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Γραφείο Περιφερειάρχη
Αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες
Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε.
Προϊσταμένους Δ/νσεων Π.Δ.Ε.
(μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου).

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 10η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής »
Σας προσκαλούμε στην 10η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 15 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.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 μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στη διοργάνωση, από την
Ναυταθλητική Ένωση Πατρών, και διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης
Νέων Γυναικών στο Εθνικό Κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Α. Πεπανός» από 15 έως 17 Μαρτίου
2019, λόγω του σύντομου χρόνου διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
2. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.480,00€ συμπ. Φ.Π.Α για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στην διοργάνωση πολιτιστικής
εκδήλωσης με την πραγματοποίηση θεματικής έκθεσης από το τμήμα Εικαστικών Τεχνών του
Λυκείου Ελληνίδων Πατρών από 26-03-2019 έως 03-04-2019 στην αίθουσα Αίγλη.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 992,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη συνδιοργάνωση
εκδήλωσης που διοργανώνεται από την εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και το Αρχαιολογικό
Μουσείο Πατρών, με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στις 21 Μαρτίου 2019 με θέμα: «Μιλάμε για την
Ιστορία του τόπου μας», και αφορά την κάλυψη οπτικοακουστικών (επιπλέον εξοπλισμός) καθώς και
εκτυπωτικών αναγκών (αφίσες, προσκλήσεις, roll ups, banners,εκτυπώσεις πάνελ), με τη διαδικασία
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της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προφορών και επιλογής της
οικονομικότερης, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης
4. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 800,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ,

στη

συνδιοργάνωση

αθλητικής

εκδήλωσης-περιφερειακού

πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας που διοργανώνει ο Ναυταθλητικός Όμιλος Βόνιτσας στις 23 έως
25/03/2019 στη Βόνιτσα με την Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου την 21-3-2019 όπου συζητείται η από 5-4-2013 προσφυγή του Σπυρίδωνα Καλογερόπουλου
του Νικολάου

κατά της 65894/2006/11-3-2013 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.
6. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πατρών την 20-3-2019 όπου συζητείται η από 21-02-2011

προσφυγή του Νικολάου

Αλεξανδρόπουλου κατά της 8524/17-12-2010 απόφασης προστίμου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ηλείας καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού
250€ για την πληρωμή του δικηγόρου.
7. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πατρών την 20-3-2019 όπου συζητείται η από 29-01-2015

προσφυγή του Δήμου Ανδραβίδας -

Κυλλήνης κατά της 4483/177546/27-06-2014 Απόφασης για παύση του ΧΑΔΑ στη Θέση Δροσελή
του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο και έγκριση δαπάνης
και διάθεσης πίστωσης ποσού 250€ για την πληρωμή του δικηγόρου.
8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε -Π.Ε.
Ηλείας με το Σωματείο «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – OLYMPIA MARATHON», της αθλητικής
εκδήλωσης με τίτλο «5ος Μαραθώνιος Ολυμπίας», που θα πραγματοποιηθεί στις 31/03/2019, στο
Νομό Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 21.080,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
9. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ 206/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με την «Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών της υπ’ αριθμ. 2697/606/04.01.2019 διακήρυξης 16ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη
αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το
σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 760.283,12 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

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 Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Αυγέρης
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