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Πάτρα 21 Δεκεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ. οικ. 363094/5049
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 55η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Σας προσκαλούμε στην 55η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
την 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30μ.μ., 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 87/7-62010) «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. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 301409/8648/17-11-2016 (ΑΔΑ : 761Ν7Λ6-ΥΔΞ) Σύμβασης
μεταξύ της ΠΕ Ηλείας και της «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ» που συνάφθηκε σύμφωνα με την αριθμ.
1368/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ και ισχύει έως 31/12/2017 σύμφωνα με την
αριθμ. 1363/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ, ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας του
μεταφορικού μέσου για το δρομολόγιο Τα-11Α & Τα-11Β «Γλύφα-Ειδικό Νηπιαγωγείου Πύργου» &
«Ειδικό Νηπιαγωγείου Πύργου-Γλύφα» αντί του ΤΑΕ 9837 το οποίο αντικαθίσταται με το ΤΑΕ 9727
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 350,67 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
την επισκευή της βλάβης των φρένων του οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6911, της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων, της Π.Ε.Ηλείας
3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
συνοπτικού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης της προμήθειας
ελαστικών φορτηγών-μηχανημάτων έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας, έτους 2017,
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 11.432,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής για το
σύνολο της προμήθειας
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4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 245,00 € από την υπόλογο υπάλληλο
της Π.Ε Ηλείας κ. Σιγούρου Φωτεινή για την πληρωμή τεχνικού ελέγχου(ΚΤΕΟ), των οχημάτων της
Π.Ε Ηλείας, προς απόδοση του αριθ. 00410/2017 ΧΕΠ
5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 1.515,31 € από την υπόλογο υπάλληλο
της Π.Ε Ηλείας κ .Γεωργακοπούλου- Σιγούρου Φωτεινή για δαπάνες πληρωμής διοδίων, καυσίμων
& διανυκτερεύσεων , των οδηγών της Π.Ε Ηλείας, προς απόδοση του αριθ. 558/2017 ΧΕΠ
6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 5.000,00 € από την υπόλογο
υπάλληλο της Π.Ε Ηλείας κ. Παπαχρήστου Μαρίνα, για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών, όλων
των υπηρεσιών της Π.Ε Ηλείας καθώς και των Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, προς απόδοση του
αριθ. 2673/2017 ΧΕΠ
7. Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Γεωργιόπουλου Γεωργίου και του
Επιστημονικού Συνεργάτη κ. Καραχάλιου Ευάγγελου , με υπηρεσιακό όχημα, για την μετάβασή τους
στην Αθήνα την Δευτέρα 18-12-2017 με σκοπό τη συμμετοχή α) σε συνάντηση με τη Γενική
Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, κ. Πέρκα και β) σε συνάντηση στη Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού Α.Ε., με οδηγό τον υπάλληλο Καρανάση Δημήτριο. Αναχώρηση στις 18-12-2017
8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 35.131,68 € με Φ.Π.Α., για τις
εργασίες από τη μίσθωση ειδικών χωματουργικών ιδιωτικών μηχανημάτων για την πρόληψη και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας, ήτοι : «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για
τον καθαρισμό ερεισμάτων, πρανών και τάφρων από φυτική βλάστηση στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Νομού Ηλείας».
9. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων δυο (2) υπαλλήλων
(οδηγών) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. για τον μήνα Δεκέμβριο και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
160,00€ από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας, έτους 2017
10. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ και τριών λεπτών
(2.463,03) ευρώ για το χρονικό διάστημα από 04-07-2017 έως 30-09-2017, από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
11. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτων
(8.853,60) ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-10-2017 έως 31-12-2017, από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
12. Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου, κατά την
δικάσιμο της 18-1-2018 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ. ΠΡ1Α/4-1-2011α
ασκηθείσας προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία "ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ", στρεφομένη
κατά της368/09/18-1-2010 ΑΠΌΦΑΣΗς ΤΟΥ Κ. Νομάρχη Ηλείας.β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 520,00 € για την πληρωμή του δικηγόρου»
13. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.085,20 ευρώ για
πληρωμή των εξόδων κίνησης του επιστημονικού συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη, για το 2017
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14. Έγκριση του από 13-12-2017/ 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών, του μειοδοτικού
διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 27-06-2017 για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου:
«Αποκατάσταση ζημιών των Γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από θεομηνία τον
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015
15. Έγκριση της δαπάνης για την κάλυψη του κόστους του προγράμματος έργου: 2005ΣΕ08200000
Συμπληρωματικά μέτρα για Νέους Αγρότες, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Αιτωλ/νίας και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού έντεκα χιλιάδες διακόσια εξήντα επτά
ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (11.267,21 €) από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλ/νίας οικονομικού έτους 2017
16. Έγκριση της δαπάνης για την κάλυψη του κόστους του προγράμματος έργου: 2014ΣΜ58100000
της ΣΑΜ 581 «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού
εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400 €) από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλ/νίας οικονομικού έτους 2017
17. Έγκριση τροποποίησης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών (προσαρμογή συμβατικών
όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσής τους από 09/01/2017), χωρικής αρμοδιότητας Ν. Αιτωλ/νίας , για
το σχολικό έτος 2016-2017 , που έχουν ανατεθεί στους μεταφορείς Καγιάννη Κωνσταντίνο και
Ντόβα Πέτρο με τις αριθ. 1379/2016 & 1573/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αντίστοιχα , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/ 06-09-2016) , έχει εγκριθεί η παράτασή τους μέχρι
30.06.2017 με την αριθ. 8/09-01-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 4445/2016, καθώς και την έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στην
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των συμβάσεων που θα προκύψουν.
18. Έγκριση δαπανών υπερωριακής εργασίας (εξαιρέσιμη εργασία) υπαλληλικού προσωπικού της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας για το γ και δ τρίμηνο του 2017 (Ιούλιος έως Δρκέμβριος
2017) και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 16.751,41 € από τον προυπολογισμό της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας έτους 2017.
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.401,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την εκτύπωση 1.250 Προσκλήσεων,
αφισών και φακέλων για εκδήλωση εορτασμού της Ημέρας Εθνικής Αντίστασης και εκτύπωση 1.250
Προσκλήσεων, αφισών και φακέλων για εκδήλωση Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων για τις ανάγκες της
Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 682,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την εκτύπωση 20 Μπλόκ διαταγής
πορείας – Τμήμα Επικοινωνιών και μεταφορών, 10 μπλόκ χορήγησης καυσίμων Τμήμα
Επικοινωνιών και Μεταφορών, 20 μπλόκ έκθεσης βεβαίωσης παράβασης τοης Δ/νσης Ανάπτυξης,
30 μπλόκ ελέγχου Ζώων της Δ.Α.Ο.Κ., για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 415,15 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, και αφορά την εκτύπωση 18 Σφραγίδων

3

απαραίτητων λόγω αλλαγής του Οργανισμού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και δημιουργίας νέων Τμημάτων ή
αλλαγή Ονομασίας Τμημάτων.
22. Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης που αφόρα την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Αλατοδιανομέα
για την αντιμετώπιση αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με την
διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού (Ν.4412/2016, άρθρο 117).
23. Έγκριση δαπανών πληρωμής υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές, νυχτερινές και
εξαιρέσιμες για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε. και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 10.537,16 ευρώ, για το Δ΄ τρίμηνο, από τον Προϋπολογισμό της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας έτους 2017»
24. Έγκριση πληρωμής ποσού 460,00 για αμοιβή εργασίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες τεσσάρων (4) υπαλλήλων του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας της
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος τρίτου
τετραμήνου 2017 (Σεπτέμβριος –Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος
25. Έγκριση δαπανών υπερωριακής απασχόλησης πέντε (5) υπαλλήλων του Τμήματος
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας / Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.630 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 για το τρίτο τετράμηνο 2017 (Σεπτέμβριος-ΟκτώβριοςΝοέμβριος-Δεκέμβριος)
26. Έγκριση δαπάνης σχετικά με την αναγκαιότητα υπερωριών των υπαλλήλων Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το χρονικό διάστημα 01-10-2017εως 31-12-2017 και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 1.680,00 από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΠ.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2017
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την προμήθεια dexion, για την κατεπείγουσα και άμεση
αποκατάσταση της ζημιάς στο Τμήμα Μεταφορών Αγρινίου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Αδειών
Οδήγησης, και Τμήμα Τεχνικού και Αδειών Κυκλοφορίας Αγρινίου διότι όπως μας συγκεκριμένα
μας ενημέρωσαν με έγγραφο κατάρρευσαν 5 σειρές ραφιών μήκους 11 μέτρων η καθεμιά και ύψους
2 μέτρων διπλής όψης στις οποίες ήταν τοποθετημένα μεγάλο μέρος του αρχείου των αυτοκινήτων.
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.700,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την παροχή υπηρεσιών για εργασίες αποξήλωσηςαπομάκρυνσης των παλαιών dexion, για την κατεπείγουσα και άμεση αποκατάσταση της ζημιάς στο
Τμήμα Μεταφορών Αγρινίου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Αδειών Οδήγησης, και Τμήμα Τεχνικού
και Αδειών Κυκλοφορίας Αγρινίου διότι όπως μας συγκεκριμένα μας ενημέρωσαν με έγγραφο
κατάρρευσαν 5 σειρές ραφιών μήκους 11 μέτρων η καθεμιά και ύψους 2 μέτρων διπλής όψης στις
οποίες ήταν τοποθετημένα μεγάλο μέρος του αρχείου των αυτοκινήτω
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 950,00 με Φ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την παροχή υπηρεσιών επισκευής και αλλαγής πινακίδας LED
και αποξήλωση κλιματιστικών και ηλεκτρολογικού υλικού στο ΚΕΣΥΠ Π.Ε. Αιτωλ/νίας .
30. Έγκριση του από 20-12-2017 Πρακτικού υπ’ αρ. 1 του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με
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ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 21-11-2017 για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.
33 ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ (ΕΩΣ ΟΡΙΑ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ)» προϋπολογισμού
μελέτης: 7.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
31. Παράταση προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» του
έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. ετών
2015-2016»
32. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του: Υποέργου (με α/α 12):
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» Προϋπολογισμός Μελέτης υποέργου : 27.000.000,00 € (με
Φ.Π.Α.) Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 292398 - Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) :
2010ΕΠ00180001 Ποσό Σύμβασης : 16.824.571,91 (με Φ.Π.Α.)
33. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: ’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, περιόδου 2014-2016’’ Προϋπολογισμός μελέτης : 1.560.000,00 € Χρηματοδότηση :
(Π.Δ.Ε.) 20014ΕΠ50100002
34. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, περιόδου 2014-2016’’ Προϋπολογισμός μελέτης : 2.600.000,00 € Χρηματοδότηση :
(Π.Δ.Ε.) 20014ΕΠ50100002
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.806,25 € (με το Φ.Π.Α. 24%)για την πληρωμή
του 2ου λογαριασμού της μελέτης: του υποέργου (μελέτης Ν. 3316/2005): «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Ε.Ο. Ε.Ο. 33 (111)»
36. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 501 συνολικού ποσού #7.646,32 # ευρώ, για μετακινήσεις μηνών
Αυγούστου-Σεπτέμβριο Οκτωβρίου 2017
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για
την επισκευή – συντήρηση των πάσης φύσεως επίπλων των γραφείων καθώς και των αιθουσών
υποδοχής και συνεδριάσεων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 6.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για
την επισκευή, τη συντήρηση, την άρση οποιονδήποτε βλαβών ή φθορών των τεχνικών
εγκαταστάσεων των κτηρίων που στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες της Π.Ε Αχαΐας και της Έδρας που
θα προκύψουν μέχρι το τέλος του έτους 2018
39. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 177.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την προμήθεια
ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των οχημάτων και των
μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., έδρας και Π.Ε. Αχαΐας έτους 2018
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για
την κατασκευή σφραγίδων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έτους 2018,
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με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης
41. Έγκριση διενέργειας δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 1.860,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που απαιτείται για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος
RICOHAficio 5000/MP, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής τριών (3)
προσφορών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
42. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εκτός
έδρας μετακινήσεων του συμβούλου
Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Μητρογιώργου Χρήστου και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων
τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (1034,72)ευρώ, μηνών Νοέμβρη-Δεκέμβρη
έτους 2017
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 9.672,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για τη σύναψη σύμβασης για την : «Προμήθεια 150.000 σακουλών όπου θα τοποθετηθούν τα
προϊόντα που θα δοθούν, μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας, στους
ωφελούμενους του Προγράμματος, στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους
Απόρους (TEBA/FEAD)», και ανάθεση στην εταιρεία «ΤΡΙΓΚΑΣ Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης
44. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων του υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 1.008,95 € από τον προϋπολογισμό έτους 2017
45. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (12.699,18 €)
ευρώ για το χρονικό διάστημα από 09/10/2017 έως 17/12/2017 από τον Προϋπολογισμό της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας έτους 2017
46. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (τμήματα έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών
(3.709,80 €) για το χρονικό διάστημα από 18-10-2017 έως 08-12-2017 από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2017
47. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεις για τους υπάλληλους της
Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 80,00 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 για το
χρονικό διάστημα από 01-06-2017 μέχρι 11-12-2017
48. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2017
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 186,40 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
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49. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή υπερωριακής απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
600,00 ευρώ, από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017, για το χρονικό
διάστημα από Οκτώβριο μέχρι και Δεκέμβριο 2017.
50. Περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 573/2016 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία απορρίφθηκε η από1-9-2014 ανακοπή μας.
51. Έγκριση επιστροφής παραβόλου υπερ Δημοσίου της εταιρίας Διάσταση ΑΤΕ στα πλαίσια του
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του
έργου: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ-ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Προυπ. 300.000,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ
52. Έγκριση την παραχώρηση χρήσης και διάθεσης (2) μεταχειρισμένων κλιματιστικών μονάδων
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας προς το Κέντρο Υγείας Κλειτορίας, λόγω των έκτακτων δυσμενών
καιρικών συνθηκών και του αυξημένου ψύχους στην περιοχή
53. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεσης πίστωσης
συνολικού ποσού χιλίων ενενήντα ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (1.090,61€) για το χρονικό διάστημα
από 31/10/2017 έως 20/12/2017, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του
έτους 2017
54. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της αριθ. 345982/4713/11-122017 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 73.630,70 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 39.290,45 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , σύμφωνα με τον
τελικό πίνακα ανάθεσης
55. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της αριθ. 349857/4740/13-122017 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 72.188,09 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.
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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 46.303,03 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , σύμφωνα με τον
τελικό πίνακα ανάθεσης
56. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απογευματινής εργασίας εργασίμων ημερών των υπαλλήλων της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. για τον μήνα Δεκέμβριο (από 1.12.2017 έως 20.12.2017) και διάθεσης πίστωσης
συνολικού ποσού 1.785,02€ από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε.Ηλείας, έτους 2017
57. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 9.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, για την έκτακτη και κατεπείγουσα καθαριότητα
κτιρίων της ΠΕ Ηλείας καθώς και στα κτίρια χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Ηλείας, για λόγους
υγιεινής και ασφάλειας των υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες της ΠΕ Ηλείας μέχρι την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (άνω των ορίων)
είναι σε εξέλιξη και λόγω της άρνησης του αναδόχου για την τρίμηνη παράταση της ήδη υπάρχουσας
σύμβασης
58. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 970,00 ευρώ, για την ημερήσια
αποζημίωση των οδηγών της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας
59. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 312,00 ευρώ για
πληρωμή των εξόδων μετακίνησης-διαμονής του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας στη Θεσσαλονίκη στις
10-12/11/2017
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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