ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα 2 Φεβουαρίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 7η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,την 2α Φεβρουαρίου 2018.
1. Εξέταση άσκησης ένστασης κατά της υπ΄αριθμ.
110/2018 (ΑΔΑ 7ΘΚ87Λ6-ΓΙ6)
απόφασης της
Οικονομικής επιτροπής της Π. Δ.Ε. αναφορικά με την
κατακύρωση του αποτελέσματος για τη σύναψη σύμβασης
ανάθεσης της «Διοργάνωσης της συνεδρίασης του
Πολιτικού Γραφείου της CPMR.
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2. Έγκριση της Διακήρυξης και Προκήρυξης και
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με
στοιχεία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΑΡΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ν.Ε.Ο. 9α ΠΑΤΡΑ –
ΠΥΡΓΟΣ» Προϋπολογισμός Μελέτης: 5.000.000,00 € (με
Φ.Π.Α.) / 4.032.258,06 € (χωρίς Φ.Π.Α.) του Υποέργου:
«Συντήρηση – βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου
αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» του Έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΤΟΥ
Π.Κ.
2013ΕΠ00100000
Χρηματοδότηση
Έργου:
Πρόγραμμα
Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) :
2014ΕΠ50100002 Κωδικός CPV σύμβασης: 45233139-3
Κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων:
EL632 & 633
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3. Ανάκληση της υπ’ αριθμ 106/2018 απόφασης (ΑΔΑ:
6ΚΝΨ7Λ6-Π9Ω)
της
Οικονομικής
Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με την «Έγκριση
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του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης
οικονομικών
προσφορών
της
υπ’
αριθμ.
331583/13365/28.11.2017), 6ης Διαπραγμάτευσης για
την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος
2017-2018 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση
της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας, συνολικού
προϋπολογισμού 801.534,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α (Α/Α συστήματος: 47521, προς απαιτούμενη
διόρθωση των πινάκων των υποψηφίων αναδόχων» και
B) Eπαναφορά του ιδίου θέματος για εκ’ νέου έγκριση
του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης
οικονομικών
προσφορών
της
υπ’
αριθμ.
331583/13365/28.11.2017), 6ης Διαπραγμάτευσης.
4. Έγκριση
μετακίνησης
του
Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών της ΠΔΕ στην Θεσσαλονίκη , στις 2-2-2018
έως και
4-2-2018 , για την εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. στη ΔΕΘ-HELEXPO, στη
διοργάνωση AGROTICA, που θα πραγματοποιηθεί στο
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από 1-4
Φεβρουαρίου 2018 και τη διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού μέχρι 423,40 €, για την πληρωμή των εξόδων
ημερήσιας αποζημίωσης ,μετακίνησης και διαμονής.
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5. Έγκριση
πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ
Ι.Ν.
ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ »,Προϋπολογισμού:100.000,00 με ΦΠΑ.
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6. Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για επίδοση Ανακοπής
και τυχόν άλλου Ένδικου Μέσου που απαιτείται κατά της
υπ’αριθμ.432/2017 Απόφασης Διαταγής Πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και έγκριση
διάθεσης πίστωσης, ποσού 150,00€ με Φ.Π.Α. για
ανάληψη δαπάνης της αμοιβής αυτού.
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7. Ορισμός Δικηγόρου για υποβολή Ανακοπής και τυχόν
άλλου Ένδικου Μέσου που απαιτείται κατά της
υπ’αριθμ.432/2017 Απόφασης Διαταγής Πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και έγκριση

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ192/2018
2

διάθεσης πίστωσης, ποσού 700,00€ με Φ.Π.Α. για
ανάληψη δαπάνης της αμοιβής αυτού.
8. Ορισμός
δικηγόρου
για
την
γνωμοδότηση
προσλήψεων εποχικού προσωπικού από τους Τ.Ο.Ε.Β
Π.Ε Ηλείας» καθώς και «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 620,00 € για την πληρωμή δικηγόρου.
9. Τροποποίηση-Συμπλήρωση
της
92/2018
(4η
Συνεδρίαση στις 19.01.2018, ΑΔΑ: ΨΩΠΑ7Λ6-ΤΟΤ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «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΄/ 06-092016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/04-082017) 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». ως προς τη
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Ενστάσεων
κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των υπαλλήλων που διαθέτουν
τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 26 του Ν.4024/2011».
10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 108/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
σχετικά με την «α)Έγκριση του πρακτικού Νο3
(αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του 3ου Επιμέρους
Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής
δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του
ΠΔ. 60/2007, με τη διαδικασία του ανοιχτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω
των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
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μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος
2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού
των 6.869.730,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
(ΑΔΑ: Ψ5ΠΨ7Λ6-ΔΗΦ) β) ανάδειξη οριστικών
αναδόχων της ανωτέρω διαπραγμάτευσης » ως προς την
παράλειψη
των
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ,
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ, ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ από τους
τελικούς πίνακες οριστικών αναδόχων.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση γνωμοδότησης επί της προδικαστικής
προσφυγής κατά της 2366/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση του από 2012-2017 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 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)» (ΑΔΑ: 6ΥΣ27Λ6-5ΔΟ).
2. Έγκριση
προκήρυξης
και
διακήρυξης
της
εργολαβίας:«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής
σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 20182019»,του
υποέργου:
«Συντήρηση
Φωτεινής
Σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», του έργου:
Συντήρηση-Αποκατάσταση
και
άρση
της
επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού δικτύου
αρμοδιότητας
Π.Δ.Ε. και Επισκευή-Συντήρηση
εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Δ.Ε.
Προϋπολογισμού: 483.870,97
(χωρίς
Φ.Π.Α.)/600.000,00€
(με Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 501 (κωδικός έργου: 2014ΕΠ50100002)
3. Έγκριση προκήρυξης και διακήρυξης της εργολαβίας:
«Εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης
κόμβων εντός Περιφερειακής Ενότητας Ν. Αχαϊας»,
του υποέργου: «Συντήρηση Φωτεινής Σηματοδότησης
αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», του έργου: “ΣυντήρησηΑποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του
Εθνικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και
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Επισκευή-Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. Προϋπολογισμού:
161.290,32
(χωρίς
Φ.Π.Α.)/200.000,00€
(με
Φ.Π.Α.)Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501(κωδικός έργου:
2014ΕΠ50100002)
4. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός
έδρας μετακινήσεων της Εκτελεστικής Γραμματέως της
Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.095,00
ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2018
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O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος
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