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ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής »
Σας προσκαλούμε στην 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ., 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 στην ημερήσια
διάταξη:
1. Έγκριση Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΩΝ 2019-2020» (18PROC003940822 2018-11-02) για έγκριση από
την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε. Προϋπολογισμού 1.209.677,42 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).
2. Έγκριση Διακήρυξης για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου: «Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα-Τσαπουρνια», Προϋπολογισμού:2.500.000,00€
(ΣΑΕΠ071/2017ΣΕ07100019.
3. Έγκριση του από 13-12-2018 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 07-12-2018 και ημερομηνία
αποσφράγισης 13-12-2018, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακών οδών Δήμου Καλαβρύτων 2019-2020»Προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00 € (με
Φ.Π.Α.) Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ501/2014ΕΠ5010000.
4. Έγκριση Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού Σκεπαστό – Κερπινή Πλατανιώτισσα» (18PROC0039242120 2018-10-31) Προϋπολογισμού 1.774.193,55 ευρώ (πλέον
Φ.Π.Α.) Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την (τροποποίηση την 76105/12.7.2018 με ΑΔΑ:
ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πρόκειται για
υποέργο του αναγραφόμενου με κωδικό 2014ΕΠ50100004 έργου.
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5. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) της επιτροπής
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
υπ’αριθμ.386395/18015/6.12.2018 (ΑΔΑ 63Θ37Λ6-Ρ73) διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού
στα πλαίσια του 3ου υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
ημερησίας φροντίδας Πατρών με τίτλο : «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (2
πετρελαιοκίνητα ειδικά επιβατηγά αυτοκίνητα) Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων»», με κωδικό
ΟΠΣ: 5000481 στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη-Εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση
κοινωνών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού μέχρι
του ποσού των 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο
σύνολο της προμήθειας.
6. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) της επιτροπής
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ.
333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) (α/α 53972) διακήρυξης του
ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια του 2oυ υποέργου της πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο:
“Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με
κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
7. Έγκριση ορισμού συνηγόρου υπεράσπισης του Προϊσταμένου της ΔΤΕ-ΠΔΕ κ. Β. Λοτσάρη.
8. Έγκριση περί ασκήσεως η μη εφέσεως κατά της υπ’αριθμ. A2239/2018 αποφάσεως του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών επί αγωγής της Βασιλικής Αρταβάνη.
9. Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση συμμετοχής των περιφερειακών συμβούλων στο
Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς και για την αποζημίωση των γραμματέων του Περιφερειακού
Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018 και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 17.157,00 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας.
10. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα, κατά τo μήνa ΝοέμβριοΔεκέμβριο 2018 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 701,70 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 Αχαΐας έτους 2018.
11. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού του Γραφείου
Περιφερειάρχη και των Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και
Αξιοποίησης Περιουσίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας, Υποδομών και Δικτύων, Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Νομικής Υπηρεσίας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού επτά
χιλιάδες πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (7.057,84) ευρώ για το χρονικό
διάστημα από 11.10.2018 έως 31.12.2018, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος έτους 2018.
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12. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός
έδρας μετακινήσεων των μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2018 των υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.117,32 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.086,70 ευρώ, για Οδοιπορικά έξοδα
εντός έδρας μηνός ΔΕΚEMBΡIOY μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας και Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2018.
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 350,00 ευρώ, για οδοιπορικά έξοδα και
εκτός έδρας μετακινήσεις μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Διοίκησης & Οδηγών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε
Αχαΐας έτους 2018.
15. Επικαιροποίηση της Απόφ. 2922/2018 της Οικον. Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
16. Επικαιροποίηση της Απόφ. 2777/2018 της Οικον. Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σχετικά με τη συμμετοχή σε ενημερωτική
διοργάνωση- Συνέδριο στην Αθήνα υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Αιτωλ/νίας, συνολικού ποσού πεντακοσίων ογδόντα ενός ΕΥΡΩ και ενενήντα εννέα
λεπτών (581,99 €) από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕ Αιτωλ/νίας
έτους 2018.
18. Επικαιροποίηση της Απόφ. 2456/2018 της Οικον. Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 248,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την κάλυψη του κόστους για
υπηρεσίες καθαριότητας μοκετών και χαλιών που βρίσκονται στα γραφεία της κα
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νιας και σε διάφορα γραφεία του Διοικητηρίου της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας.
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την κάλυψη του κόστους για
την προμήθεια ενός υαλοπίνακα λευκού πάχους 10χιλιοστών 9,50 τ.μ. στην πρόσοψη του κτιρίου
που στεγάζεται το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Αγρινίου.
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 329,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την κάλυψη του κόστους για
την προμήθεια 11 στεφάνων για εκδηλώσεις που συμμετείχε η Π.Ε Αιτωλ/νιας για το έτος 2018.
22. «Επικαιροποίηση της 2563/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής για την έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 12.000 Ευρώ για τη
Για την προμήθεια
καυσίμων σε Ειδικά Μηχανήματα έργου του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την αντιμετώπιση
κινδύνων και διαχείριση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Θέρμου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
23. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 17-1-2019 όπου συζητείται η από 3-1-2013 προσφυγή του Ν.Παρρά
κατά της 9712/239263/2012 απόφασης προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών ΠΔΕ καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 250€ για την πληρωμή του δικηγόρου.
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24. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 17-1-2019 όπου συζητείται η από 7-3-2013 προσφυγή του Δήμου
Πύργου κατά της 3285/45/2013 απόφασης προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών ΠΔΕ καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 550€ για την πληρωμή του δικηγόρου.
25. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.146,90 ευρώ για
πληρωμή των εξόδων κίνησης, για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβρη έως και Δεκέμβριο του
2018, του επιστημονικού συνεργάτη του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας.
26. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής μας Ενότητας , με
υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
27. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μέχρι του ποσού των 4.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών για δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, ήτοι την
ηχητική κάλυψη για τις εθνικές εορτές & επετείους έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
βάσει της συνολικής τιμής, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών, κατόπιν δημοσίευσης
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
28. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών «Εκτύπωση σχεδίων και τοπογραφικών για
τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ηλείας, για το έτος 2019» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής ανά κατηγορία εκτύπωσης και
ανά τ.μ., με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών, κατόπιν δημοσίευσης Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
29. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 13.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των
εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης των κτηρίων των υπηρεσιών της ΠΕ Ηλείας,
καθώς και της άρδευσης των εξωτερικών χώρων αυτών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο των εργασιών, με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
30. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 6.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και
επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου, που στεγάζεται επί της οδού
Μανωλοπούλου 47 στον Πύργο και των λοιπών κτηρίων ευθύνης της ΠΕ Ηλείας, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής για το
σύνολο των εργασιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν δημοσίευσης
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
31. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 6.500,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και έγκριση κατάρτισης των όρων & συγκρότηση επιτροπών για
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τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την ετήσια
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων & μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας.
32. Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για πρακτική άσκηση και διάθεση πίστωσης
ποσού 21.129,60 € για μισθοδοσία και ποσού 1.213,20 € για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από
τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε έτους 2019.
33. Έγκριση δαπάνης ποσού 8.000,00€ για μισθοδοσία και ποσού 2300,00 € για ασφαλιστικές
εισφορές της πρόσληψης προσωπικού ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων
έργου με σύμβαση ΙΔΟΧ στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας.
34. 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).
35. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 330 ευρώ για πληρωμή
των εξόδων κίνησης ημερήσιας αποζημίωσης, για το Χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2018 έως
και Δεκέμβριο 2018 των: Γεωργάκα Βασιλικής, Ζέρβα Αθανασίας, Κωνσταντοπούλου Μαρίας
και Παπίρη Αναστασίας, Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
της Π.Ε. Ηλείας.
36. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 10.000.00 €, για την πληρωμή
ταχυδρομικών τελών, όλων των υπηρεσιών της Π.Ε Ηλείας καθώς και της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, προς απόδοση του αριθ. 4082/2018 ΧΕΠ , με υπόλογο την υπάλληλο της Π.Ε
Ηλείας Παπαχρήστου Μαρίνα.
37. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 1.510,00 ευρώ, για την ημερήσια αποζημίωση
των οδηγών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας.
38. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 435,20 €, για την κάλυψη του
κόστους διοδίων, καυσίμων υπηρεσιακών αυτοκινήτων & διανυκτέρευσης μετακινούμενων οδηγών
υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τη μεταφορά του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, προς απόδοση
του αριθ. 05587/2018 ΧΕΠ , με υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε Ηλείας κ. Καρανάση Δημήτριο.
39. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.108,22 €, για δαπάνες πληρωμής
διοδίων, καυσίμων & διανυκτερεύσεων των οδηγών της Π.Ε. Ηλείας, προς απόδοση του αριθ.
03550/2018 ΧΕΠ , με υπόλογο την υπάλληλο της Π.Ε Ηλείας κ. Γεωργακοπούλου-Σιγούρου
Φωτεινή.
40. Έγκριση του πρακτικού Νο9 του έργου INNOXENIA σχετικά με την υπ’αριθμ.
372887/5814/27-11-2018 προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και διοργάνωσης
εκδηλώσεων με συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων
σαράντα πέντε (23.945,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, στο πλαίσιο της υλοποίησης
του ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion”
(Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου) με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή).».και Ανάδειξη της εταιρείας «STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» ως οριστικού αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης».
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41. Έγκριση Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και Κατακύρωση Αποτελέσματος
Δημοπρασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ", Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών – Άρση προσχώσεων σε ποταμούς και
χείμαρρους στα όρια των Δήμων Πύργου, Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Π.Ε.
Ηλείας» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 1.000.000,00 €.
42. Έγκριση του από 12-09-2018 Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας (Πρακτικό Ι) της Επιτροπής
Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ -

ΠΛΑΓΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 6.320.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ) και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, μετά την
απόφαση 2935/2018 της Οικονομικής επιτροπής (με την οποία συμμορφώνεται με την 1043/2018 απόφαση
της ΑΕΠΠ).

43. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της 1ης Διαπραγμάτευσης
για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 939.052,26€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
44. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής εργασίας για τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο- Δεκέμβριο
2018 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και
πενήντα επτά λεπτών (2.265,57 €) για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και συγκροτεί την ομάδα εργασίας του προγράμματος: «ARIEL-προώθηση διακρατικής
δικτύωσης μικρής κλίμακας αλιευτικών μονάδων & υδατοκαλλιεργειών περιοχής ΑδριατικήςΙονίου» του διακρατικού προγράμματος ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ.
45. Έγκριση δαπάνης πληρωμής ΧΕΠ σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας για το χρονικό διάστημα από
01/01/2018 μέχρι 31/12/2018 και την διάθεση συνολικού ποσού τετρακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ
και εξήντα λεπτών (481,60 €) από τον προϋπολογισμό της ΠΔΕ, ΠΕ Αιτωλ/νίας 2018.
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.459,38€ για την πληρωμή
αποζημίωσης των υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας οι
οποίοι διενήργησαν ελέγχους μέτρων σταθμών του έτους 2017.
47. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1060 ευρώ για
πληρωμή των εξόδων κίνησης, για το χρονικό διάστημα από Ιούλιο έως και Σεπτέμβρη του 2018,
του επιστημονικού συνεργάτη του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας.
48. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
των εργασιών : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ - ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α ,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής.
49. Έγκριση του από 13-12-2018 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 07-12-2018 και ημερομηνία
αποσφράγισης 13-12-2018, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση
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επαρχιακών οδών Δήμου Καλαβρύτων 2019-2020»Προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00 € (με
Φ.Π.Α.) Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ501/2014ΕΠ50100004.
50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.173,78 € για την πληρωμή
οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, για το μήνα Οκτώβριο
έτους 2018 και προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο και τον ισχύοντα εσωτερικό οργανισμό.
51. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου την 17-1-2019 επί της προσφυγής του κ.
Ασημακόπουλου Παναγιώτη του Θεοδώρου κατά των : Α) Της Διεύθυνσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και Β)Της υπ’αριθμ. 2716528/18497/14-112012 απόφασης της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο» και «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
ποσού 484,00 € για την πληρωμή δικηγόρου.
52. Έγκριση του πρακτικού Νο2 της υπ’αριθμ. 413562/6307/21-12-2018 επαναπροκήρυξης
πρόσκλησης υποβολής προσφορών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την
προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των 4.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BALKANET
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή)»β. «Ανάδειξη της εταιρείας ««ΜΟΥΛΤΙΛΑΜΠ» ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου της
ανωτέρω πρόσκλησης και «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού
3.587,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
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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