Πάτρα, 21 Μαΐου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 18η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την 21η Μαΐου 2019
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την μεταφορά στους
Δήμους της Π.Ε. Αχαϊας εκλογικού υλικού των Δημοτικών και
Περιφερειακών Εκλογών και Ευρωεκλογών έτους 2019, με απευθείας
ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
κατά παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1198/2019
του Δημοσίου διατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4585/2018.
2. Τροποποίηση της αριθμ. 858/2019 απόφασης της Οικονομικής
επιτροπής με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την
εκτέλεση φωτοτυπικών εργασιών εγκυκλίων και αποφάσεων που
απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Δημοτικών
και Περιφερειακών Εκλογών και Ευρωεκλογών έτους 2019, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1199/2019
τιμής, ως προς την ανάθεση του ποσού σε δύο (2) δικαιούχους.
3. Τροποποίηση της αριθμ. 864/2019 απόφασης της Οικονομικής
επιτροπής με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 28.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την
προμήθεια υλικών που θα απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη
διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και
Ευρωεκλογών έτους 2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, ως προς την ανάθεση του ποσού
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1200/2019
σε δύο (2) δικαιούχους.
4. Περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αριθ. Α36/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ενώπιον
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1201/2019
του Συμβουλίου Επικρατείας.
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5. α)Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 845/2019 απόφασης σας για αλλαγή
ονόματος δικηγόρου, λόγω παραίτησης και ορισμός νέου, για την
γνωμοδότηση περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης
κατά της υπ΄ αριθ. Α24/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και έγκριση δαπάνης
και διάθεσης πίστωσης ποσού 310,00 € με το ΦΠΑ για την αμοιβή του
δικηγόρου.
β) Περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αριθ. Α24/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών
ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1202/2019
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, ποσού 14.206,68€, για
την πληρωμή της 1ης πιστοποίησης της μελέτης με τίτλο
«Συμπληρωματικές μελέτες του έργου: Βελτίωση Ε.Ο. Γαστούνης –
Βαρθολομιού- Λ. Κυλλήνης», με ενάριθμο 2013ΚΑΠ1405005,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αναδόχου γραφεία μελετών «Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1203/2019
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».
7. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό
διαγωνισμό άνω των ορίων του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση –
οδική ασφάλεια - επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Ηλείας (σε συνέχεια
του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση οδικών αξόνων
Λάλα -111 Ε.Ο και Χάνι Πανόπουλου –Μουζάκι –Καράτουλα και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συνδετήριοι προς Νεμούτα –Αχλαδινή και Γούμερο –Μουζάκι»,
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1204/2019
προϋπολογισμού : 5.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
8. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό
διαγωνισμό άνω των ορίων του Έργου:«Καθαρισμός – Συντήρηση
και αποκατάσταση υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών έργων σε
ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», Υποέργο:«Συντήρηση Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός
βλάστησης και φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμού
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1205/2019
5.000.000,00€ με το ΦΠΑ.
9. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό
διαγωνισμό άνω των ορίων του έργου με τίτλο: : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» προϋπολογισμού :
10.500.000,00
€
με
Φ.Π.Α.,
Πηγή
χρηματοδότησης:
Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό ΣΑ ΕΠ0011 και ενάριθμο
κωδικό Πράξης ΣΑ : 2018ΕΠ00110023.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1206/2019

10. α) Έγκριση παράτασης ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Αθμιας & Βθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων,
σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/06-09ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2016), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν.4563/2018 (ΦΕΚ 169/τ.Α/20.09.18) και με το άρθρο 101 του ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1207/2019
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Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/26-03-2019).
β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 61305,37 ευρώ από
τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με τα
ανωτέρω άρθρα».
11. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 1163/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «α. «Έγκριση
του πρακτικού Νο3 της υπ’αριθμ. 404081/6209/17-12-2018
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε εξωτερικό
συνεργάτη α)υπηρεσιών εκτύπωσης και συναφών υπηρεσιών ,
β)υπηρεσιών διαδικτύου και γ) υπηρεσιών περιεχομένου μετάφρασης
ψηφιακών εργαλείων για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου
«CROSSTHEGAP:
accessibilityforsocialandculturalinclusion(Διασχίζοντας
το
κενό:
Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)» με κωδικό
έργου MIS 50203361, ΣΑΕΠ 301/6/2018ΕΠ301600012, συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο των
υπηρεσιών κάθε τμήματος, β. ανάδειξη της εταιρείας Δ.Πυλαρινός και
Σια ΙΚΕ, ως οριστικού αναδόχου της ανωτέρων πρόσκλησης για τα
τμήματα Β και Γ. γ. Κήρυξη του Γιαννούλη Αθανάσιου ως έκπτωτου
για το τμήμα Α δ. Κήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για το τμήμα Α
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
της εταιρείας STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1208/2019
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ.»
12. α)Έγκριση του πρακτικού Νο1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών) της υπ’
αριθμ. 95457/1724/29-03-2019 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
για «Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών εκπόνησης
μελετών
για
τις
ανάγκες
του
ευρωπαϊκού
έργου
«CROSSBORDERAGRIFOODINCUBATORS
(INCUBA)
–
Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες», με κωδικό έργου
ΜΙS: 5003241», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160013, που έχει ενταχθεί
και συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg
Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 31.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο
επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς
βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών» β) Έγκριση για την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή το άνοιγμα των
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1209/2019
οικονομικών προσφορών.
13. α) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για
την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, στο
πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BALKANET του
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Προγράμματος «InterregBalkan-Mediterranean 2014-2020», με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με δημοσίευση πρόσκλησης, ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1210/2019
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κατόπιν συλλογής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για
το σύνολο της δαπάνης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
συμμετοχής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και β) Έγκριση
του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.
14. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών
της υπ’αριθμ. 149440/3123/17.05.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Δημοσίων Σχολείων Β/ θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2018-2019, στα
πλαίσια των Πανελλαδικών Εξετάσεων, συνολικής προϋπολογισθείσας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
δαπάνης μέχρι του ποσού των 655,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1211/2019
ΦΠΑ.
15. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 1ου & 2ου λογαριασμού
του
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ»,
Προϋπολογισμού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1.200.000,00€,
Χρηματοδότηση ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 572 με κωδικό
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1212/2019
2014ΣΕ57200002 ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.».
16. Τροποποίηση της αρ.1110/2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά
την επιτακτική ανάγκη εκτύπωσης φυλλαδίων, Προγραμμάτων και
εγκυκλίων Εκλογικού περιεχομένου για την επικείμενη εκλογική
διαδικασία της 26-05-2019 (Περιφερειακές, Δημοτικές και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ευρωκοινοβουλίου), ως προς την ανάθεση του ποσού σε δύο (2)
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1213/2019
δικαιούχους.
17. Τροποποίηση της 1142/2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης
μέχρι
του
ποσού
των
60.000,00
ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά για την προμήθεια υλικών
και εκτυπώσεις εγγράφων εκλογικού περιεχομένου, που θα
απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Δημοτικών
και Περιφερειακών Εκλογών και Ευρωεκλογών έτους 2019, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1214/2019
τιμής, ως προς την ανάθεση του ποσού σε έξι (6) δικαιούχους.
18. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων & εκτός
έδρας μετακίνησης – διαμονής – ημερήσιας αποζημίωσης μελών της
ομάδας έργου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ARIEL κ.κ.
Δεληγιάννη Παναγιώτη και Παπαδοπούλου Αναστασία για τη
συμμετοχή τους στην 3η τεχνική συνάντηση εργασίας και στην
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ενδιάμεση διάσκεψη των εταίρων του έργου, στο Σπλιτ της Κροατίας,
στα πλαίσια του έργου ARIEL Interreg ADRION (11 & 12 Ιουνίου ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1215/2019
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2019).
19. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 2113/2018 απόφασης της Ο.Ε
σχετικά με ορισμό Δικηγόρου για παράσταση κ.λ.π. ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου σε αγωγή χρηματικής
αποζημίωσης λόγω θανατηφόρου ατυχήματος στη γλύστρα του
σκαφών του αλιευτικού καταφυγίου Παλουκίου Αμαλιάδας και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
έγκριση διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού 1.507,84€, για ανάληψη
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1216/2019
πληρωμής δαπάνης.
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δημοπράτησης και έγκριση
όρων δημοπράτησης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού
σύμφωνα με άρθρο 117 Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147Α για την ανάθεση
του έργου με τίτλο: «Παρακαμπτήρια οδός Τ.Κ Κρυονερίου Δήμου
Αρχαίας Ολυμπίας» προϋπολογισμού: 74.400,00 € με ΦΠΑ και με
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1217/2019
προσφορά μόνο με βάση την τιμή (άρθρο 95).
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού
προϋπολογισμού 37.200,00 € με ΦΠΑ για την Προγραμματική
Σύμβαση «Ενεργειακό Αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας» μεταξύ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΤΕΕ (Περιφερειακό τμήμα Δυτικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ελλάδας & Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1218/2019
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
22. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ποσού 45.562,12€ από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. για το έργο
‘ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ ΝΟΜΟΥ 4399/2016’ με Κωδικό
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Έργου 2016ΣΕ02400001 – Κ.Α.Ε. 9452.01.2044 του οικονομικού
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1219/2019
έτους 2019.
23. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ποσού 203.915,05 €, από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. για το έργο
‘ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ 4399/2016’ με
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Κωδικό Έργου 2016ΣΕ02400000 – Κ.Α.Ε. 01.071. /9452.01.2043 του
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1220/2019
οικονομικού έτους 2019.
24. Ορισμός δικηγόρου για διατύπωση εισήγησης και λήψη
απόφασης για άσκηση ένδικων μέσων (προσφυγή) επί της Α123/2019
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου που αφορά εξέταση
της προσφυγής του Μουλαγιάννη Κων/νου κατά της απόφασης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
προστίμου 3232/2010 του Νομάρχη Ηλείας και έγκριση δαπάνης και
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1221/2019
διάθεσης πίστωσης ποσού 150€ για την πληρωμή του δικηγόρου».
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης ενώπιον της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών/τριών δημόσιων σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμων

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, Καλαβρύτων και Πατρέων ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1222/2019
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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.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1223/2019

3. Καθορισμός διαδικασίας κάλυψης της δαπάνης για τη συμμετοχή
των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
παιδικές κατασκηνώσεις και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας
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.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1224/2019
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1225/2019

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.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1226/2019

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 6-62019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1227/2019

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

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
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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.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1228/2019

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 λόγω τροποποίησης των αναγκών της
οργάνωσης της εκδήλωσης, ως προς το είδος και το συνολικό ποσό
των δαπανών, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 11/16-05-2019 έγγραφο της
Στέγης Πολιτισμού και Παράδοσης Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας
«Αγία Λαύρα»».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1229/2019

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.
11. Έγκριση

5ου

Πρακτικού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1230/2019

Επιτροπής

Αποσφράγισης

και

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών του 4ου Επιμέρους ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1231/2019
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.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1232/2019

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).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1233/2019

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).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1234/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
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Παναγιώτης Μπράμος
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