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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε όπως προσέλθετε στην 37η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής (Ν.Ε.Ο. Αθηνών Πατρών 32 & Αμερικής) την 31 - 10 - 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ., σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του άρθρ. 177 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τχ. Α’) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 ο

:

Έγκριση του Πρακτικού Α ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησηςαποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Βουραϊκού και κλάδων ή
όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005391867 2019-10-23). Προϋπολογισμού
2.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 2 ο

:

Έγκριση δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανάθεσης
του έργου με τίτλο: «Μέτρα αποκατάστασης και λοιπές εργασίες γεφυρών αρμοδιότητας ΠΕ
Αχαΐας» προϋπολογισμού: 800.000,00€ (ΣΑΕΠ001/2019ΕΠ00100014).

ΘΕΜΑ 3ο

:

Έγκριση του από 18-09-2019 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 11-09-2019 και
ημερομηνία αποσφράγισης 18-09-2019, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ», Προϋπολογισμού
μελέτης 400.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 496.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 4ο

:

Περί ανάθεσης εκπροσώπησης της ΠΔΕ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την
συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως με αριθμό κατάθεσης Ε1779/2016 της ανώνυμης εταιρίας
με την επωνυμία «ΑΞΟΝΑΣ Μ.Β. Α.Τ.Ε.Β.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης.

ΘΕΜΑ 5ο

:

Έγκριση – επικαιροποίηση μητρώου εργοληπτών.

ΘΕΜΑ 6ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 3.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η οποία
αφορά την προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης αλυσοπρίονων
ξύλων, θαμνοκοπτικών πλάτης, χειροκίνητου χορτοκοπτικού και λοιπού εξοπλισμού στα
εργοτάξια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ.
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ΘΕΜΑ 7ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η οποία
αφορά την προμήθεια υλικών, εργαλείων, προστατευτικών ειδών για την ασφάλεια των
εργαζομένων κλπ υλικών στα εργοτάξια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ 8ο

:

1) Έγκριση των όρων διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του άρθρου 117
του Ν.4412/2018 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών σήμανσης
προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και έγκριση των
επισυναπτόμενων τευχών και 2) Τη σύσταση των επιτροπών: α) Αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών και β) Αξιολόγησης ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 9ο

:

Έγκριση πρακτικού Νο2 της αριθμ. πρωτ. 244218/15399/16-8-2019 διακήρυξης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο
Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα την αναβάθμιση και αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και
λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων, συνολικής δαπάνης έως του ποσού του 1.240.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

ΘΕΜΑ 10ο

:

Α)Έγκριση όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων της παρ.
γ’ του άρθρου 5 & του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης από
την υπογραφή της για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας προϋπολογισμού έως 99.022,83 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ανά υπηρεσία, Β) έγκριση των επισυναπτόμενων τευχών του διαγωνισμού και Γ) τη σύσταση
της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 11ο

:

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της αριθμ. πρωτ. 202452/12748/5-7-2019
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή και
αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.180,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
της τιμής, λόγω μεταβολής ουσιωδών τεχνικών προδιαγραφών.

ΘΕΜΑ 12ο

:

Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης της ενδεικτικής προσφοράς που
υποβλήθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 79687 (184929/5247/13-72016 διακήρυξη για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του
Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020).

ΘΕΜΑ 13ο

:

Ακύρωση της αριθμ. 1625/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω αλλαγής του
τρόπου ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019.

ΘΕΜΑ 14ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ύψους 930,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο προβολής των δράσεων τουριστικής προβολής
2019, που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 15ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης ποσού 600,00 € για δαπάνες προγράμματος
Γεωργοκτηνοτροφικών της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την έκδοση
ΧΕΠ στο όνομα του υπαλλήλου Λιναρίτη Ιωάννη από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 16ο

:

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 130,00€, για την αμοιβή
Συμβολαιογράφου που αφορά στη σύνταξη τριών (3) συμβολαιογραφικών πράξεων
(πληρεξούσια) του Περιφερειάρχη προς τους τρεις (3) έμμισθους δικηγόρους της Π.Δ.Ε. για
την ανανέωση παραστάσεών τους στο ΣτΕ, εκπροσωπώντας την Π.Δ.Ε..
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ΘΕΜΑ 17ο

:

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης αμοιβής τριμελών εξεταστικών επιτροπών για τη
διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών του Ν.3982/2011, για το 3ο
τρίμηνο έτους 2019.

ΘΕΜΑ 18ο

:

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 Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019 και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 11.371,50 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 19ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού τριάντα ευρώ (30 €) για την έκδοση Χ.Ε.Π. που
αφορά την (Πληρωμή Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων στα υπ΄αρίθμ. ΚΗΙ 3682, ΚΗΙ 5986, ΚΗΙ
5987 υπηρεσιακά αυτοκίνητα της ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ 20ο

:

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
#2.656,95 # ευρώ που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε, για μετακινήσεις
Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2019.

ΘΕΜΑ 21ο

:

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ501-συνολικού ποσού #13.275,92# ευρώ, που θα βαρύνουν
τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε έτους 2019 για μετακινήσεις μηνών (Ιουλίου- Αυγούστου
2019).

ΘΕΜΑ 22ο

:

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας
του έργου: «ICON – WOMEN Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in
WOMen Enterprises, Ενσωμάτωση Καινοτομίας, Προώθηση και Οργάνωση Συνεργατικών
Σχηματισμών Γυναικείων Επιχειρήσεων» του διακρατικού προγράμματος Interreg ΕλλάδαΙταλία V/A 2014-2020 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού εξακοσίων επτά ευρώ και
είκοσι λεπτών (607,20€) για το χρονικό διάστημα από 10/07/2019 έως 30/09/2019.

ΘΕΜΑ 23ο

:

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας
του έργου: «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας
τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to
AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema (CIAK)»
(MIS:5003582) και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και
ογδόντα λεπτών (645,60€) για το χρονικό διάστημα Γ’ τριμήνου 2019, από τον
Προϋπολογισμό Π.Δ.Ε έτους 2019.

ΘΕΜΑ 24ο

:

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 4.766,87 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
έτους 2019.

ΘΕΜΑ 25ο

:

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (τμήματα έδρας) της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.554,74 € για το χρονικό διάστημα
από 03-07 2019 έως 30-09-2019 από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
έτους 2019.

ΘΕΜΑ 26ο

:

Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 1992/2019 (ΑΔΑ:Ω1ΚΩ7Λ6-ΕΟ8) Απόφασης της Οικονομικής
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Επιτροπής της Π.Δ.Ε., κατακύρωσης του έργου: «Καθαρισμός - Συντήρηση και
Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων σε Ποταμούς και Χειμάρρους Ν.
Ηλείας» Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και
αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων σε Ποταμούς και Χειμάρρους Ν.
Ηλείας έτους 2019-2020 προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. με κωδικό
2016ΕΠ50100002.
ΘΕΜΑ 27ο

:

Έγκριση του πρακτικού Νο12 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του
ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia”, αναφορικά με την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της
υπ’ αριθμ. 372887/5814/27-11-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και
διοργάνωσης εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia”.

ΘΕΜΑ 28ο

:

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 2134/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου για τη συζήτηση της προσφυγής του Δ. Κάστρου Κυλλήνης κατά της
7483/2010 απόφασης προστίμου του Νομάρχη Ηλείας και έγκριση δαπάνης ποσού 293,00 €
για την πληρωμή του δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 29ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-11-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ46/15-05-2014 ασκηθείσας προσφυγής του ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά της υπ’
αριθμ. 85031/1514/28/3/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής
διοικητικών κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.

ΘΕΜΑ 30ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-11-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ50/30-5-2014 ασκηθείσας προσφυγής του ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ κατά
της υπ’ αριθμ. 84972/1506/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής
διοικητικών κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.

ΘΕΜΑ 31ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-11-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ53/3-6-2014 ασκηθείσας προσφυγής του ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ κατά της υπ’ αριθμ.
93080/1650/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.

ΘΕΜΑ 32ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-11-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ86/14-7-2014 ασκηθείσας προσφυγής του ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ κατά της υπ’
αριθμ. 49730/4674/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.

ΘΕΜΑ 33ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-11-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ48/23-5-2014 ασκηθείσας προσφυγής του ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ κατά της
υπ’ αριθμ. 74613/1331/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής
διοικητικών κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.

ΘΕΜΑ 34ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-11-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ56/6-06-2014 ασκηθείσας προσφυγής του ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ κατά της
υπ’ αριθμ. 93029/1645/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής
διοικητικών κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.

ΘΕΜΑ 35ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
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Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-11-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ93/23-7-2014 ασκηθείσας προσφυγής του ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ κατά της υπ’
αριθμ. 49695/4669/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.
ΘΕΜΑ 36ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-11-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ51/2-6-2014 ασκηθείσας προσφυγής του ΓΑΛΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ κατά της υπ’
αριθμ. 85006/151/28-03-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής
διοικητικών κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.

ΘΕΜΑ 37ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-11-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ80/23-06-2014 ασκηθείσας προσφυγής του ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
κατά της υπ’ αριθμ. 85013/1512/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί
επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.

ΘΕΜΑ 38ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-11-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ87/14-07-2014 ασκηθείσας προσφυγής της ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ κατά της υπ’
αριθμ. 49725/4672/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.

ΘΕΜΑ 39ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-11-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ92/23-07-2014 ασκηθείσας προσφυγής του ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατά της
υπ’ αριθμ. 49702/4670/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής
διοικητικών κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.

ΘΕΜΑ 40ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-11-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ58/06-06-2014 ασκηθείσας προσφυγής της ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κατά της υπ’
αριθμ. 84989/1509/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.

ΘΕΜΑ 41ο

:

Ορισμός δικηγόρου για την γνωμοδότηση περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της
αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α205/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών
ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.

ΘΕΜΑ 42ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 841,96 € για την μίσθωση ειδικών ιδιωτικών
μηχανημάτων: α) υπ΄ αριθμ. ΜΕ 112890 ΙΧ άδειας κυκλοφορίας μηχανήματος (Λαστιχοφόρος
Φορτωτής) & β) υπ΄ αριθμ. ΗΑΚ 9929 άδειας κυκλοφορίας μηχανήματος (Φορτηγό άνω των
10,00 tn), ιδιοκτησίας κου Ράμμου Αθανασίου, για την αποκατάσταση της βατότητας της Ε.Ο.
Ζαχάρω – Μίνθη – Βρεστό – Χάνια Κορμπά & συγκεκριμένα πριν την διασταύρωση με τον
Οικισμό Μυρωνείων.

ΘΕΜΑ 43ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 2.480,00 € για την μίσθωση ειδικών ιδιωτικών
μηχανημάτων: α) υπ΄ αριθμ. ΜΕ 112890 ΙΧ άδειας κυκλοφορίας μηχανήματος (Λαστιχοφόρος
Φορτωτής) & β) υπ΄ αριθμ. Μ.Ε. 126035 ΙΧ άδειας κυκλοφορίας μηχανήματος
(Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας), ιδιοκτησίας κου Ράμμου Αθανασίου, για την αποκατάσταση
της βατότητας της Ε.Ο. Κρέστενα - Ανδρίτσαινα & συγκεκριμένα στον οικισμό Μπαρακίτικα
της Δ/Κ Καλλιθέας του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

ΘΕΜΑ 44ο

:

Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής συνολικού ποσού: 4.717,96 € για
υπερωριακή εργασία από 01-07-2019 έως 30-09-2019 του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Ηλείας από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. του τρέχοντος οικονομικού έτους 2019.
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ΘΕΜΑ 45ο

:

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 1.070,00 € ευρώ, για την ημερήσια
αποζημίωση (Γ΄ Τριμήνου 2019) των οδηγών, της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, της Π.Ε.
Ηλείας.

ΘΕΜΑ 46ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 200,00 € ευρώ, για την έκδοση ΧΕΠ
(πληρωμής τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ), των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας», στο όνομα του υπαλλήλου Αλεξόπουλου - Γιαννόπουλου
Δημητρίου.

ΘΕΜΑ 47ο

:

Έγκριση του από 07-10-2019 1ου Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας & ανάδειξης
προσωρινού Μειοδότη της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΤΟΧΗ - ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΓΟΥΡΙΑ –
ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ ΠΗΓΑΔΙΑ», Προϋπολογισμού: 5.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 48ο

:

Επανάληψη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)», προϋπολογισμού:
3.550.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 49ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ η οποία αφορά την Παροχή Υπηρεσιών για βιολογικό καθαρισμό των καθισμάτων της
αίθουσας συνεδριάσεων του Πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου και την Αίθουσας Πολλαπλών
Χρήσεων και γενικού καθαρισμού των χώρων αυτών στο κτίριο του Διοικητηρίου Αγρινίου.

ΘΕΜΑ 50ο

:

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 77.000,00 € για την πληρωμή
του προσωπικού (ΙΔΑΧ), Γεωπόνων και Εργατοτεχνικού Προσωπικού (Παγιδοθετών) του
Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2019 της ΠΕ Αιτωλ/νίας για το χρονικό διάστημα από
16/07/2019 έως 30/11/2019.

ΘΕΜΑ 51ο

:

Τροποποίηση της με αριθμό 2281/2018 (ΑΔΑ: ΨΟ1Υ7Λ6-0ΡΧ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω χιλιομετρικής μεταβολής και αλλαγής του
κόστους εκτέλεσης ενός δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Αιτ/νίας.

ΘΕΜΑ 52ο

:

Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς ενός μαθητή σχολικού έτους 2019-2020, τα οποία
έχουν ανατεθεί σε προσωρινούς μειοδότες σύμφωνα με την 2029/2019 (ΑΔΑ 6Γ8Υ7Λ6-ΜΛ4)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/263266/16385/ 09/09/2019 (ΑΔΑ 63ΩΨ7Λ6-7ΜΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας, λόγω μετεγγραφής του μαθητή σε ειδικό σχολείο.

ΘΕΜΑ 53ο

:

Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που μεταφέρονται από την αστική και υπεραστική
συγκοινωνία με τη χρήση Ειδικών μαθητικών Δελτίων για το σχολικό έτος 2019-2020 και
διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 30.000,00 ευρώ, η οποία αφορά το κόστος
μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50025/2018 με τις μεταφορικές εταιρείες
«ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε.», «Αστικό ΚΤΕΛ Μεσολογγίου» και «Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου»
και η οποία δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς ετών 2019 & 2020 της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

ΘΕΜΑ 54ο

:

Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας της υπαλλήλου Ελένης
Κωνσταντοπούλου του τμήματος ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο
και Σεπτέμβριο 2019 και την διάθεση συνολικού ποσού τετρακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ
και δέκα οκτώ λεπτών (471,18 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους
2019.

ΘΕΜΑ 55ο

:

Έγκριση δαπανών υπερωριακής εργασίας (απογευματινές) υπαλληλικού προσωπικού της
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Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας για το χρονικό διάστημα Ιούνιος έως Σεπτέμβριος
2019 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 9.382,45 €, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας έτους 2019.
ΘΕΜΑ 56ο

:

Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας ως συνδιοργανωτής στο 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργανώνει ο
Δήμος Αιγιαλείας με την υποστήριξη της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και θα
πραγματοποιηθεί στις 01 και 02 Νοεμβρίου 2019 στο χώρο «Πολύκεντρο» στην πόλη του
Αιγίου, με την κάλυψη του κόστους οπτικοακουστικού εξοπλισμού, Coffee break και αφισών
συνολικού ποσού 2.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 57ο

:

Επικύρωση πρακτικών των υπ. αριθμ. 32/2019 και 33/2019 Συνεδριάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος σας, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τη
Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να κληθεί ο αναπληρωτής σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας
Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περ/ντος Φυσικών Πόρων και
Χωροταξίας
Κατσουγκράκης Νικόλαος
Νικολακόπουλος Δημήτριος
Φίλιας Ανδρέας
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Λύτρας Ιωάννης
Μητρόπουλος Κωνσταντίνος
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος
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Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Κοντογιάννης Γεώργιος
Μπίλια Μαρία
Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία
Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα
Κουσκουρή Αθανασία
Χαροκόπος Αντώνιος
Κωστακόπουλος Χρήστος
Αγγελοπούλου Αναστασία

2) Κοινοποίηση:
1.

Γραφείο Περιφερειάρχη

2.

κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Δ.Ε

3.

Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών

4.

κ. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

5.

Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

6.

κ.κ. Προϊσταμένους Γενικών διευθύνσεων Π.Δ.Ε. (με την παράκληση να ενημερώσουν του
Προϊσταμένους των Δ/νσεων αρμοδιότητας τους)

7.

Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Δ.Ε.

8.

Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Ε.

9.

M.M.E.
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