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ΠΑΤΡΑ 4 Ιανουάριος 2018
Αρ. πρωτ οικ 4519/37
ΠΡΟΣ: 1)Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(τακτικά και αναπληρωματικά,
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
ΚΟΙΝ. 1)Γραφείο Περιφερειάρχη
2) Αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες
3) Εκτελεστική Γραμματέας ΠΔΕ
4) Προϊσταμένους Δ/νσεων ΠΔΕ
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 1 η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής»
Σας προσκαλούμε στην 1η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στις 5 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00 μ.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 87/7-6-2010) «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 το μοναδικό επείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός Δικηγόρου για υποβολή Αίτησης Ανάκλησης ενώπιον του VI Τμήματος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της υπ’ αριθμ. 527/2017 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της οποίας κωλύεται η υπογραφή του Σχεδίου της
Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια-Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου Ν. Ηλείας – (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: ΣυντήρησηΟδική Ασφάλεια- Αποκατάσταση Κατολισθήσεων Στο Ε.Ο. Δίκτυο του Νοτίου
Τμήματος Ν. Ηλείας», προϋπολογισμού: 2.270.000,00 € με ΦΠΑ. και έγκριση διάθεσης
πίστωσης, ποσού 577,84€ για ανάληψη δαπάνης της αμοιβής αυτού.
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2. Ορισμός Δικηγόρου για υποβολή Αίτησης Ανάκλησης, ενώπιον του VI Τμήματος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της υπ’ αριθμ. 528/2017 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της οποίας κωλύεται η υπογραφή του Σχεδίου της
Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια-Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου Ν. Ηλείας – (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση οδική ασφάλεια - αποκατάσταση κατολισθήσεων στο Ε.Ο. δίκτυο της Δ/Ε Πηνείας
Δήμου Ήλιδας», προϋπολογισμού: 1.200.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. και έγκριση διάθεσης
πίστωσης, ποσού 577,84 € για ανάληψη δαπάνης της αμοιβής αυτού
3. Ορισμός Δικηγόρου για υποβολή Αίτησης Ανάκλησης ενώπιον του VI Τμήματος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’αριθμ. 529/2017 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της οποίας κωλύεται η υπογραφή του Σχεδίου της
Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια-Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου Ν. Ηλείας – (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: ΣυντήρησηΟδική Ασφάλεια- Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στο Ε.Ο. Δίκτυο του βορείου
τμήματος Ν. Ηλείας εκτός της Δ.Ε. Πηνείας Δήμου Ήλιδας», προϋπολογισμού:
2.400.000,00 € με ΦΠΑ. και Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 577,84€ για ανάληψη
δαπάνης της αμοιβής αυτού
4. Έγκριση της κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του
Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ. Α’/22.12.2017), ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών στους προσωρινούς μειοδότες των υπ. Αριθμ.

1979/2017 και 2070/2017

Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι την
ολοκλήρωση των διαγωνισμών του 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού και της 4ης
διαπραγμάτευσης, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο
μέχρι 28.02.2018
5. Έγκριση παράτασης, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/2212-2017), των συμβάσεων που έχουν προκύψει με την υπ’ αριθμόν 1092/2016 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την
1113/2016 όμοια απόφαση, με θέμα: “Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων από την
έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους, στους
μεταφορείς με τους οποίους η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Π.Δ.Ε. είχε συνάψει
συμβάσεις και ήταν σε ισχύ στις 30-06-2017, και έγκριση δαπάνης και διάθεση
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πίστωσης ύψους 1.400.000,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2016 της Π.Ε. Ηλείας,
σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/06-09-2016)”, καθώς επίσης
και των συμβάσεων που έχουν προκύψει με τις υπ΄αρ. 1368/2016, 1634/2016 349/2017
και 803/2017 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. & Έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ύψους 703.151.96 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Ε.
Ηλείας σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα».
6. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 31/12/2017 και
αφορούσαν την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίων
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας με
Δ.Χ. Επιβατικά Αυτοκίνητα (Ταξί) και Λεωφορεία, με ή χωρίς προσαρμογή των
συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων για το σχολικό έτος
2017-2018 έως 28/02/2018, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/2212-2017) & Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 974.788,88 ευρώ από τον
προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.
7. Έγκριση

Παράταση

προθεσμίας

εκτέλεσης

δρομολογίων

μεταφοράς

μαθητών/τριών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Αχαΐας για το σχολικό έτος 2017-2018, τα οποία έχουν ανατεθεί σε προσωρινούς
μειοδότες σύμφωνα με τις αποφάσεις 1803/17 (ΑΔΑ 66257Λ6-ΦΣΩ), 1808/17 (ΑΔΑ
ΩΒΖ07Λ6-519),

1975/17 (ΑΔΑ Ω8ΘΡ7Λ6-06Η) και 1976/17 (ΑΔΑ75Ρ67Λ6-365) της

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έως 28/02/2018 σύμφωνα με το
άρθρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/22-12-2017)
8. Έγκριση παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/22-122017), των συμβάσεων που έχουν προκύψει με την με αριθμό 1377/2017 (33η
Συνεδρίαση στις 04.09.2017, ΑΔΑ: 62937Λ6-Ι22) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ.:
1467/2017 (37η Συνεδρίαση στις 25.09.2017, ΑΔΑ:ΨΓΓΝ7Λ6-6ΓΠ) και 1646/2017 (41η
Συνεδρίαση στις 10.10.2017, ΑΔΑ: 7Σ7Μ7Λ6-3ΝΘ), αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. &) Έγκριση

δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον

εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Ε. Αιτωλ/νίας μέχρι του ποσού των
1.207.231,00 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..& Παροχή εξουσιοδότησης στην
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που
θα προκύψουν μέχρι 28-02-2018».
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Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής της
ΠΔΕ.

Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε ώστε να κληθεί
ο αναπληρωτής σας.
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος
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