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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 25η συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την 21η Δεκεμβρίου 2017.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Π.Δ.Ε. - Π.Ε. Ηλείας, με τη Δημοτική
Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου, εκδήλωσης με τίτλο «Χριστούγεννα 17 – Πρωτοχρονιά
18», που θα διεξαχθεί στον Πύργο, από τις 23 Δεκεμβρίου 2017 έως τις 6 Ιανουαρίου
2018, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. και αφορά
στην ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση της διοργάνωσης, καθώς και στις εκτυπώσεις
(φυλλάδιο προγράμματος, μπάνερ, αφίσες κ.α.).
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 459/2017)

2. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης για την έκτακτη και κατεπείγουσα
καθαριότητα κτιρίων της Π.Ε. Ηλείας καθώς και των κτιρίων χωρικής αρμοδιότητας της
Π.Ε. Ηλείας, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των υπαλλήλων που υπηρετούν στις
υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η
οποία σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (άνω των ορίων) είναι σε εξέλιξη και λόγω της
άρνησης του αναδόχου για την τρίμηνη παράταση της ήδη υπάρχουσας σύμβασης, με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των
9.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 460/2017)

3. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών και εργασιών για επισκευή και συντήρηση
του κτιρίου του Διοικητηρίου που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
και συγκεκριμένα: την επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων, την επισκευή φθορών σε
τοίχους, την επισκευή των ξύλινων κουφωμάτων της σκεπής καθώς και των κεραμιδιών,
καθώς χρήζουν αντικατάστασης, και συντήρηση εξωτερικών χώρων (υδρορροές,
ηλεκτρολογικές εξωτερικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.), με απευθείας ανάθεση κατόπιν
έρευνας αγοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 461 /2017)
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση
αναγκαιότητας
μίσθωσης
μηχανημάτων
έργου
ιδιοκτησίας
ΦΕΓΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ. 22/19-11-2017
διότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν επαρκούσαν για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο της
Επαρχιακής Οδού Αγ. Βλάσης –Χούνι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 462/2017)

2. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας κ. ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ. 23/18-11-2017 διότι τα
μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
δεν επαρκούσαν για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, Αντιπλημμυρικών εργασιών, καθαρισμού και
Διευθέτησης κοίτης- Επισκευή του αναχώματος στην κοίτη του Αχελώου στην Τ.Κ.
Καλυβίων και Τ.Κ. Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 463/2017)
3. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας ΑΤΛΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ. 24/ 02-12-2017
διότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν επαρκούσαν για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, Άρση καταπτώσεων, προσωρινή βελτίωση
βατότητας στην Εθνική Οδό Μεσολογγίου –Αγρινίου μήκους 40 χιλιομέτρων που
δημιούργησαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που ήταν σε εξέλιξη και οι
επικρατούσες συνθήκες απαιτούσαν άμεση επέμβαση και τη χρήση ειδικών
μηχανημάτων έργου, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 464/2017)
4. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας κ. Κότσαλος
Ηλίας σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ.25/04-12-2017 διότι τα μηχανήματα
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν επαρκούσαν για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών, Εργασίες Καθαρισμού της Αρδευτικής Διώρυγας (Δ 20) και του
Παράλληλου Συλλεκτήριου Αγωγού Αποστράγγισης που δημιούργησαν λόγω των
έντονων καιρικών φαινομένων που ήταν σε εξέλιξη και οι επικρατούσες συνθήκες
απαιτούν άμεση επέμβαση και τη χρήση ειδικών μηχανημάτων έργου, ώστε να
εξαλειφθεί ο κίνδυνος πλημμύρας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 465/2017)
5. Έγκριση αναγκαιότητας φιλοξενίας (σίτιση – ύπνος) οκτώ (8) ένστολων υπαλλήλων
του Γενικού Επιτελείου Στρατού που προσκλήθηκαν από τη Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας καθώς και προμήθειας καυσίμου σε δεκατέσσερα (14) Ειδικά Μηχανήματα
έργου για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
με απευθείας ανάθεση, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 32.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 466/2017)
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6. Έγκριση αναγκαιότητας επισκευής του εκτυπωτή SP 40PLUS, που βρίσκεται στο
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Αγρινίου – Διεύθυνση Μεταφορών
Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας, που συνδέεται με το on line σύστημα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών στον οποίο τυπώνονται άδειες κυκλοφορίας και άδειες
οδήγησης, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις
Πληροφορικής ΑΕ, διότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος
στην Ελλάδα των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας BULL Ολοκληρωμένες
Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ η οποία παρέχει τόσο τον εξοπλισμό όσο και το πρόγραμμα
του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης όλων
των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 570,40
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 467/2017)

7. Έγκριση αναγκαιότητας ανακατασκευής των ηλεκτροδοτήσεων των ηλεκτρονικών
πινακίδων LED, οι οποίες έχουν καταστραφεί ή αποψιλωθεί, από τον ανάδοχο
Αυγέρη Λάζαρο του Γαβριήλ, με τον οποίο υπάρχει η με αρ. πρωτ.:168348/4204/2706-2017 σύμβαση που αφορά την «Ανάπτυξη Συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης
Δημοσίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Καινοτόμες Δράσεις Ενημέρωσης
Πολιτών» του έργου: Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων σήμανσης
ενημέρωσης LED, δαπάνης μέχρι του ποσού των 11.890,00
ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 468/2017)

8. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών, συγκεκριμένα για την εκτέλεση εντός
του έτους 2017, εργασιών της ετήσιας Διακρίβωσης του εξοπλισμού μέτρησης των
μηχανημάτων τεχνικού ελέγχου οχημάτων στο Τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου και στο
Τμήμα ΚΤΕΟ Αγρινίου για το έτος 2017, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών των αποκλειστικών αντιπροσώπων των μηχανημάτων
που είναι εγκατεστημένα σε αυτό, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.976,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 469/2017)

9. Έγκριση αναγκαιότητας ετήσιας συντήρηση του ελεγκτικού μηχανισμού της μίας(1)
μικτής αυτόματης γραμμής τεχνικού ελέγχου βαρέων και ελαφρών
οχημάτων(BEISSBARTH-TECHNOTEST) του ΚΤΕΟ Μεσολογγίου και των δύο(2)
αυτόματων γραμμών τεχνικού ελέγχου οχημάτων-μία γραμμή ελαφρών οχημάτων
και μία γραμμή βαρέων οχημάτων-(BEISSBARTH-TECNOTEST) του ΚΤΕΟ Αγρινίου και
η ύπαρξη πρόσφατων βεβαιώσεων και Δελτίων συντήρησης των μηχανημάτων των
αυτομάτων γραμμών ελέγχου αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για την χορήγηση
της Επαναπιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 9001 στα δύο ΚΤΕΟ από τον Φορέα
Πιστοποίησης, με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 470/2017)

10. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης του λογισμικού
των εγκατεστημένων και λειτουργούντων Μηχανογραφικών Συστημάτων στο Τμήμα
ΚΤΕΟ Μεσολογγίου και στο Τμήμα ΚΤΕΟ Αγρινίου για το έτος 2017, με απευθείας
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ανάθεση στην εταιρεία AUTOVISION SAKAR A.E.. δαπάνης μέχρι του ποσού των
3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 471/2017)
11. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών συμβούλου ποιότητας - ετήσιας
συντήρησης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας για την διαδικασία
Επαναπιστοποίησης του Τμήματος ΚΤΕΟ Μεσολογγίου και του Τμήματος ΚΤΕΟ
Αγρινίου, για το έτος 2017, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία εταρεία
AUTOVISION SAKAR A.E., δαπάνης μέχρι του ποσού των 3534,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 472/2017)

12. Έγκριση αναγκαιότητας
απομακρυσμένης υποστήριξη των προγραμμάτων
λογισμικού (κατασκευαστής BEISSBARTH) που είναι εγκατεστημένα στους
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές των Κεντρικών Μονάδων όλων των αυτομάτων γραμμών
τεχνικού ελέγχου οχημάτων του ΚΤΕΟ Μεσολογγίου και του ΚΤΕΟ Αγρινίου της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας, για το έτος 2017, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δια μέσου
συλλογής προσφορών των αποκλειστικών αντιπροσώπων των μηχανημάτων που
είναι εγκατεστημένα σε αυτό και διαθέτουν πρόσφατη εξουσιοδότηση από την
κατασκευάστρια εταιρεία του βασικού εξοπλισμού ελέγχου (κατασκευαστής
BEISSBARTH), δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 473/2017)
13. Έγκριση αναγκαιότητας
εκτέλεσης εργασιών απολύμανσης, απεντόμωσης,
μυοκτονίας στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Π.Ε. Αιτωλ/νιας καθώς και στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και
συλλογή προσφορών, και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 474/2017)

14. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας δώδεκα (12) επιδαπέδιων κλιματιστικών
συστημάτων τα οποία συνδέονται με το κεντρικό κλιματιστικό σύστημα που είναι
εγκατεστημένο στο κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, τα οποία θα
αντικαταστήσουν τα ήδη υπάρχοντα εγκατεστημένα μη πλέον λειτουργικά και χωρίς
δυνατότητα πλέον επισκευής, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΘΕΡΜΟΡΟΗ»
Ξηροτσόπανος Δ. – Γιαννακόπουλος Α. & Σια Ε.Ε., διότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει
εγκαταστήσει το κεντρικό κλιματιστικό του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας καθώς και των κλιματιστικών συστημάτων που συνδέονται με αυτό και
έχει επομένως την τεχνογνωσία της επισκευής συντήρησης και επομένως της
αντικατάστασης – τοποθέτησης νέων επιδαπέδιων κλιματιστικών συστημάτων,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.803,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
15. Έγκριση αναγκαιότητας ανανέωσης των ετήσιων συνδρομήτικών υπηρεσιών της
DATUM Ε.Π.Ε. για το εγκατασταθέν από 06/12/2016 σύστημα τηλεματικής
παρακολούθησης στόλου 15 μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.534,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ.475/2017)
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16. Έγκριση αναγκαιότητας
παροχής υπηρεσιών εκτυπώσεων εντύπων (αφίσες,
ανακοινώσεις της Π.Ε., προγράμματα διαφόρων εκδηλώσεων, εορταστικών ή άλλων,
κ.λ.π.) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 476/2017)

17. Έγκριση αναγκαιότητας εξόφλησης δημοσιεύσεων σε εφημερίδες διαγωνισμών που
κατέστησαν άγονοι και συνεπώς άνευ αναδόχου που θα αναλάμβανε την υποχρέωση
εξόφλησης των δημοσιεύσεων, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 477/2017)

18. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας γλυκισμάτων και αναψυκτικών για την
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας που θα διατεθούν στις Υπηρεσίες
που βρίσκονται στο
Διοικητήριο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στις Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πόλη
του Αγρινίου (Τμήμα Μεταφορών, ΔΑΟΚ Αγρινίου και Υπηρεσιών που βρίσκονται στο
Διοικητήριο του Αγρινίου), στις Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πόλη της Βόνιτσας,
στις Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πόλη της Ναυπάκτου, στις Υπηρεσίες που
βρίσκονται στην πόλη της Αμφιλοχίας, στις Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πόλη του
Αστακού και στις Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πόλη του Θέρμου, με απευθείας
ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 478/2017)

19. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας για εκτέλεση εργασιών που αφορά τον
εορταστικό στολισμό του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με απευθείας ανάθεση
κατόπιν έρευνας αγοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 479/2017)

20. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών για υδραυλικές εγκαταστάσεις στο κτίριο
της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 480/2017)

21. Έγκριση αναγκαιότητας
εργασιών συντήρησης και τοποθέτησης υλικών σε
υδραυλικές εγκαταστάσεις στο κτίριο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με απευθείας ανάθεση και
κατόπιν έρευνας αγοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.300,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 481/2017)
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22. Έγκριση αναγκαιότητας επισκευής του εκτυπωτή SP40 PLUS που συνδέεται με το on
line σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον οποίο τυπώνονται
άδειες κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία
netbull LTD, αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τη λειτουργία του on line συστήματος
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών . Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι
αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων και των υπηρεσιών της
εταιρείας BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ η οποία παρέχει τόσο τον
εξοπλισμό όσο και το πρόγραμμα του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης αδειών
κυκλοφορίας και οδήγησης όλων των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 198,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 482/2017)

23. Τροποποίηση του άρθρου 5 «Επιτροπή παρακολούθησης– Αρμοδιότητες της
Επιτροπής» της από 16-12-2013 «Προγραμματικής Σύμβασης» μεταξύ του
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ως προς τον εκπρόσωπο του
ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης των όρων της
σύμβασης.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 483/2017)

24. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης από την Π.Δ.Ε για τον ΚΟΔΗΠ(Κοινωνικό
Οργανισμό Δήμου Πατρέων), περονοφόρου μηχανήματος για τη μεταφορά των
προϊόντων μακράς διαρκείας και βασικής υλικής συνδρομής καθώς και νωπών
προϊόντων, από τα μεταφορικά μέσα των προμηθευτών στους αποθηκευτικούς
χώρους του Δήμου, που θα δοθούν μέσω του εν λόγω Εταίρο της Κοινωνικής
Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας, στους ωφελούμενους του Προγράμματος, στα πλαίσια
της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους
(TEBA/FEAD), με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
κατόπιν συλλογής προσφορών, ύστερα από δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε.
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λόγω του κατεπείγοντος, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 484/2017)

25. Έγκριση αναγκαιότητας
κάλυψης του κόστους προμήθειας ενός ελαφρώς
μεταχειρισμένου φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, καθώς το υπάρχον παλαιό μηχάνημα δεν λειτουργεί
λόγω βλάβης, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής τριών προσφορών,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 485/2017)

26. Έγκριση αναγκαιότητας προκειμένου να πληρωθούν οι εργασίες που εκτελέστηκαν
από τον κ. Παναγόπουλο Κλεάνθη δηλαδή καθαρισμός της εκβολής του Γλαύκου
ποταμού από πυκνή βλάστηση, κυρίως καλάμια και δενδρύλλια, ώστε να γίνεται
ανεμπόδιστα η ροή των όμβριων υδάτων προς την θάλασσα προς αποφυγή
πλημμυρικών φαινομένων στις 18 και 19-11-2017, δαπάνης μέχρι του ποσού των
1.388,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 486/2017)
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27. Έγκριση αναγκαιότητας κατασκευής σφραγίδων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., έτους 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 487/2017)

28. Εισήγηση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με δικό της
περίπτερο στην έκθεση <<5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΠΟΤΩΝ & ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ>> στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 26-29
Ιανουαρίου 2018, δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.017,60 ευρώ
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ.488 /2017)

29. Έγκριση αναγκαιότητας μεταφοράς και μεταστέγασης του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Γραφείο Γενικού Διευθυντή, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Δ/νση
Κτηνιατρικής) από τον 2ο όροφο όπου στεγάζονται, στον 1ο όροφο του κτιρίου επί
της οδού Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα στην Πάτρα, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν έρευνας και συλλογής προσφορών, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 1.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 489/2017)

30. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ενός (1) βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού και δύο
(2)
βενζινοκίνητων αλυσοπρίονων κοπής θάμνων και δένδρων, εξοπλισμού
εργοταξίων Ν. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε, με τη διαδικασία
απευθείας ανάθεση; σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 , με συλλογή
προσφορών και επιλογή της πλέων συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), δαπάνης μέχρι του ποσού των
2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 490/2017)

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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