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Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την 5η/2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»
Σας προσκαλούμε στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την 5η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 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/10-11-2014) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας 65 στεφάνων περίπου για εκδηλώσεις που
συμμετέχει η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2019 όπως οι εθνικές εορτές (25η
Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου) άλλων εκδηλώσεων (Ημέρα Φιλελληνισμού & Διεθνούς
Αλληλεγγύης, Λήξης 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, Εορτασμός Ενόπλων Δυνάμεων, Εθνικής Αντίστασης), ημερών μνήμης, όπως ο εορτασμός ημέρας γενοκτονίας των
Ποντίων, γενοκτονίας Ελλήνων Μ. Ασίας, κ.λ.π., με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 600,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
2. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης εννέα (9) ταχυδρομικών θυρίδων για το έτος
2019, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και των Υπηρεσιών
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με απευθείας ανάθεση στα ΕΛΤΑ
Α.Ε., δαπάνης μέχρι του ποσού των 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
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(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
3. Έγκριση αναγκαιότητας υπηρεσιών καθαριότητας μοκετών και χαλιών που βρίσκονται στα γραφεία της κα Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και σε διάφορα γραφεία του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των
300,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
4. Έγκριση αναγκαιότητας για την κάλυψη του κόστους των Δημοσίων Σχέσεων του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2019, κατά την
άσκηση των καθηκόντων των Αντιπεριφερειαρχών κατά την επίσκεψη σημαντικών
παραγόντων, πολίτικων, θρησκευτικών, τοπικών, επαγγελματικών και την τήρηση
κανόνων φιλοξενίας και εθιμοτυπίας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν
με τα συνήθη καθημερινά καθήκοντα τους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
5. Έγκριση αναγκαιότητας εκτύπωσης σφραγίδων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών
της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
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 για την κάλυψη των εξόδων των δικαστικών επιμελητών
για το έτος 2019 για ό,τι δικαστικές διαδικασίες προκύψουν και αφορούν τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, και τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, όπως Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, Διεύθυνσης Α΄/θμιας Εκπαίδευσης και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
7. Έγκριση αναγκαιότητας εκτύπωσης Προγραμμάτων, αφισών, φακέλων αλληλογραφίας κ.λ.π. για συμμετοχή της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σε διάφορες εορταστικές
εκδηλώσεις έτους 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
8. Έγκριση αναγκαιότητας εκτύπωσης μπλοκ εντολών: α) προμήθειας καυσίμων
κίνησης οχημάτων, β) διαταγών κίνησης οχημάτων–μηχανημάτων Π.Ε. Αιτωλοα2

καρνανίας, γ) εντολών προμήθειας ανταλλακτικών & παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, για το έτος
2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
9. Έγκριση αναγκαιότητας ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής για τη φύλαξη (παρακολούθηση συναγερμού) του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Μεταφορών &
Επικοινωνιών Ναυπάκτου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον Κακούρα Κωνσταντίνο του Χρήστου, ο οποίος έχει εγκαταστήσει το σύστημα ασφαλείας
και έχει την τεχνογνωσία για την ορθή λειτουργία του, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 305,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
10. Έγκριση αναγκαιότητας υπηρεσιών εκτυπώσεων 1.000 αδειών κυκλοφορίας
Αγροτικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας Αγρινίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
11. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ενός υαλοπίνακα (τζαμαρίας) λευκού πάχους 10 χιλιοστών και επιφάνειας 9,50 τ.μ. στην πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Αγρινίου λόγω ζημιάς και εισροής υδάτων από βροχή εντός του κτιρίου και κινδύνου τραυματισμού των υπαλλήλων από
πιθανή κατάρρευση, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής
προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
12. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του
συνεργείου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα 3 γιλέκα, 2 φτυάρια, 5 γάντια, 2 τσαπιά, 2 τσουγκράνες, 2 σκούπες, στουπιά, 2 μαχαίρια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
13. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών ετήσιας παρακολούθησης του
συναγερμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος ΚΤΕΟ Μεσολογγίου της
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για χρονικό διάστημα συνδρομής για το έτος 2019, από την ημερομηνία
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υπογραφής του συμφωνητικού με εταιρία security, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης και συγκεκριμένα με τη συλλογή προσφορών κατόπιν έρευνας αγοράς
και επιλογή της συμφερότερης από αυτές με κριτήριο την οικονομικότερηχαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 223,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
14. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας εκτυπώσεων σχεδίων και τοπογραφικών, με συλλογή προσφορών κατόπιν διαδικασίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, που αφορά την Παροχή Υπηρεσίας εκτυπώσεων σχεδίων και τοπογραφικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας (ΔΑΟΚ. Δ/νση Τεχνικών έργων), δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
15. Έγκριση αναγκαιότητας ανανέωσης των ετήσιων συνδρομητικών υπηρεσιών
της για το εγκατασταθέν από 06.12.2016 σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης
στόλου 15 μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με απευθείας
ανάθεση στην εταιρεία DATUM Ε.Π.Ε., που έχει εγκαταστήσει το σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης, έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την παρακολούθηση
αυτού, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.534,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
16. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π.Ε.
Αχαΐας στον 42ο Ποδηλατικό Γύρο «ΘΥΣΙΑΣ» από 24 έως 25 Μαρτίου 2019, που
διοργανώνεται στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου
1821 από τον Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης
προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και αφορά τη φιλοξενία (κάλυψη εξόδων διαμονής) των συμμετεχόντων,
αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
17. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στη δαπάνη για τη μετακίνηση των μαθητών, μελών της χορωδίας του 18 ου
Γυμνασίου Πατρών, Τμήματα Κωφών και Βαρηκόων, οι οποίοι έχουν διακριθεί σε
σημαντικά Φεστιβάλ Σχολικών Χορωδιών όπως της Καρδίτσας στην Ελλάδα, με τιμητική διάκριση και στα Διεθνή Φεστιβάλ σχολικών Χορωδιών στο Pagani της
Napoli στην κ. Ιταλία (29-04-2017 έως 02-05-2017 1ο Βραβείο, 97/100) και στο Νόβισαντ Σερβίας (19-04-2018 έως 23-04-2018 1ο Βραβείο 93/100), στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Σχολικών Χορωδιών στο Κόπερ Σλοβενίας, που θα πραγματοποιηθεί
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στις 13 έως και 18-3-2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά τη μετακίνηση (εισιτήρια πούλμαν, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και ξενοδοχείο με
πρωινό), σχεδόν επτά μαθητών (7) μελών της χορωδίας, με επιστροφή, με σκοπό
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
18. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στην υλοποίηση έκθεσης με θέμα «Φάροι - Φανοί Μνημεία - Μνήμες» στην
αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών από 16 έως
26 Μαρτίου 2019, που διοργανώνεται από το Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης, της Γεν. Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών
Έργων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών
και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα αφορά την εκτύπωση
έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια, προσκλήσεις κ.λ.π.), αναγκαία για την επιτυχή
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
19. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Π.Ε. Αχαΐας στην διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με την πραγματοποίηση θεματικής
έκθεσης από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών από 2603-2019 έως 03-04-2019 στην αίθουσα Αίγλη, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερηςοικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος,
καθώς και εκτύπωση εντύπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια κλπ), αναγκαίων για την
επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
20. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών για την αποκατάσταση της
κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Σελλά – Πιτίτσα η οποία είχε διακοπεί ολοκληρωτικά λόγω κατολίσθησης με μηχανήματα έργου ιδιοκτησίας του κ. Κοκολάκη Ιωάννη του Ευσταθίου από 12-1-2019 ως 14-1-2019, δαπάνης μέχρι του ποσού
1.705,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
21. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών για την άρση καταπτώσεων
μετά από κατολισθήσεις στην Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών καθώς και στην Επαρχιακή
οδό Ακράτας – Ζαρούχλας με μηχανήματα έργου ιδιοκτησίας του κ. Ρόζου Παναγή
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του Άγγελου από 11-1-2019 ως 13-1-2019, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.054,12
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
22. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών για την άρση καταπτώσεων
μετά από κατολισθήσεις στην 20η επαρχιακή οδό Παραλίας Πλατάνου-Καλαβρύτων
με μηχανήματα έργου ιδιοκτησίας του κ. Ρόζου Παναγή του Άγγελου στις 15-12019, δαπάνης μέχρι του ποσού των 970,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
23. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών για τον αποχιονισμό και την
αποπαγοποίηση της επαρχιακής οδού Χαλανδρίτσας - Καλαβρύτων με γεωργικό
Ελκυστήρα, ιδιοκτησίας του κ Σπηλιόπουλου Δημήτριου του Ανδρέα από 5-1-2019
ως 11-1-2019, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.471,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
24. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών για τον καθαρισμό του Αροάνιου ποταμού με ερπυστριοφόρο εκσκαφέα ιδιοκτησίας του κ. Παναγόπουλου Βασίλειου του Ανδρέα από 11-1-2019 ως 14-1-2019, δαπάνης μέχρι του ποσού των
2.604,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
25. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε
Αχαΐας στη διοργάνωση με τη Χορωδία “Cantelena” Πάτρας του 2ου Φεστιβάλ Χορωδιών που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Πατρών με προσκεκλημένες χορωδίες δύο εκ των κορυφαίων ελληνικών χορωδιών: την Παιδική Χορωδία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
«ROSARTE» και τη Χορωδία Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και ανάδειξης
της οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.852,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα αφορά την ενοικίαση του χώρου της εκδήλωσης, αναγκαία για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
26. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών καθαρισμού των ποταμών
Κλειτόριου, Βλιχίνι και Βιλιβίνα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα με μηχανήματα έργου ιδιοκτησίας του κ.
Παναγόπουλου Βασίλειου του Ανδρέα από 15-1-2019 ως 18-1-2019 ,δαπάνης μέχρι
του ποσού 3.038,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
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27. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών για τον καθαρισμό του ποταμού
«Μεγανίτη» και του χειμάρρου «Μηλιαγκού» στο Δήμο Αιγιαλείας με σκοπό την
αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς την θάλασσα για την προστασία
της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένης περιοχής με μηχανήματα έργου ιδιοκτησίας της «ΑΦΟΙ Ι. ΝΤΑΚΟΥΛΑ Ο.Ε.» από
11-1-2019 ως 13-1-2019, δαπάνης μέχρι του ποσού 3.075,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
28. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών αποχιονισμού στην Επαρχιακή
οδό Ακράτα – Ζαρούχλα με σκοπό την διάνοιξη της οδού και την αποκατάσταση
της κυκλοφορίας των οχημάτων με μηχάνημα έργου ιδιοκτησίας του κ. Ντρίβα Χαράλαμπου του Βασιλείου από 1-1-2019 ως 10-1-2019, δαπάνης μέχρι του ποσού
2.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
29. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών για τον αποχιονισμό καθώς και
για την άρση καταπτώσεων λόγω κατολίσθησης της επαρχιακής οδού Πούντας Καλαβρύτων με μηχάνημα έργου ιδιοκτησίας του κ. Θεοδούλη Κωνσταντίνου του
Παναγιώτη από 31-12-2018 ως 10-1-2019, δαπάνης μέχρι του ποσού 2.957,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)

30. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών για τον αποχιονισμό και την αποπαγοποίηση της επαρχιακής οδού Χαλανδρίτσας - Καλαβρύτων με γεωργικό Ελκυστήρα ιδιοκτησίας του κ Βρόντου Αντώνιου του Δημητρίου από 3-1-2019 ως 6-12019 , δαπάνης μέχρι του ποσού 1.302,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
31. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών για τον αποχιονισμό καθώς και
για την άρση καταπτώσεων λόγω κατολίσθησης της επαρχιακής οδού Πούντας Καλαβρύτων με μηχανήματα έργου ιδιοκτησίας του κ. Θεοδούλη Κωνσταντίνου
από 12-1-2019 ως 15-1-2019, δαπάνης μέχρι του ποσού 2.008,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
32. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε
Αχαΐας στη «Δαφνοδρομία 2019» που διοργανώνεται στα πλαίσια του εορτασμού
της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφο7

ρά στην ενοικίαση αίθουσας για τις ομιλίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν
καθώς και των τραπεζοκαθισμάτων που απαιτούνται, για τη φιλοξενία των συμμετεχόντων, αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
33. Έγκριση αναγκαιότητας για εκτυπωτικές εργασίες (αντιγράφων, φωτοαντιφράφων, σχεδίων κ.λ.π.) της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι
του ποσού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
34. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π. Ε.
Αχαΐας στην επετειακή εκδήλωση η οποία διοργανώνεται υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, τον Μάρτιο 2019, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου
της 25ης Μαρτίου 1821, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα αφορά την ενοικίαση του
θεάτρου ΠΑΝΘΕΟΝ (χώρος πραγματοποίησης της εκδήλωσης), καθώς και την ενοικίαση συστήματος οπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
35. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών που εκτελέστηκαν με τη μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Αποστολόπουλου Ιωάννη λόγω
κατολισθήσεων στις επαρχιακές οδούς Ζαχάρω - Αρήνη και Χρυσοχώρι - Λογγό του
Δήμου Ζαχάρως, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου και την αποκατάσταση της βατότητας των παραπάνω επαρχιακών οδών, δαπάνης μέχρι του ποσού
2.424,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
36. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) Μ.Ε.
37868 ΙΧ (λαστιχοφόρος φορτωτής), β) Μ.Ε. 121044 ΙΧ [Εκσκαφέας–φορτωτής
(Jcb)], γ) ΗΑΜ 7497 (Φορτηγό), ιδιοκτησίας Τεχνική εταιρεία Α. & Θ. Νικία ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ, καθώς η Π.Ε. Ηλείας συνέδραμε, στην άρση της κατολίσθησης
και την αποκατάσταση της βατότητας των επαρχιακών οδών Φανάρι-Άνω Αμυγδαλιές και Βρεστό- Λόγγο σε μεγάλο μήκος του Δήμου Αδρίτσαινας-Κρεστένων, δαπάνης μέχρι του ποσού 2.482,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
37. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) Μ.Ε.
37868 ΙΧ (λαστιχοφόρος φορτωτής), β) Μ.Ε. 121044 ΙΧ [Εκσκαφέας – φορτωτής
(Jcb)], γ) ΗΑΜ 7497 (Φορτηγό), ιδιοκτησίας Τεχνική εταιρεία Α. & Θ. Νικία ΝΙΚΟ8

ΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ, καθώς η Π.Ε. Ηλείας συνέδραμε, στην άρση της κατολίσθησης
και την αποκατάσταση της βατότητας της επαρχιακής οδού Καρυά - Χάνι Πανόπουλο του Δήμου Πύργου και της Ε.Ο. στο τμήμα της παράκαμψης της Αρχαίας Ολυμπίας με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου και την αποκατάσταση της βατότητας της παραπάνω επαρχιακής και εθνικής οδού , δαπάνης μέχρι του ποσού
2.484,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
38. Έγκριση αναγκαιότητας για την μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των
πρακτικών της έκτακτης συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την αντιπλημμυρική περιόδο έτους 2019, που πραγματοποιήθηκε στις 02-02-2019 λόγω των μεγάλων καταστροφών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και λόγω υπερχείλισης ποταμών και
χειμάρρων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης εργασίας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 330,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
39. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών που εκτελέστηκαν με την μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) ΜΕ 46343 ΙΧ άδειας κυκλοφορίας μηχανήματος (Λαστιχοφόρος φορτωτής) & β) ΜΕ 100884 ΙΧ άδειας κυκλοφορίας μηχανήματος (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας), για αποκατάσταση και ενίσχυση του αναχώματος του Αλφειού ποταμού κατάντη της γέφυρας της Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας του Δήμου Πύργου, (καθώς πλημμύρισαν αγροκτήματα και θερμοκηπιακές αγροτικές μονάδες, κινδύνευσε ο οικισμός των Ρομά), με σκοπό την αντιμετώπιση του
πλημμυρικού φαινομένου και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των όμβριων υδάτων προς τις εκβολές, για την προστασία της περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής
από τα πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιοκτησίας κου Μαυραειδή Γεωργίου, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 1.450,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
40. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών που εκτελέστηκαν με την μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) Μ.Ε. 97839 ΙΧ (Λαστιχοφόρος φορτωτής), β) ΗΑΝ-5051 (Φορτηγό) συνέδραμε η Π.Ε. Ηλείας, λόγω κατολισθήσεων ευρείας κλίμακας σε μήκος περίπου 15 km στην επαρχιακή οδό Αγία Άννα-ΠεύκηΚλεινδιά του Δήμου Πύργου με σκοπό την αντιμετώπιση του κατολισθητικού φαινομένου και την αποκατάσταση της βατότητας της παραπάνω επαρχιακής οδού, ιδιοκτησίας τεχνική εταιρεία Πρότυπο Κατασκευαστική Ι.Κ.Ε. μέσω του εκπροσώπου
της κ. Διονυσίου Μαχαίρα, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.455,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
41. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 9

Π.Ε. Ηλείας με το Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Πύργου «Ηλείων Παράδοσις» εκδήλωσης με τίτλο «25η Μαρτίου 1821, Ημέρα Εθνικής Παλιγγενεσίας και Μνήμη
Μάχης Πύργου στις 3 Απριλίου 1821 - Οπλαρχηγοί στη μάχη», που θα πραγματοποιηθεί στις 25.03.2019, στον Πύργο, με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.232,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
42. Έγκριση αναγκαιότητας για την υποχρεωτική και άμεση ανάγκη προμήθειας
ΝΤΕΞΙΟΝ (50 κολώνες, 90 μεταλλικά ράφια, 900 κοχλίες, περικοχλίες, 100 γωνιές,
50 πέλματα), για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν
συλλογής προσφορών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 1.110,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
43. Έγκριση αναγκαιότητας μεταφοράς και αναδιάταξης επίπλων, μηχανολογικού
εξοπλισμού και αρχειακού υλικού στους χώρους του Διοικητηρίου της ΠΕ Ηλείας,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης
μέχρι του ποσού 1.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
44. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΠ.Ε. Ηλείας με τον Επιμορφωτικό και εκπολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Παναγιάς πολιτιστικής εκδήλωσης «Καρναβάλι Κάτω Παναγιάς», που θα πραγματοποιηθεί στις
10/03/2019, στην Κάτω Παναγιά, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς
με συλλογή προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλύψει τις ανάγκες για ηχητική κάλυψη.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
45. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών που εκτελέστηκαν με την μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) Μ.Ε. 116233 (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας) β) Μ.Ε.123002 (Λαστιχοφόρος εκσκαφέας) ιδιοκτησίας κ. Φράγκου Αναστασίου για το καθαρισμό και διάνοιξη του χειμάρρου της Τ/Κ Καπελέτου (που διέρχεται πλησίον του οικισμού) για την απομάκρυνση φερτών υλών, μπαζών και βλάστησης από την κοίτη, με σκοπό την αντιμετώπιση του πλημμυρικού φαινομένου
και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των όμβριων υδάτων προς τις εκβολές σε
μήκος 2.900,00 μμ, για την προστασία της περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής από
τα πλημμυρικά φαινόμενα, δαπάνης μέχρι του ποσού των 11.978,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
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46. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας–
Π.Ε. Ηλείας με το Σωματείο «Μαραθώνιος ΟΛΥΜΠΙΑΣ – OLYMPIA MARATHON» της
αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «5ος Μαραθώνιος Ολυμπίας», που θα πραγματοποιηθεί στις 31.3.2019, στο Νομό Ηλείας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 21.080,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την κάλυψη των αναγκών για Οργάνωση και συντονισμό αγώνα και διαφήμιση Μ.Μ.Ε.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
47. Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας» (κωδ. ΟΠΣ 5000150) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
2014-2020», μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας ανάθεσης και υπογραφής σύμβασης με ανάδοχο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δαπάνης μέχρι του ποσού των 23.135,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
48. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας και τοποθέτησης κάλυψης υαλοστασίων
της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος)
49. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 6η
Έκθεση Τροφίμων – Ποτών FOOD EXPO GREECE 2019, σε συνεργασία με τα τρία Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας, που θα πραγματοποιηθεί από 16
έως 18 Μαρτίου 2019, στο Metropolitan Expo,στην Αθήνα, δαπάνης μέχρι του ποσού των 19.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος)
50. Έγκριση αναγκαιότητας εκτύπωσης του γενικού φυλλαδίου τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
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51. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο δίκτυο πόλεων των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας (EDEN), δαπάνης μέχρι του
ποσού των 400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για το έτος 2019, πληρωτέο
προς το φορέα “Eden European Destinations of Excellence”, με έδρα το Βέλγιο
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος) (περιμένουμε εισήγηση έχουμε βάλει πρωτόκολλο δικό
μας)
52. Έγκριση αναγκαιότητας δημιουργίας θεματικού video (δύο εκδόσεις) της ακτογραμμής Αιγίου (Σελιανιτίκων- Λόγγος, Πούντα, Αλυκή, Ελαιώνας (Τρυπία), Άθυθος
(Άκολη), Ακράτα, Εγκάλη Διακοπτού, Λαμπίρι), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.410,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
53. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών,
του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Πατρών/Κ.Ε.Θ.Ι. και της Γυναικείας Συλλογικότητας Πάτρας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Έκθεσης του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Ο Φεμινισμός στα χρόνια της Μεταπολίτευσης,
1974-1990. Ιδέες, συλλογικότητες, διεκδικήσεις» και των παράλληλων εκδηλώσεων
αυτής, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16/3/2019 έως τις 14/4/2019 στην Πάτρα, στην «Αγορά Αργύρη», με απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών
και επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.693,08 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά έξοδα διαμονής, ηχητικήςοπτικοακουστικής κάλυψης, εκτύπωσης εντύπων και αφισών και παροχής coffee
break, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & 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
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Kοινοποίηση:
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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