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Προϊσταμένους Δ/νσεων Π.Δ.Ε.
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ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής »
Σας προσκαλούμε στην 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 25 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.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 τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια
διάταξη:
1. Έγκριση του από 8-1-2019 Πρακτικού υπ’ αρ. 2, του διαγωνισμού: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 “ΑΓΡΙΝΙΟΚΑΡΠΕΝΗΣΙ’’ & “ΑΓΡΙΝΙΟ ΘΕΡΜΟ”»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.016.129,03 € (χωρίς Φ.Π.Α.) /
2.500.000,00
€
(με
Φ.Π.Α.)ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2014ΕΠ50100002.
2. Έγκριση α) των τευχών διακήρυξης, προκήρυξης & περίληψης διακήρυξης, και β) του
αποτελέσματος κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για τον ορισμό της αρμόδιας επιτροπής, για τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού του υποέργου 5: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ», της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ- Β
ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003381 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
3. Διαβίβαση Πρακτικού Α φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησηςαποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Λαρισσού και κλάδων ή όμορων
χειμάρρων αυτού Π.Ε. Αχαΐας» Προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από
ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την 123076/09/11/2017 (ΑΔΑ: 66 Η4465ΧΙ8-Κ25) απόφαση δέσμευσης
ποσού.
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4. Διαβίβαση Πρακτικού Ι φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού από Ν.Ε.Ο.
Πατρών Πύργου προς Περιστέρα, ΒΙΠΕ και ΧΥΤΑ Φλόκα» (18PROC003953226 2018-11-05) για
έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε.Προϋπολογισμού:1.800.000,00€ (με
ΦΠΑ)/1.451.612,90€ (χωρίς ΦΠΑ). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, η απόφαση με αρ. πρωτ. 77261/2412-2014 (ΑΔΑ:64Λ4Φ-ΦΑΛ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την
οποία εντάχθηκε & εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων στην ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004 και η απόφαση με αρ. πρωτ 76105/12-72018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία
τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου.
5. Διαβίβαση Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού Χαραυγή - Πόρτες»
(18PROC003938087 2018-11-02)Προϋπολογισμού 483.870,97 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις
από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την 76105/12.7.2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) Απόφαση Υπουργού
Οικονομίας & Ανάπτυξης με κωδικό έργου: 2014ΕΠ50100004.
6. Εισήγηση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με δικό της περίπτερο στην έκθεση <<6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –
ΠΟΤΩΝ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ>> στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας, η οποία θα διεξαχθεί
μεταξύ 1-4 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα ,δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.952 ευρώ
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α, καθώς και την εξουσιοδότηση του Αντ/ρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
Π.Δ.Ε κ. Κων/νου Μητρόπουλου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την εταιρεία<<
ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΡΦΙΡΗ ΕΠΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΦΜ 997750332 ΔΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ 18, 16561 ΓΛΥΦΑΔΑ>>.
7. Επικαιροποίηση της αριθμ. 3029/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής ως προς τον
προϋπολογισμό που βαρύνει η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: α) υπηρεσιών παροχής
συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, β) υπηρεσιών εκτύπωσης και συναφών υπηρεσιών και γ)
υπηρεσιών διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CINOVATEC.
8. Έγκριση του πρακτικού Νο2 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την
επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιοτικής
κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα των ΧΥΤΑ της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 210.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
9. Έγκριση του πρακτικού Νο2 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την
επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης των ΕΕΛ των Αστικών
Ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 189.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
10. Έγκριση του πρακτικού Νο1 του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για: α) την ανάθεση σε
εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών παροχής συμβουλών για τη σύνταξη πλάνου ανάπτυξης και
εφαρμογής για την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια της ΠΔΕ στα
πλαίσια πιλοτικής δράσης και β) την προμήθεια έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, για τις
ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «ESMARTCITY, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
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37.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
11. Τροποποίησης της υπ. αρ. 1944/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της ΠΔΕ για την
έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έργο HARMONIA
«Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas
HarmoNIA -Εναρμόνιση και δικτύωση για την αξιολόγηση της μόλυνσης στο Ιόνιο και την
Αδριατική Θάλασσα» και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 13833,00 ευρώ από τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019.
12. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 1738/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη συμμετοχή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct Πάτρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ανοιχτή δράση με θέμα την «Ευρωπαϊκή
Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο» που θα διοργανώσει ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών (Π.Ο.Π) την 3η
εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2018 στο Κέντρο της Πάτρας.
13. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων του προιστάμενου του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Αχαΐας, Μπάφα Ιωάννη για το τέταρτο τρίμηνο του 2018 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 513,50 € από τον προυπολογισμό της ΠΕ Αχαΐας έτους 2018
14. Έγκριση δαπάνη και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού Α. 66,06 € για την πληρωμή
οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, Τζόλα Θεόδωρου, για το
μήνα Οκτώβριο έτους 2018Β. 3.262,67 € για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων
της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, για το μήνα Νοέμβριο 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, και σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας.Οι δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2018.
15. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας για το μόνιμο
και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού κρατήσεις εξακόσια
πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά (657,70€),από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
16. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού Έξι χιλιάδων τριακοσίων δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (6.302,33 €) για το χρονικό
διάστημα από 26/10/2018 έως 30/11/2018 από τον Προϋπολογισμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αχαΐας έτους 2019.
17. Έγκριση αποδοχής δωρεάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4071/2012.
18. Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα, κατά τo μήνa
Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2018 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1719.30 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018
19. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης των υπαλλήλων κ. Παπαζησίμου Στέφανου (Δνση ΠΕΧΩΣΧ) και κ. Γεωργοπούλου
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Χριστίνας (ΔΤΕ Π.Ε. Αχαΐας) για την για συμμετοχή τους στην συντονιστική επιτροπή (Steering
Committee) του Ευρωπαϊκού έργου HARMONIA που θα πραγματοποιηθεί στo Σπλιτ Κροατίας
(Spit Croatia) στις 06, 07 και 08 Φεβρουαρίου 2019 στα πλαίσια συμμετοχής της ΠΔΕ στο έργο
HARMONIA.
20. Έγκριση δαπανών υπερωριακής απασχόλησης υπαλληλικού προσωπικού της Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #3.136,56# ευρώ, από τον προϋπολογισμό
έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας παρελθόντων ετών Δεκεμβρίου 2018.
21. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
#4.849,47 # ευρώ που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε, έτους 2019 για μετακινήσεις
παρελθόντων ετών ( Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2018).
22. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 8.509,44 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2019.
23. Αίτημα διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή υπερωριακής εργασίας, από
1/10/2018 έως 31/12/2018, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
24. Έγκριση μετακίνησης, εξόδων μετακίνησης, διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης του
Περιφερειάρχη, στη Βαρκελώνη (03-04/02/2019) και στις Βρυξέλλες (04-07/02/2019.
25. Έγκριση μετακίνησης, εξόδων μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του
Περιφερειακού συμβούλου κ. Χρήστου Μπούνια, στη Βαρκελώνη (03-05/02/2019).
26. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων του ειδικού συνεργάτη
του Περιφερειάρχη κ. Δημήτριου Καραμπούλα και της Εκτελεστικής Γραμματέως της Π.Δ.Ε. και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.037,80 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
27. Περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α549/2018
Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.
28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 469.108,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α και έγκριση κατάρτισης των όρων διενέργειας & συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια
Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή) μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση
υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
29. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων δεκαεπτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (8.017,52 € )
για το χρονικό διάστημα από 01-10-2018 έως 30-11-2018, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
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30. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 2991/2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με ΑΔΑ: ΨΒ6Ξ7Λ6Π60 περί

«Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 10.703,68 € για την

μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του κ. Κωνσταντίνου Μιχόπουλου
για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας» καθώς την
επικαιροποίηση του Φορέα και του ΚΑΕ που επιβαρύνει την δαπάνη και την πληρωμή αυτής.
31. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 2997/2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΩΖΞ7Λ64ΡΓ περί «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 9.982,00 € για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του κ. Βασίλειου Λέζη για την πρόληψη και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας» καθώς την επικαιροποίηση του Φορέα και του
ΚΑΕ που επιβαρύνει την δαπάνη και την πληρωμή αυτής.
32. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 2993/2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΩ9Δ7Λ6ΙΨΛ περί «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 4.470,20 € για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Καρανικολού για την
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας» καθώς την επικαιροποίηση του
Φορέα και του ΚΑΕ που επιβαρύνει την δαπάνη και την πληρωμή αυτής.
33. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 1915/2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με ΑΔΑ: 65Χ27Λ6ΒΗ5 περί «Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση και εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας / ΠΔΕ στην
δικάσιμο της 08-10-2018 ή σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο της αιτήσεως αναιρέσεως που άσκησε
η Π.Δ.Ε. κατά της Παππά Σοφίας κ.λπ. (2) με την οποία ζητείται η αναίρεση της αποφάσεως
Α339/2017 του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.480,00 € με το ΦΠΑ για την αμοιβή του δικηγόρου»
καθώς την επικαιροποίηση του Φορέα και του ΚΑΕ που επιβαρύνει την δαπάνη και την πληρωμή
αυτής.
34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα
λεπτών (198,40 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την επισκευή των συρόμενων θυρών της
αποθήκης υλικών δακοκτονίας καθώς και

των εξωτερικών ανοιγόμενων θυρών, βαριάς

κατασκευής της περίφραξή της στο Επιτάλιο Ηλείας, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

Π.Ε.

Ηλείας,

στα

πλαίσια

εφαρμογής

του

Προγράμματος

Συλλογικής

Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
35. Έγκριση του από 14-01-2019 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(Πρακτικό ΙΙ), της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», προϋπολογισμού: 700.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )
και κατακύρωση της σύμβασης.
36. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

συνολικού

ποσού

4.960

Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας ΖΟΡΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. που χρησιμοποιήθηκαν, σε εργασίες Αποχιονισμού-
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Αποπαγοποίησης άρσης καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο Ορεινό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο,
Επαρχιακή Οδός Ναυπάκτου - Ριγανίου του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 12.000 ευρώ για την προμήθεια
καυσίμου σε Δώδεκα (12) Ειδικά Μηχανήματα έργου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
που προσκλήθηκαν από την

Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας , για την αντιμετώπιση κινδύνων και

διαχείριση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Θέρμου, αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές της Π. Ε.
Αιτωλοακαρνανίας.
38. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

συνολικού

ποσού

4.972,40

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΚΙΩΝ

που χρησιμοποιήθηκαν, σε εργασίες Αποχιονισμού-

Αποπαγοποίησης άρσης καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο Ορεινό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο,
Θέρμου –Διασελάκι - Πέρκο και Θέρμο –Κόνισκα του

Δήμου Θέρμου της Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας.
39. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

συνολικού

ποσού

13.950,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ που χρησιμοποιήθηκαν, σε εργασίες ΑποχιονισμούΑποπαγοποίησης άρσης καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο Ορεινό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο,
των Δήμων Θέρμου και Αγρινίου, Ε.Ο Αγρινίου –Καρπενησιού και Καλλιθέα – Λαμπίρι –Όρια
Νόμου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
40. Τροποποίηση της αρ. 2718/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την
δαπάνη ποσού 4.980.00 ευρώ με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019.
41. Τροποποίηση της 2946/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την
δαπάνη ποσού 9.920,00 ευρώ με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019.
42. Τροποποίηση της αρ. 2951/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
43. Τροποποίηση της αρ. 2954/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
44. Τροποποίηση της απόφ.:2922/2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την
δαπάνη ποσού 10.000,00 ευρώ που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019.
45. Τροποποίηση της 671/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την δαπάνη
ποσού συνολικά 8.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019.
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά το κόστος που απορρέει από την καταχώρηση
δημοσιεύσεων στον Ημερήσιο ή Εβδομαδιαίο Αθηναϊκό και Τοπικό Τύπο Προσκλήσεων,
Διακηρύξεων, των οποίων βαρύνεται αποκλειστικά η Π.Ε. Αιτωλ/νιας, για το έτος 2019.
47. Τροποποίηση της απόφ.:1357/2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την
δαπάνη ποσού 1.869,92 ευρώ που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019 .
48. Τροποποίηση της 1873/2017 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την
δαπάνη ποσού 18.491,50 ευρώ που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019.
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49. Τροποποίηση της 2211/2017 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την
δαπάνη ποσού 1.558,26 ευρώ που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019.
50. Τροποποίηση της 2456/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την
δαπάνη ποσού 19.206,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019.
51. Τροποποίηση της 2719/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την
δαπάνη ποσού συνολικά 8.010,00 ευρώ με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους
2019.
52. Τροποποίηση της 2776/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την
δαπάνη ποσού 4.979,98 ευρώ με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019.
53. Έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού μέχρι 60.000,00 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 2019
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 2019, και μέχρι την
ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχου.
54. Έγκριση της παράστασής της υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Περιφέρειάς
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
55. Έγκριση της παράστασής και της υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Περιφέρειάς
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου.
56. Έγκριση δαπάνης σχετικά με την μετακίνηση εκτός έδρας της Ντζούφρα Παρασκευής,
υπάλληλου του τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε
Αιτωλ/νίας για το Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΝΕΠ «Λογιστικά φύλλα ecxel» και
την διάθεση συνολικού ποσού διακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα (290,40€) από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2018.
57. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης μεταφοράς μαθητών σε δεύτερο μειοδότη δυνάμει της με αριθμό
2925/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω
παραίτησης του πρώτου μειοδότη.
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 29.977,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων που
χρησιμοποιήθηκαν, για αντιμετώπιση κινδύνων και διαχείριση εκτάκτων αναγκών σε εργασίες
Αποχιονισμού- Αποπαγοποίησης άρσης καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο Ορεινό Επαρχιακό
Οδικό Δίκτυο, των Δήμων Μεσολογγίου
Αγρινίου, Θέρμου και Ναυπακτίας της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας.
59. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 9.820,80 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ-ΛΙΑΡΟΣ Χ.ΑΤΕ. που χρησιμοποιήθηκαν, σε εργασίες
Αποχιονισμού - Αποπαγοποίησης άρσης καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο Ορεινό
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, Επαρχιακή Οδός Ναυπάκτου – Αγ. Δημητρίου και Ναυπάκτου –
Πεδικόβρυση του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
60. Ανάθεσης της δικαστική εκπροσώπησης της ΝΑΑ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πατρών.
61. Τροποποίηση της υπ΄αριθ.1481/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
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62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά τις μετακινήσεις του Αντ/ρχη Αγροτικής
Ανάπτυξης

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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