ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πάτρα, 01 Δεκεμβρίου 2020

Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
που συζητήθηκαν κατά την 65η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την 01η Δεκεμβρίου 2020

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 5.125.000,00€ με 1285/2020
Φ.Π.Α., κωδικός: 2020ΕΠ00100000 ενταγμένο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, πηγή χρημ/σης: Ταμείο Συνοχής ΙΙ περιόδου 2000-2006,
ΣΑΕΠ001/8-2013ΕΠ00180009, ΣΑΕΠ001 - 2020ΕΠ0010000, ανάδοχος: «ΤΕΜΕΚ
Α.Τ.Ε.».

ΘΕΜΑ 2ο

Α) Έγκριση του 1ου Πρακτικού Α΄ Φάσης της Επιτροπής διαγωνισμού για την ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1286/2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020, προϋπολογισμός μελέτης:
5.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), κωδικός έργου (στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002. Β) Ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 3ο

Α)Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
«Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1287/2020
της βιοποικιλότητας»
1Ο Υποέργο του έργου: «BEST- Addressing joint Agro – and Aqua- Biodiversity
pressures Enhancing Sustainable Rural Development, που υπάγεται στον
άξονα 2.2, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014 2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων), προϋπολογισμός 1ου υποέργου:
661.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενάριθμος έργου:
2019ΕΠ30160007, χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 301/6 - Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΠΔΕ. Β. Έγκριση των όρων της διακήρυξης.
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ΘΕΜΑ 4ο

Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Δυτικής Ελλάδας και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Ερευνητικό Πρόγραμμα ακτομηχανικής 1288/2020
διερεύνησης των ακτών ΡΟΓΙΤΙΚΩΝ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ –
ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΩΝ της Δυτικής Αχαΐας ώστε να εξευρεθούν και προταθούν
αειφόρες ήπιες μέθοδοι προστασίας των ακτών από την διάβρωση, βάσει και
των δεδομένων - αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου TRITON», ως προς
την παράταση των τμηματικών προθεσμιών υποβολής των παραδοτέων των
επιμέρους σταδίων Α και Β (ΑΔΑΜ σύμβασης : 20SYMV007624038 2020-1110).

ΘΕΜΑ 5ο

Παράταση χρόνου ισχύος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ερυμάνθου για την υλοποίηση της δράσης ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 1289/2020
ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την
έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν
πληγεί λόγω των συνεπειών που βιώνουν από τη διασπορά και τη διάδοση
του κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19)».

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση παράτασης συμβάσεων (που προέκυψαν με την με αριθμό ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2621/2019 (ΑΔΑ:6ΦΞΕ7Λ6-ΙΦΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Π.Δ.Ε. και υπογράφησαν δυνάμει της υπ’ αριθμό 5/2020 πράξης του 1290/2020
Ελεγκτικού Συνεδρίου-υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Αιτωλοακαρνανίας και
αφορούσε την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίων
σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτ/νίας για το σχολικό έτος 20192020), που ήταν σε ισχύ έως 30.06.2020, για το σχολικό έτος 2020-2021
σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ Α΄ 147/29-07-2020) έως
30.06.2021.

ΘΕΜΑ 7ο

Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Καινοτομίας της Π.Δ.Ε., στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
σύμφωνα με την αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) 1291/2020
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την υπογραφή της
σύμβασης με την εταιρεία «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» στα πλαίσια του συνοπτικού
διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες του έργου «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)».

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
κήρυξη οριστικού αναδόχου για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης κατ’ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1292/2020
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άρθρο 32 Ν.4412/2016 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ενός (1) διπλού δρομολογίου με μικρό λεωφορείο και ενός
(1) διπλού δρομολογίου με μεγάλο λεωφορείο, σύμφωνα με το συνημμένο
πίνακα δρομολογίων.
ΘΕΜΑ 9ο

1) Έγκριση του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής «διενέργειας – αποσφράγισης & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αξιολόγησης προσφορών» του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αναδόχου για την διακίνηση εγγράφων και δεμάτων προς διάφορους 1293/2020
παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια (πολίτες, φυσικά πρόσωπα,
νομικά πρόσωπα, Δημόσιες Υπηρεσίες, κ.τ.λ.) για την κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της έδρας της ΠΔΕ και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και
2) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση της 1ης Τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 936/2020 (ΑΔΑ: ΨΔΔΓ7Λ6-1Φ2), η ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
οποία συμπληρώθηκε με την 975/2020 (ΑΔΑ:Ω3917Λ6-ΔΕΟ) Απόφαση της ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και 1294/2020
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής
Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2020-2021, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 4.073.306,60 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για
αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2% και
δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων μέχρι 8%) και με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων και 2. Έγκριση ανάθεσης των δρομολογίων
της παρούσας πρόσκλησης κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα
με την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν. 4713/2020, στους προσωρινούς
αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας».

ΘΕΜΑ 11ο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 936/2020 (ΑΔΑ: ΨΔΔΓ7Λ6-1Φ2) Απόφασης της ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής 1295/2020
Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2020-2021, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 4.073.306,60 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για
αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2% και
δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων μέχρι 8%) και με
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κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων και 2. Έγκριση ανάθεσης των δρομολογίων
της παρούσας πρόσκλησης κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα
με την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν. 4713/2020, στους προσωρινούς
αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας» ως προς το
δρομολόγιο ΤΑΚΥ-25Α.
ΘΕΜΑ 12ο

1) Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Ανάδειξη ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αναδόχου για την διακίνηση εγγράφων και δεμάτων προς διάφορους ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
παραλήπτες σε όλη την Ελληνικής Επικράτεια (πολίτες, φυσικά πρόσωπα, 1296/2020
νομικά πρόσωπα, Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και των υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.
Ηλείας, χρονικής διάρκειας ενός έτους, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 26.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, στο
σύνολο της υπηρεσίας»
2) Συγκρότηση επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών και Ενστάσεων του
ανωτέρω διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 13ο

Α)Έγκριση Πρακτικού Νο 4. της Επιτροπής «Αποσφράγισης και Αξιολόγησης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Προσφορών» της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στα ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, 1297/2020
τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το
σχολικό έτος 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
4.073.306,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων προαίρεσης για αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγω αλλαγής
της τιμής καυσίμου έως 2% και δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση
δρομολογίων μέχρι 8%) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή
ομάδα δρομολογίων. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Γ) Έγκριση
ανάθεσης της εκτέλεσης των δρομολογίων στον προσωρινό ανάδοχο της
ανωτέρω πρόσκλησης της Π.Ε. Ηλείας, βάσει του αρ. 33 του Ν. 4713/2020.

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.790,00€ με ΦΠΑ για την ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του κ. Κόκιου ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Κων/νου, από 16-09-2020 έως 19-09-2020, για την παροχή συνδρομής στο 1298/2020
έργο της Π.Υ. στην δασική πυρκαγιά στο Τρίκορφο του Δήμου Ναυπακτίας και
την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.046,00€ με ΦΠΑ για την ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΛΙΑΡΟΣ – ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΤΕ, από 16-09-2020 έως 18-09-2020 για την παροχή 1299/2020
συνδρομής στο έργο της Π.Υ. στην δασική πυρκαγιά στο Τρίκορφο του Δήμου
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Ναυπακτίας και την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε.
Αιτωλ/νίας.
ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.348,00€ με ΦΠΑ για την ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του κ. ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Αναστασίου Αντώνιου, από 16-09-2020 έως 20-09-2020 για την παροχή 1300/2020
συνδρομής στο έργο της Π.Υ. στην δασική πυρκαγιά στο Τρίκορφο του Δήμου
Ναυπακτίας και την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε.
Αιτωλ/νίας.

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 11.998,24€ με ΦΠΑ για την ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ» στις 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 1301/2020
26, 27, 29, 30/10/2020 και 2, 3/11/2020 για εργασίες ήπιας διευθέτησης και
απομάκρυνσης των φερτών υλικών, της βλάστησης και των πάσης φύσεως
στερεών αποβλήτων (ξύλα, πλαστικά, χαρτόνια κλπ) από την κοίτη, για τον
τοπικό καθαρισμό του υδατορέματος Λιακατά, άνωθεν της Ολυμπίας οδού
στην περιοχή του Ψαθόπυργου του Δήμου Πατρέων, με σκοπό την
αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς την θάλασσα για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από επικείμενα πλημμυρικά
φαινόμενα εντός κατοικημένης περιοχής και την πρόληψη και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.056,16€ με ΦΠΑ για την ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
«ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» στις 12, 13, 14, 15/10/2020 για 1302/2020
τον τοπικό καθαρισμό της κοίτης του χειμάρρου Σταυρολάγκαδο εκατέρωθεν
Π.Ε.Ο. του Δήμου Πατρέων με εργασίες ήπιας διευθέτησης και απομάκρυνσης
των φερτών υλικών, της βλάστησης και των πάσης φύσεως στερεών
αποβλήτων (ξύλα, πλαστικά, χαρτόνια κλπ) με σκοπό την αποκατάσταση της
ομαλής ροής των υδάτων προς την θάλασσα για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από επικείμενα πλημμυρικά φαινόμενα
εντός κατοικημένης περιοχής και την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.984,24€ με ΦΠΑ για την ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του «ΡΟΖΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ» στις 12, 13, 14, 15, 16/10/2020 για τον τοπικό 1303/2020
καθαρισμό των υδατορεμάτων «Θολοπόταμος» Αιγείρας πλησίον εκβολών
και «Ταραξίας» πλησίον εκβολών στο Δήμο Αιγιαλείας με εργασίες ήπιας
διευθέτησης και απομάκρυνσης των φερτών υλικών, της πυκνής βλάστησης
και των πάσης φύσεως στερεών αποβλήτων (ξύλα, πλαστικά, χαρτόνια κλπ)
από την κοίτη των ρεμάτων με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής ροής των
υδάτων προς την θάλασσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και
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περιουσίας από επικείμενα πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένης
περιοχής και την πρόληψη, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε.
Αχαΐας.
ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 10.971,52 € με Φ.Π.Α. για ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
τη μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) Μ.Ε. 111227 ΙΧ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας) & β) ΗΑΝ 8419 (Φορτηγό άνω των 10,00 tn), 1304/2020
ιδιοκτησίας κας Ρέγκλη Τασίας του Δημητρίου, για τον καθαρισμό και την
απομάκρυνση μπαζών και βλάστησης από την κοίτη της αποστραγγιστικής
τάφρου 8Τ1 σε συνέχεια καθαρισμένου τμήματος αυτής μέχρι τη συμβολή της
στο χείμαρρο Μαργαρίτα (6.2Τ) του Δήμου Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας.

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. 312559/19762/23-11-2020 σύμβασης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την εταιρεία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ» (ΑΦΜ: 094450059) για την ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων έργου των υπηρεσιών 1305/2020
της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, λόγω ασφάλισης ενός επιπλέον
οχήματος.

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 4.674,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
για την συντήρηση του εξοπλισμού του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΤΡΙΤΟΝ.
1306/2020

ΘΕΜΑ 23ο

Περί ασκήσεως ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ΄ αριθ. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Α1710/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών με την οποία ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
έγινε
δεκτή η από 1/11/2012 προσφυγή-αγωγή της Παναγιώτας 1307/2020
Μαυριοπούλου-Μπαραμπάτη κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης λόγω αποχώρησης από την Υπηρεσία.

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση αποδοχής της αίτησης συμβιβαστικής επίλυσης, του αυτοκινητιστή ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
κατοίκου Δ.Κ. Κρεστένων του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Ιωάννη ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ζαχαρόπουλου του Παναγιώτη, ποσού δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο 1308/2020
Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (16.222,45), συμπεριλαμβανομένων του
κεφαλαίου, τόκων υπερημερίας και λοιπών δικαστικών εξόδων, το οποίο
αφορά επιδικασθέν ποσό με την αριθ. 29/2019 διαταγή πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Πατρών για εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
σχολικού έτους 2017-2018, από τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας έτους 2020’.

ΘΕΜΑ 25ο

Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του Αντιπεριφερειάρχη ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε κ. Βασιλόπουλου Θεόδωρου στην Αθήνα από ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
25-11-20 έως 27-11-2020 για συνάντηση εργασίας στην κεντρική διοίκηση του 1309/2020
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
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ΘΕΜΑ 26ο

Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του Αντιπεριφερειάρχη ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Υποδομών και Έργων Π.Δ.Ε κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου στην Αθήνα στις 20 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
και 21 Νοεμβρίου 2020 για υπηρεσιακές συναντήσεις στο Υπουργείο 1310/2020
Μεταφορών.

ΘΕΜΑ 27ο

Α) Έγκριση των όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, για ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 1311/2020
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’’, προϋπολογισμού 5.000€
κ.ε.:2019ΕΠ00100017. Β) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και ενστάσεων
για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση
εξειδίκευσης
πίστωσης
συνολικού
ποσού
2.400,00€ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την υλοποίηση του παραδοσιακού ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
εορταστικού στολισμού του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας(κάλυψη 1312/2020
κόστους των εργασιών τοποθέτησης & μετέπειτα απόσυρσης του υπάρχοντος
στολισμού, του νέου στολισμού και της επιπρόσθετης προμήθεια υλικών
στολισμού), ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων.

ΘΕΜΑ 29ο

Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του Αντιπεριφερειάρχη ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Πολιτισμού & Τουρισμού Π.Δ.Ε., κ. Κοροβέση Νικόλαου στην Αθήνα στις 20 – ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
22/11/2020, για συναντήσεις: α) στις 20/11/2020 με τον αναπληρωτή 1313/2020
Διευθύνων σύμβουλο του ΟΣΕ και β) στις 21/11/2020 με τον κο Βούκανο,
υπεύθυνο πολιτισμού του ΕΟΤ.

ΘΕΜΑ 30ο

1) Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης για τη δημιουργία και ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
παραγωγή Λευκώματος «Δυτική Ελλάδα 1821-2021» στο πλαίσιο εορτασμού 1314/2020
των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 34.720,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 2) Έγκριση των
επισυναπτόμενων τευχών του διαγωνισμού. 3) Συγκρότηση των επιτροπών
αξιολόγησης και ενστάσεων.

ΘΕΜΑ 31ο

Έγκριση
εξειδίκευσης
πίστωσης
συνολικού
ποσού
74.400,00€ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην έρευνα και έλεγχο 1315/2020
δεδομένων για την καταγραφή της Ακίνητης Περιουσίας της, δημιουργία
ψηφιακής βάσης δεδομένων των ακινήτων και ανάπτυξη εξατομικευμένης
εφαρμογής Γεωπληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση τους.

ΘΕΜΑ 32ο

1) Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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στην έρευνα και έλεγχο δεδομένων για την καταγραφή της Ακίνητης 1316/2020
Περιουσίας της, την δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων των ακινήτων
και την ανάπτυξη εξατομικευμένης εφαρμογής Γεωπληροφοριακού
Συστήματος για τη διαχείριση τους, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής, 2) Έγκριση των επισυναπτόμενων τευχών του
διαγωνισμού. 3) Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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