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2) Αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες
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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Σας προσκαλούμε στην 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 19 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.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 τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
1.
Έγκριση του από 22-12-2017 Πρακτικού του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 23-11-2017 για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της
Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στη θέση Μακρυνόρος” Προϋπολογισμός μελέτης: 650.000,00 €
Πηγή χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) Κωδικός
΄Εργου: 2012ΕΠ00100031
2.
Έγκριση του από 05-01-2018 Πρακτικού υπ’ αρ. 1 του διαγωνισμού ανοικτής
διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 07-122017 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ–ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο
‐Μεσολόγγι ‐Αγρίνιο ‐Αμφιλοχία ‐Μενίδι)» προϋπολογισμού μελέτης: 6.000.000,00 € (με
Φ.Π.Α.) / 4.838.709,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
3.
Έγκριση του από 05-01-2018 Πρακτικού υπ’ αρ. 1 του διαγωνισμού ανοικτής
διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 07-122017 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ‐ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΡΙΑ
ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης: 3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) / 2.419.354,84 € (χωρίς
Φ.Π.Α.)
4.
Έγκριση πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»
(17PROC002228760 2017-11-13). Προϋπολογισμού 725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501
5.
Έγκριση πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» (17PROC002287138
2017-11-23) Προϋπολογισμού 725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501.
6.
Έγκριση πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (17PROC002281451
2017-11-22) Προϋπολογισμού 725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501
7.
Έγκριση πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» (17PROC002350242
2017-12-04) Προϋπολογισμού 725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501
8.
Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.053,15€ για
την πληρωμή των μελών των τριμελών εξεταστικών επιτροπών για τη διενέργεια εξετάσεων
για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών του 3ου τριμήνου (συμπληρωματικά) και του 4ου
τριμήνου έτους 2017.
9.
Έγκριση δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 2.392,51 ευρώ για την πληρωμή
οδοιπορικών εξόδων, για το μήνα Νοέμβριο, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αχαΐας, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
10. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ.2379/17 (ΑΔΑ 6ΣΕΚ7Λ6-ΙΙΖ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε , λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατά τη λήξη
του οικονομικού έτους 2017, αναφορικά με την «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.
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11. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ.2229/17 (ΑΔΑ 6Ω1Σ7Λ6-ΗΑΧ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε , λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατά τη λήξη
του οικονομικού έτους 2017, αναφορικά με την : α) «Έγκριση του Πρακτικού No 1
(αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής-οικονομική προσφορά) και του Πρακτικού No 2
(δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών
της υπ’ αριθμ. 321163/12903/ 20-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΧ37Λ6-6ΣΥ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την «Επισκευή – αντικατάσταση υλικών για την επίτευξη της
απρόσκοπτης λειτουργίας της κεντρικής μονάδας παροχής αδιάλειπτης τάσης (UPS) Π.Ε
Αχαίας, μέχρι του ποσού των 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και επιλογή της
πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής» β) Την ανάδειξη
της επιχείρησης «ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ» ως οριστικού αναδόχου για την
εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας και την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 13.764,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.480,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη σύναψη σύμβασης για τη
«Μελέτη ταξινόμησης
φορτηγών αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και ανάθεση στην εταιρεία
«ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΥ Ι. ΦΩΤΕΙΝΗ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από
δημοσίευση πρόσκλησης
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 4.836,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη σύναψης σύμβασης από την υπογραφή της και μέχρι
τέλος Ιουλίου 2019 για την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας του Περιφερειακού
Συμβουλίου (ηχητική κάλυψη, video προβολή και μαγνητοφώνηση πρακτικών) για την
κάλυψη διαφόρων δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως συσκέψεις, συνέδρια,
ημερίδες, σχολικές επισκέψεις, και ανάθεση στην εταιρεία « Θ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε -‘’ΑΕΛΙΟΣ’’ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1640,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια δύο (2) σετ: α) επαναφορτιζόμενου
κρουστικού δρέπανου κατσαβίδι 18v με δύο (2) μπαταρίες 4ΑΗ λιθίου, β) παλμικό κατσαβίδι
μπαταρίας με δύο (2) μπαταρίες 4ΑΗ λιθίου γ) τρυπάνια κρουστικά τεμ δέκα (10) των 10
χιλ., της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε και ανάθεση στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΑ Μ.
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τιμή 1.640,00€ για την ανωτέρω προμήθεια με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών».
15. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση
πίστωσης
συνολικού ποσού 5.199,24 €, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2018
16. Τροποποίηση συμβατικών όρων των συμβάσεων που έχουν παραταθεί με την 6/2018
(ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων για το σχολικό έτος 2017-2018,
σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200) και την περίπτωση γ της παρ. 2
του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159) και αφορούν την εκτέλεση δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
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αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας και Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14.623,52
ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο
17. 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 59.220,54€ (πενήντα εννέα χιλιάδων
διακοσίων είκοσι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών), 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) και το άρθρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/22-12-2017)
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
18. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των
προσφορών με θέμα: «Διακήρυξη προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τη
διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (διεθνή) άνω των ορίων της παρ. 5
του ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 173.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.».
19. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 18-1-2018 όπου συζητείται η από 11-2-2011 προσφυγή του Δ.
Πύργου κατά της 3885/2010 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».
20. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 18-1-2018 όπου συζητείται η από 1-2011 προσφυγή της εταιρείας
ΝΤΕΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΕ κατά της 4174/2010 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».
21. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 18-1-2018 όπου συζητείται η από 6-1-2011 προσφυγή των Γ.
Λεπέτσου και Αθ. Καλογερόπουλου κατά της 8026/2010 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».
22. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 18-1-2018 όπου συζητείται η από 1-2-2011 προσφυγή του Δ.
Πηνειού κατά της 8799/2010 απόφασης προστίμου Νομάρχη Ηλείας καθώς και σε κάθε μετ΄
αναβολή δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500€ για την πληρωμή
του δικηγόρου».
23. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 18-1-2018 όπου συζητείται η από 15-11-2011 προσφυγή του Δ.
Πύργου κατά της 5236/154085/2011 απόφασης προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη
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Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΔΕ καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο και έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500€ για την πληρωμή του δικηγόρου».
24. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 18-1-2018 όπου συζητείται η από 26-1-2011 προσφυγή του Δ.
Πηνειού κατά της 8271/2010 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».
25. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Ε. Ηλείας στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αμαλιάδας, για κατάθεση προσφυγής κατά της 277857/21-11-2017 Απόφασης
του κ. Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου
και για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας σε αυτήν και κάθε δικάσιμο που θα
προκύψει από τυχόν αναβολή αυτής. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού
510,00 € για την πληρωμή του δικηγόρου.
26. Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης της αριθμ. της αριθμ. 273345/4901/06-10-2017 διακήρυξης της 4ης
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της ΠΕ Ηλείας στο πλαίσιο εφαρμογής
δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του ΠΔ 60/2007, με βάση τις
διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 102.683,25 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
αριθμό συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 46879
27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 190,00 ευρώ, για την
ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας
28. Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεώργιου και του
καλλιτεχνικού Διευθυντή του φεστιβάλ Ολυμπίας κ. Κωνσταντόπουλου Χρήστου, με
υπηρεσιακό όχημα, για την μετάβασή τους στην Αθήνα την Τετάρτη 10-1-2018 με σκοπό τη
συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και την Πέμπτη 11-1-2018 με σκοπό την υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης για το Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας “camera zizanio” στο
Υπουργείο Πολιτισμού , με οδηγό τον υπάλληλο Καρανάση Δημήτριο
29. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου
Αποκατάσταση ζημιών κτιρίου για την στέγαση Ινστιτούτου Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας
«ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ», Προϋπολογισμού:430.000,00 € με το Φ.Π.Α και
λήψη απόφασης
κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτόν.
30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 430.000,00€ για το έργο : " Αποκατάσταση
ζημιών κτιρίου για την στέγαση Ινστιτούτου Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας «ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ "
για το έτος 2018. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 430.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.
Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε ώστε να κληθεί ο
αναπληρωτής σας.

5

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος
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