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1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(τακτικά και αναπληρωματικά,μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες
3. Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε.
4. Προϊσταμένους Δ/νσεων Π.Δ.Ε.
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

KOIN.:

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 18η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ».
Σας προσκαλούμε στην 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 21 Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, 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 τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημόσιων σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμων
Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, Καλαβρύτων και Πατρέων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,
με Δ.Χ. Επιβατικά Αυτοκίνητα κατά την διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων του τρέχοντος
σχολικού έτους 2018-2019 και έγκριση δαπάνης ποσού 11.701,54 €.
2. Έγκριση διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.700,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για τη σύναψη σύμβασης με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια των αναλύσεων υδάτων
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής στο
σύνολο της προμήθειας.
3. Καθορισμός διαδικασίας κάλυψης της δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας
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δαπάνης μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00), το οποίο είναι
εγγεγραμμένο σε σχετικό κωδικό στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2019.
4. Έγκριση την άσκηση ή μη έφεσης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 818,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
προμήθεια 300 καπέλων με το λογότυπο του Europe Direct Patras – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
του Πανεπιστημίου Πατρών και το σλόγκαν των Ευρωεκλογών ‘’ Thistimeiamvoting E.U’’, τα οποία
θα φορούν οι συμμετέχοντες στην βόλτα με ποδήλατο που θα πραγματοποιηθεί εντός του μήνα Μαΐου
του 2019 για την προώθηση της καμπάνιας των Ευρωεκλογών.
6. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης της υπαλλήλου Χαμακιώτη Ιωάννας και του υπαλλήλου Δημητρίου Καραγιάννη για τη
συμμετοχή τους στο «REVES Excellence Award 2019», στις Βρυξέλλες στις 6-6-2019.
7. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και ελέγχου των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής – Τεχνικών Προδιαγραφών της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2019», και έγκριση για να περάσει η διαγωνιστική διαδικασία στο
επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών.
8. Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης & αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών 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 και 2.
Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του προγράμματος δακοκτονίας 2019 στους προσωρινούς μειοδότες του
ανωτέρω διαγωνισμού.
9. Ανάκληση της 833/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διενέργειας
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.182,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη συμμετοχή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στη διοργάνωση από τη Στέγη Πολιτισμού και
Παράδοσης Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας, πολιτιστικής εκδήλωσης στις 7 και 8 Ιουνίου 2019 στα
πλαίσια της οποίας θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τίτλο «ΦΕΥΓΕΙΣ:::», στο
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών».
10. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.356,00€ ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α. για
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Αχαΐας στη διοργάνωση από τη Στέγη
Πολιτισμού και Παράδοσης Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας, πολιτιστικής εκδήλωσης στις 7 και 8
Ιουνίου 2019 στα πλαίσια της οποίας θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τίτλο
«ΦΕΥΓΕΙΣ:::», στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
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11. Έγκριση 5ου Πρακτικού Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών
Προσφορών του 4ου 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 της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των
4.742.054,31€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» & β) ανάδειξη οριστικών αναδόχων του ανωτέρου
διαγωνισμού.
12. Έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών της 1ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 939.052,26€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» & β) ανάδειξη
οριστικών αναδόχων του ανωτέρου διαγωνισμού.
13. Έγκριση παράτασης σύμβασης που ήταν σε ισχύ στις 30/06/2018 και αφορά την εκτέλεση
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίου σχολείου, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτ/νίας με
Δ.Χ. Επιβατικό Αυτοκίνητο (Ταξί), με προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα
εκτέλεσης των δρομολογίων για το σχολικό έτος 2018-2019, έως τις 30/06/2019, με αναδρομική ισχύ
από 30/06/2018 σύμφωνα με τα άρθρα 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ Α΄169/20-09-2018) και 101 του
Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-03-2019).
14. Έγκριση παράτασης συμβάσεων που έχουν προκύψει με τις με αριθμό 2285/2018 & 2561/2018
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

και αφορούν την εκτέλεση δρομολογίων

μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίου σχολείου, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτ/νίας με Δ.Χ.
Επιβατικό Αυτοκίνητο (Ταξί) & Λεωφορεία, με προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα
εκτέλεσης των δρομολογίων για το σχολικό έτος 2018-2019, έως τις 30/06/2019, με αναδρομική ισχύ
από 08/01/2019 σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-03-2019).

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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