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ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 56η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής »
Σας προσκαλούμε στην 56η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, στις 23 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., 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 το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1.
Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 620,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής & αθλητικής εκδήλωσης-διημερίδας
που διοργανώνει ο αθλητικός σύλλογος ¨ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ¨ στις 24-25/11/2018 στο Νεοχώρι
Οινιάδων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με την Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 756,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας
των Φύλων Δήμου Αιγιαλείας (ΔΕΠΙΣ) σε δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα που αφορούν τη βία
κατά των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών την 25η Νοεμβρίου 2018, στην Πάτρα.
3.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.120,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για
την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας στη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «ΑΘΟΡΥΒΕΣ» ΜΟΡΦΕΣ
ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών την 25η Νοεμβρίου 2018, στην Πάτρα.
4.
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 66119 (184929/5247/13-7-2016
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.
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5.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε. - Π.Ε.
Ηλείας με το Σωματείο Εθνικής Φυσικής Αγωγής Ανδραβίδας, αθλητικής εκδήλωσης, με τίτλο
¨ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ¨, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 25.11.2018 στο γήπεδο ΑΕΘΛΙΟΝ Ανδραβίδας, δαπάνης μέχρι του ποσού των
2.480,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
6.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε. - Π.Ε.
Ηλείας με τον Πανηλειακό Αθλητικό Σύλλογο ΚΑΡΑΤΕ ¨OKINAWA TE TAI KARATE DO
αθλητικής εκδήλωσης, με τίτλο ¨ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ¨, η οποία θα πραγματοποιηθεί
στις 25.11.2018 στο κλειστό γυμναστήριο Δήμου Ήλιδας, στην Αμαλιάδα, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 1.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
7.
Έγκριση παράτασης του χρονικού ορίου των υφιστάμενων υπογεγραμμένων συμβάσεων με
τους αναδόχους για το Πρόγραμμα «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ –
ΤΕΒΑ, έως την 28-02-2019, χωρίς μεταβολή του Οικονομικού αντικειμένου.
8.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-προσφορών, μετά από
την αριθμ. πρωτ. 354088/6240/13-11-2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
για τη "σύναψη σύμβασης για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων εκτυπωτή, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας
προς τους Απόρους (TEBA/FEAD) 2014-2020» για την Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας" με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
βάσει της τιμής, για το σύνολο της προμήθειας, και τον ορισμό ως προσωρινού αναδόχου για την
ανωτέρω προμήθεια την επιχείρηση «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με
συνολική τιμή 2.992,67 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
9.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 5.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε του έτους 2018, για τη συμμετοχή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διοργάνωση του αγώνα μεταξύ των Εθνικών ομάδων
Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας - Γερμανίας για την προκριματική φάση του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος Basket Ανδρών, που θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης
Τόφαλος» στις 30-11-2018, με την κάλυψη του κόστους πλήρους διαμονής (διαμονή με πλήρη
διατροφή, ήτοι πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης
για τρεις διανυκτερεύσεις (27/11/2018 IN - 30/11/2018 OUT) σε ξενοδοχείο των Πατρών, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της οικονομικότερης, αναγκαίας για
την επιτυχή διοργάνωση του αγώνα.
10. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την : «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης
και μελανιών εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων & συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού έως 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
11. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
οικονομικών προσφορών και ανάδειξη οριστικών αναδόχων της αριθμ. 349991/6199/12-11-2018
διακήρυξης της πρόσκλησης για συμμετοχή σε 2η διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
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χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 74.367,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/ 06-09-2016) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, 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 30.06.2019, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί
έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
12. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης της υπαλλήλου Αθανασοπούλου Ευαγγελίας για την συμμετοχή της στη συνάντηση
εργασίας του ευρωπαϊκού έργου CIAK συνολικού ποσού διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00 €) στις
4-5 Δεκεμβρίου 2018 στην Κέρκυρα.
13. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης της υπαλλήλου Ζησιμοπούλου Αικατερίνης για την συμμετοχή της στη συνάντηση
εργασίας του ευρωπαϊκού έργου CIAK συνολικού ποσού διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00 €) στις
4-5 Δεκεμβρίου 2018 στην Κέρκυρα.
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.744,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για
την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Σωματείο Ατόμων με Νόσο
Crohn και Ελκώδους Κολίτιδας Αχαΐας, στην διοργάνωση της επιστημονικής ημερίδας με θέμα
«Νόσος Crohn και ελκώδης κολίτιδα: σύγχρονες χρόνιες νόσοι» θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28
Νοεμβρίου 2018 στην συνεδριακή αίθουσα της Αγοράς Αργύρη στην Πάτρα.
15. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 € συμπ.
Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας στην πολιτιστική
εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων Δήμου Πατρέων «Θανάσης
Τσιπινάκης» σε συνεργασία με το μουσικό σχήμα Liminal Venguard στο Θέατρο «ΠΑΝΘΕΟΝ» στις
29 Νοεμβρίου 2018.
16. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπ.
Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στη διεξαγωγή του
Διεθνούς Αγώνα Υδατοσφαίρισης Γυναικών FIFA World League Water Polo Women’s στο Εθνικό
Κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Α. Πεπανός» την 1η Δεκεμβρίου 2018 μεταξύ των Εθνικών Ομάδων
Υδατοσφαίρισης Ελλάδας και Ρωσίας.
17. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.844,00 € συμπ.
Φ.Π.Α., για την κάλυψη του κόστους, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, των
παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της Δράσης «Φροντίζουμε Όσους μας Φροντίζουν» που
εντάσσεται στο πλαίσιο του ΣΜ 3 «Συμβουλευτικό Πρόγραμμα για την ανάγκη πρόληψης της υγείας
και προληπτικών εξετάσεων στα πλαίσια πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και λοιπών δράσεων
πληροφόρησης– ενημέρωσης με έμφαση στη σωστή διατροφή σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα
της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλους φορείς.
Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
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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