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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την 19η Ιανουαρίου 2018.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης που αφορά την υποστήριξη των κεντρικών
εξυπηρετητών της Π.Δ.Ε., των δικτύων και των Η/Υ της Π.Ε. Αχαΐας και των
παρελκόμενων ανταλλακτικών τους για το έτος 2018, με απευθείας ανάθεση κατόπιν
συλλογής προσφορών, και επιλογή της οικονομικότερης, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκ των οποίων μέχρι 7.000,00
ευρώ θα αφορούν εργασίες και μέχρι 5.000,00 ευρώ θα αφορούν ανταλλακτικά.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 02/2018)
2. Έγκριση αναγκαιότητας τρίμηνης παράτασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’
αρίθμ.119116/ 2188/ 12-5-2017 σύμβασης που υπεγράφη με την ACS – ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. που αφορά την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και
δεμάτων των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.100,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 03/2018)
3. Έγκριση αναγκαιότητας μεταφοράς του υπάρχοντος εφεδρικού κέντρου ασύρματης
επικοινωνίας VHF του ραδιοδικτύου της Π.Ε. Ηλείας, από το υπόγειο του Διοικητηρίου
στο χώρο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηλείας στο ισόγειο κτίριο
του Κ.Τ.Ε.Ο, διότι ο χώρος του υπογείου δεν είναι κατάλληλος για την λειτουργία του
επιχειρησιακού κέντρου της Π.Ε. Ηλείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σεισμούπλημμύρας κλπ), με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 806,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 04/2018)
4. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλλάδας - Π.Ε.
Ηλείας με το «Λύκειο των Ελληνίδων Πύργου» εκδήλωσης με τίτλο «Χαραλάμπεια
2018», που θα πραγματοποιηθεί στις 3/2/2018 στον Πύργο, με απευθείας ανάθεση,
κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού 3.720,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά στην ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης
καθώς και στην ενοικίαση παραδοσιακών φορεσιών.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 05/2018)
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5. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλλάδας - Π.Ε.
Ηλείας με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Κάστρου καρναβαλικής εκδήλωσης,
την Καθαρά Δευτέρα 19/2/2018, στο Κάστρο, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας
αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού 2.480,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά στην ηχητική κάλυψη της διοργάνωσης, στο
έντυπο διαφημιστικό υλικό και στην ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
6. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλλάδας - Π.Ε.
Ηλείας με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Βαρθολομιού «Ο Άγ. Βαρθολομαίος»
εκδήλωσης «Καρναβαλικής Παρέλασης», που θα πραγματοποιηθεί στις 19/2/2018 στο
Βαρθολομιό, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών,
δαπάνης μέχρι του ποσού 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά
στην ηχητική κάλυψη της διοργάνωσης καθώς και στο έντυπο διαφημιστικό υλικό.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
7. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης, για το έτος 2018, με το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) για την ετήσια
λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση της εφαρμογής για την υποστήριξη της
διαδικασίας μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 5.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 06/2018)
8. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά το
Α΄ εξάμηνο 2018.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 07/2018)
9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 488/2017 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής &
Κοινωνικής Πολιτικής Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκρισης 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 στην Αθήνα, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 4.017,60 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.», ως προς το
εμβαδόν του περιπτέρου κατά 4,5 τετραγωνικά και την επιπλέον δαπάνη μέχρι του
ποσού των 1.004,4 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 08/2018)
10. Επικύρωση πρακτικών της 20ης/2017 και 21ης/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ.αποφ. 09/2018)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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