι

η

οικονομικά

ασύμφορη, για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών

της

Αιτωλοακαρνανίας,

Π.Ε.

όπως

Αγροτικής

Οικονομία,

Διοικητικού,

Τμήμα

Αγρινίου

και

Δ/Νση
Δ/νση

Μεταφορών

σε

όποια

άλλη

Υπηρεσία μας ζητηθεί.
προμήθεια

επίπλων

και

συγκεκριμένα 30 καρέκλες γραφείου
(τύπου Διευθυντικές), 30 καρέκλες
απλές επισκεπτών, 2 γραφεία με
γωνία, 2 ντουλάπες γραφείου, 2
τραπέζια μεγάλα για την Δ/νση
4

073

1711

5.000,00

Μεταφορών (Τμήματα Αγρινίου και
Μεσολογγίου) για τις ανάγκες των
υπηρεσιών

της

Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας,

με

διαγωνιστική

διαδικασία

Πρόσκλησης

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος
5

02.02.072 5152.01.1213

15.000,00

Προμήθεια και εγκατάστασης ενός
αλατοδιανομέα

για

αντιμετώπιση
αποχιονισμού

την
αναγκών

οδικού

δυκτίου

Αιτωλοακαρνανίας.
Κατόπιν των ανωτέρω
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α) Έγκριση συμπλήρωσης της υπ’ αριθμό 127/31-10-2016 (18συνεδρίαση)
απόφασης του Περιφερειακού συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου
προγράμματος προμηθειών έτους 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα
συμπληρωματικά υποβαλλόμενα υλικά της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της
ΠΕ Αιτ/νίας ως εξής :
Α/Α

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Ποσό (με

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Φ.Π.Α.)

1

073

1725

1.000,00

Προμήθεια

τριάντα (30) τηλεφωνικών
συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των

Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
Προμήθεια δύο πολυμηχανημάτων για τις
υπηρεσιών

ανάγκες

των

υπηρεσιών

της

Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα ένα
Φωτοτυπικό μεγάλης παραγωγής (βαρύ
φόρτου εργασίας) που θα χρησιμοποιηθεί
στην Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού
2

073

1713

10.000,00

για

εξυπηρέτηση

των

αναγκών

της

Υπηρεσίας και ότι άλλο έκτακτο όπως
εκλογική διαδικασία που απαιτεί πολύ
όγκο εκτυπώσεων, και ένα Aσπρόμαυρο
πολυλειτουργικό
Μηχάνημα,

Φωτοαντιγραφικό

Εκτυπωτής&

Scanner

δικτύου Ethernet για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών έργων
προμήθεια

τηλεομοιοτυπικών

μηχανημάτων (φαξ) και συγκεκριμένα
Samsung SF760 (διότι διαθέτουμε τόνερ
3

073

1713

1.200,00

απόθεμα

για

τα

αντικατάσταση

συγκεκριμένα)

πεπαλαιωμένων

σε
των

οποίων η επισκευή είναι οικονομικά
ασύμφορη,

για

τις

ανάγκες

των

Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
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όπως Δ/Νση Αγροτικής Οικονομία, Δ/νση
Διοικητικού,

Τμήμα

Μεταφορών

Αγρινίου και σε όποια άλλη Υπηρεσία
μας ζητηθεί.
προμήθεια επίπλων και συγκεκριμένα 30
καρέκλες γραφείου (τύπου Διευθυντικές),
30

καρέκλες

απλές

επισκεπτών,

2

γραφεία με γωνία, 2 ντουλάπες γραφείου,
2
4

073

1711

5.000,00

τραπέζια

Μεταφορών
Μεσολογγίου)

μεγάλα

για

(Τμήματα
για

τις

την

Δ/νση

Αγρινίου

και

ανάγκες

των

υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
με διαγωνιστική διαδικασία Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
5

02.02.072

5152.01.1213

15.000,00

Προμήθεια

και

εγκατάστασης

ενός

αλατοδιανομέα για την αντιμετώπιση
αναγκών αποχιονισμού οδικού δυκτίου
Αιτωλοακαρνανίας.

Β) Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης όπου
απαιτείται για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών

για την κάλυψη λειτουργικών

αναγκών της ΠΕ Ατ/νίας τρέχοντος έτους, με διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες
ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Γ) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών
στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του 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.
-Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΕ Αιτ/νίας και συγκεκριμένα τους
ΚΑΕ : 073-1725, 1713,1711 και 02.02.072.5152.01.1213.
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Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι κ.κ.
Περιφερειακοί

Σύμβουλοι

Αναστασία

Τογιοπούλου,

Κωνσταντίνος

Κοτσιλιάνος και Σπυρίδωνας Κοτοπούλης.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν
διαλογικής συζήτησης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει Α) Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 127/31-10-2016
(18συνεδρίαση) απόφασης του Περιφερειακού συμβουλίου σχετικά με την
έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών έτους 2017, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα συμπληρωματικά υποβαλλόμενα υλικά της
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Αιτ/νίας ως εξής :
Α/Α

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Ποσό (με

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Φ.Π.Α.)

1

073

1725

1.000,00

Προμήθεια

τριάντα (30) τηλεφωνικών
συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των

Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
Προμήθεια δύο πολυμηχανημάτων για τις
υπηρεσιών

ανάγκες

των

υπηρεσιών

της

Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα ένα
Φωτοτυπικό μεγάλης παραγωγής (βαρύ
φόρτου εργασίας) που θα χρησιμοποιηθεί
2

073

1713

10.000,00

στην Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού
για

εξυπηρέτηση

των

αναγκών

της

Υπηρεσίας και ότι άλλο έκτακτο όπως
εκλογική διαδικασία που απαιτεί πολύ
όγκο εκτυπώσεων, και ένα Aσπρόμαυρο
πολυλειτουργικό
Μηχάνημα,

Φωτοαντιγραφικό

Εκτυπωτής&

Scanner
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δικτύου Ethernet για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών έργων
προμήθεια

τηλεομοιοτυπικών

μηχανημάτων (φαξ) και συγκεκριμένα
Samsung SF760 (διότι διαθέτουμε τόνερ
απόθεμα

για

τα

αντικατάσταση
3

073

1713

1.200,00

συγκεκριμένα)

σε

πεπαλαιωμένων

των

οποίων η επισκευή είναι οικονομικά
ασύμφορη,

για

τις

ανάγκες

των

Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
όπως Δ/Νση Αγροτικής Οικονομία, Δ/νση
Διοικητικού,

Τμήμα

Μεταφορών

Αγρινίου και σε όποια άλλη Υπηρεσία
μας ζητηθεί.
προμήθεια επίπλων και συγκεκριμένα 30
καρέκλες γραφείου (τύπου Διευθυντικές),
30

καρέκλες

απλές

επισκεπτών,

2

γραφεία με γωνία, 2 ντουλάπες γραφείου,
2
4

073

1711

5.000,00

τραπέζια

μεγάλα

Μεταφορών

για

(Τμήματα

Μεσολογγίου)

για

τις

την

Δ/νση

Αγρινίου

και

ανάγκες

των

υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
με διαγωνιστική διαδικασία Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
5

02.02.072

5152.01.1213

15.000,00

Προμήθεια

και

εγκατάστασης

ενός

αλατοδιανομέα για την αντιμετώπιση
αναγκών αποχιονισμού οδικού δυκτίου
Αιτωλοακαρνανίας.

Β) Την αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης όπου
απαιτείται για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών

για την κάλυψη

λειτουργικών αναγκών της ΠΕ Ατ/νίας τρέχοντος έτους, με διαγωνιστικές
διαδικασίες οι οποίες ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
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Εξουσιοδοτεί

τον

Περιφερειάρχη

Δυτικής

Ελλάδας

ή

τους

Αντιπεριφερειάρχες στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή
του 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.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΕ Αιτ/νίας και συγκεκριμένα
τους ΚΑΕ : 073-1725, 1713,1711 και 02.02.072.5152.01.1213.
------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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