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KOIN.:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(τακτικά και αναπληρωματικά,
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1.
2.
3.
4.

Γραφείο Περιφερειάρχη
Αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες
Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε.
Προϊσταμένους Δ/νσεων Π.Δ.Ε.
(μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου).

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 11η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ».
Σας προσκαλούμε στην 11η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 22 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα Γραφεία της Περιφέρειας
(Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σύμφωνα με τα άρθρα 176 και 177 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ
τ.Α 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη» με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 620,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στη διοργάνωση του
αθλητικού Φεστιβάλ Street Relays Πάτρας, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 23 Μαρτίου
2019, και διοργανώνεται από τον Ελληνικό Αθλητικό Σύλλογο «ΕΡΜΗΣ».
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού Τετρακοσίων δέκα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών
(417,40), για οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης στην Αθήνα, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικού
για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, από
τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού Διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00) για οδοιπορικά
έξοδα

μετακίνησης στο εξωτερικό υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού

Ελέγχου, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.990,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την κάλυψη του κόστους για
την εκτύπωση Προγραμμάτων, αφισών, φακέλων αλληλογραφίας κ.λ.π. για συμμετοχή της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας σε διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις έτους 2019.
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5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και

πληρωμής δαπάνης ποσού 500,00 € για την πληρωμή

δικηγόρου», για προσφυγή του «ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» κατά της 119061/1344/30-4-13
απόφασης του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας της ΠΔΕ.
6. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στη «Δαφνοδρομία 2019» που
διοργανώνεται στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 496,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για
την εκτύπωση – δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος «Υγεία για Όλους» σε συνεργασία της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την Εταιρεία
Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας «Υγεία για Όλους» σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
8. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης

του

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την «ετήσια ασφάλιση της αστικής
ευθύνης των αυτοκινήτων & μηχανημάτων έργων της Π.Ε Ηλείας, που αφορά τις υποχρεωτικές εκ
του νόμου καλύψεις, για το έτος 2019-2020», προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 6.500,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, βάσει της τιμής στο σύνολο των ασφαλιζόμενων οχημάτων.

Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε ώστε να κληθεί ο
αναπληρωτής σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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