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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Σας προσκαλούμε στην 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 26 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, 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 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση της μελέτης : «
Επικαιροποίηση μελέτης σύνδεσης Λιμένα Κυλλήνης με την Επ. Οδό Κυλλήνης – Ν.Ε.Ο.
Πατρών -Πύργου», ποσού 91.000,00€ με ΦΠΑ».
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 54.763,29
€ για το έργο :
" ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΣ Ν.
ΗΛΕΙΑΣ " για το έτος 2018. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: : 125.000,00 € μετά του
Φ.Π.Α.
3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 50.000,00 € για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» για το έτος 2018,
προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00 €.
4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.947,62€ για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες
επισκευής στεγάστρου γεφυροπλάστιγγας του κτιρίου ΚΤΕΟ Π.Ε. Ηλείας».
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5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 34.138,78€ για την κατασκευή του έργου: «Eπισκευή
μιας Αποθήκης του κτιρίου αποθηκών πρώην ΑΣΟ στην πόλη του Πύργου για δημιουργία
Tροφοαποθήκης Προγράμματος Επισιτιστικής Bοήθειας».
6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 68.500,00 € για το έργο: «Επισκευή Πολυλειτουργικού
– Πολιτιστικού Κόμβου Πύργου Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμού: 68.500,00 € μετά του
Φ.Π.Α.
7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 37.578,20€ με Φ.Π.Α. για την εκπόνηση της μελέτης:
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – 111 Ε.Ο. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΒΑΡΙΟΥ».
8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 55.804,03€ με Φ.Π.Α. για την εκπόνηση της μελέτης:
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ»
9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 91.000,00€ με Φ.Π.Α. για την εκπόνηση της μελέτης:
«Επικαιροποίηση μελέτης σύνδεσης Λιμένα Κυλλήνης με την Επ. Οδό Κυλλήνης – Ν.Ε.Ο.
Πατρών –Πύργου.
10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού, για το έργο : “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ” για το έτος 2018.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:100.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού σύμβασης 11.016,16€ με ΦΠΑ, για τη μελέτη :
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ»
για το έτος 2018.
12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού σύμβασης 33.900,00€ με ΦΠΑ, για το έργο :
«Προμήθειας και τοποθέτησης μιας συσκευής (seatrack) αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με
κινητικά προβλήματα στις παραλίες του Ν. Ηλείας» για το έτος 2018, Προϋπολογισμού:
35.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.
13. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργος την 22-2-2018 όπου συζητείται η από 211-2009 αγωγή (αριθμ. κλήσης ΚΛ1177/8-12-2016) της ετερορρύθμου εταιρίας με την
επωνυμία «ΝΤΙΝΤΑΣ – ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με έδρα τον Πύργο Ηλείας και την
έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή του δικηγόρου.
14. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργος την 22-2-2018 όπου συζητείται η από
12-01-2008 αγωγή (αριθμ. κλήσης ΚΛ860/14-9-2016) των Παναγιώτη Χριστόπουλου του
Ανδρέα , Ανδρέα Χριστόπουλου του Παναγιώτη και την έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης για την πληρωμή του δικηγόρου.
15. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 27452) άνω των ορίων (διεθνή) για
την ανάδειξη αναδόχων για το έργο ««Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας
για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής
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Σύμπραξης της Π.Ε. Ηλείας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμού
2.423.888,14 πλέον ΦΠΑ (ήτοι 2.784.423,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 85.183,70 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των Συμβάσεων του οικονομικού έτους 2017, που αφορούν
προμήθειες, υπηρεσίες - επισκευές – συντήρηση της Π.Ε. Ηλείας, λόγω ισχύος των συμβάσεων
και κατά το οικονομικό έτος 2018.
17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 37.256,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ της Πρόσκλησης για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου : «Ανάδειξη
εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας», για την 5η Ομάδα της αριθμ. 109516/2027/26-04-2017
Διακήρυξης, σε συνέχεια της αριθμ. 1860/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ, λόγω
μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών του οικονομικού έτους 2017.
18. Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεώργιου και του
επιστημονικού συνεργάτη κ. Καραχάλιου Ευάγγελου, με υπηρεσιακό όχημα, για την μετάβασή
τους στην Αθήνα την Κυριακή 21-1-2018 και την Δευτέρα 22-1-2018.
19. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 22-2-2018 όπου συζητείται η από 19-10-2011 προσφυγή του Δ.
Πηνειού κατά της 5132/151340/2011 απόφασης προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος & Υποδομών της ΠΔΕ 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 22-2-2018 όπου συζητείται η από 2-11-2011 προσφυγή Θεόδωρου
Καράμπελα κατά της 5395/158021/20-9-2011 απόφασης προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος & Υποδομών της ΠΔΕ καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο και έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500€ για την πληρωμή του δικηγόρου».
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 3.770,00 ευρώ για την πληρωμή των
μελών της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (ΔΙΕ) για χορήγηση και ανανέωση αδειών
οδήγησης.
22. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 9.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κάλυψη δαπανών καταχώρισης δημοσιεύσεων για το
έτος 2018, για τις οποίες βαρύνεται αποκλειστικά η Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφερειακή Ενότητα Ηλείας.
23. Συμπλήρωση της αριθ. 2290/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αποσφράγισης των
Οικονομικών Προσφορών του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με τη
διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων,
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2017-2018 συνολικού
προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 5.651.100,98€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» με
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κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής.
24. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας στην Αθήνα.
25. 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 έτους
2018 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.
26. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων του προϊστάμενου
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Αχαΐας, Μπάφα Ιωάννη για το τέταρτο τρίμηνο του
2017 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 797,30 € από τον προϋπολογισμό της ΠΕ Αχαΐας
έτους 2017.
27. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 51240 (184929/5247/13-72016 διακήρυξη για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του
Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020)».
28. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 50652 (184929/5247/13-72016 διακήρυξη για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του
Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020).
29. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 2158/2017 (ΑΔΑΩΓΨΙ7Λ6-Ν8Ω) 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
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.
30. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ.189/2017 (ΑΔΑ 7Γ5Ε7Λ6-3ΘΗ) 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 6.298,70€ , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,προς κάλυψη του υπολειπόμενου
ποσού της σύμβασης κατά το οικονομικό έτους 2018 (λήξη της σύμβασης 25.6.2018), στην
εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε», για την διακίνηση της επείγουσας μεταφοράς
εγγράφων και δεμάτων (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της έδρας και της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας.
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31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.479,50 € για την αμοιβή της
συμμετοχής των Περιφερειακών Συμβούλων της ΠΔΕ , στις συνεδριάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής, μηνών Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου 2017.
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά τις μετακινήσεις του Αντ/ρχη
Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε Κων/νου Μητρόπουλου κατά το τρέχον έτος 2018.
33. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Έλλης Μπέτση και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού διακόσια ενενήντα έξι Ευρώ και σαράντα λεπτών (296,40€) για το χρονικό διάστημα
από 11-12-2017 έως 31-12-2017, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2017.
34. 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 500.70 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017.
35. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 2.887,42 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
έτους 2018.
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
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