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ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής »
Σας προσκαλούμε στην 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη 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 στην ημερήσια διάταξη:
1. Έγκριση δαπάνης και ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης της Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Ανάπτυξης κ. Καραθανάση Ειρήνης.
2. Έγκριση δαπάνης και ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του κ. Παναγιώτη Κιτσοπάνου.
3. Έγκριση δαπάνης και ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του κ. Νικολάου Παππά.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
κάλυψη του κόστους συνδρομών σε τοπικές εφημερίδες για την κάλυψη των Γραφείων
Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. και του Γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νιας, έτους 2019.
5. Επικαιροποίηση της 2778/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
6. Επικαιροποίηση της 2774/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
7. Επικαιροποίηση της 2560/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
8. Επικαιροποίηση της 2779/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
9. Τροποποίηση της αρ. 2952/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την
δαπάνη ποσού 7.950.00 ευρώ με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 24.868,20 ευρώ
υμπεριλαμβανομένου 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
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Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, των Δήμων Θέρμου και Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ Ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ που χρησιμοποιήθηκαν, σε εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποκατάσταση βατότητας λόγω
Διακοπή Κυκλοφορίας των Οχημάτων στο Ορεινό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Θέρμου,
Επαρχιακή Οδό Θέρμου-Λουτρό-Στάχτη της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.΄
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 10.912,00 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, Επαρχιακή Οδό Καλλιθέα –Λαμπίρι –Όρια Νόμου -Προυσός της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
13. Επικαιροποίηση της 2956/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
14. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων
του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση Παλαιάς Ε. Ο. Πατρών – Πύργου στα όρια της Π.Ε. Ηλείας»,
προϋπ/σμού 2.350.000,00€ με Φ.Π.Α., του έργου «Συντήρηση – οδική ασφάλεια - επαρχιακού
οδικού δικτύου Ν.Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014).
15. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων
του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικών αξόνων και συνδετήριων τμημάτων από Κατάκολο –
Άγιο Ανδρέα –Σκουροχώρι –Μυρτιά προς Άγιο Ηλία και Δουνέικα –Αμαλιάδα», προϋπ/σμού
2.600.000,00€ με Φ.Π.Α., του έργου «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου
Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014).
16. Έγκριση «ΠΡΑΚΤΙΚΟY ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»
(Πρακτικού ΙΙ ) της Επιτροπής Διαγωνισμού και Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας για
την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΩΛΟ ». ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 11.904.000.00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α
17. Έγκριση ορισμού δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου στις 21-2-2019.
18. Έγκριση «ΠΡΑΚΤΙΚΟY ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»
(Πρακτικού ΙΙ ) της Επιτροπής Διαγωνισμού και Κατακύρωση ποτελέσματος Δημοπρασίας για
την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ", Υποέργο:
Αποκ/σταση βλαβών από θεομηνία στο ε.ο δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου Πηνειού της Π.Ε
Ηλείας» , προϋπολογισμού: 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
19. Επικαιροποίηση των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του
οικονομικού έτους 2018 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, , σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα
που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες - επισκευές – συντήρηση της Π.Ε. Ηλείας, λόγω μη
ολοκλήρωσης των διαδικασιών και έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού
ποσού 46.368,57. του οικονομικού έτους 2019.
20. Επικαιροποίηση των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του
οικονομικού έτους 2018 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, , σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα
που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες - επισκευές – συντήρηση της Π.Ε. Ηλείας, λόγω ισχύος των σ
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Συμβάσεων του οικονομικού έτους 2018 και έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης
συνολικού ποσού 79.698,48 ευρώ του οικονομικού έτους 2019.
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 4.700,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την άμεση κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2019, με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.
22. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 216,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ανάθεση δαπάνης εθνικού χαρακτήρα, προμήθειας δώδεκα
(12) δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές & επετείους έτους 2019 της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, με απευθείας ανάθεση (κατόπιν συλλογή προσφορών).
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.230,00€ για την κάλυψη των
εξόδων κίνησης και διαμονής από 4-2-2019 έως 9-2-2019, του Κωνσταντίνου Τζαμαλούκα, Π.Ε.
Πληροφορικής, υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, στο Μπάρι της Ιταλίας για
συμμετοχή σε συνάντηση του έργου INCUBA.
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.230,00€ για την κάλυψη των
εξόδων κίνησης και διαμονής από 4-2-2019 έως 10-2-2019, της Νικολούτσου Πελαγίας, Π.Ε.
Γεωπόνων, συμβασιούχου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, στο
Μπάρι της Ιταλίας για συμμετοχή σε συνάντηση του έργου INCUBA.
25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 210,00 € για την πληρωμή
Οδοιπορικών Εξόδων Μετακίνησης και εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε Ηλείας.
26. Έγκριση δαπάνης για την διενέργεια δαπάνης που αφορά την αποζημίωση για το μόνιμο
προσωπικό της, των επιθεωρήσεων και το βοηθητικό έργο αυτών που διενεργούν σε βιομηχανίες,
βιοτεχνίες σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/11 που πραγματοποιούνται μετά την λήξη του
κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις της ΚΥΑ 132895/1752/4-12-17 (ΦΕΚ 4493Β) «Καθορισμός αποζημίωσης επιθεωρητών
που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/11 και διάθεσης πίστωσης
ποσού 3.000,00 € για το διάστημα Ιανουάριος έως Μάρτιος 2019.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 6.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., προς την εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ O.E. για τη σύναψη σύμβασης
υλοποίησης ψηφιακών προωθητικών δράσεων του προορισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 9.900,00 ευρώ για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού μέσω του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)», με απευθείας ανάθεση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμό (ΕΟΤ), ως του
αρμόδιου εθνικού φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδας στο εξωτερικό.
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 12.400,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προς την εταιρεία WIN TO WIN O.E. για τη σύναψη σύμβασης για
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο «Sympossio Greek Gourmet Touring 2019»
που θα διοργανωθεί την 14η Φεβρουαρίου 2019 στο Μιλάνο της Ιταλίας και στις 25 Φεβρουαρίου
2019 στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ως διοργανωτή
της εκδήλωσης.
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30. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλων ΔΙΑΠ ΠΔΕ και έκδοσης ΧΕΠ για την συμμετοχή τους στην 1η
συνάντηση του έργου Measuring what matters to EU Citizens: Social Progress in the European
Regions (Nο 2018CE160AT017) που θα πραγματοποιηθεί στις 8/2/2019 στις Βρυξέλλες.
31. Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2018 και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 20,00 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
32. 1) Έγκριση του πρακτικού Νο2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 387383/18038/6-12-2018 πρόσκλησης
εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: α) του παραδοτέου Π1
«Προωθητικό Υλικό απαραίτητο για την Επικοινωνία και Δημοσιότητα του έργου «SPARC»,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) του
παραδοτέου Π2 «Καταγραφή με χαρτογράφηση και αξιολόγηση ανάλυσης περιβάλλοντος (context
analysis) της Δημιουργικής Βιομηχανίας στη Δυτική Ελλάδα, συνολικής δαπάνης 5.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «SPARC», με απευθείας
ανάθεση μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής ανά τμήμα του διαγωνισμού, 2)
Ανάδειξη της εταιρείας «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ως οριστικού αναδόχου για το Τμήμα Α της ανωτέρω
πρόσκλησης, 3) Ανάδειξη της ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MOSAIC ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ KAI
Χ.Μ.ΣΚΟΥΛΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως οριστικού αναδόχου για το Τμήμα Β της ανωτέρω πρόσκλησης.
33. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του
έργου: 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» του διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία IV
2014-2020 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα έξι
λεπτών (360.75€) για το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2018, από τον Προϋπολογισμό Π.Δ.Ε έτους
2018.
34. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της ΠΔΕ στην Αθήνα, στις 15-12019 έως και 16-1-2019, για συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες στα Υπουργεία
Εσωτερικών στις 15/1/2019 και Ανάπτυξης, στις 16/1/2019, για θέματα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 217,40€, για την πληρωμή των εξόδων
ημερήσιας αποζημίωσης ,μετακίνησης και διαμονής.
35. Έγκριση μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Ε. κ. Μπράμου
Παναγιώτη, όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4336/2015, από τον τόπο της
μόνιμης κατοικίας του ,τον Πύργο μέχρι την έδρα της Περιφέρειας στην Πάτρα, για την εκτέλεση
των καθηκόντων του (απόφαση 55961/643/1.3.2017 του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας), κατά
τη χρονική περίοδο από Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2019, και τη διάθεση πίστωσης μέχρι του
συνολικού ποσού των 2.350,00 €, για τα έξοδα μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης.
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36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.078,00 € για την αμοιβή της
συμμετοχής των Περιφερειακών Συμβούλων της ΠΔΕ, στις συνεδριάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής, κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2018.
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1845,40€ για την κάλυψη των
εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης των Κωνσταντίνας Λαντάβου (πε
μηχανικων), Μαίρης Στεργίου (πε γεωπόνων) & Βασιλικής Καραπάνου (πε πληροφορικής)
υπαλλήλων της δ/νσης αναπτυξιακού προγραμματισμού Π.Δ.Ε., για τη συμμετοχή τους στη 2η
συνάντηση εργασίας του ci-novatec στο Μπάρι από 4 έως 5 Φεβρουαρίου 2019.
38. Έγκριση δαπάνης του έργου «Κάλυψη κόστους ηλεκτροφωτισμού σήραγγας Αγ. Ηλία & οδών
πρόσβασης και κόστους τηλεφωνικής σύνδεσης» συνολικού ποσού: 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
39. Έγκριση τροποποίησης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ως προς τις σχολικές
μονάδες υποδοχής με αμετάβλητο το συμβατικό κόστος αυτών ,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ηλείας, για το σχολικό έτος 2017-2018 τα οποία έχουν ανατεθεί σε μεταφορείς με την
αριθ.1979/2017 ΚΑΙ 1363/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
40. Επικαιροποίηση της 75/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
41. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 29.908,80 € για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Γεωργακόπουλου Χρήστου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
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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