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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Σας προσκαλούμε στην 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 30 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, 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

ανάθεσης σε ιδιώτη μεταφορέα, κατόπιν διαπραγμάτευσης
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δύο μ ονών
δρομολογίων μεταφοράς των μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων
από το χωριό Μπόσι Δήμου Καλαβρύτων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017 -2018 και του ύψους της σχετικής
δαπάνης.
2. 1) Έγκριση του Νο1 (αξιολόγηση προσφορών) και του Νο 2 πρακτικού (δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της υπ αριθμ. 365553/14990/28.12.2017 (ΑΔΑ:Ω3Α67Λ6-ΛΒ2) Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ιματισμού και υπόδησης (χειμερινών και θερινών) για την
κάλυψη των αναγκών α)του Εργοταξίου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας και β) της Δ.Τ.Ε. Π.Δ.Ε. περιόδου 20172018, 2) Την ανάδειξη της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ» ως οριστικού αναδόχου για την
εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών 3) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού
των 11.998,24€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A.
3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών της υπ’ αριθμ.
343238/13882/08/12/2017 (ΑΔΑ:ΩΖ837Λ6-ΕΛΟ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη
σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες ελέγχου, κατάστασης βλαβών και ενδεικτικού κόστους επισκευής
ανά όχημα – επιβατικό , ελαφρύ φορτηγό, βαρέα οχήματα και μηχανήματα έργου των υπηρεσιών
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
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της Π.Δ.Ε., β) Την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΦΟΙ Π. ΔΙΔΑΧΟΥ Ο.Ε.» ως οριστικού αναδόχου για την
εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, γ)την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού
των 23.312,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
4.
Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 1962/22-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΚΩΝ7Λ6-ΛΦΟ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε ,

λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατά τη λήξη του

οικονομικού έτους 2017 και ψήφιση και εκτέλεση νέου προϋπολογισμού έτους 2018, αναφορικά με:
Α)Την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ) των κτιρίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Διοικητήριο Πύργου- Διοικητήριο
Μεσολογγίου - Κτίριο Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Αχαΐας, στην
εταιρεία «ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ », σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό τους, με τιμή 1.426,00
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. και Β) Έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.426,00
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
5. Επικαιροποίηση της 1191/2017(ΑΔΑ:Ω4227Λ6-2ΞΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε., λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους 2017 και ψήφιση
και εκτέλεση νέου προϋπολογισμού έτους 2018, αναφορικά με την έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.413,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ετήσια
βαθμονόμηση των φορητών αναλυτών καυσαερίων και αγορά των ανταλλακτικών ώστε η Π.Δ.Ε. να
μπορεί να πραγματοποιήσει μετρήσεις ελέγχου καυσαερίων σε σταθερές εστίες καύσης, με
απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ENCO ΕΠΕ» αποκλειστική αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας
εταιρείας.
6. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της επιτροπής αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 209553/7720/27-7-2017
(ΑΔΑ Ω6ΡΥ7Λ6-ΘΦ6) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την
«Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών
των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδρυμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας ( Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών ΄΄Η ΕΛΠΙΔΑ΄΄», συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 207.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» και οριστική
κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στους αναδόχους.
7. Έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της υπ’ αριθμ.
165084/5876/16-06-2017 διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αχαΐας) με τη διαδικασία του ανοιχτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων της παρ. 5 του Ν.4412/2016,
συνολικού προϋπολογισμού 263.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.927,22 ευρώ για την πληρωμή οδοιπορικών
εξόδων, για το μήνα Δεκέμβριο 2017, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε. Αχαΐας.
9.
Έγκριση Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ,
ΚΟΠΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ» (17PROC002266354 2017-11-20) Προϋπολογισμού 653.225,81 ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την 77261/24-12-2014 (ΑΔΑ:64Λ4Φ-ΦΑΛ)
Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τροποποιήθηκε με την από 02-06-2016
(ΑΔΑ:ΩΞΤΓ465307-ΔΝΟ) Απόφαση ως προς τον τίτλο με κωδικό έργου: 2014ΕΠ50100004. Η
κατανομή πιστώσεων στις Περιφέρειες έγινε με την 22311/22-2-2017 (ΑΔΑ:6ΔΙΖ465ΧΙ8-ΜΟΟ) (ΦΕΚ
671 /Β/ 3-3-2017) Απόφαση Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
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10.
Έγκριση Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ» (17PROC002357307 2017-12-05) Προϋπολογισμού
725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την 77261/24-12-2014
(ΑΔΑ:64Λ4Φ-ΦΑΛ) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τροποποιήθηκε με
την από 02-06-2016 (ΑΔΑ:ΩΞΤΓ465307-ΔΝΟ) Απόφαση ως προς τον τίτλο με κωδικό έργου:
2014ΕΠ50100004. Η κατανομή πιστώσεων στις Περιφέρειες έγινε με την 22311/22-2-2017
(ΑΔΑ:6ΔΙΖ465ΧΙ8-ΜΟΟ) (ΦΕΚ 671 /Β/ 3-3-2017) Απόφαση Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
11.
Έγκριση δαπάνης υπερωριακής , νυχτερινής & κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης για
το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δεκαεπτά χιλιάδες
εννιακόσια εβδομήντα επτά και δεκαέξι λεπτά (17977,16€) από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017.
12.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 135,33€, για την αμοιβή των
μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2017.
13.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας μηνός
Δεκεμβρίου 2017 υπαλληλικού προσωπικού Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.416,27 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
14.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών
προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) για την
«Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας,
προϋπολογισμού έως 124.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
15.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 18.900,29 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
του οικονομικού έτους 2017, που αφορούν προμήθειες υπηρεσίες - επισκευές – συντήρηση της Π.Ε.
Ηλείας, λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών του οικονομικού έτους 2017.
16.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 1.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
για την τρίμηνη παράταση της αριθμ. 119116/2188/12-05-2017 σύμβασης για την «ανάθεση
υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων της ΠΕ Ηλείας», με την ανάδοχο εταιρεία «ACS
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε
17.
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας στις 17-5-2018 όπου συζητείται η από 01-09-2017 αγωγή της
κας ΓΕΩΡΓΙΑΣ χας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΟΥΤΖΟΥΚΟΥ και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την
πληρωμή του δικηγόρου.
18.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 25.444,80 € με ΦΠΑ για την πληρωμη δαπανης
εκπονησης της μελετης:«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο.ΓΑΣΤΟΥΝΗΣΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ- Λ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ» για το έτος 2018.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: : 133.920,00 € μετά του Φ.Π.Α
19.
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού 63.600,00€ με το ΦΠ.Α. για την πληρωμή δαπάνης
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνικές έρευνες για τα έργα: Α) Σύνδεση Λιμένα Κυλλήνης με
Επ. Οδό Κυλλήνης – Ν.Ε.Ο. Πύργου- Πατρών και Β) Ανακατασκευή Γέφυρας Χειμάρρου Ρούσκουλα
στην Νέα Μανωλάδα.
20.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 28.232,67€ για την πληρωμή δαπάνης εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ανακατασκευής Γέφυρας στο χείμαρρο Ρούσκουλα στη Νέα Μανωλάδα»,
αναδόχου μελετητικού γραφείου: «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε».
21.
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
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22.

23.
24.

25.

26.

160,00€ από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας, έτους 2017 καθώς και διάθεση πίστωσης
90,00 € για την κάλυψη του κόστους της διανυκτέρευσης κατά την εκτός έδρας μετακίνηση αυτών.
Έγκριση δαπάνης για την διενέργεια δαπάνης που αφορά την αποζημίωση για το μόνιμο
προσωπικό της, των επιθεωρήσεων και το βοηθητικό έργο αυτών που διενεργούν σε
βιομηχανίες, βιοτεχνίες σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/11 που πραγματοποιούνται μετά
την λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης ,
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 132895/1752/4-12-17 (ΦΕΚ 4493Β) «Καθορισμός αποζημίωσης
επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/11 και διάθεσης
πίστωσης ποσού 2.400,00 €.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 500,00 € για την πληρωμή δικηγόρου.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε.-Π.Ε. Ηλείας
με το «Λύκειο των Ελληνίδων Πύργου» εκδήλωσης με τίτλο «Χαραλάμπεια 2018», την 3 η/02/2018,
στον Πύργο, ποσού 3682,80 ευρώ με Φ.Π.Α.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 64.562,55 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των Συμβάσεων του οικονομικού έτους 2017, που αφορούν τον
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων και τον έλεγχο δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, λόγω ισχύος των συμβάσεων και κατά του οικονομικού έτους 2018.
Έγκριση δαπάνης ποσού 1.140,00€ για την κάλυψη καταχώρισης δημοσιεύσεων στον ημερήσιο
τοπικό τύπο, κενών θέσεων φαρμακείων της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64
του Ν.4509/22-12-2017 (ΦΕΚ201/τ.Α/22-12-2017).

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 300.000 € για το έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ – ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ.

28. Έγκριση δαπάνης Υπερωριακής απασχόλησης του Υπαλληλικού προσωπικού που ασχολείται με το
Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2017 της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
1.780,91 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο του 2017.
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέχρι του ποσού των 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας σε καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων
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

Παναγιώτης Μπράμος
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