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ΠΡΟΣ:
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(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε όπως προσέλθετε στην 38η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής (Ν.Ε.Ο. Αθηνών Πατρών 32 & Αμερικής) την 14 - 11 - 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, 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

:

Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο Καλέντζι», Προϋπολογισμού 2.500.000,00 € (ΣΑΕ571/2014ΣΕ57100004).

ΘΕΜΑ 2 ο

:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας», Προϋπολογισμού: 900.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.,
Αναδόχου: Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ.

ΘΕΜΑ 3ο

:

Έγκριση του από 30-10-2019 Πρακτικού υπ’ αρ. 3 του διαγωνισμού: «Συντήρηση
ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2019-2020» του
υποέργου:
«Συντήρηση
δικτύου
ηλεκτροφωτισμού
και
ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων σηράγγων, του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος» του έργου: Συντήρηση - Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Εθνικού
Οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., Προϋπολογισμού: 1.988.631,23 € (χωρίς Φ.Π.Α.) /
2.465.902,73 € (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 (κωδικός έργου:
2014ΕΠ50100002/03.11).

ΘΕΜΑ 4ο

:

1. Έγκριση του από 30-10-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 8η ομάδα του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 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», με
αριθμό συστήματος 70138 και αριθμό διακήρυξης ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/954/07-02-2019,
2. Ανάδειξη της Νικολακοπούλου Δήμητρας του Γεωργίου ως οριστικής αναδόχου για την 8η
ομάδα και 3. έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης συνολικού ποσού 466.291,11 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των συμβάσεων που θα προκύψουν με
τους οριστικούς αναδόχους του διαγωνισμού.
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ΘΕΜΑ 5ο

:

Έγκριση Πρακτικού II (Ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (με συστημικό αριθμό 82696) για την ανάθεση του
έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ»
προϋπολογισμού: 10.500.000,00 € με Φ.Π.Α. και λήψη απόφασης κατακύρωσης της
σύμβασης σε αυτόν.

ΘΕΜΑ 6ο

:

Έγκριση πρακτικού (ΙI) της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο:
«Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και υποδομών στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου
4.4.1 με τίτλο “Αccessibility interventions design, planning and realization” του Πακέτου
εργασίας 4 (WP4) : «Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας (Physical & Virtual
Accessibility interventions)» της Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου
“CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό:
Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)”», το οποίο έχει ενταχθεί και
συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020 με
κωδικό έργου ΜΙS: 5003361 και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2019 με Κ.Α.Ε.
01.071/9919.01.1292.

ΘΕΜΑ 7ο

:

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών των Γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο
και Φεβρουάριο 2015», Συνολικής δαπάνης: 160.741,41 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου:
«ΣΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ».

ΘΕΜΑ 8ο

:

Έγκριση 3ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών των Γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο
και Φεβρουάριο 2015», ΣΧΕΤ.: Η Αρ. Πρωτ.298054/4370/10-10-2019 αίτηση τού αναδόχου
για 3η παράτασης προθεσμίας του έργου.

ΘΕΜΑ 9ο

:

Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 1.200.000 € μετά του
Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 10ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 3.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 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 Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 11ο

:

Έγκριση πρακτικού Νο2 της υπ. αριθμ. 281509/17181/26-9-2019 διακήρυξης συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού για την σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
ESMARTCITY συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 38.500,00 ευρώ (€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΘΕΜΑ 12ο

:

Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης της ενδεικτικής προσφοράς που
υποβλήθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 80255 (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

:

1) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για
την «Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ετών 2019-2020 για την κάλυψη των
αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. –
(Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 72.045,04 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
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άποψη προσφορά βάση της τιμής», στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά τμήμα /
τμήματα και 2) Τη σύσταση των επιτροπών α) Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 14ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 17.980,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. η οποία αφορά σύναψη σύμβασης με εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο για τη
διενέργεια δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων αέριων ρύπων που προέρχονται
από μονάδες επεξεργασίας ελαιοπυρήνα (πυρηνελαιουργεία) στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών καθώς και
εδάφους στο οποίο διαφαίνεται να υπάρχει ανεξέλεγκτη διάθεση ζωικών αποβλήτων από
μονάδα διαχείρισης στους Αγ. Θεοδώρους Λεχαινών, με σκοπό την προστασία του
περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων.

ΘΕΜΑ 15ο

:

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 198,40 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παραγωγή υλικού προβολής, στον ισόγειο χώρο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 16ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.957,51 €, από τον προϋπολογισμό της
Π.Δ.Ε. για το έργο ‘ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ’ με Κωδικό
1992ΣΕ02400000 – Κ.Α.Ε. 02.01.071.9452.01.2020 για την κάλυψη του κόστους των
Οδοιπορικών εξόδων των μελών των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 17ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.955,00 €, από τον προϋπολογισμό της
Π.Δ.Ε. για το έργο ‘ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ’ με Κωδικό
1992ΣΕ02400000 – Κ.Α.Ε. 02.01.071.9452.01.2020.

ΘΕΜΑ 18ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 19.849,92 € με Φ.Π.Α. για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

ΘΕΜΑ 19ο

:

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού Έντεκα χιλιάδων εξήντα ενός ευρώ και εξήντα δύο λεπτών
(11.061,62 €) για το χρονικό διάστημα από 04/07/2019 έως 20/10/2019 από τον
Προϋπολογισμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 20ο

:

Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή εργασία από 15-07-2019 έως 30-09-2019 του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Δ.Ε.
ποσού 2.254,28 € από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2019.

ΘΕΜΑ 21ο

:

Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή εργασία από 01 – 07 – 2019 έως 30 – 09 – 2019 της
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Δ.Ε. ποσού 4.052,87 € από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2019.

ΘΕΜΑ 22ο

:

Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση συμμετοχής των περιφερειακών συμβούλων στην
Οικονομικής Επιτροπή κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2019 και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 2.565,00 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 23ο

:

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης και διαμονής ποσού 177,40 € (εκατόν
εβδομήντα εφτά Ευρώ και σαράντα λεπτών) του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού & Τουρισμού
Π.Δ.Ε., κ. Κοροβέση Νικόλαου, στην Αθήνα στις 14 – 15/11/2019, όπου θα εκπροσωπήσει
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Τουρισμού στις 15/11/2019.

ΘΕΜΑ 24ο

:

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης και διαμονής ποσού 517,90 € (πεντακόσια
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δέκα εφτά Ευρώ και ενενήντα λεπτών) του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού & Τουρισμού
Π.Δ.Ε., κ. Κοροβέση Νικόλαου, στη Θεσσαλονίκη στις 07 – 10/11/2019, όπου θα
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia
2019.
ΘΕΜΑ 25ο

:

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και της Γενικής Δ/νσης Περ/κής Αγρ/κής
Οικονομίας και Κτηνιατρική Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά τους μήνες ΑύγουστοΣεπτέμβριο 2019 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.113,80 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 26ο

:

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 2.705,08 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
έτους 2019.

ΘΕΜΑ 27ο

:

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων των
υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, για το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2019,
συνολικού ποσού 3.163,69 €, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

ΘΕΜΑ 28ο

:

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.652,20 ευρώ, για Οδοιπορικά έξοδα εντός
έδρας μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας και Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 29ο

:

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 530,00 ευρώ, για οδοιπορικά έξοδα και
εκτός έδρας μετακινήσεις μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ υπαλληλικού προσωπικού
της Διεύθυνσης Διοίκησης & Οδηγών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον
Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Αχαΐας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 30ο

:

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 77,40 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών & επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗΙ 4055, της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.

ΘΕΜΑ 31ο

:

Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α’ θμιας & Β’ θμιας εκπαίδευσης
που ήταν εν ισχύ στις 30-06-2019, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.4625/2019
(ΦΕΚ 1399/τ.Α΄) όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα.

ΘΕΜΑ 32ο

:

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 265,36 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών & επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗΗ 4209, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.

ΘΕΜΑ 33ο

:

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 1.200,32 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών & επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗΙ 8772, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.

ΘΕΜΑ 34ο

:

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 96/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού
δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου για τη συζήτηση της προσφυγής των Γ. Λεπέτσου και Αθ. Καλογερόπουλου κατά της
8026/2010 απόφασης προστίμου του Νομάρχη Ηλείας και έγκριση δαπάνης ποσού 370,00 €
για την πληρωμή του δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 35ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 5.971,84 € για την μίσθωση ειδικών ιδιωτικών
μηχανημάτων: α) Μ.Ε. 103880 ΙΧ (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας), β) ΗΑΗ 5547 (Φορτηγό &
γ) Μ.Ε. 87695 ΙΧ (Εκσκαφέας φορτωτής) ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Μιχόπουλου του
Σελίδα 4 από 9

Ευσταθίου, για τον καθαρισμό και απομάκρυνση μπαζών και βλάστησης από τις κοίτες: α) Το
Ρέμα Λαγκάδι εντός του οικισμού Αγίου Δημητρίου Δήμου Ήλιδας σε μήκος 600,00 μ β) Ρέμα
Λυκούδι παράπλευρα του οικισμού Αγίου Δημητρίου Δήμου Ήλιδας σε μήκος 400,00 μ. γ)
Ρέμα στην είσοδο της Τ/Κ Χαβαρίου δίπλα στο κοινοτικό Κατάστημα σε μήκος 250,00 μ
Δήμου Ήλιδας, δ) Υδατορέματα στις θέσεις : Αλογολίβαδο, Καμίνι & Κορωλιές αγνάντι και
κατάντη των οχετών απορροής ομβρίων σε συνολικό μήκος 20,00 μ στο κάθε τεχνικό, στους
οικισμούς Αγίου Ηλία και Καλαθά του Δήμου Ήλιδας, ε) Υδατορέματα στην Ε.Ο Καρδαμά Αμαλιάδας αγνάντι και κατάντι των οχετών απορροής ομβρίων σε συνολικό μήκος 20,00 μ,
στο κάθε τεχνικό του Δήμου Ήλιδας..
ΘΕΜΑ 36ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 3.992,80 € για τη μίσθωση ειδικού ιδιωτικού
μηχανήματος, με αριθμό κυκλοφορίας Μ.Ε. 110728 ΙΧ (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας),
ιδιοκτησίας Καράμπελα Βασίλειου, για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση μπαζών και
βλάστησης από τις κοίτες: α) Το Ρέμα Παρθενίας στην Τ/Κ Μουριάς από Ε.Ο. έως αδιάνοικτη
Ν.Ε.Ο. σε μήκος 270,00μ.του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. β) Το Ρέμα Σιφούρι εντός της Τ/Κ
Πεύκες σε μήκος 250,00μ, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας..

ΘΕΜΑ 37ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 9.982,00 € για τη μίσθωση ειδικού ιδιωτικού
μηχανήματος, με αριθμό κυκλοφορίας Μ.Ε. 87755 ΙΧ (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας),
ιδιοκτησίας Μαυρομάτη Θεόδωρου, για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση μπαζών και
βλάστησης από την κοίτη του Υδατορέματος Κριτής από γέφυρα Βαρβάσαινας – Κολύρι
ανάντη σε μήκος 700,00 μ. Δήμου Πύργου.

ΘΕΜΑ 38ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 3.472,00 € για την μίσθωση ειδικού ιδιωτικού
μηχανήματος, με αριθμό κυκλοφορίας Μ.Ε. 68096 ΙΧ (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας),
ιδιοκτησίας Τρίμη Παναγιώτη, για την απομάκρυνση μπαζών και βλάστησης από την κοίτη:
Της Ζαχαρέικης Γράνας κατάντι του εγκιβωτισμένου τμήματος, που διέρχεται εντός της Δ/Κ
Ζαχάρως από τις εκβολές της και ανάντη διότι εκεί είχε επιχωθεί και δεν γινόταν η απορροή
των υδάτων. Έγινε η αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός και
πλησίον κατοικημένης περιοχής.

ΘΕΜΑ 39ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 3.459,60 € για τη μίσθωση ειδικού ιδιωτικού
μηχανήματος, με αριθμό κυκλοφορίας Μ.Ε. 46500 ΙΧ (Λαστιχοφόρος εκσκαφέας), ιδιοκτησίας
Αποστολόπουλου Ιωάννη , για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση μπαζών και βλάστησης
από την κοίτη της Οθωμανικής Γράνας που διέρχεται στα όρια της Τ/Κ Κακοβάτου σε μήκος
1200,00 μ και στον οικισμό Πανόραμα της Τ/Κ Σχοίνων σε μήκος 2000,00 μ του Δήμου
Ζαχάρως.

ΘΕΜΑ 40ο

:

Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής ποσών: α) εξήντα ευρώ (60,00 €) για
έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης και β) εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά
(118,89 €) για έξοδα χιλιομετρικής αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις του Προϊσταμένου του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηλείας, για το χρονικό διάστημα από 01-10-2019 έως
31-10-2019, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. του τρέχοντος
οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 41ο

:

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 10.150,06 €, για υπερωριακή
εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ηλείας για το χρονικό
διάστημα από 10.07.2019 έως 30.10.2019.

ΘΕΜΑ 42ο

:

Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ και πέντε λεπτών (1.590,05 €) για τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
έτους 2019
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ΘΕΜΑ 43ο

:

Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ηλείας για τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2019 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.972,06 €
από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας.

ΘΕΜΑ 44ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 2.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ η οποία αφορά την κάλυψη του κόστους για την προμήθεια 8 ρόλλερ σκίασης ( black
out) με μηχανισμό και ύφασμα διαστάσεων 3,06 τ.μ. και την προμήθεια 4 κουρτινών από
ύφασμα διαστάσεων 4,00χ2,70 με κρίκους για κουρτινόξυλο που θα τοποθετηθούν σε
γραφεία υπαλλήλων Υπηρεσιών στο κτίριο της Π.Ε. Αιτωλ/νίας καθώς και σε γραφεία των
θεματικών Αντιπεριφερειαρχών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.

ΘΕΜΑ 45ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ η οποία αφορά την κάλυψη του κόστους παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση 24ωρης
φύλαξης της σήραγγας Αγ. Ηλία και του κτηρίου εξυπηρέτησής της, σε ιδιωτική εταιρεία
φύλαξης security, με τη μορφή του επείγοντος, μέχρις ότου ανατεθεί σε ανάδοχο η παροχή
υπηρεσιών διετούς συντήρησης, λειτουργίας (σε 24ωρη βάση) και αποκατάστασης
οιονδήποτε βλαβών της σήραγγας Αγ. Ηλία κατόπιν διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω
των Ορίων (υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία αλλά απέβη άκαρπη και θα επαναπροκυρηχθεί
διαγωνισμός άμεσα). Επειδή, προϋπόθεση για την εγκατάσταση των νέων ηλ. πινάκων και
του νέου υποσταθμού, στο κτήριο εξυπηρέτησης της σήραγγας και την αποτροπή νέων
κλοπών, είναι η 24ωρη φύλαξη του χώρου, λόγω του κατεπείγοντος, προτείνουμε σε πρώτη
(1η) φάση, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού φύλαξης, την απ’
ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας 24ωρης φύλαξης, μέχρι του ορίου που τίθεται από το
Ν.4412/16 (άρθρο 118).

ΘΕΜΑ 46ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ύψους 4.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την κάλυψη του κόστους του προγράμματος έργου 2014ΣΜ58100000 της ΣΑΜ 581
«Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού,
μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων.

ΘΕΜΑ 47ο

:

Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων του τμήματος
Αγροτικής Οικονομίας Αμφιλοχίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019 και την διάθεση συνολικού ποσού
τετρακοσίων ογδόντα επτά και σαράντα ένα (487,41 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε
Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 48ο

:

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νιας για το διάστημα Απριλίου Ιουνίου 2019 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.444,15 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 49ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης και διενέργειας δαπάνης συνολικού ποσού 157.903,65 € από
τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. για το έργο ‘ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ, ΞΕΝΟΔΟΧ ΚΛΠ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΝΟΜΟΥ 3299/2004’ με Κωδικό 2005ΣΕ02400000 – Κ.Α.Ε.
02.01.071/9452.01.2018.

ΘΕΜΑ 50ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ύψους 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, οι οποίες αφορούν σε προμήθεια υπηρεσιών για το ευρωπαϊκό έργο «Creativity Hubs
for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets», με
ακρωνύμιο SPARC και με κωδικό έργου ΜΙS: 5003273, που υλοποιείται στο πλαίσιο του
Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

ΘΕΜΑ 51ο

:

Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙIΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε
ΗΛΕΙΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 60.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ και κωδικό έργου,
2019ΚΑΠ1413000.
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ΘΕΜΑ 52ο

:

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών του συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια δεκαέξι (16) κλιματιστικών μονάδων, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης
τοποθέτησης, τεχνολογίας inverter (5 κλιματιστικά 12.000 btu/h, 8 κλιματιστικά 18.000 btu/h &
3 κλιματιστικά 24.000 btu/h) τα όποια θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο σε γραφεία
υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας - προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
συνολικά για όλα τα ειδή της διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 53ο

:

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 2.340,00 ευρώ για την πληρωμή των μελών
της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (ΔΙΕ) Αμαλιάδας, για χορήγηση και ανανέωση
αδειών οδήγησης.

ΘΕΜΑ 54ο

:

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών
(195,30 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το κόστος εκτυπώσεων δελτίων και λοιπών
δαπανών, για την εφαρμογή του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, για την
καλλιεργητική περίοδο 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

ΘΕΜΑ 55ο

:

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 3.079,31 ευρώ, μηνός Σεπτέμβριος 2019, από ΣΑΕΠ 501 έτους 2019.

ΘΕΜΑ 56ο

:

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 722,80 ευρώ, μηνός Σεπτέμβρη, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2019.

ΘΕΜΑ 57ο

:

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 3.498,40 ευρώ, μηνός Σεπτέμβριος, από ΚΑΠ έτους 2019.

ΘΕΜΑ 58ο

:

Περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου, ήτοι άσκηση ή μη αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου
κατά της υπ’ αριθμ. 666/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.

ΘΕΜΑ 59ο

:

Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ (κατάθεση αναίρεσης και
παράσταση κατά την συζήτησή της) κατά της υπ’ αριθ. Α172/2019 απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Πατρών.

ΘΕΜΑ 60ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του E’ Tμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας, κατά την δικάσιμο της 27-11-2019 και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με
αριθ. καταθ. Ε1293/2019 ασκηθείσας προσφυγής της ΣΧΩΡΤΣΙΑΝΙΤΗ ΡΟΖΑΛΙΑΣ ΤΟΥ
ΦΩΤΙΟΥ κατά της α) 346774/5485/27-11-18 απόφασης του κ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
και β) του υπ/αριθμ. 44/2018 πρακτικού της ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ηλείας.

ΘΕΜΑ 61ο

:

Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης, περί εξώδικου συμβιβασμού και μη άσκησης
ενδίκων μέσων (Αναίρεση), στην υπόθεση του Παναγιώτη Χατζηγιάννη του Θεοδώρου, κατά
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας, μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 78/2018
οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Μυρτουντίων (μισθωτική) και την κοινοποίηση της
αριθμ. 279444/6246/24-9-2019 Αίτηση - Πρόταση του Παναγιώτη Χατζηγιάννη του Θεοδώρου
για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

ΘΕΜΑ 62ο

:

Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση στην από 29-10-2019 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
της Μπενέτου Μαγδαληνής του Δημητρίου και λοιπών (συνολικός αριθμός αιτούντων έξι(6))
Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:
94231/2019 και Ειδικό αριθμό Κατάθεσης: 11883/2019 και όπως ορίζεται στην Έκθεση
Κατάθεσης Δικογράφου α).κατά του Ελληνικού Δημοσίου και β) κατά της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και πρόκειται να συζητηθεί την 07-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30
(προσωρινή διαταγή).

ΘΕΜΑ 63ο

:

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
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Πρωτοδικείου Πατρών την 4-12-2019 όπου συζητείται η από 8-5-2017 προσφυγή της
εταιρείας ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ κατά της 48204/784/2017 απόφασης προστίμου του
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΠΔΕ καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο.
ΘΕΜΑ 64ο

:

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Ηλείας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου
την 19-12-2019.

ΘΕΜΑ 65ο

:

Περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α205/2019
Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.

ΘΕΜΑ 66ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 800,00 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την κάλυψη δαπανών δημοσίων σχέσεων του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας, για το έτος 2019.

ΘΕΜΑ 67ο

:

Έγκριση παράτασης σύμβασης που έχει προκύψει με την με αριθμό 2057/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και αφορά την εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς
μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτ/νίας με Δ.Χ. Επιβατικό
Αυτοκίνητο (Ταξί), για το σχολικό έτος 2019-2020, έως τις 30/06/2020, σύμφωνα με το άρθρο
15 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019).

ΘΕΜΑ 68ο

:

Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας της υπαλλήλου ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΔΑΝΑΗΣ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας για το χρονικό
διάστημα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 καθώς και την διάθεση συνολικού ποσού διακόσια Ευρώ
(200,00 €) από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕ Αιτωλ/νίας.

ΘΕΜΑ 69ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.380,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για την υλοποίηση του παραδοσιακού εορταστικού στολισμού του κτιρίου του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας και των δένδρων του περιβάλλοντα χώρου επί της οδού 28ης
Οκτωβρίου, ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων.

ΘΕΜΑ 70ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για την πραγματοποίηση εργασιών κοπής δένδρων, κλαδέματος και φύτευσης νέων
φυτών στον περιβάλλοντα χώρο της Π.Ε. Ηλείας.

ΘΕΜΑ 71ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων, που θα προσφερθούν αποκλειστικά σε
προσωπικότητες, αντιπροσωπείες του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και σε πρόσωπα
που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και προβολή της ΠΔΕ, με σκοπό την ανάμνηση της
επίσκεψής τους στην περιοχή.

ΘΕΜΑ 72ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού των 9.758,80 € με ΦΠΑ για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

ΘΕΜΑ 73ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού των 19.666,40 € με ΦΠΑ για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

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
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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

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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