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ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την 24η/2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»
Σας προσκαλούμε στην 24η συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Τρίτη, 28
Αυγούστου 2018, και ώρα 12:30 στην Πάτρα, στα γραφεία της Περιφέρειας
(Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής - 2ος όροφος), σύμφωνα με τα άρθρα 163
και 164 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του
Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει της υπ’ αριθμ. 100/2014 (ΦΕΚ 3029/τ.Β/10-112014) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
1. ‘Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε.
Αιτ/νίας στη συνδιοργάνωση αθλητικής και πολιτιστικής εκδήλωσης-διημερίδας
που διοργανώνει η Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου με την Περιφερειακή
Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. στις 8 και 9/09/2018 στο Μεσολόγγι, με
απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης προφοράς, δαπάνης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορά την εκτύπωση έντυπουδιαφημιστικού υλικού.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Σταρακά Χριστίνα)

2. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ. 19/239364/1466/ 02-082018, δαπάνης μέχρι του ποσού των 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, λόγω μη επάρκειας των μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών στο Επαρχιακό οδικό άξονα
Καλλιθέα –Όρια Νομού οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω των έντονων καιρικών
φαινομένων που ήταν σε εξέλιξη και οι επικρατούσες συνθήκες απαιτούσαν
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άμεση επέμβαση (άρση καταπτώσεων, προσωρινή βελτίωση βατότητας) και τη
χρήση ειδικών μηχανημάτων έργου.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Σταρακά Χριστίνα)

3. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS και
προσωπικών τηλεφωνικών επικοινωνιών στους ωφελούμενους, για την
παραλαβή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής από τους Εταίρους
της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 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
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης,
ύστερα από δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. σχετικής πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Σταρακά Χριστίνα)

4. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.500,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια 200.000 σακουλών στις
οποίες θα τοποθετηθούν τα προϊόντα που θα δοθούν μέσω των Εταίρων της
Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 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
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, ύστερα από
δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Σταρακά Χριστίνα)

5. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ. 20/244184/1503/07-082018, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, λόγω μη επάρκειας των μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών στο Επαρχιακό οδικό άξονα
Κερασιά –Όρια Νομού (Θέση Αρέντα) οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω των
έντονων καιρικών φαινομένων που ήταν σε εξέλιξη και οι επικρατούσες
συνθήκες απαιτούσαν άμεση επέμβαση (άρση καταπτώσεων, προσωρινή
βελτίωση βατότητας) και τη χρήση ειδικών μηχανημάτων έργου.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Σταρακά Χριστίνα)

6. Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
18.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του
κόστους από την τροποποίηση σύμβασης που έχει συνάψει η Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας με την ανάδοχο εταιρεία επισκευής και συντήρησης
εκτυπωτικών μηχανημάτων Αρβανιτόπουλος Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε., και αφορά την
2

επέκταση του αντικειμένου της σύμβασης με την ανάθεση επισκευής και
συντήρησης τριάντα ενός (31) επιπλέον εκτυπωτικών μηχανημάτων.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Σταρακά Χριστίνα)

7. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος – Π.Ε.
Αιτ/νίας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει ο
Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Φλωριάδας με την Περιφερειακή Ενότητα
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. στις 8/09/2018 στη Φλωριάδα Δήμου Αμφιλοχίας, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης έως του ποσού 500,00
ευρώ πλέον Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Σταρακά Χριστίνα)

8. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.005,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για προμήθεια και αντικατάσταση
φίλτρων, καθαρισμό αεραγωγών και καμινάδων και καταγραφή χρόνιων
βλαβών κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του κτιρίου επί της Πανεπιστημίου
254 (Β κτίριο) όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε Αχαΐας και της Έδρας, με
απευθείας ανάθεση στο Θεοδωρακάκο Μελέτιο του Δημητρίου με τον οποίο
έχει συναφθεί σύμβαση για τη συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης- ψύξης
και μετατροπή συστημάτων FAN COIL του κτιρίου και των κεντρικών
κλιματιστικών μονάδων για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στο
εσωτερικό του κτιρίου, όπου στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (κτίριο
Intracom) ανάλογα με τις επικρατούσες εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες
για δύο έτη.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος)

9. Έγκριση αναγκαιότητας εκτύπωσης χιλίων (1000) εντύπων αδείας Χειριστών
Μηχανημάτων Έργου, με απευθείας κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογής της χαμηλότερης τιμής, δαπάνης μέχρι του ποσού των 900,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος)

10. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για την σύναψη σύμβασης με
εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS και προσωπικών
τηλεφωνικών επικοινωνιών στους ωφελούμενους, για την παραλαβή τροφίμων
και ειδών βασικής υλικής συνδρομής από τους Εταίρους της Κοινωνικής
Σύμπραξης της Π.Ε. Ηλείας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης τιμής, ύστερα από
δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
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11. Ανάκληση των 398/2016 και 29/2018 αποφάσεων της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σχετικές
με την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης του έργου με
τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού: 900.000,00
ευρώ μετά του Φ.Π.Α.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος)

12. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Κυλλήνης και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην
Κυλλήνη για το έργο με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού: 4.932.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος)

13. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας τεσσάρων (4) συσκευών πλοήγησης (GPS)
των κρατικών αυτοκινήτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής
άποψης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των τετρακοσίων πενήντα
ευρώ (450,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης, κ.
Δριβίλας Δημήτριος)

14. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας προσωπικού νέας γενιάς προγραμμάτων κοινωφελούς
εργασίας, έως του ποσού των 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τη
διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016,
κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέoν
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Γιάννης)

15. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης σύναψης σύμβασης για: α) την τακτική
συντήρηση των επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων (air-condition) που βρίσκονται
εγκατεστημένα σε κτήρια υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Π.Ε. Αχαϊας
και β) την αποκατάσταση τυχόν βλαβών που θα εντοπιστούν κατά την συντήρηση, με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έπειτα από δημοσίευση πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Παναγιώτη Μπράμος )
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16. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 250,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης
δύο (2) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων από την Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαϊας και την επανεγκατάσταση τους σε άλλα γραφεία της
ίδιας Διεύθυνσης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από
δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Παναγιώτη Μπράμος )

17. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 314/8-8-2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του
ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (το οποίο
περιλαμβάνει εκτιμώμενες υπερβάσεις στην μηνιαία κίνηση της εφαρμογής),
για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, από την υπογραφή της με απευθείας
ανάθεση στην εταιρεία ‘’reseller της Google’’ ΝΤΟΥ ΙΤ ΕΛΛΑΣ ΚΛΑΟΥΝΤ
ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Ι.Κ.Ε., για την αγορά υπηρεσιών της πλατφόρμας του
προγράμματος Google Maps, με απώτερο σκοπό τη λειτουργική ετοιμότητα της
υπάρχουσας εφαρμογής για το σχεδιασμό δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ως προς το προϋπολογιζόμενο
ποσό της σύμβασης, λόγω επανεκτίμησής του, ήτοι δαπάνης έως του ποσού
5.580,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Παναγιώτη Μπράμος)

18. Έγκριση αναγκαιότητας, για τη συντήρηση του εξοπλισμού για τη μέτρηση της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΣΜΑΡ, ρύποι: μονοξείδιο του άνθρακα-CO,
Αζωτοξείδια-NOx, όζον-O3 και διοξείδιο του θείου-SO2) του αστικού ιστού της
πόλεως των Πατρών για το έτος 2019, συνολικής ετήσιας δαπάνης μέχρι του
ποσού των 17.980,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με απευθείας ανάθεση στην
εταιρεία «Envirosys EΠΕ», ως αποκλειστική αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας
εταιρείας στην Ελλάδα.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος, κ. Ν.Μπαλαμπάνης)

19. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης στα πλαίσια της μεταφοράς του

Αποθηκευτικού Κέντρου αρμοδιότητά της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Δ.Ε.,
από χώρο του οποίου έχει λήξει η μίσθωση σε νέο μισθωμένο χώρο και η οποία
παράλληλα θα περιλαμβάνει και Καθαρισμό και Καταγραφή Σκηνών οι οποίες
θα είναι ικανές να διατεθούν προς χρήση, Πλύσιμο σεντονιών και Κουβερτών
με παράλληλη συσκευασία τους σε πιο λειτουργικές ομάδες, Μεταφορά όλων
των υλικών του Κέντρου στην νέα θέση, Τοποθέτηση τους και Καταγραφή, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
χαμηλότερης τιμής, ύστερα από δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. σχετικής
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, δαπάνης μέχρι του ποσού 3.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Βοηθός Περιφερειάρχη
για θέματα Υγείας και Αλληλεγγύης, Αντώνιος Χαροκόπος)
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20. Έγκριση 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του προγράμματος «CI-

NOVATEC, Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά ΟικοσυστήματαCustomer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems» που εγκρίθηκε με
την υπ’ αρ. 33/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
αποδοχής και υλοποίησης εγκεκριμένων προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στα πλαίσια του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 20142020 (1η Πρόσκληση)»
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
21. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην

Έκθεση Τουρισμού «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΛΑΔΑ 365 ΜΕΡΕΣ», η οποία θα
διοργανωθεί από τις 25 έως τις 28 Οκτωβρίου 2018 στα Ιωάννινα, με απευθείας
ανάθεση στην εταιρεία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΣΕΚΗΣ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», ως διοργανωτή της εκδήλωσης, δαπάνης μέχρι
του ποσού των 2.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
22. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 320/2018 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής και

Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
αναγκαιότητας διοργάνωσης της 2ης συνάντησης και συντονιστικής επιτροπής
(steering committee) του έργου ESΜΑRTCITY που θα πραγματοποιηθεί στην
Πάτρα &στο Μεσολόγγι στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2018, με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογής της οικονομικότερης (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (για το σύνολο των
υπηρεσιών/αγαθών κάθε τμήματος), δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», λόγω τροποποίησης τεχνικών
προδιαγραφών.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
23. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του συνολικού ποσού των

5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την διοργάνωση της 2ης
συνάντησης των εταίρων και της συντονιστικής επιτροπής (steering committee)
του έργου ESΜΑRTCITY που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και στο
Μεσολόγγι στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2018, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της οικονομικότερης
τιμής ανά τμήμα.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
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24. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “The International Urban

Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional Action
Latin America and the Caribbean (IUC-LAC) - Διεθνής συνεργασία για το αστικό
περιβάλλον – Βιώσιμες και καινοτόμες πόλεις και περιφέρειες - Περιφερειακή
δράση Λατινική Αμερική ” για τη συνεργασία με περιφέρειες της Λατινικής
Αμερικής»
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
Σημείωση: Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε
ώστε να κληθεί ο αναπληρωτής σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής
&
Κοινωνικής
Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
Κοινοποίηση:
1. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Κατσιφάρα Απόστολο
2. Εκτελεστική Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα. Μαράτου Διονυσία
3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κα Σταρακά Χριστίνα
4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλο Γρηγόριο
5. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Γεωργιόπουλο Γεώργιο
6. Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Μπράμο Παναγιώτη
7. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ. Λύτρα Ιωάννη
8. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης κ. Δριβίλα Δημήτριο
9. Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μητρόπουλο Κωνσταντίνο
10. Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Μπαλαμπάνη Νικόλαο
11. Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για θέματα Διεθνών Σχέσεων κ. Μπούνια
Χρήστο
12. Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για Θέματα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
Χαροκόπο Αντώνιο
13. Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για Θέματα Άρσης Κοινωνικών Ανισοτήτων, κα.
Τογιοπούλου Αναστασία
14. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής, κ. Βέρρα Σταύρο
15. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ.
Καραβίδα Δημήτριο
16. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, κ. Τσολοδήμο Νικόλαο
17. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μέγκα
Ιωάννη
18. Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Κόλλαρη Κωνσταντίνο
19. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Πλώτα
Γεωργία
20. Προϊστάμενο Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, κ. Γυφτάκη Νικόλαο
21. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού –Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΔΕ, κ. Κρηνίδη
Ηλία
22. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικού Οικονονομικού ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Καπλάνη
Χριστόφορο
23. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού ΠΕ Ηλείας κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο
24. Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
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