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Πάτρα 1 Δεκεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ. οικ. 335933/4683
ΠΡΟΣ:
1. ΠΑΤΡΑ
Τα μέλη 22
τηςΦεβρουαρίου
Οικονομικής2017
Επιτροπής της
Π.Δ.Ε.(τακτικά και αναπληρωματικά –μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
ΚΟΙΝ.
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες
3. Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε.
4. Προϊσταμένους Δ/νσεων Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 52η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Σας προσκαλούμε στην 52η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
την 5η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών
Αθηνών 32 & Αμερικής), σύμφωνα με τα άρθρα 176 και 177 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α 87/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη» με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Συγκρότηση Επιτροπών του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων
(διεθνή) για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών και λιπαντικών για το έτος 2018, για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισμού έως 106.891,50 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής και ειδικότερα για τα πετρελαιοειδή το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης,
πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης του Ν. Ηλείας, όπως αυτή ορίζεται στο
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 150,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και την εργασία τοποθέτησής τους, στο φωτοτυπικό
μηχάνημα KONICA MINOLTA bizhub 250, της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 395,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και την εργασία τοποθέτησής τους και συντήρηση, στο
φωτοτυπικό μηχάνημα KONICA MINOLTA bizhub 282, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής
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4. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μέχρι του ποσού των 6.100,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων ευθύνης Π.Ε. Ηλείας, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής για το
σύνολο συντήρησης, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών, κατόπιν δημοσίευσης Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
5. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 6.430,40 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 18/10/2017έως 10/12/2017, από τον
Προϋπολογισμό έτους 2017της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 350,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
την προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) καρτελών δειγματοληψίας, για δειγματοληψίες καυσίμων
& ειδών βιοτικής ανάγκης, της Δ/νσης Ανάπτυξης, της Π.Ε. Ηλείας
7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 5.315,38 € για την πληρωμή
υπερωριακής αποζημίωσης, νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, για το
χρονικό διάστημα από 4-10-2017 έως και 30-11-2017 των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε
Ηλείας
8. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια ενός tablet στο ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών –
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το οποίο λαμβάνονται οι φωτογραφίες πάνω
στο λάκκο επιθεώρησης των γραμμών ελέγχου των οχημάτων, δαπάνης ποσού 194,68 € ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
9. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακίνησης του υπαλλήλου της
Διεύθυνσης Τσίπα Θεόδωρου και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 156,40 € από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας, έτους 2017
10. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του
υπαλληλικού προσωπικού Δακοκτονίας 2017 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (2.963,78€) για το
χρονικό διάστημα από 01-11-2017 έως 31-12-2017, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας έτους 2017
11. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 21-12-2017 όπου συζητείται η από 9-11-2010 προσφυγή του Δ. Κάστρου
Κυλλήνης κατά της 7483/5-7-2010 απόφασης προστίμου του Νομάρχη Ηλείας καθώς και σε κάθε
μετ΄ αναβολή δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500€ για την πληρωμή
του δικηγόρου
12. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 21-12-2017 όπου συζητείται η από 11-2-2011 προσφυγή του Δ. Πύργου
κατά της 8856/2010 απόφασης προστίμου του Νομάρχη Ηλείας καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή
δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500€ για την πληρωμή του δικηγόρου»
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13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 1.200 € πλέον Φ.Π.Α, που αφορά τη κάλυψη,
μετά από συλλογή προσφορών, των εξόδων καταχώρησης ευχετήριων εορταστικών μηνυμάτων της
Π.Ε Ηλείας για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, στον τοπικό ημερήσιο και
εβδομαδιαίο τύπο (Πατρις, Πρώτη, Πρωινή, Ηλεία 24)
14. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της αριθ. 308612/4206/16-112017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού
των 72.913,30 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016
(ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2018 ή μέχρι την
ολοκλήρωση του 4ου Επιμέρους διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του ΔΣΑ, κατ'
εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)Β. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2017 της Π.Δ.Ε. και ειδικότερα της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας μέχρι του ποσού των 55.542,02 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , σύμφωνα με τον
τελικό πίνακα ανάθεσης.
15. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Ενστάσεων κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των υπαλλήλων
που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 της
απόφασης 1969/2017 (48η Συνεδρίαση 21.11.2017) με θέμα «Έγκριση προσφυγής σε
διαπραγμάτευση , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης ,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό
έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης , μέχρι του ποσού των 73.630,70 ευρώ ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159
/ τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017
(ΦΕΚ114/τ.Α΄/04-08-2017) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ147/Τ.Α΄/08-08-2016) καθώς και την έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στην
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των συμβάσεων που θα προκύψουν
16. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Αιτωλ/νίας , για το σχολικό έτος 2017-2018 , στον μεταφορέα ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ως
2ο μειοδότη του με Α/Α (5) δρομολογίου μεταφοράς της αριθ. 2269396/3536/03-10-2017
πρόσκλησης για διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Ειδικών Σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 20172018 , το αποτέλεσμα αξιολόγησης της οποίας έχει εγκριθεί με την αριθ. 1681/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , λόγω δήλωσης αδυναμίας εκτέλεσης
από τους πρώτους μειοδότες, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης επιπλέον ποσού 13,32 ευρώ ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και παροχής εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα προκύψουν
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17. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00 €), στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., (για το διάστημα από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
μέχρι 31-12-2017), ως οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη της δράσης για την διάδοση της
θεατρικής τέχνης μέσω παραστάσεων που θα πραγματοποιήσει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ , όπως προβλέπεται
στο άρθρο 6 του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Δήμου Αγρινίου και της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006
του άρθρου 100 παρ 2. του Ν.3852/2010 και του άρθρου 8 παρ.9 και παρ.10 του ν. 4071/2012
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.480,00
ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, και αφορά την
μεταφορά των αρχείων, επίπλων και λοιπών αντικειμένων του ΚΕΣΥΠ Μεσολογγίου από την οδό
Σταυροπούλου 31 στο Μεσολόγγι, στο νέο Κτίριο τους επί της οδού Κύπρου στο Διοικητήριο της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.410,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης, απεντόμωσης,
μυοκτονίας και εντομοκτονίας σε Κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και
ειδικότερα Δ/θμια Δ/νση (υπάρχει έγγραφο δικό τους που μας αναφέρει την ύπαρξη τρωκτικών), και
της αποθήκης σχολικών βιβλίων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης στο οποίο με έγγραφα, επανειλημμένως
που μας διαβιβάστηκαν από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, μας
πληροφορούν ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι γεμάτος λύματα, έχουν επισημανθεί ίχνη τρωκτικών,
είναι ρυπαρός με εξωτερικά ανοίγματα στο εξωτερικό περιβάλλον με ότι αυτό συνεπάγεται (υγρασία
αρκετή σκόνη, φωλιές πουλιών κ.λ.π.) και στον χώρο πρέπει να γίνει και καθαρισμός από άχρηστα
αντικείμενα όπως βιβλία και άλλα ακατάλληλα υλικά άλλων Υπηρεσιών και μετά την απομάκρυνσή
τους να γίνει απολύμανση. Ενημερώνουμε ότι λόγω του κατεπείγοντος η διαδικασία θα γίνει με
απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών.
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.859,87 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
προμήθεια 100 μέτρα Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ1,5 mm, 50 μέτρα Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 mm, 60 μέτρα
Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 mm, 6 τεμ. ΚΕΦΑΛΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 2 τεμ. ΚΟΛΩΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 30
μέτρα ΚΑΛΩΣΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ0,75 mm, 13 τεμ. ΛΑΜΠΕΣ LED Ε27 35W, 12 τεμ. ΝΤΟΥΙ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, για ανάγκες των υπηρεσιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
21. Συμπλήρωση της αρ. 1970/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. όσον αφορά
τον ορισμό Επιτροπών αποσφράγισης και ελέγχου των προσφορών των συμμετεχόντων αναφορικά
με τον διαγωνισμό με θέμα: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV: 09132100-4), ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8), ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (CPV: 09135100-5),-ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (CPV: 24951100-6),
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
255.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%».
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 272,00
ευρώ (192,00 ευρώ έξοδα
διανυκτέρευσης και 80,00 ευρώ ημερήσια αποζημίωση) για την μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αιτωλ/νίας Κας Σταρακά Χριστίνας στην Αθήνα με υπηρεσιακό όχημα, με σκοπό την επίσκεψη
στο 9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας
23. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, καθώς και του προσωπικού και του Επιστημονικού
Συνεργάτη του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας για το χρονικό διάστημα από 28-09-2017
έως 30-11-2017 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.989,32 Ευρώ από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2017
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.000,00 ευρώ για τη πληρωμή
μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ που χρησιμοποιήθηκαν, για
την Άρση καταπτώσεων, προσωρινή βελτίωση βατότητας του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου
Επαρχιακή Οδό Καλλιθέας - Προυσού , της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
25. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας υπαλληλικού
προσωπικού Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας / Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 856,70 ευρώ
από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 Τριμήνου (μηνών ΙουλίουΑυγούστου-Σεπτεμβρίου
26. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας υπαλληλικού
προσωπικού Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας / Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 509,90 ευρώ
από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 μηνών Μάιου και Ιουνίου
27. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας για συμμετοχή σε επαναληπτική
περιοδική εκπαίδευση –κατάρτιση στην Αθήνα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
και για συμμετοχή σε εξετάσεις στην Αθήνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την ανανέωση
του ισχύοντος Πιστοποιητικού ελεγκτή οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων(ADR) και
ευπαθών προϊόντων (ATP) του Προϊσταμένου του Τμήματος ΚΤΕΟ Μεσολογγίου ΠΕ Αιτωλ/νίας
Παπαχαραλάμπους Δημήτριου του Ανδρέα και του Προϊσταμένου του Τμήματος ΚΤΕΟ Αγρινίου
ΠΕ Αιτωλ/νίας Σειτανίδη Θεόδωρου του Παναγιώτη καθώς και του Προϊσταμένου του Τεχνικού
Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επ/νιών της Π.Ε Αιτωλ/νίας Μπιλάλη Ανδρέα του Παναγιώτη
για το μήνα Νοέμβριο 2017 και την διάθεση συνολικού ποσού χιλίων διακοσίων σαράντα εννιά ευρώ
(1.219,00€) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2017
28. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.500,00 €) ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ
2017.
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29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σχετικά με τη συμμετοχή σε ενημερωτική
διοργάνωση- Συνέδριο στην Αθήνα υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Αιτωλ/νίας, συνολικού ποσού επτακοσίων ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και σαράντα λεπτών
(799,40 €) από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕ Αιτωλ/νίας έτους 2017.
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σχετικά με τη συμμετοχή σε ενημερωτική
διοργάνωση- Συνέδριο στην Αθήνα υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Αιτωλ/νίας, συνολικού ποσού πεντακοσίων ενενήντα επτά ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτών
(597,50 €) από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕ Αιτωλ/νίας έτους 2017.
31. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε. για το Β΄ Τριμήνου και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 1.440,00 ευρώ , από τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους
2017
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης α) μέχρι του ποσού των 40.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για την άμεση κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και β) μέχρι του
ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (κτίριο
intracom β’) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
33. Σύσταση της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4412/2016
για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2018 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της
έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προϋπολογισμού
έως του ποσού των 232.241,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των
υπαλλήλων οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 26 του
Ν.4024/2011.
34. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
6.496,32 ευρώ, μηνών Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτέμβρη, από ΣΑΕΠ 501 και ΣΑΕΠ 001 έτους 2017
35. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,37 € από
τον Προϋπολογισμό της Π.Ε Αχαΐας, οικονομικού έτους 2017
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για τη σύναψη σύμβασης για την επέκταση χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων Docutracks στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και την ανάθεση στην εταιρεία «DATA VERSE Ε.Π.Ε.» με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης
37. Ορισμός Επιτροπής ενστάσεων/προδικαστικών προσφυγών του έργου: «Επείγουσες συντηρήσεις
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Αιγιαλείας» προϋπολογισμού 900.000,00 €
(ΣΑΕΠ501/2014ΕΠ50100004)
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38. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού Οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα ένα λεπτών
(8.868,41) για το χρονικό διάστημα από 2.10.2017 έως 8.12.2017, από τον Προϋπολογισμό έτους
2017 και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων
39. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού έξι χιλιάδων
τετρακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (6.423,75 €) για το χρονικό διάστημα
από 13/10/2017 έως 27/11/2017, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2017
40. Έγκριση δαπανών υπερωριακής απασχόλησης υπαλληλικού προσωπικού και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 1.194,13 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας έτους 2017
41. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 825,43 ευρώ,
από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2017
42. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
4.527,66 ευρώ, μηνός Σεπτέμβρη, από ΚΑΠ έτους 2017
43. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (Δ.Α.Ο.Κ. Αχαίας) και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.250,00 €, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2017
44. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης υπαλληλικού προσωπικού Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο 2017
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.903,95 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
45. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας μηνός
Νοεμβρίου 2017 υπαλληλικού προσωπικού Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.374,75 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
46. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (2.210,00 €) για το χρονικό διάστημα
από 1.10.2017 ως 8.12.2017 από τον προϋπολογισμό έτους 2017 Έδρας και Περιφερειακών
Ενοτήτων
47. Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης
Ακτών Δυτικής Αχαΐας Κωδικός Σ.Α.: 2014ΜΠ001000001, προϋπολογισμού 367.664,91 € (με
ΦΠΑ)
48. Έγκριση δαπάνης πληρωμής εξόδων μετακίνησης των δυο (2) γραμματέων του Περιφερειακού
Συμβουλίου στη Βόνιτσα Αιτωλ/νιας για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε
7

την 19-5-2017 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2017
49. Έγκριση δαπάνης πληρωμής εξόδων μετακίνησης για την συμμετοχή τεσσάρων (4)
περιφερειακών συμβούλων στο Περιφερειακό Συμβούλιο περιόδου Ιουλίου έως Σεπτεμβρίου 2017
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 651,66 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2017
50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για τη δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού και δημιουργία ενός μπανερ βαρέως τύπου για
δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το «Σύλλογο Πατρών Για Την Προστασία Του
Αγέννητου Παιδιού» σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
51. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 21-12-2017 επί της προσφυγής του κ. Ρουμελιώτη Διονύσιου του
Γεωργίου κατά της 70076/2009 απόφασης Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και
κατά της 6699/2009 Νομάρχη Ηλείας καθώς μετ’ αναβολής δικάσιμο
52. Έγκριση πρακτικού Νο 2 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της Επιτροπής Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την : Ι) «Προμήθεια ελαστικών (ΚΑΕ
1321) αυτοκινήτων-μηχανημάτων περιόδου 2017-2018 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»
-ΟΜΑΔΑ Α και ΙΙ)«Προμήθεια ελαστικών (ΚΑΕ 1321) αυτοκινήτων-μηχανημάτων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε
- Π.Ε Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»- ΟΜΑΔΑ Β με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά Ομάδα/ες ,σύμφωνα με το οποίο προτείνετε η οριστική
κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στην εταιρεία «ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
53. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 240.387,05 € από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. για το έργο ‘ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011’ με Κωδικό
2012ΣΕ02400000 – Κ.Α.Ε. 8284
54. Έγκριση δαπάνης ποσού 69,21€ για την κάλυψη του κόστους της μετακίνησης και του ποσού
200,00 € που αφορά την κάλυψη του κόστους της ημερήσιας αποζημίωσης της μετακίνησης της
υπαλλήλου AΑλεξάνδρας Στασινούλια της ΠΕ Ηλείας
Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε ώστε να κληθεί ο
αναπληρωτής σας.
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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