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Πάτρα, 12 Δεκεμβρίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 24η συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την 12η Δεκεμβρίου 2017.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας επισκευής και αλλαγής πινακίδας LED και αποξήλωσης
κλιματιστικών και ηλεκτρολογικού υλικού από ΚΕΣΥΠ Π.Ε. Αιτωλ/νίας, με απευθείας
ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 451/2017)

2. Έγκριση αναγκαιότητας κατασκευής ξύλινης ντουλάπας διαστάσεων 10 τ.μ. για τις
ανάγκες του ΚΕΣΥΠ Μεσολογγίου που μεταφέρεται και στεγάζεται σε γραφείο στο
Διοικητήριο Μεσολογγίου και κατασκευής και τοποθέτησης 2 εντοιχιζόμενων
ντουλαπιών διαστάσεων 16τ.μ. για τις ανάγκες της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους που στεγάζεται στο Διοικητήριο της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 452/2017)

3. Έγκριση αναγκαιότητας κατεπείγουσας και άμεσης αποκατάστασης της ζημιάς λόγω
κατάρρευσης 5 σειρών ραφιών μήκους 11 μέτρων η καθεμιά και ύψους 2 μέτρων διπλής
όψης στις οποίες ήταν τοποθετημένο μεγάλο μέρος του αρχείου των αυτοκινήτων, στο
Τμήμα Μεταφορών Αγρινίου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Τμήμα
Τεχνικού και Αδειών Κυκλοφορίας Αγρινίου και εργασιών αποξήλωσης-απομάκρυνσης
των παλαιών dexion, προμήθειας και τοποθέτησης νέων dexion συγκεκριμένων
διαστάσεων για επανατοποθέτηση φακέλων, δαπάνης μέχρι του ποσού των 11.700,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 453/2017)

4. Έγκριση αναγκαιότητας επισκευής του φωτοτυπικού μηχανήματος, που εξυπηρετεί τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και
το Γραφείο του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου και Βοηθού Περιφερειάρχη για
θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με απευθείας ανάθεση με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν συλλογής προσφορών, λόγω του
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κατεπείγοντος, δαπάνης μέχρι του ποσού των 700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 454/2017)

5. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Π.Δ.Ε. - Π.Ε. Ηλείας με το Δήμο Ήλιδας,
εκδήλωσης με τίτλο «4ο Αγάπης Δένδρον 2018», από 22 έως 29 Δεκεμβρίου 2017 στην
Αμαλιάδα, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. που θα
καλύψει τις δαπάνες για την ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση της διοργάνωσης,
καθώς και τις εκτυπώσεις (φυλλάδιο προγράμματος, μπάνερ, αφίσες κ.α.).
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 455/2017)
6. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης, από την υπογραφή της και μέχρι τέλος
Ιουλίου 2019, για την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου
(ηχητική κάλυψη, video προβολή και μαγνητοφώνηση πρακτικών) για την κάλυψη
διαφόρων δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως συσκέψεις, συνέδρια,
ημερίδες, σχολικές επισκέψεις, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών και επιλογή της
οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.920,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 456/2017)
7. Έγκριση αναγκαιότητας βιβλιοδεσίας των Πρακτικών Συνεδριάσεων Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα έτη 2016-2017, με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 1.900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 457/2017)
8. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη δαπάνη για τη
μετακίνηση των αθλητών και των προπονητών της Ένωσης Αθλοπαιδιών Πατρών (ΕΑΠ),
στη Θεσσαλονίκη, που θα συμμετέχουν στη Τελική Φάση του Πανελλήνιου Ομαδικού
Παίδων – Κορασίδων στο Σκάκι, που θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 21 Δεκεμβρίου
2017, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 620,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 458/2017)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία – Δέσποινα Κολόμβα
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