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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας αποστέλλουμε πρόσκληση για την 45η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την 24η Αυγούστου
2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της
ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α΄) & του άρθρ. 177 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τχ. Α’) όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής Διενέργειας-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
δικαιολογητικών Μειοδότη της Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 148754/1983/18-062020, και με θέμα: «Ανοικτός Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, Κάτω των
ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρηση Εκτυπωτικών &
Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εγκατεστημένα σε γραφεία Υπηρεσιών της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας καθώς και των Υπηρεσιών χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας,
συνολικού προϋπολογισμού έως 84.000,00€ με Φ.Π.Α.» και ανάδειξη οριστικού
αναδόχου.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών και επέκτασης ισχύος των εγγυητικών
συμμετοχής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»,
προϋπολογισμού: 3.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), με κωδικό Κ.Α: 2014ΕΠ50100000.

ΘΕΜΑ 3ο

2η Τροποποίηση της με αρ. 297/2018 (ΑΔΑ:ΩΣΛΜ7Λ6-ΙΚ4) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό τεχνικών υπαλλήλων υποψηφίων
μελών Μητρώου Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
μελετών και παροχής τεχνικών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης προσφορών της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού
Διεθνούς Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για
τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του
Σελίδα 1 από 8

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας για τα έτη 2020-2021-2022» (υπ΄
αριθ. 82577/4867/1-4-2020, συστ. αριθ. ΕΣΗΣΗΣ Α.Α 90253) και ανάδειξη των
οριστικών αναδόχων.
ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής που
υποβλήθηκαν για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του
Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
& 2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 80.800.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των
επιμέρους διαγωνισμών).

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής δημοπρασίας του
έργου: «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων
Πατρών», προϋπολογισμού:705.870,00€ (ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2019ΕΠ00100047).

ΘΕΜΑ 7ο

Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων
Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών», προϋπολογισμού: 705.870,00€
(ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2019ΕΠ00100047).

ΘΕΜΑ 8ο

Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Αρδευτικό έργο Μαρμάρων Δ.Ε.
Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας», προϋπολογισμού: 250.000,00€ με Φ.Π.Α, κωδικός
έργου: 2019ΕΠ00100044.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, 3ου
Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και
σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ
ΣΚΕΠΑΣΤΟ – ΚΕΡΠΙΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ», αναδόχου: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΤΕ, προϋπολογισμού:2.200.000,00€, πιστώσεις: ΣΑΕΠ501 με κωδικό:
2014ΕΠ50100004.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής δημοπρασίας του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022»,
προϋπολογισμού 4.330.000,00€ (ΣΑΕΠ501/2020ΕΠ50100008).

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής δημοπρασίας του
έργου: «Βελτίωση, ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω
Ποταμιά», προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (ΣΑΕΠ001/2019ΕΠ00100004).

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής δημοπρασίας του
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έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»,
προϋπολογισμού 4.330.000,00€ (ΣΑΕΠ501/2020ΕΠ50100008).
ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής δημοπρασίας του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμού 4.340.000,00€ (ΣΑΕΠ501/
2020ΕΠ50100008).

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής δημοπρασίας του
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», προϋπολογισμού 50.000,00€ (ΣΑΕΠ001/
2018ΕΠ00100007).

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση μετακίνησης του κ. Ανδρέα Φίλια, Εντεταλμένου Συμβούλου και Βοηθού
Περιφερειάρχη στην Αθήνα την Παρασκευή 27/8/2020, προκειμένου να παρευρεθεί
σε προγραμματισμένες συναντήσεις με φορείς στην Αθήνα για τα θέματα της Π.Δ.Ε
που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 558,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
για την προμήθεια τριών (3) τεμ. μεταλλικής απόδοσης του λογοτύπου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με μεταλλικά γράμματα για την τοποθέτησή τους σε
τοίχο στα γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Πολιτισμού και Τουρισμού, Ενέργειας,
Περιβάλλοντος, Φυσικών πόρων και Χωροταξίας και Επιχειρηματικότητας, Έρευνας
και Καινοτομίας.

ΘΕΜΑ 17ο

α)Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και
κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την: «Προμήθεια 582.437,00 κιλών (kg)
ψυχρού ασφαλτομίγματος, περιόδου 2020-2021 προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
και β) Συγκρότηση της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του
ανωτέρω διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, 3ου
Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΙΓΙΟ»,
προϋπολογισμού 12.500.000,00€, πιστώσεις: ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100010.

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση α) του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, β) του πρακτικού αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη
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εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια
του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, για τα έτη 2020-2021-2022 (για την ομάδα 5 του
διεθνούς διαγωνισμού αριθμ. 77412/1338/2020 η οποία κηρύχθηκε άγονη),
συνολικής δαπάνης έως του ποσού 99.340,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής και γ) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 12.000,00€ με Φ.Π.Α., για τη συνδιοργάνωση
της Π.Δ.Ε - Π.Ε. Ηλείας με την Συμπολιτεία Ολυμπίας, εκδήλωσης με τίτλο «Ήλιδα
Ολυμπία: Το μονοπάτι της Εκεχειρίας», που θα πραγματοποιηθεί στην Ηλεία στις 29
και 30 Αυγούστου 2020.

ΘΕΜΑ 21ο

Α) Έγκριση των Πρακτικών Ι, Ι-α και ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας – Αποσφράγισης
και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της ανοικτής διαγωνιστικής
διαδικασίας, κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με
τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικού κλιματισμού τύπου
μεταβλητού όγκου ψυκτικού ρευστού (VRV) του κτιρίου “ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ”»,
προϋπολογισμού: 80.600,00€ με Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ενάριθμος
2019ΚΑΠ1411000) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και Β) ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου.

ΘΕΜΑ 22ο

Α) Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ελαστικών
αυτοκινήτων - μηχανημάτων έργου προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
28.148,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες της
Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2020 και Β) ανάδειξη
οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 23ο

Έγκριση δαπάνης για κάλυψη του κόστους αποζημίωσης ελεγκτών κτηνιάτρων της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας της Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν
πενήντα ενός ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (5.151,69€) για το έτος 2018, από τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020.

ΘΕΜΑ 24ο

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 481/2020 (ΑΔΑ: ΨΑΖ37Λ6-3ΣΝ) Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής (με τους εκπροσώπους ΤΕΕ, ΠΕΔ και ΣΠΕΔΕΠ) της Επιτροπής
Διαγωνισμού της εργολαβίας: «Συντήρηση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ
Αχαΐας, αρμοδιότητας ΠΔΕ, περιόδου 2019-2020», προϋπολογισμός μελέτης:
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4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με
Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002.
ΘΕΜΑ 25ο

1) Έγκριση του πρακτικού Νο 2 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’
αριθμ. 176956/11696/15.7.2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007029725) διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη ετήσιας
σύμβασης αναφορικά με: α) την μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση,
ηλεκτρονική επεξεργασία, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και των Επιτροπών που
έχουν συσταθεί με τα άρθρα 164 και 178 του Ν.3852/2010 προϋπολογισθείσας
δαπάνης μέχρι του ποσού των 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά σελίδα απομαγνητοφωνημένου
πρακτικού και β) την μαγνητοφώνηση και την τεχνική υποστήριξη (ηχοληψία,
ηχογράφηση και οπτικοακουστική υποστήριξη) της αίθουσας του Περιφερειακού
Συμβουλίου για την κάλυψη διαφόρων δράσεων της Περιφέρειας(συσκέψεις,
συνέδρια, ημερίδες, σχολικές επισκέψεις)» προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του
ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, στο
σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, ανά τμήμα/τμήματα και 2) ανάδειξη οριστικού
αναδόχου.

ΘΕΜΑ 26ο

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 2019-2020», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€,
χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004, αναδόχου:
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΕΔΕ.

ΘΕΜΑ 27ο

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδού από Ν.Ε.Ο.
Πατρών - Πύργου προς Περιστέρα, ΒΙ.ΠΕ. και ΧΥΤΑ Φλόκα», προϋπολογισμού:
1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. με ΚΩΔ. : 2014ΕΠ50100004, αναδόχου : ΑΝΑΞ ΙΚΕ.

ΘΕΜΑ 28ο

Α) Έγκριση του από 12-8-2020 Πρακτικού υπ’ αρ. 2, του διαγωνισμού «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ,
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμός μελέτης: 5.000.000,00€ (με
Φ.Π.Α.), πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕ 501 Π.Δ.Ε., ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2015ΕΠ50100001
και Β) ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 29ο

Α) Έγκριση του πρακτικού Νο1 του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική
κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
της Π.Δ.Ε. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης και
Β) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 30ο

Α) Έγκριση του πρακτικού Νο1 του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε
εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες του έργου
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«Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the
programme area through cinema» με ακρωνύμιο CIAK που έχει ενταχθεί και
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα –
Ιταλία 2014 -2020» (MIS 5003582) και Β) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 31ο

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γιαννόπουλου Βασίλειου και
της επιστημονικής συνεργάτιδας Σωτηροπούλου Σανιώς, για την μετάβασή τους
στην Αθήνα, από 27/07/2020 έως 28/07/2020, με σκοπό συναντήσεις με στελέχη
του Υπουργείου Οικονομικών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

ΘΕΜΑ 32ο

Έγκριση Α) των πρακτικών 1 και 2 αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων
για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, για τα έτη 2020-2021-2022,
συνολικής δαπάνης έως του ποσού 1.419.742,17€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής» και Β) ανάδειξη οριστικών αναδόχων.

ΘΕΜΑ 33ο

Έγκριση της από 27-07-2020 έκθεσης επαναξιολόγησης ακινήτου, για την στέγαση
της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλ/νιας, της
επιτροπής της παρ. 4 του αρθρ. 13 του π.δ. 242/1996.

ΘΕΜΑ 34ο

Α) Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική
κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων έργου καθώς επίσης και την ασφάλιση
του κτιρίου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της
Π.Δ.Ε. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης,
συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως
προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ασφαλίστρων και Β)συγκρότηση
επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 35ο

Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων (έφεση) επί της Α120/2020
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου που αφορά εξέταση της
προσφυγής του Δ. Πύργου κατά της απόφασης προστίμου 1221/39656/2012 του
Αντ/ρχη Περ/νος & Υποδομών ΠΔΕ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός σας, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τη
Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να κληθεί ο αναπληρωτής σας.
Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και έχει
θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη από
τον δικό σας χώρο.
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Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να
συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10
παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με τα
ίδια θέματα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περ/ντος Φυσικών
Πόρων και Χωροταξίας

3.

Κατσουγκράκης Νικόλαος

4.

Νικολακόπουλος Δημήτριος

5.

Φίλιας Ανδρέας

6.

Αγγελόπουλος Γεώργιος

7.

Λύτρας Ιωάννης

8.

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος

9.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος

10.

Μωραΐτης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1.

Κοντογιάννης Γεώργιος

2.

Μπίλια Μαρία

3.

Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία

4.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα

5.

Κουσκουρή Αθανασία

6.

Χαροκόπος Αντώνιος

7.

Κωστακόπουλος Χρήστος

8.

Αγγελοπούλου Αναστασία

1) 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.

Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

7.

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

8.

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

9.

Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Ε.

10.

M.M.E.
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