ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 &
Αμερικής, 264 41, ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Σ. Κολόμβα - Α. Χάιδας
Τηλέφωνο :2613 613 521-522
FAX : 2613 613 523
Email: regiodev@pde.gov.gr

Πάτρα, 22-3-2019
Αρ.πρωτ.: οικ. 89952/387

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

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την 7η/2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»
Σας προσκαλούμε στην 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την 27η Μαρτίου 2019,
ημέρα Τετάρτη, 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/10-112014) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών εκτυπώσεων χιλίων πεντακοσίων
(1.500) καρτελών για την ανανέωση των αδειών νωπών και κατεψυγμένων
προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.350,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)

2. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας (συμπεριλαμβανομένης και της
τοποθέτησης) μίας τζαμαρίας πάχους 10 χιλιοστών και επιφάνειας 9,50 τ.μ. στην
πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Μεταφορών Αγρινίου λόγω ζημιάς
και εισροής υδάτων από βροχή εντός του κτιρίου και κινδύνου τραυματισμού των
υπαλλήλων από πιθανή κατάρρευση, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν συλλογής
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προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)

3. Έγκριση αναγκαιότητας κατεπείγουσας προμήθειας αδειών χρήσης ειδικού
σχεδιαστικού λογισμικού GSTAR CAD professional 2019, για τη σύνταξη μελετών το
σχεδιασμό και την παρακολούθηση Δημοσίων Έργων, για την απρόσκοπτη
εκτέλεση των καθηκόντων των Υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, με τη
διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δαπάνης μέχρι του ποσού των
4.278,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. [(5) θέσεις με πέντε κλειδιά usb του
ανωτέρω λογισμικού, κόστους 855,60 ευρώ ανά θέση συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.].
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
4. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας (και τοποθέτησης) ραφιών τύπου DEXION
για την τοποθέτηση του φυσικού αρχείου οχημάτων του Τμήματος Μεταφορών και
Επικοινωνιών Ναυπάκτου (50 κολώνες, 50 μεταλλικά ράφια, 500 ράφια, 150
γωνίες και 50 πέλματα) με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
δαπάνης
μέχρι
του
ποσού
των
4.000,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
5. Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη
παροχής υπηρεσιών για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο των Ακινήτων
και Αγροτεμαχίων που ανήκουν στην κυριότητα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τη
διαδικασία συλλογής προσφορών κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
6. Έγκριση αναγκαιότητας άμεσης μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας
ΨΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, με εντολή μίσθωσης 17/6067/801/12-03-2019, ΚΟΤΣΑΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ με εντολή μίσθωσης
19/80462/830/15-03-2019, για εργασίες
Αποχιονισμού- Αποπαγοποίησης άρσης καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο
Ορεινό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου προς
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές,
τεχνολογικές και λοιπές
καταστροφές όπως χιονοπτώσεις, παγετός, πλημμύρες, καταπτώσεις,
κατολισθήσεις, πυρκαγιές, σεισμούς κτλ, λόγω μη επάρκειας των μηχανημάτων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
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7. Έγκριση αναγκαιότητας άμεσης μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας
ΛΑΪΝΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης 18/78669/825 /12-032019, για εργασίες απεγκλωβισμού–αποχιονισμού αποκατάστασης βατότητας στο
ορεινό επαρχιακό οδικό
δίκτυο του
Δήμου Ναυπακτίας
της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές,
τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές όπως χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες,
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, σεισμούς κτλ, λόγω μη επάρκειας των
μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δαπάνης μέχρι του ποσού των
2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
8. Έγκριση αναγκαιότητας νέας τρίμηνης παράτασης, των ήδη υπογραφεισών
Συμβάσεων με την εταιρεία ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία ήταν
μειοδότης στην τελευταία διαγωνιστική διαδικασία, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις, για την επισκευή και συντήρηση όλων των εκτυπωτικών
μηχανημάτων όλων των Υπηρεσιών της ΠΕ Αιτωλ/νιας και της χωρικής
αρμοδιότητας αυτής, δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
9. Έγκριση αναγκαιότητας νέας τρίμηνης παράτασης των υπαρχουσών
συμβάσεων με τον ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Χ. ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος ήταν μειοδότης
στην τελευταία διαγωνιστική διαδικασία, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις,
για υπηρεσίες καθαριότητας στις Υπηρεσίες της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 10.300,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
10. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών ετήσιας παρακολούθησης του
συναγερμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Μεταφορών και
Επικοινωνιών Αγρινίου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για τo χρονικό διάστημα συνδρομής
για το έτος 2019, από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού με εταιρία
security, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα με την
συλλογή προσφορών κατόπιν έρευνας αγοράς και επιλογής της συμφερότερης από
αυτές με κριτήριο την οικονομικότερη-χαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης μέχρι
του ποσού 163,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
11. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών ετήσιας παρακολούθησης του
συναγερμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και
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Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για τo χρονικό
διάστημα συνδρομής για 34 μήνες της τριετίας (2019-2021) από 06/03/2019 έως
31/12/2021, από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού με εταιρία
security, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα με την
συλλογή προσφορών κατόπιν έρευνας αγοράς και επιλογής της συμφερότερης
από αυτές με κριτήριο την οικονομικότερη-χαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού 630,67 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
12. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών ετήσιας παρακολούθησης του
συναγερμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος ΚΤΕΟ Αγρινίου της
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας για τo χρονικό διάστημα συνδρομής για 34 μήνες της τριετίας
(2019-2021) από 07/03/2019 έως 31/12/2021, από την ημερομηνία υπογραφής
του συμφωνητικού με εταιρία security, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
και συγκεκριμένα με την συλλογή προσφορών κατόπιν έρευνας
αγοράς και
επιλογής της συμφερότερης από αυτές με κριτήριο την οικονομικότερηχαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 639,99 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
13. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών από πιστοποιημένο συντηρητήηλεκτρολόγο, βάσει του Κανονισμού Εσωτ. Ηλ/κών Εγκ/σεων, προκειμένου να
χορηγηθεί για το έτος 2019 βεβαίωση καταλληλότητας εσωτερικών
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ΔΚΤΕΟ Αγρινίου, με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα με την συλλογή προσφορών κατόπιν
έρευνας στην τοπική αγορά και επιλογής της συμφερότερης από αυτές με κριτήριο
την οικονομικότερη-χαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
420,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
14. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών και εργασιών για την συντήρηση
λοιπού εξοπλισμού (πλήρης αποκατάσταση φωτισμού, συντήρηση ηλεκτρικών
πινάκων, συντήρηση σταθεροποιητών τάσεως, συντήρηση λοιπού ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού) του κτιρίου στο Δημόσιο ΚΤΕΟ Μεσολογγίου
της Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για
το έτος 2019, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα με την
συλλογή προσφορών κατόπιν έρευνας στην τοπική αγορά και επιλογής της
συμφερότερης από αυτές με κριτήριο την οικονομικότερη-χαμηλότερη τιμή,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 680,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για
προμήθεια λοιπών υλικών και δαπάνης μέχρι του ποσού των 300,00 ευρώ
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για αμοιβή εργασιών για συντήρηση λοιπού
εξοπλισμού, ήτοι συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 980,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
15. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών προκειμένου να χορηγηθεί
βεβαίωση καταλληλότητας εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του
ΔΚΤΕΟ Μεσολογγίου της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2019 από πιστοποιημένο συντηρητή ηλεκτρολόγο,
βάσει του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
και συγκεκριμένα με την συλλογή
προσφορών κατόπιν έρευνας στην τοπική αγορά και επιλογής της συμφερότερης
από αυτές με κριτήριο την οικονομικότερη-χαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 390,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
16. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης-εβδομάδας Τουρισμού που
διοργανώνει η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ( ΚΟΙΝΣΕΠ) «Προβάλλω τη
Ναυπακτία» με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας από τις 28/03/2019
έως 2/04/2019 σε Ναύπακτο και Μεσολόγγι, με απευθείας ανάθεση κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
17. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας και μεταφοράς δώδεκα (12) φιαλών
αζώτου για το Τμήμα Κτηνιατρικής Δυτικής Αχαΐας, για τις ανάγκες του
προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης, για το χρονικό διάστημα μέχρι
31.12.2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης βάσει της τιμής, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
18. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας εκατό (100) τριπλότυπων (50 σελ. x 3
φύλλα) αυτογραφικών μπλοκ για διενέργεια ελέγχων για τις ανάγκες λειτουργίας
του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ, με τη
διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης και συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι
του ποσού των 650,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
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19. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στην διοργάνωση από τον Αθλητικό Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ρίου «ΙΑΣΩΝ»
Ημερίδας ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων και φορέων με θέμα το «Παιδί και
Άθληση - Ένας χρόνος από το Πανευρωπαϊκό LASER 4.7 που θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 στο συνεδριακό χώρο της «Αγοράς Αργύρη», με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή
της χαμηλότερης – οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού 3.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
20. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στην Κλαδική Έκθεση Μητροπολιτικής Γαστρονομίας W-eat 2019 και θα
διεξαχθεί στις 6, 7 και 8 Απριλίου 2019 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών,
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογή της χαμηλότερης – οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού 12.400,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, που αφορά την κάλυψη του κόστους για
έντυπο-διαφημιστικό υλικό, οπτικοακουστική-ηχητική υποστήριξη και ενοικίαση
υλικοτεχνικής υποδομής.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)

21. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στην συνδιοργάνωση του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών με την
Ελληνική Συνομοσπονδία και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) ενημερωτικής Ημερίδας
με τίτλο «ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» την
Κυριακή 7 Απριλίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου «ΑΣΤΗΡ»,
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογή της χαμηλότερης – οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού 992,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)

22. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για την κάλυψη των αναγκών του
Εργοταξίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαίας, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 8.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
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23. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας του κ.
Ντρίβα Χαράλαμπου του Βασιλείου από 6-2-2019 ως 8-2-2019, για εργασίες άρσης
κατολισθήσεων στην Επαρχιακή οδό Ακράτα – Ζαρούχλα, με σκοπό την διάνοιξη
της οδού και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων η οποία έχει
διακοπεί, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.170,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)

24. Έγκριση αναγκαιότητας αναβάθμισης των γραμμών Adsl των Τμημάτων
Αγροτικής Οικονομίας Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας από τα 2Mbps στα 24Mbps,
με επιβάρυνση των λογαριασμών τηλεφωνίας των δυο Υπηρεσιών με μηναία
επιπλέον δαπάνη μέχρι 20,00 €.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
25. Έγκριση αναγκαιότητας μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Αποστολόπουλου
Αρίστου του Ανδρέα από 30-1-2019 ως 5-2-2019 για εργασίες καθαρισμού και
ήπιας διευθέτησης τοπικά στον ποταμό Μεγανίτη με σκοπό την προστασία της
ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένης
περιοχής, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.060,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
26. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών που εκτελέστηκαν με την
μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων (Λαστιχοφόρος φορτωτής & Φορτηγό)
λόγω τμηματικών κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Αγία Άννα-Πεύκη του
Δήμου Πύργου, ιδιοκτησίας τεχνική εταιρεία Πρότυπο Κατασκευαστική Ι.Κ.Ε. μέσω
του εκπροσώπου της κ. Διονυσίου Μαχαίρα, λόγω κατολισθήσεων στην επαρχιακή
οδό Αγία Άννα-Πεύκη του Δήμου Πύργου με σκοπό την αντιμετώπιση του
κατολισθητικού φαινομένου και την αποκατάσταση της βατότητας της παραπάνω
επαρχιακής οδού δαπάνης μέχρι του ποσού 781,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
27. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών που εκτελέστηκαν με την
μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων [Λαστιχοφόρος φορτωτής και
Εκσκαφέας – φορτωτής (Jcb)], ιδιοκτησίας κ. Αποστολόπουλου Ιωάννη, λόγω
κατολισθήσεων στις επαρχιακές οδούς Ζαχάρω - Μίνθη & Ζαχάρω – Αρτέμιδα Μάκιστος του Δήμου Ζαχάρως, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου και
την αποκατάσταση της βατότητας των παραπάνω επαρχιακών οδών, δαπάνης
μέχρι του ποσού 2.486,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
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28. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών που εκτελέστηκαν με την
μίσθωση ειδικών ιδιωτικού μηχανήματος ΜΕ 107629 ΙΧ (Ερπυστριοφόρος
εκσκαφέας, ιδιοκτησίας κ. Θεοδώρου Καράμπελα, για τον καθαρισμό και την
απομάκρυνση φερτών υλών, μπαζών και βλάστησης από την κοίτη και την
ενίσχυση των αναχωμάτων του ποταμού Ενιπέα στην Τ/Κ Ηράκλειας του Δήμου
Αρχ. Ολυμπίας , δαπάνης μέχρι του ποσού 1.388,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
29. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών που εκτελέστηκαν με την
μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) Μ.Ε. 103895 ΙΧ (Λαστιχοφόρος
εκσκαφέας), β) Μ.Ε. 46480 ΙΧ (Λαστιχοφόρος φορτωτής), γ) Μ.Ε. 121044 ΙΧ
[Εκσκαφέας – φορτωτής (Jcb)], δ) ΖΖΚ 6212 (Φορτηγό), ε) ΗΑΜ 7497 (Φορτηγό), στ)
ΗΑΝ 4775 (Φορτηγό), ιδιοκτησίας Τεχνική εταιρεία Α. & Θ. Νικία ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ
ΑΒΕΤΕ, συνέδραμε η Π.Ε. Ηλείας, λόγω του ότι υπήρχαν μεγάλης κλίμακας
κατολισθητικά φαινόμενα στην Δ/Ε Αρχαίας Ολυμπίας και συγκεκριμένα στις Τ/Κ
Λούβρου – Κρυονερίου, Λιναριάς, Πεύκης & Χελιδονίου και επειδή τα μηχανήματα
της υπηρεσίας δεν επαρκούν για όλο το Νομό, δαπάνης μέχρι του ποσού
14.490,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
30. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών που εκτελέστηκαν με την
μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) Μ.Ε. 126035 ΙΧ (Ερπυστριοφόρος
εκσκαφέας), β) υπ΄ αριθμ. ΜΕ 112890 ΙΧ (Λαστιχοφόρος Φορτωτής) & γ) υπ΄ αριθμ.
ΗΑΚ 9929 (Φορτηγό άνω των 10,00 tn) ιδιοκτησίας κ. Ράμμου Αθανασίου για την
αποκατάσταση της βατότητας της Ε.Ο. Κρέστενα – Ανδρίτσαινα & την
αποκατάσταση του αναχώματος του Αλφειού ποταμού στην Τ/Κ Φρίξας του Δήμου
Ανδρίτσαινας Κρεστένων, δαπάνης μέχρι του ποσού 5.989,20 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
31. Έγκριση αναγκαιότητας άμεσης επισκευής βλαβών που παρουσιάστηκαν σε
εγκατεστημένα κλιματιστικά μηχανήματα της Π.Ε. Ηλείας και αποξήλωσης,
συντήρησης και εγκατάστασης ενός κλιματιστικού μηχανήματος που δεν
χρησιμοποιείται, από τον ισόγειο χώρο του Διοικητηρίου Π.Ε. Ηλείας σε χώρο του
τετάρτου ορόφου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής
προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού 720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
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32. Έγκριση αναγκαιότητας αντικατάστασης των ρολών σκίασης και της
αποξήλωσης παλαιών, φθαρμένων μοκετών, σε χώρους του Διοικητηρίου ΠΕ
Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών,
δαπάνης μέχρι ποσού 680,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
33. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών που εκτελέστηκαν με την
μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Μ.Ε.
139158 ΙΧ & Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Μ.Ε. 99765 ΙΧ), ιδιοκτησίας DENISON
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Μ.Ε.Π.Ε., για τον καθαρισμό της αποστραγγιστικής 8Τ
έως την συμβολή αυτής με την 6Τ και την 8Τ1 από την συμβολή της με την 8Τ,
ανάντι σε μήκος 1,00 χλμ που συνορεύει με τον οικιστικό ιστό της Δ/Κ Πύργου του
Δήμου Πύργου και τονίζουμε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των απαιτούμενων
εργασιών καθαρισμού των ανωτέρω αποστραγγιστικών τάφρων, διότι υπήρξαν
πλημμυρικά φαινόμενα, και η δε σημερινή κατάσταση των αποστραγγιστικών
τάφρων καθιστά την λειτουργία τους απολύτως ανεπαρκή, με σκοπό την
αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για την προστασία
της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός και
πλησίον κατοικημένης περιοχής της Δ/Κ Πύργου του Δήμου Πύργου, δαπάνης
μέχρι του ποσού 34.980,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
34. Έγκριση αναγκαιότητας: α) δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και
διοργάνωσης εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου
«INCUBA» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της δαπάνης και β) δαπάνης
μέχρι του ποσού των 1.520,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την
ανωτέρω πρόσκληση.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
35. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Ηλείας με το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΤΙΤΑΝΕΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΥΡΓΟΥ», εκδήλωσης με τίτλο: «ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ» που θα πραγματοποιηθεί στις 30 & 31
Μαρτίου 2019, στο κλειστό γήπεδο Πύργου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ», με
απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογή προσφορών,δαπάνης
μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλύψει
τις ανάγκες για εκτυπωτικά (αφισών, προσκλήσεων, φυλλαδίων κλπ) και ηχητική
και φωτιστική εγκατάσταση.
9

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
36. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Ηλείας με την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, εκδήλωσης
με τίτλο: « 6th ISF WORLD EDUCATIONAL GAMES (6οι Παγκόσμιοι Εκπαιδευτικοί
Αγώνες Αθλητικής Παιδείας 2019)» που θα πραγματοποιηθεί 27-30 Μαρτίου 2019,
στην Αρχαία Ολυμπία, με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή
προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και θα καλύψει τις ανάγκες για μέρος του κόστους μετακίνησης των
αποστολών.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
37. Έγκριση αναγκαιότητας εκτύπωσης φωτοαντιγράφων και ψηφιοποίησης
σχεδίων (ασπρόμαυρα και έγχρωμα), λόγω έλλειψης συγκεκριμένου μηχανήματος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Ιωάννης)
38. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δικό
της περίπτερο στην έκθεση «REGIONAL AGENDA» που θα πραγματοποιηθεί στον
Ο.Λ.ΠΑ στην Πάτρα στις 29/30 και 31 Μαρτίου 2019, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 18.600 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος)
39. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για
την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: α) παροχής υπηρεσιών συμβούλων σε
θέματα διαχείρισης και οργάνωσης του έργου, β) παροχής υπηρεσιών
διοργάνωσης εκδηλώσεων για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «Integrating
Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises», με
απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και επιλογής της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει
τηςτιμής, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
13.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
40. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Med Herit – Data, με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της πλέον
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συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
41. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δικό
της περίπτερο στην έκθεση ταξιδιών και διακοπών Greek Travel Show 2019 η
οποία θα διοργανωθεί από τις 12 έως τις 14 Απριλίου 2019 στη HELEXPO
MAROUSSI στην Αθήνα, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» ως διοργανωτή της εκδήλωσης, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 5.178,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
42. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Γενική
Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο
Καλαβρύτων Ανώνυμη Εταιρεία. Ο.Τ.Α» που θα πραγματοποιηθεί στις 30/3/2019
στο Δημαρχείο Καλαβρύτων.
(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
Σημείωση: Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,
ενημερώσετε ώστε να κληθεί ο αναπληρωτής σας.

παρακαλείσθε

όπως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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
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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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