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Πάτρα 2 Αυγούστου 2019
Αρ. Πρωτ: 234164/2456
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(τακτικά και αναπληρωματικά,μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
2. Αγροτικός Αλιευτικός
Συνεταιρισμός «Αγία Ειρήνη»
3. Αγροτικός Αλιευτικός
Συνεταιρισμός «Η Δηιάνειρα»
4. Αγροτικός Αλιευτικός
Συνεταιρισμός «Το Διβάρι».
5. Αγροτικός Αλιευτικός
Συνεταιρισμός «Το Σκαλί».
(μέσω της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ).

ΚΟΙΝ:

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

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 28η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ».
Σας προσκαλούμε στην 28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 7 Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη 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 της ημερήσιας διάταξης:

1. Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ
συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού.
2. Ορισμός Δικηγόρου «Περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ.
Α155/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας».
3. Ορισμός Δικηγόρου «Περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ.
Α159/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας».
4. Έγκριση Πρακτικού (3) της Δημοπρασίας του έργου: «Υποστηρικτικές μελέτες για την έγκριση
από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων του Φράγματος στη θέση ¨ΝΤΑΣΚΑ¨
ΕρυμάνθειαςΝ.Αχαΐας»(18PROC004163862 2018-12-11), Προϋπολογισμού 104.838,71 ευρώ (πλέον
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Φ.Π.Α.), Πιστώσεις από ΣΑΜΠ 001, σύμφωνα με την 89028/24-8-2018(ΑΔΑ:6ΥΡΦ465ΧΙ8ΔΑ0)Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με κωδικό έργου: 2018ΜΠ00100000.
5. Έγκριση Πρακτικού Β ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης –
αποκατάστασης 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.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 14.000 ΕΥΡΩ για πληρωμή υπερωριακής εργασίας
(απογευματινές-νυκτερινές-εξαιρέσιμες και Κυριακές) των υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτ/νιας για το τρίτο (Γ΄ ) τρίμηνο του έτους 2019.
7. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νιας για το διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.442,36 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτ/νιας έτους 2019.
8. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 473,00 ευρώ για πληρωμή
των εξόδων κίνησης, για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο του 2019 έως και Ιούλιο του 2019, του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας.
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.263,16 € για την αμοιβή των
μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της ΠΔΕ , για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις
της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο & Ιούνιο 2019 (Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ).
10.
Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής ποσών: α) εξήντα (60,00 €) ευρώ για
έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης και β) εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (118,95 €)
για έξοδα χιλιομετρικής αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηλείας, για το χρονικό διάστημα από 01-07-2019 έως 31-07-2019, σε
βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. του τρέχοντος οικονομικού έτους 2019.
11.
Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής μας Ενότητας , με
υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
12.
Έγκριση του πρακτικού Νο1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 227347/14220/29-07-2019 διαδικασίας
διαπραγμάτευσης για την συντήρηση, μόνωση, βάψιμο και επιδιόρθωση της τοιχοποιίας του ισογείου,
του ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ Αχαΐας, μέχρι του ποσού των 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έπειτα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
τιμής.
13.
Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του
έργου: «P.A.T.H. – Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a different
Touristic Topic Approach - Ενίσχυση της ελκυστικότητας της διασυνοριακής περιοχής μέσω της
προώθησης του πεζοπορικού – εναλλακτικού τουρισμού και της εισαγωγής μιας νέας τουριστικής
προσέγγισης» του διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία IV 2014-2020 και διάθεσης
πίστωσης συνολικού ποσού εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτών (194,40 €) για το
χρονικό διάστημα από 02/05/2019 έως 28/06/2019.
14.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 538,50 €, για την αμοιβή των
μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2019.
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15.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #8,538,83#
ευρώ που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε, για μετακινήσεις μηνών Μαΐου, Ιουνίου,
Ιουλίου 2019.
Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε ώστε να κληθεί ο
αναπληρωτής σας.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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