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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 8η /2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την 03η Μαΐου 2017.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση- ενημέρωση για τη διαχείριση και υλοποίηση των μέτρων - δράσεων του
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
2. Έγκριση ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2017 χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και
χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
κ. Παναγιώτης Μπράμος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 84/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίνει το ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 χρηματοδοτούμενο από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και χρηματοδότηση
έργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Παναγιώτη Μπράμου.

3. Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 50/28-03-2017 απόφασης του Περιφερειακού .
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εγκριση του τρόπου ανάθεσης του Υποέργου
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ-ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΕΠΙΚ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΣΕΛΛΑ- ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ» προϋπολογισμού 3.400.000,00 € μετά
του Φ.Π.Α. με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με το άρθρο
95 του Ν.4412/2016 και κατ’ εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκυκλίου
6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 85 /2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποιεί την υπ. αρ. 50/28-03-2017 απόφαση του
Περιφερειακού . Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση του τρόπου ανάθεσης του Υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ-ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΕΠΙΚ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΣΕΛΛΑ- ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ»
προϋπολογισμού 3.400.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. με ανοικτή
διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και κατ’
εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκυκλίου
6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ.Γεωργίου Γεωργιόπουλου.
4. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου και του τρόπου ανάθεσης ενός (1) έργου, χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ
571, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με το άρθρο
95 του Ν.4412/2016 και κατ’ εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκύκλιου
6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 86 /2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και
β) Εγκρίνει τον τρόπο ανάθεσης του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου εντός των
Διοικητικών ορίων του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας», προϋπολογισμού:
400.000,00 € με ΦΠΑ , χρηματοδοτούμενου από την ΣΑΕ
571, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με το άρθρο
95 του Ν.4412/2016 και κατ’ εφαρμογή του Π.Δ.7/2013
(ΦΕΚΑ26) και της εγκύκλιου 6/2013 του Υπουργείου
Εσωτερικών., όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση
του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
κ.Γεωργίου Γεωργιόπουλου.

5. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 127/2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 35/2017 και 54/2017 αποφάσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος
προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2017
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
κ. Παναγιώτης Μπράμος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 87/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρώνει την υπ’ αριθμό 127/2016 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις 35/2017 και 54/2017 αποφάσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου
προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Παναγιώτη Μπράμου.
6. Έγκριση Δ’ τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2017.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
κ. Παναγιώτης Μπράμος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 88/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίνει την Δ΄ τροποποίηση του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών κ.Παναγιώτη Μπράμου.
7. Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Πρόληψης,
Ενημέρωσης και Προαγωγής Υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
το 2017 και Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους
δράσεων.
(εισηγητής : Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε
Θέματα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης κ.Αντώνης
Χαροκόπος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 89/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ. αριθμ. 24/23-02-2017
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Έγκριση ετησίου Σχεδίου Δράσης ΠρόληψηςΕνημέρωσης- Προαγωγής Υγείας για το έτος 2017,
και εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας δαπανών
υλοποίησης των επιμέρους δράσεων, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην εισήγηση του Εντεταλμένου Περιφερειακού
Συμβούλου σε θέματα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
κ.Αντώνη Χαροκόπου.

8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.61/28.3.2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Π.Δ.Ε με θέμα: Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός έργου με τρία υποέργα και επιπλέον ενός
έργου που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 501 με την προβλεπόμενη ανοικτή
διαδικασία κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 90/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποιεί την υπ’ αριθμ.61/28.3.2017 Απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε με θέμα: Έγκριση
τρόπου ανάθεσης ενός έργου με τρία υποέργα και επιπλέον
ενός έργου που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 501 με την
προβλεπόμενη ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ.Γεωργίου Γεωργιόπουλου.
9. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων δρομολογίων, με ιδιώτες μεταφορείς, για τη
μεταφορά των μαθητών δημοσίου σχολείου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 91/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίνει την αναγκαιότητα σύναψης συμβάσεων
δρομολογίων, με ιδιώτες μεταφορείς, για τη μεταφορά των
μαθητών δημοσίου σχολείου αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 20162017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
κ.Γρηγόρη Αλεξόπουλου.
10. Εξουσιοδότηση του κ.Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για υπογραφή από κοινού με τη
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ηλείας της λύσης της, από 20/10/2015, σύμβασης
κατασκευής του έργου: «Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 -- 17+300 της επαρχ.
οδου Κρέστενα – Μπαρακίτικα» Αναδόχου ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ Προϋπολογισμού μελέτης
: 1.330.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ.2α και παρ.7 του
Ν.3669/08 καθώς και την με ΑΠ 93213/357/10-4-2017 γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 92/2017)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολο
Κατσιφάρα για υπογραφή από κοινού με τον Προϊστάμενο
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ηλείας τη λύσης της από
20/10/2015, σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποκ/ση
κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 -- 17+300 της επαρχ. Οδού
Κρέστενα – Μπαρακίτικα» Αναδόχου ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ
Προϋπολογισμού μελέτης : 1.330.000,00 ευρώ με ΦΠΑ,
σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ.2α και παρ.7 του Ν.3669/08
καθώς και την με ΑΠ 93213/357/10-4-2017 γνωμοδότηση της
Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ.Γεωργίου Γεωργιόπουλου.
11. Έγκριση πρόσληψης δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση
πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού
& Διοίκησης κ.Δημήτριος Δριβίλας)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 93/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής
διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας , όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην εισήγηση.
12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού
& Διοίκησης κ.Δημήτριος Δριβίλας)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 94/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση
του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και
Διοίκησης κ. Δημητρίου Δριβίλα και στη συμπληρωματική
αυτής.
13.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση άμεσων και επειγουσών αναγκών
δίμηνης απασχόλησης στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού
& Διοίκησης κ.Δημήτριος Δριβίλας)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ.

95/2017)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση άμεσων και
επειγουσών αναγκών δίμηνης απασχόλησης στη Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
εισήγηση.
13. Ορισμός τόπου της επόμενης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, εκτός της έδρας της Περιφέρειας.
(εισηγητής :Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτ. Ελλάδας κ.Γεώργιος Αγγελόπουλος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 96/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορίζει ως τόπο διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την πόλη της
Βόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας.
15. Επικύρωση πρακτικών 1ης /2017, 2ης /2017, 3ης /2017, 4ης /2017
συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

και 5ης /2017

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 97/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικυρώνει τα πρακτικά των 1ης /2017, 2ης /2017, 3ης /2017,
4ης /2017 και 5ης /2017 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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