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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Σας προσκαλούμε στην 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 12 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα 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 προσφυγής σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης μέχρι του ποσού των 67.805,25 ευρώ, 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)
σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Τ.Α΄/08-08-2016),
συγκρότηση των Επιτροπών Αξιολόγησης και ενστάσεων καθώς και την έγκριση παροχής
εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για την υπογραφή των συμβάσεων που
θα προκύψουν.
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής
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διαδικασίας, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, συνολικού ποσού 6.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών
προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) για
την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων ευθύνης της ΠΕ
Ηλείας, σε Πύργο και Αμαλιάδα» Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, προϋπολογισμού έως
91.375,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
4. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεώργιου και του
επιστημονικού συνεργάτη κ. Καραχάλιου Ευάγγελου , με υπηρεσιακό όχημα, για την
μετάβασή τους στην Αθήνα την Τετάρτη
31-1-2018 και την Πέμπτη 01-02-2018 με σκοπό
συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, με οδηγό τον υπάλληλο Καρανάση
Δημήτριο , με αναχώρηση την Τετάρτη
31-1-2018 και επιστροφή την Πέμπτη 01-022018, για θέματα της Π.Ε. Ηλείας.
5. α) Την υποβολή εγκλήσεως σύμφωνα με την εισήγηση, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Πάτρα Αχαΐας, και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Γεώργιο Γεωργιόπουλο, κατά αγνώστων
δραστών για τις πράξεις που διαλαμβάνονται στην από 30-5-2016 βεβαίωση της επιτροπής
παραλαβής της μεταφοράς των τμημάτων του μεταλλικού προκατασκευασμένου κτηρίου
(κτήριο Ανόβερο) από τις αποθήκες της «ΣΚΟΣ Α.Ε.» στην Αμαλιάδα σε αποθήκες της Π.Ε.
Ηλείας στον Πύργο, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 29747/847/2-2-2016
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, ενώπιον της κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών
Ηλείας.
β) Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας κ. Γεωργίου
Γεωργιόπουλου για την υποβολή της Έγκλησης και για κάθε νόμιμη ενέργεια.
6. α) Ορισμός δικηγόρων όπως καταθέσουν το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της αρ. 34/2017
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας που δέχεται την αγωγή του Ελληνικού
Δημοσίου κατά της ΠΔΕ (Π.Ε. Ηλείας, πρώην Ν.Α. Ηλείας) και αναγνωρίζει ως άκυρη τη
μεταγραφή του οικοπέδου μετά κτηρίου, με την ονομασία «Διοικητήριο», που βρίσκεται στον
Πύργο Ν. Ηλείας και επί της οδού Μανωλοπούλου 31, εκτάσεως 3.478,61 τ.μ., η οποία έλαβε
χώρα στις 24-5-2004 στη μερίδα της Ν.Α. Ηλείας, στα βιβλία μεταγραφών του Δ. Πύργου
στον τόμο 14 και αριθμό 701. β)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.480,00 €
για την πληρωμή των δικηγόρων για την σύνταξη- υπογραφή και κατάθεση της έφεσης.
7. 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.
8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 120.000,00€ με Φ.Π.Α. για την εκπόνηση της μελέτης:
«Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας».
9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 202,02 € για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης των τελών χρήσης έτους 2018 του μηχανήματος έργου με αριθμό
κυκλοφορίας ΜΕ 128647 ΙΧ είδους ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ.
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 471,00 € για την πληρωμή δικαστικών
εξόδων.
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11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 29.760,00 € με Φ.Π.Α., για τις
εργασίες από τη μίσθωση ειδικών χωματουργικών ιδιωτικών μηχανημάτων για την πρόληψη
και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας, ήτοι :«Μίσθωση ιδιωτικών
μηχανημάτων για την πρόληψη-αντιμετώπιση κινδύνων και διαχείριση εκτάκτων αναγκών από
πλημμύρες κ.λ.π.».
12. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Πύργου,
κατά την δικάσιμο της 22-2-2018 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ95Α/21-12-2011α ασκηθείσας προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία "ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",
στρεφομένη κατά της 195961/2137/3-11-2011 απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 525,00 € για την πληρωμή του
δικηγόρου.
13. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 3500,02 ευρώ για
πληρωμή δικαστικής απόφασης Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας (Διαδικασία Μικροδιαφορών)
Γεωργακόπουλου Κωνσταντίνου
που αφορά μεταφορά μαθητών 15ου
Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας ,έτους 2012.
14. Επικαιροποίηση της αριθ. 1107/2017 απόφασης της Οικον. Επιτροπής και έγκριση
διάθεσης πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης ποσού 1.017,73 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α, για την κάλυψη δαπανών δημοσίων σχέσεων λειτουργίας του Γραφείου του
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
15. Α. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 2391/2017 (55η Συνεδρίαση στις 28.12.2017, ΑΔΑ:
6ΙΝ97Λ6-ΓΕΠ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το
πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της αριθ. 349857/4740/13-12-2017
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2017-2018 » ως προς την προσφερόμενη τιμή εκτέλεσης του
δρομολογίου ΤΑΓ Ν47 ».Β. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Δ.Ε. και ειδικότερα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας επιπλέον ποσού
1.184,82 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Γ. Παροχή
εξουσιοδότησης στην
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα
προκύψουν.
16. Έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού μέχρι 70.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την
επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Δ.Ε και συγκεκριμένα της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας έτους 2018 με σκοπό τη λειτουργική ετοιμότητα τους και με δεδομένο ότι
το ποσό αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη των δαπανώντων οχημάτων και των
μηχανημάτων για το έτος 2018, και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών
για την επιλογή αναδόχου.
17. Τροποποίηση της απόφασης 185/2018 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ποσό της
εισήγησης από το εσφαλμένο 20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., στο ορθό και πραγματικό 50.000,00
ευρώ με Φ.Π.Α. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναφέρεται στην απόφαση 185/2018.
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18. Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης Μειοδότη, που αφορά ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων σύμφωνα με
το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμού :62.000,00 με ΦΠΑ.
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, την έγκριση του επισυναπτόμενου Σχεδίου που αφορά τις
επείγουσες ανάγκες για Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς (αλληλογραφίας και δεμάτων) με
COURIER και έως 3.000 αποστολές της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας με διαγωνιστική Διαδικασία
μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάσει του Ν.4412/2016 άρθρο 118.
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 204.829,06 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των Συμβάσεων που υπογράφηκαν το Οικονομικό έτος 2017 –
2018, που αφορούν
προμήθειες, υπηρεσίες - επισκευές – συντήρηση της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, λόγω ισχύος των συμβάσεων και κατά το έτος 2018.
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 40.075,95 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας του οικονομικού έτους 2017, που αφορούν προμήθειες υπηρεσίες - επισκευές –
συντήρηση της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών του
οικονομικού έτους 2017.
22. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των Οικονομικών
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.
23. Α. Έγκριση πρακτικού ενστάσεων της αριθ. 349857/4740/13-12-2017 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του
ποσού των 72.188,09 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 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 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) σε συνδυασμό με
αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των
συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2018 ή μέχρι την ολοκλήρωση του 4ου Επιμέρους
διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του ΔΣΑ, κατ' εξαίρεση των κειμένων
διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
24. Α. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της αριθ. 29592/319/3001-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Αιτωλ/νίας, στα πλαίσια του μαθήματος κολύμβησης για το σχολικό έτος 2017-2018,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 20.199,41 ευρώ,
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ
159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με αυτές του
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016).Β. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Δ.Ε. και ειδικότερα της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας μέχρι του ποσού των 19.415,92 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , σύμφωνα
με τον τελικό πίνακα ανάθεσης.Γ. Παροχή εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα προκύψουν.
25. Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Σχολείων Α/θμιας & Β/μιας Εκπαίδευσης ,χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης , μέχρι του ποσού των 62.084,20€ (εξήντα δύο χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και
είκοσι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.
4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό
με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Τ.Α΄/08-08-2016) καθώς και στη
συγκρότηση των Επιτροπών Αξιολόγησης και ενστάσεων κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των
υπαλλήλων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του
Ν. 4024/2011 και τέλος την έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των συμβάσεων που θα προκύψουν.
26. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την
στέγαση υπηρεσιών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αστακού της
Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
27. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την
στέγαση υπηρεσιών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας και του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων 9ης Περιφέρειας στη Βόνιτσα.
28. Έγκριση του από 16-01-2018 Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη του
αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑΡΙΓΑΝΙ» ,Προϋπολογισμού: 600.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
29. Έγκριση του από 23-01-2018 Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη του
αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ,ΠΡΩΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
30. Έγκριση Δαπάνης για την πληρωμή του έργου : «Xορήγηση νέας παροχής ισχύος 85Kva
για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του κτιρίου « Χρυσόγελου» στη δ/νση Κατάσου 2 ,
Μεσολόγγι , ποσού: 8.153,62 €.
31. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας
υπαλληλικού προσωπικού Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας /
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού πεντακοσίων εξήντα ευρώ (560) ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 παρελθόντων ετών (02), για το χρονικό διάστημα των μηνών
Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017.
32. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 8-14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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2017 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΧΙΛΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (1074,40 €)
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΕΤΩΝ.
33. Έγκριση του από 07-12-2017 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: «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ
ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ -ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 2.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
34. Έγκριση της Διακήρυξης και Προκήρυξης καθώς και Συγκρότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού της : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ »Προϋπολογισμός Μελέτης: 400.000 € (με Φ.Π.Α.)/322.580,65
€(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[ σχετικές οι με την αριθ. πρωτ.
52812/09.05.2017 & 75801/06.07.2017 Αποφάσεις ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 7ΥΓ Ι465ΧΙ8-ΘΡΝ & 6Λ6Ο465ΧΙ8-50Ψ)]
Κωδικός CPV σύμβασης: 45233139-3 Κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των
έργων: EL633
35. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ501-ΣΑΕΠ001-ΣΑΕΠ001/2 συνολικού ποσού #14.223,76 #
ευρώ, για μετακινήσεις έτους 2017.
36. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
#8.863,52# ευρώ, για μετακινήσεις έτους 2017.
37. Επικαιροποίηση των υπ αριθμ.: 390/2017 (ΑΔΑ:9Π6Ο7Λ6-6ΜΕ) και 1410/2017
(ΑΔΑ:7ΜΣΞ7Λ6-Α08) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε αναφορικά με
την συνέχιση εκτέλεσης των συμβάσεων καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΠΕ
Αχαίας στο έτος 2018, λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών του οικονομικού έτους 2017
και ψήφιση και εκτέλεση νέου προϋπολογισμού έτους 2018.
38. Επικαιροποίηση της υπ αριθμ. 2179/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
ΠΔΕ (ΑΔΑ: 7ΗΜΦ7Λ6-76Χ), λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2017 και ψήφισης και
εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2018,
αναφορικά με την έγκριση δαπάνης και τη
διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 23.560,00 ευρώ στην εταιρεία «ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
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Α.Ε. για τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία παροχής υπηρεσιών για την αποθήκευση,
κατανομή και διανομή νωπών προϊόντων (κρέατα, οπωροκηπευτικά) στα πλαίσια
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους (TEBA/FEAD).
39. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 51831 (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).
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 555,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
για παροχή υπηρεσιών επισκευής του εκτυπωτικού συστήματος Compuprint SP40 της Δ/νσης
Μεταφορών Π.Ε. Αχαΐας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς
και συλλογής προσφορών.
41. Έγκριση δαπάνης χορήγησης χρηματικού ποσού εκ των καταβληθέντων παραβόλων, κατ’
εφαρμογή των άρθρων 26 και 28 του Ν.3982/11 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
4.209,09 ευρώ σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, από τον Προϋπολογισμό
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2018.
42. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 107/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με την « Έγκριση του πρακτικού Νο2 (αποσφράγιση
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της υπ’ αριθμ . 311669/12527/10-11-2017,10ης διακήρυξης
της ΠΕ Αχαΐας στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την
μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικών σχολείων
χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 200.607,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α(ΑΔΑ
διακήρυξης: 9ΟΤΤ7Λ6-2Κ0)», ως προς τη κατακύρωση δρομολογίων σε προσωρινούς
μειοδότες.
43. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της
Διεύθυνσης Μετ/ρων – Επικ/νιων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ και τριάντα ενός λεπτών
(8.305,31) για το χρονικό διάστημα από 1/10/2017 έως 31/12/2017, από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017.
44. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και
εκτός
έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 2.498.04 ευρώ, μηνών Νοέμβρη και Δεκλέμβρη, από ΣΑΕΠ 501
έτους 2017.
45. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και
εκτός
έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 231,12ευρώ, μηνός Δεκέμβρη, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2017.
46. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και
εκτός
έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 393,90 ευρώ, μηνός Νοέμβρη, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2017.
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47. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και
εκτός
έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 966.23 ευρώ, μηνός Οκτωβρίου, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2017.
48. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και
εκτός
έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 1.988,50ευρώ, μηνός Οκτωβρίου, από ΣΑΕΠ 501 έτους 2017.
49. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και
εκτός
έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 2,810,18 ευρώ, μηνός Οκτωβρίου, από ΚΑΠ έτους 2017.
50. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και
εκτός
έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 265.60 ευρώ, μηνός Σεπτεμβρίου, από ΚΑΠ έτους 2017.
51. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και
εκτός
έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 4.347,91 ευρώ, μηνός Νοέμβρη και Δεκέμβρη, από ΚΑΠ έτους
2017.
52. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής ημερήσιας αποζημίωσης της υπαλλήλου Χαμακιώτη Ιωάννας για συμμετοχή στη Διεθνή
Έκθεση Τουρισμού «ΙΤΒ 2018» (07-11/03/2018) στο Βερολίνο.
53. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής ημερήσιας αποζημίωσης του υπαλλήλου Διονυσίου Καρβέλη για την παρουσία του στη
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ΙΤΒ 2018» (07-11/03/2018) στο Βερολίνο.
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 6.744,46 ευρώ προς τον
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) για τη σύναψη σύμβασης για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού «ΙΤΒ 2018» (0711/03/2018) στο Βερολίνο της Γερμανίας και στην «ΜΙΤΤ» (13-15/3/2018) στην Μόσχα της
Ρωσίας , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 7.526,80
ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια του νέου έντυπου
υλικού (φυλλάδια) τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα Ελληνικά,
Γαλλικά, Γερμανικά και Ρωσικά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής
προσφορών.
56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 6.200,00 ευρώ προς την
εταιρεία WIN TO WIN O.E. για τη σύναψη σύμβασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας στο 9ο SYMPOSSIO GREEK GOURMET TOURING (εκδήλωση στο
Παρίσι- Γαλλία- στις 27.03.2018) με θέμα την παρουσίαση του προορισμού
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, της Πελοποννησιακής γαστρονομίας και των προϊόντων της
Πελοποννήσου στην Ευρώπη, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ως μοναδικού
αναδόχου.
57. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
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διάθεση
πίστωσης
συνολικού ποσού 3.541,52 €, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2018.
58. Έγκριση δαπάνης αμοιβής των Διατραπεζικών Συστημάτων Α.Ε. (ΔΙΑΣ) του
προηγούμενου οικονομικού έτους και διάθεση πίστωσης Δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα
πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (2.945,56) από τον προϋπολογισμό έτους 2018 της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας’.
59. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 5.000,00€
πλέον ΦΠΑ για την σύναψη σύμβασης για το έτος 2018 με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)» για την ετήσια λειτουργική υποστήριξη
και συντήρηση της εφαρμογής για την υποστήριξη της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
60. Έγκριση μετακίνησης Περιφερειάρχη στις Βρυξέλλες για την συμμετοχή του στην
συνεδρίαση της επιτροπής «Κοινωνική Πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και
πολιτισμός» (SEDEC) της ΕτΠ (20-21.02.2018).
61. Έγκριση μετακίνησης Περιφερειάρχη στις Βρυξέλλες για την συμμετοχή του στην
συνεδρίαση της Επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ»
(COTER) της ΕτΠ (25-26.02.2018).
62. Έγκριση μετακίνησης, εξόδων μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας αποζημίωσης του
Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Μπούνια Χρήστου, στην Γκίζα της Αιγύπτου (19-22.02.2018).
63. Έγκριση δαπάνης πληρωμής εξόδων μετακίνησης για την συμμετοχή περιφερειακών
συμβούλων στο Περιφερειακό Συμβούλιο περιόδου Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2017 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
7.815,37 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2018.
64. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης και Κατακύρωση της
ανάθεσης της υπηρεσίας της πράξης με τίτλο: «Έρευνα- Αξιολόγηση για το βέλτιστο
σχεδιασμό της αναβάθμισης της οδού Κατακόλου- Πύργος στο πλαίσιο της ΟΧΕ για άλλες
χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου- Αρχαίας Ολυμπίας»,
προεκτιμώμενης αμοιβής : 39.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. στον πάροχο υπηρεσιών ΓΑΙAΚΟΜ
Α.Ε.
65. Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της υπ’
αριθμ. 19998/1504/18-01-2018 διακήρυξης της «12ης Διαπραγμάτευσης (Κολύμβηση) της
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του
ΠΔ. 60/2007, με βάση τις διατάξεις της Παρ. 10, Αρθρ. 6 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας για το σχολικό έτος 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του
ποσού των 74.359,20€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» (ΑΔΑ Διακήρυξης: ΨΧ2Φ7Λ6-ΨΙΤ).
66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2489,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) για τη διοργάνωση 11ου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας Δυτικής Ελλάδας, στην
Πάτρα στις 23-24 Φεβρουαρίου 2018 στο ξενοδοχείο “Astir” που θα πραγματοποιήσει η ΠΔΕ
σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ογκολογίας για την ενοικίαση
αιθουσών και διανυκτέρευση – φιλοξενία των Ομιλητών. Το κόστος δαπάνης για αυτή τη
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δράση είναι 2489,00 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
67. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 120,00 ευρώ, για τη
μετακίνηση, τα έξοδα μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, Κωνσταντίνου Καρπέτα, στην Αθήνα,
προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην εκδήλωση της κοπής
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Σκοταναίων Επαρχίας Καλαβρύτων, που θα
πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου 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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