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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας αποστέλλουμε πρόσκληση για την 48η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την 07η Σεπτεμβρίου
2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, 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 εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ, οι οποίες
εντάσσονται στο πλαίσιο πραγματοποίησης πολιτιστικών δράσεων 2020, που
υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Φεστιβάλ Πριμαρόλια που θα πραγματοποιηθεί
στην παραλία του Αιγίου, 12-27 Σεπτεμβρίου 2020, σε συνεργασία με τον Δήμο
Αιγιαλείας και την Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 4.340,00€ με ΦΠΑ για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του κ. Παγανιά
Παναγιώτη για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε.
Αιτωλ/νίας (καθαρισμός και άρση καταπτώσεων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου
Παλιοκερασιά – Όρια Νομού).

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση σύναψης χρησιδανείου με το Δήμο Αμφιλοχίας για τη διάθεση και χρήση
του υπ’ αριθ. ΚΗΥ 7497 υπηρεσιακού αυτοκινήτου μάρκας SUZUKI.

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση ολοκλήρωσης της υπ’αριθμ. 388377/6117/23.12.2019 Διακήρυξης του 6ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τη διαδικασία του ανοιχτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου)» της Περιφέρειας
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Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι
του ποσού των 1.041.132,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ:
19PROC006087934), λόγω λήξης του διδακτικού έτους 2019-2020.
ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την προμήθεια αδειών χρήσης ειδικών λογισμικών για την σύνταξη
Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης και την εκτέλεση Δημοσίων έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 6ο

Αίτημα ακύρωσης της από 11-06-2020 κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος του ΜΗΜΕΔ για τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας
του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1/12-14 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» με Α/Α 6378, προϋπολογισμού:
150.000,00€ ( με Φ.Π.Α. ) Κ.Α:2018ΚΑΠ0103001.

ΘΕΜΑ 7ο

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 565/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΟΔ7Λ6-Γ1Π) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με θέμα: «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση της διακήρυξης και των όρων αυτής
καθώς και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ)», Προϋπολογισμού: 3.350.000,00 € (με
Φ.Π.Α.)» με κωδικό : 2019ΕΠ00110043.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση
της διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ»,
προϋπολογισμού: 3.350.000,00€ ( με Φ.Π.Α. ) με κωδικό: 2019ΕΠ00110043.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, του Δήμου Αγρινίου και του Δήμου Θέρμου για την εκτέλεση του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ»,
προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.),με κωδικό: Κ.Ε 2019ΕΠ00100035.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση του 2ΟΥ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και σύναψης της 1ΗΣ
Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (1ΗΣ Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ», αναδόχου:
«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.», προϋπολογισμού: 600.000,00€ (με
Φ.Π.Α.)/Αρχικής Σύμβασης: 184.109,72€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501
(Κ.Α:2014ΕΠ50100000).

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.100,56€ με ΦΠΑ για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησία Παναγόπουλου
Βασιλείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας
(εργασίες ήπιας διευθέτησης και απομάκρυνσης της πυκνής βλάστησης και των
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πάσης φύσεως στερεών αποβλήτων από την κοίτη δύο ρεμάτων «Ξηρόρεμα» Αγίου
Βασιλείου και «Βασιλακόπουλου» Αραχωβιτίκων).
ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.798,00€ με ΦΠΑ για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας Βλάχου Αντώνιου για
την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας για την
κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Τζάιλο Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 9.791,04€ με ΦΠΑ για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΝΤΑΚΟΥΛΑ
Ο.Ε.» για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας στο
πρώην κολυμβητήριο της Αγυιάς.

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.901,60€ με ΦΠΑ για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας Παπαδόπουλου
Νικολάου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας
στη θέση Αλυκές στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 12.400,00€ με ΦΠΑ για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ Ι ΝΤΑΚΟΥΛΑ
Ο.Ε.» για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας για
περίφραξη στο πρώην κολυμβητήριο της Αγυιάς.

ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για τη διενέργεια μελέτης, την υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση
πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και την προμήθεια και τοποθέτηση
μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας του 1ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Αχαΐας.

ΘΕΜΑ 17ο

Α) Έγκριση του πρακτικού Νο2 του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
1.500 τόνων αντιπαγετικού αλατιού, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των
60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και Β) Ανάδειξη
οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας
Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας της Π.Δ.Ε. στην Αθήνα την
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 προκειμένου να παρευρεθεί σε συσκέψεις στο
ΥΠΕΚΑ.

ΘΕΜΑ 19ο

Α) Έγκριση των όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των
ορίων για την προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου
της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via
hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020 προϋπολογισμού
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189.261,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και Β)
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση 4ης παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΩΛΟ»,
προϋπολογισμού: 11.904.000,00€ με το Φ.Π.Α., κωδικός έργου: 2016ΕΠ 00110036.

ΘΕΜΑ 21ο

Τροποποίηση της 809/2020 (ΑΔΑ:9ΕΙΓ7Λ6-Μ3Κ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού
4.674,06€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την ανανέωση της σύμβασης Τεχνικής
Υποστήριξης του Τηλεφωνικού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της
Π.Δ.Ε., για ένα έτος».

ΘΕΜΑ 22ο

Ορισμός δικηγόρου και αμοιβής αυτού για παράσταση στην με αρ. κατ. 482/2019
έφεση των Χρ. Γιάλπα κλπ κατά της Π.Δ.Ε. που θα συζητηθεί στις 08-10-2020
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών.

ΘΕΜΑ 23ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.915,93€ για την κάλυψη του
κόστους καταβολής επιδικαστέου ποσού σύμφωνα με την αριθμ. 42/2017 απόφαση
του Ειρηνοδικείου Πύργου & με αριθμ. 28/2020 Α’ Απόγραφο εκτελεστό.

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ) και της
1ης Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (Σύναψης 1ΗΣ Συμπληρωματικής Σύμβασης)
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», αναδόχου: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε», προϋπολογισμού: 3.000.000,00€
(με Φ.Π.Α.) /Αρχικής Σύμβασης: 1.194.412,76€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΠΔΕΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2014ΕΠ50100000.

ΘΕΜΑ 25ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. πρωτ.:159942/2699/28-07-2020 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε. με τίτλο: Έγκριση του 2ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021»,
αναδόχου: ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε., Ποσού αρχικής Σύμβασης: 531.000,02€ με ΦΠΑ, ποσού
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών: 263.985,15€ με Φ.Π.Α, Τελικής
συνολικής δαπάνης: 794.985,17€ με Φ.Π.Α, Χρηματοδότηση: (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)–
ΣΑΕΠ 501, με Κ.Α.: 2018ΕΠ50100003.

ΘΕΜΑ 26ο

Α) Έγκριση
Προσωρινού
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ,
ΠΟΤΑΜΟΥΣ

του από 30-07-2020 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών
Αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ
ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020»,
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προϋπολογισμού:
7.000.000,00€
(με
Φ.Π.Α.),
με
κωδικό
έργου:
Κ.Α:2016ΕΠ50100003 (Ως υποέργο του έργου: Συντήρηση- αποκατάσταση
υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων Αιτωλοακαρνανίας) και Β) Ανάδειξη
οριστικού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 27ο

1. Έγκριση του από 02-09-2020 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας αποσφράγισης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων 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», με αριθμό
συστήματος 89911 και αριθμό πρωτ. Διακήρυξης ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/77412/1338/03-042020. 2. Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 185,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για
την κάλυψη κόστους αντικατάστασης δύο μεταλλικών περσίδων(στόρια) στο
γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 29ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για
την κάλυψη κόστους αντικατάστασης των παλαιών, φθαρμένων και
κατεστραμμένων περσίδων σκίασης στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. και στους χώρους υποδοχής κοινού αυτού με διπλό ρόλλερ
σκίασης.

ΘΕΜΑ 30ο

Συγκρότηση Επιτροπής Δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»,
προϋπολογισμού 50.000,00€ (ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100007).

ΘΕΜΑ 31ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 950,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για
την κάλυψη κόστους: α) την προμήθεια μπλοκ διπλότυπα σε χημικό αυτογραφικό
χαρτί (100 τεμάχια) με θέμα «ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες
πλήρωσης με καύσιμα των οχημάτων της Π.Ε Ηλείας, β) την προμήθεια ταινιών
ασφαλείας για τη χρήση τους στους χώρους των γραφείων των Υπηρεσιών της Π.Ε
Ηλείας, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

ΘΕΜΑ 32ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 3.750,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για
την κάλυψη κόστους καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου του Διοικητηρίου της
Π.Ε Ηλείας, το κλάδεμα των δένδρων αυτού, την συμπλήρωση νέων φυτών, την
εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος, και την τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα.

ΘΕΜΑ 33ο

Ανάκληση της αριθμ. 1710/2019 (ΑΔΑ:6ΕΑ97Λ6-ΧΟ5) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση των όρων διενέργειας διαγωνισμού άνω των
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ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για το
Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών
ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 2019-2021, για τρία έτη από την
υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.000.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής καθώς και την
έγκριση των επισυναπτόμενων τευχών του διαγωνισμού» λόγω ουσιωδών αλλαγών
στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 34ο

Έγκριση των όρων διενέργειας διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη
αναδόχου για το Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης κάθε
είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή
και αιγοπρόβατα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 2021-2023 (ήτοι για
τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης), συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 3.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής καθώς και έγκριση των επισυναπτόμενων τευχών του διαγωνισμού και
συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων.

Α) Έγκριση του πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού για την ενοικίαση,
συναρμολόγηση, τοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση μέτρων
ασφαλείας και λοιπών προστατευτικών μέτρων στα πλαίσια συμμετοχής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π. Ε. Αχαΐας στο 12ο Διεθνές Σιρκουί Καρτ Πάτρας
(P.I.C.K.) που θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 στην Πάτρα, συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού 74.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και Β)
Ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός σας, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τη
Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να κληθεί ο αναπληρωτής σας.
ΘΕΜΑ 35ο

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.
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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