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

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την 34η/2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»
Σας προσκαλούμε στην 34η συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την 28η
Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, 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:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας
ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ.
25/341054/2346/05-11-2018, για εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας προς
αποφυγή κινδύνου πλημμυρών στο υδατόρεμα Κουβελόρεμα στην περιοχή
Παραβολάς, στο υδατόρεμα Τραγανάς, στα υδατόρεμα Κρανόρεμα στην περιοχή
Δογρή Τριχωνίδας, στο υδατόρεμα Βαρειά στην περιοχή Βαρειά Τριχωνίδας, στα
υδατορέματα Λιγόρεμα, Βλοχός, και Πίνα στην περιοχή Καινούργιου Τριχωνίδας
του Δήμου Αγρινίου, λόγω μη επάρκειας των μηχανημάτων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
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2. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ. 27/360463/2468/1811-2018, για απομάκρυνση των προϊόντων καταπτώσεις και αποκατάσταση
βατότητας στην Επαρχιακή Οδό Θέρμου–Πλατάνου (Θέση Βαλτσόρεμα) -Έκτακτο
Γεγονός, λόγω μη επάρκειας των μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, δαπάνης μέχρι του ποσού των
3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
3. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας
ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ.
28/362734/2483/19-11-2018, για συγκεκριμένες αντιπλημμυρικής προστασίας
προς αποφυγή κινδύνου πλημμυρών στα Υδατορέματα Μακρυνείας - του Δήμου
Αγρινίου, λόγω μη επάρκειας των μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
4. Έγκριση αναγκαιότητας κάλυψης του κόστους για την κατεπείγουσα
επανατοποθέτηση των στοιχείων που αφορούν το αλεξικέραυνο του Κτιρίου της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ήτοι την προμήθεια για αντικατάσταση 23 αγωγών που
έχουν κοπεί από το έδαφος ή έχουν αφαιρεθεί, 3 μέτρων χάλκινων συρμάτων
για κάθε αγωγό και προμήθεια κυλινδρικών προστατευτικών πασσάλων ύψους 2
μέτρων από το έδαφος τα οποία είχαν αποκοπεί ή αφαιρεθεί (ποσό 2.400,00
ευρώ), καθώς και τις σχετικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση ή
συντήρηση (ποσό 2.400,00 ευρώ), με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού συνολικά των 4.800,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
5. Έγκριση αναγκαιότητας δημιουργίας σφραγίδων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών
της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών,
δαπάνης
μέχρι
του
ποσού
των
1.000,00
ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
6. Έγκριση αναγκαιότητας κάλυψης του κόστους για κατεπείγουσες Υπηρεσίες
διανομής Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Υποστήριξης και ειδικότερα της
οργάνωσης σε πακέτα προς ωφελούμενους του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. και
κατ΄υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής στην επιτόπια Διανομή, διαδικασία που θα
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πραγματοποιηθεί με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων για κάθε Ομάδα Ειδών προς διανομή και πακετάρισμα
στους ωφελούμενους, δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
7. Έγκριση αναγκαιότητας κάλυψης του κόστους για την τρίμηνη επέκταση, από
τις 9-1-2019, της υπάρχουσας σύμβασης με την εταιρεία ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. &
ΣΙΑ Ο.Ε., (αξίας 73.966,00 ευρώ) που αφορά την επισκευή και συντήρηση όλων
των εκτυπωτικών μηχανημάτων (εκτυπωτές, φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, φαξ
κ.λ.π.) όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και των υπηρεσιών
χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Α/θμια εκπαιδευση, Β/θμια
εκπαιδευση και ΚΕΔΔΥ), καθώς και τοποθέτησης των απαραίτητων αναλώσιμων
για την ευρυθμη λειτουργια τους, (τόνερ ή μελανιών και τυμπάνων (drum),
δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.500,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση
της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για νέα σύμβαση για τα ανωτέρω που θα
ξεκινήσει εντός του 2018.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
8. Έγκριση αναγκαιότητας κάλυψης του κόστους για την τρίμηνη επέκταση, από
τις 19-1-2019, των σύμβασης με τον Παπαθανασόπουλο Ιωάννη που αφορούσε:
α) τις υπηρεσίες καθαριότητας στις Υπηρεσίες του Αγρινίου (ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ), στο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ και στο ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ & ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ) – αφορά σύμβαση ετήσια με αρ. πρωτ.: 18657/174/18-01-2018 και
ποσού 18.699,20 ευρώ, και β) τις υπηρεσίες καθαριότητας σε Υπηρεσίες στο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΤΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΉΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ), στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ και στο ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ και ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) - αφορά σύμβαση
έως 18-01-2019 με αρ.πρωτ.: 251971/3020/17-08-2018 και ποσού 9.349,60 ευρώ
και αποτελεί τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 10.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
9. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος–Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης-συνεδρίου με
θέμα «Μπορεί η Ευρώπη να γίνει δημοκρατική;» που διοργανώνει ο Σύλλογος
Αιτωλοακαρνάνων
Δημοσιογράφων
με
την
Περιφερειακή
Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. από τις 29/11 έως 2/12/2018 στο Αγρίνιο, με
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απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, που αφορά φιλοξενία-διαμονή
δημοσιογράφων από όλα τα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
10. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την
απομάκρυνση απορριμμάτων, βλάστησης και φερτών υλικών από την κοίτη του
ρέματος Παναγίτσα με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων
προς την θάλασσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από
πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένων περιοχών, από 28/08/2018 έως
12/09/2018, σύμφωνα και με το υπ΄αριθμ. 361268/2471/19-11-2018 έγγραφο
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας, συνολικού προϋπολογισμού
29.685,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
11. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στη διοργάνωση από το Ναυπακτιακό Σύνδεσμο Πατρών «Ο Άγιος
Χαράλαμπος» της πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα: «Οι διαχρονικές Σχέσεις
Ναυπακτίας- Αχαϊας- Ναυπακτιακές Εκδόσεις», στο ξενοδοχείο «Αστήρ» στις 17
Δεκεμβρίου 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών και ανάδειξης της οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 1500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορά την
ενοικίαση της αίθουσας πραγματοποίησης της εκδήλωσης, αναγκαία για την
επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
12. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε
Αχαΐας στη διοργάνωση Ημερίδας ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων και φορέων
με θέμα το «παιδί και άθληση» από τον Αθλητικό Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ρίου
«ΙΑΣΩΝ», στις 16 Δεκεμβρίου 2018, στο χώρο του ομίλου στην Πλαζ, Πάτρα, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και
ανάδειξης της οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των
1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορά την εκτύπωση έντυπου
υλικού (φυλλάδια, αφίσες κλπ), αναγκαία για την επιτυχή πραγματοποίηση της
εκδήλωσης
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
13. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε
Αχαΐας στο Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο που διοργανώνεται από την Πολυφωνική
Χορωδία Πάτρας στις 22 & 23 Δεκεμβρίου 2018 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό
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Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
κατόπιν συλλογής προσφορών και ανάδειξης της οικονομικότερης προσφοράς,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α που
αφορά την ενοικίαση της αίθουσας του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου
του Πανεπιστημίου Πατρών, αναγκαία για την επιτυχή πραγματοποίηση της
εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

14. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στην πολιτιστική Εκδήλωση- Συζήτηση με φορείς και ιδιώτες
σχετιζόμενους με το Καρναβάλι, για να εξεταστεί o τρόπος με τον οποίο οι
δράσεις του μπορούν να δημιουργήσουν Υπεραξία για την Πολιτιστική και
Τουριστική Ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Νομού Αχαΐας, που
διοργανώνεται από το Καρναβαλικό Κομιτάτο της Πάτρας (ΚΚΠ), στις 11
Δεκεμβρίου 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών και ανάδειξης της οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορά την
ενοικίαση του χώρου της εκδήλωσης καθώς και την εκτύπωση έντυπου υλικού
(αφίσες, φυλλάδια κλπ), αναγκαία για την επιτυχή πραγματοποίηση της
εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
15. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στην πολιτιστική εκδήλωση «Πάρκο των Χριστουγέννων 2018» που
διοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ) στην
Πλατεία Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο, από 15/12/2018, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και ανάδειξης της
οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορά εργασίες διαμόρφωσης του χώρου
(υλικοτεχνική υποδομή), αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της
εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
16. Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης εργασιών μέσω ιδιωτικών χωματουργικών
μηχανημάτων ιδιοκτησίας των κ. Αργυρόπουλου Παναγιώτη του Ιωάννη,
Πετρόπουλου Ανδρέα του Νικολάου, Μπινιέρη Ιωάννη του Ηλία, Φιλιόπουλου
Αθανάσιου του Κωνσταντίνου, Ντρίβα Χαράλαμπου του Βασιλείου και της
εταιρείας ΑΦΟΙ Ι.Ντάκουλα Ο.Ε., τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την
απομάκρυνση απορριμμάτων, βλάστησης και φερτών υλικών από την κοίτη των
ρεμάτων ¨Γλαύκος, Μείλιχος, Σέλεμνος, και Ξυλοκέρα¨ με σκοπό την
αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς την θάλασσα για την
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προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα
εντός κατοικημένων περιοχών, καθώς και εργασίες απομάκρυνσης βράχων από
την Επαρχιακή Οδό Βαλιμή – Ζαρούχλα, για τη διάνοιξη της οδού και
αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας της οδού, από 10/09/2018 έως
09/10/2018, συνολικού προϋπολογισμού 35.564,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, Γρηγόρης κ. Αλεξόπουλος)
17. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε Αχαΐας
στη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που διοργανώνεται από την «Cantelena Χορωδία
Πάτρας» στις 22 Δεκεμβρίου 2018 στο Royal Theater, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και ανάδειξης της
οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 800,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορά την ενοικίαση του χώρου της εκδήλωσης,
αναγκαία για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
18. Άσκηση δικαιώματος παράτασης της από 16-12-2018 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της ΠΔΕ και του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
19. Την έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στην Χριστουγεννιάτικη Εκπολιτιστική εκδήλωση, που διοργανώνεται από τον
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυψέλη «Ο Άγιος Αλέξανδρος», στις 28 Δεκεμβρίου 2018, στον
αύλιο χώρο της αίθουσας του Συλλόγου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
κατόπιν συλλογής προσφορών και ανάδειξης της οικονομικότερης προσφοράς,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 1500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορά
την εκτύπωση έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια, Banner κλπ), αναγκαία για την
επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
20. Έγκριση αναγκαιότητας μεταφοράς του υλικού του καταργηθέντος γραφείου
Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αμαλιάδας, στην Πάτρα,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
21. Έγκριση αναγκαιότητας πραγματοποίησης διαγνωστικού ελέγχου και
αξιολόγηση καταλληλότητας των υφισταμένων εσωτερικών μονάδων
κλιματισμού τύπου μεταβλητού όγκου ψυκτικού ρευστού και των μονάδων
ανάκτησης θερμότητας του κτιρίου του ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 1.599,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
6

22. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας εργασιών στο πλαίσιο του εορταστικού
στολισμού του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας, ενόψει των εορτών
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2018 – 2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν
συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.500,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηλείας, Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
23. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Π.Δ.Ε-Π.Ε. Ηλείας με τη
Φιλαρμονική Εταιρεία Πύργου ¨Ο ΑΠΟΛΛΩΝ¨, μουσικής-πολιτιστικής
εκδήλωσης, με τίτλο ¨ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΜΕ ΜΕΛΩΔΙΕΣ¨, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 9.12.2018 στον Πύργο, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν
έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των
2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. που αφορά την κάλυψη των αναγκών για ηχητική και
φωτιστική εγκατάσταση.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηλείας, Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
24. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας 6.000 τεμαχίων δελτίων εκπαίδευσης
εξέτασης υποψηφίων οδηγών διαφόρων κατηγοριών, με απευθείας ανάθεση,
λόγω υποχρεωτικής και επιτακτικής ανάγκης για την προμήθεια, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης
μέχρι του συνολικού ποσού 381,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί, λόγω του κατεπείγοντος,
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηλείας, Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
25.
Έγκριση αναγκαιότητας μετεγκατάστασης του Φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2580 «ΥΠ6ΑΧΑΙΑ-2701-16» στο νέο κτήριό μας (Αμερικής και Αιγίου στη Πάτρα), που θα
στεγάσει προσωπικό της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον ΟΤΕ-COSMOTE (ανάδοχο του έργου
ΣΥΖΕΥΞΙΣ), δαπάνης ποσού 1.860,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας, κ.
Μπράμος Παναγιώτης)
26. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 396/11-09-2018 (ΑΔΑ: 7Τ047Λ6-7ΛΒ) απόφασης της
Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας για τη συντήρηση του
αναλυτή μέτρησης αρωματικών υδρογονανθράκων (ΒΤΧ) VOC72M του σταθμού
μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πλατεία Γεωργίου για τα έτη 2019 –
2020, ετήσιας δαπάνης μέχρι του ποσού των 11.153,80 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) για
το έτος 2019 και 9.665,80 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2020, ήτοι συνολικά
μέχρι του ποσού των 20.819,60 (με Φ.Π.Α. 24%) για τη διετία 2019 - 2020», ως
προς την αλλαγή επωνυμίας της αναδόχου εταιρείας από «Ι.Β. Καμπάς Ε.Π.Ε.» σε
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«SICK Ελλάς Ε.Π.Ε.» (αποκλειστική αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας
στην Ελλάδα)
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Μπαλαμπάνης
Νικόλαος)
27. Έγκριση αναγκαιότητας δημιουργίας καινοτόμου εφαρμογής VR 360° βίντεο
(σφαιρικό βίντεο) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παρουσίαση και
καταγραφή οπτικού υλικού που καλύπτει πλήρως τον περιβάλλοντα χώρο
τεσσάρων (4) διαφορετικών σημείων του Δήμου Πατρών (Αρχαίο Ρωμαϊκό
Ωδείο, Πλατεία Γεωργίου, Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα και Θεατράκι Μαρίνας), με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
28. Έγκριση συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (I.T.Y.E.) για την υποστήριξη υποβολής
πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης για τα στρατηγικά έργα του
Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
29. Επικύρωση πρακτικών 28ης-31ης/2018 συνεδριάσεων Επιτροπής Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής ΠΣ Δυτικής Ελλάδας.

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
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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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