ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα 17 Ιουλίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 34η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την 16η Ιουλίου 2018
1. Έγκριση Πράξης Συμμόρφωσης Αναθέτουσας Αρχής με αναμόρφωση
της υπ’ αριθ. 891/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικές Προσφορές) & της υπ’ αριθ.
1193/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Οικονομικές
Προσφορές) της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για
παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας για το 2018», υπ’ αριθ. 110930/5530/11-4-2018, Συστ.
Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ Α.Α 56095.
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2. Εισήγηση Επαναξιολόγησης από το 1ο στάδιο της Διαδικασίας
Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων
στο
πλαίσιο
του
προγράμματος
συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
για το 2018», υπ’ αριθ. 110930/5530/11-4-2018, Συστ. Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ
Α.Α 56095, βάσει του σκεπτικού της υπ’ αριθ. 522/2018 Απόφασης της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1436/2018

3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη
συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε. - Π.Ε. Ηλείας με το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Κατακόλου, εκδήλωσης με τίτλο ¨2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ¨
που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάκολο, κατά το χρονικό διάστημα από
21 έως και 26 Ιουλίου 2018, δαπάνης μέχρι του ποσού των 8.432,00
Ευρώ με Φ.Π.Α.
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4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέχρι του ποσού των
20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την άμεση κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε καύσιμα
κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής
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διαδικασίας προμήθειας καυσίμων έτους 2018.
5. Έγκριση δαπάνης ποσού 39.062,83 € για την πληρωμή του 1ου
λογαριασμού της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση – Ολοκλήρωση
Μελέτης Παραλιακής Οδού Ν. Ηλείας στα Όρια Δήμου Πηνειού», με
ενάριθμο 2014ΚΑΠ1408006, αναδόχου «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩNΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» με
δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».
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6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 30.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και έγκριση κατάρτισης των όρων
διενέργειας & συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια Συνοπτικού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης της προμήθειας
ελαστικών οχημάτων – φορτηγών και μηχανημάτων έργων της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας, έτους 2018.
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7. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
1.599,04 ευρώ για πληρωμή υπερωριακής εργασίας, από 26/03/2018 έως
30/6/2018, για τους υπαλλήλους και τον Επιστημονικό Συνεργάτη του
Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας.
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8. α) Έγκριση
του Νο 2 πρακτικού (αποσφράγιση οικονομικών
προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου/ων για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης από την
υπογραφή της για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας προϋπολογισμού έως 76.344,88 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής β) Την
επανάληψη του διαγωνισμού του ως προς το μέρος της καθαριότητας των
κάτωθι υπηρεσιών για τις οποίες δεν προέκυψε μειοδότης: 1) Γρ. Ελέγχου
Διεθνών Μεταφορών και 2) Κ.Ε.Κ. Κ. Αχαΐας & καθαρισμός αύλειου
χώρου.
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9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 6.121,46
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ
.353953/14426/15.12.2017 σύμβασης για την «Προμήθεια Φωτοτυπικού
Χαρτιού 80 gr – Α4, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με τον ανάδοχο
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν.ΧΡΗΣΤΟ», ως προς την επιπλέον «Προμήθεια
Φωτοτυπικού Χαρτιού 80 gr – Α4 για τις ανάγκες της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την υπογραφή
της σύμβασης έως 15/12/2018» σύμφωνα με την παράγραφο γ’ του
άρθρου 132 του Ν.4412/16.
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O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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