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Πάτρα, 10 Απριλίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, την 10η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας: α) δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής για συναντήσεις στην Ιταλία, 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, 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)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 184/2019)
2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα»
στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός –Συμπλήρωση
μεταφορικών υποδομών» (κωδικός πρόσκλησης ΟΧΕ_2) με τίτλο: «Βελτίωση
προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα)
έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)».
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 185/2019)
3. Έγκριση αναγκαιότητας διεξαγωγής διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας με τίτλο:
«Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού της Περιφέρειας
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Δυτικής Ελλάδος», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
επιλογής της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάση της
τιμής, δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.180,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Ιωάννης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 186/2019)
4. Έγκριση αναγκαιότητας δαπανών για το πρόγραμμα ΤΡΙΤΟΝ για το έτος 2019,
μέχρι του ποσού των 11.011,44 € .
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Ιωάννης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 187/2019)
5. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για
την υλοποίηση συνάντησης της Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) και
δυνητικών δικαιούχων (stakeholders) του έργου HarmoNIA «Harmonization and
Networking for contaminant assessment in the Ionian and Arabic Seas», στο πλαίσιο
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B “Αδριατική 2014-2020” (ADRION) με
κωδικό AF 340, με απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει τη τιμής, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
6.580,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας
και
Περιβάλλοντος,
Νικόλαος
Μπαλαμπάνης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 188/2019)
6. Έγκριση
αναγκαιότητας
δημιουργίας
προωθητικού
μονταρισμένου
οπτικοακουστικού υλικού, για την περιοχή της Λαμπείας και του δάσους της
Φολόης ως ιδανικού προορισμού για τη διεξαγωγή κινηματογραφικών γυρισμάτων,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προς την ατομική επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΨΥΚΟΥ – JUNGLE FILMS, η οποία θα διοργανώσει τα κινηματογραφικά γυρίσματα
για τη μεγάλου μήκους ταινία του Δημήτρη Κανελλόπουλου, με τίτλο ΑΓΕΛΗ
ΠΡΟΒΑΤΩΝ, δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 189/2019)
7. Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, και 7ης Συνεδρίασης έτους
2019 της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 190/2019)
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας επείγουσας προμήθειας υλικών και συγκεκριμένα
μίας(1) Ηλεκτρονικής Πλακέτας για την επείγουσα επισκευή της έκτακτης βλάβης
του μηχανήματος μέτρησης Συγκλισιόμετρο της αυτόματης γραμμής τεχνικού
ελέγχου οχημάτων του Τμήματος ΚΤΕΟ Μεσολογγίου της Διεύθυνση Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης στην εταιρία Αφοί Στασινός Ο.Ε., κατόπιν προσφοράς
του, ως αποκλειστικού αντιπροσώπου, προμηθευτή και εγκαταστάτη των
μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα στην αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου
οχημάτων στο ΔΚΤΕΟ Μεσολογγίου (κατασκευαστής BEISSBARTH) και διαθέτει
πρόσφατη εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία του βασικού
εξοπλισμού ελέγχου (κατασκευαστής BEISSBARTH), συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 774,19 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 191/2019)
2. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας 42 μελανοταινιών για εκτυπωτή SP40PLUS
που συνδέεται με το on line σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και 20 μελανοταινιών για εκτυπωτή MDP 30 στους οποίους τυπώνονται άδειες
κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης του Τμήματος Μεταφορών και Επ/νιών Αγρινίου
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας
για το έτος 2019, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την εταιρεία
Netbull LTD, η οποία συγκεκριμένη εταιρεία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος στην
Ελλάδα των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας BULL Ολοκληρωμένες
Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ η οποία παρέχει τόσο τον εξοπλισμό όσο και το
πρόγραμμα του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και
οδήγησης όλων των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, συνολικής αξίας
μέχρι του ποσού των 1.780,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 192/2019)
3. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε.
Αιτ/νίας στη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων Πολιτισμού-εορτών Εξόδου των
Ελεύθερων Πολιορκημένων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου που διοργανώνει ο
Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
της Π.Δ.Ε. από τις 19/04 έως και 21/04/2019 στο Μεσολόγγι, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερηςοικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.000,00 ευρώ
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την ηχητική-φωτιστική κάλυψη των
εκδηλώσεων.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 193/2019)
4. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε
Αχαΐας στην διοργάνωση διεθνούς συναυλίας Παιδικών Χορωδιών, από την
Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας, την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, στο Συνεδριακό
και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με το διακριτικό τίτλο
«CROSSROAD” Σταυροδρόμια», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν
συλλογής προσφορών και ανάδειξης της οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την
ενοικίαση της αίθουσας του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του
Πανεπιστημίου Πατρών, αναγκαίας για τη επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 194/2019)
5. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε
Αχαΐας στη διοργάνωση από το Πολιτιστικό και Χορευτικό Σωματείο Σκιαδά
Τριταίας με την επωνυμία “Χορευτική Ομάδα Σκιαδά”, του Χορευτικού
Ανταμώματος στο Σκιαδά Αχαΐας, την 1η Μαΐου 2019, στον προαύλιο χώρο του
Δημοτικού Σχολείου Σκιαδά, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν
συλλογής προσφορών και ανάδειξης της οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί στην
εκτύπωση έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια, κλπ), την ενοικίαση
οπτικοακουστικού συστήματος, τη μετακίνηση χορευτικών από Πάτρα προς Σκιαδά
και επιστροφή, καθώς και την ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, αναγκαίων για τη
επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 195/2019)
6. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε
Αχαΐας στη διοργάνωση από τον Πνευματικό-Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΑΝΥΜΝΗΤΟΣ»
του μουσικού αναλογίου με τίτλο «ΔΟΣ ΜΟΙ ΛΟΓΟΝ ΛΟΓΕ» στις 17 Απριλίου 2019,
στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και ανάδειξης
της οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.860,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την ενοικίαση: α) της αίθουσας του
Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, και β) του
οπτικοακουστικού συστήματός, αναγκαίων για τη επιτυχή πραγματοποίηση της
εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 196/2019)
7. Έγκριση αναγκαιότητας εκτύπωσης και σάρωσης τοπογραφικών σχεδίων (π.χ.
έγχρωμα διαγράμματα, μέγεθος σχεδίων Α0, κ.λ.π) απαραίτητων διαδικασιών για
την ολοκλήρωση της κάθε υπόθεσης (διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, πράξεις
αναλογισμού, τροποποιήσεις σχεδίων πόλεως κλπ) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε., μέσω συνεργασίας με φωτοτυπείο
ιδιώτη για το έτος 2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
τιμής, δαπάνης μέχρι του ποσού των 950,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 197/2019)
8. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στη διοργάνωση από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Πατρών (ΑΟΠ), του 41ου
Ράλλυ Αχαιός στις 13, 14 Απριλίου 2019 στην Πάτρα, με απευθείας ανάθεση
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης
προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 12.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., που αφορά την εκτύπωση έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια, κλπ) καθώς
και την ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος, συστήματος ηλεκτρονικής
χρονομέτρησης και υλικοτεχνικής υποδομής, αναγκαίων για τη επιτυχή
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 198/2019)
9. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε
Αχαΐας στη διοργάνωση από τον Αθλητικό Όμιλο Καστριτσίου σε συνεργασία με το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, της θρησκευτικής εορτής-Δέηση τη Δευτέρα 29 Απριλίου
2019, στην κεντρική πλατεία του Άνω Καστριτσίου, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και ανάδειξης της οικονομικότερης
προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, αναγκαίων για τη
επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 199/2019)
10. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στη διοργάνωση, από τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, και διεξαγωγή των
Επετειακών Κολυμβητικών Αγώνων Ναυτικού Ομίλου Πατρών «Κύπελλο Άνοιξης
2019» στις 12-14 Απριλίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Παμπελοποννησιακoύ
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών, στο κολυμβητήριο «ΠΕΠΑΝΟΣ», στα πλαίσια
εορτασμού των 90 χρόνων από την ίδρυσή του, με απευθείας ανάθεση κατόπιν
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συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
αντιστοιχεί στην εκτύπωση έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια, κλπ), στην
φιλοξενία (διαμονή) αθλητών-τριών, καθώς και στη μετακίνηση αθλητών-τριών από
τα ξενοδοχεία προς τις εγκαταστάσεις του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών,
«ΠΕΠΑΝΟΣ» και επιστροφή, αναγκαίων για τη επιτυχή πραγματοποίηση της
εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 200/2019)
11. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στη διοργάνωση από το Σύλλογο Ερυθρός Αστέρας Πατρών, της τελικής
φάσης final four πετοσφαίρισης για την ανάδειξη του πρωταθλητή Πελοποννήσου,
στις 20-21 Απριλίου 2019, στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, με απευθείας ανάθεση
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης
προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην εκτύπωση έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια κλπ)
αναγκαίων για τη επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 201/2019)
12. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στη διοργάνωση από την Αυτοκινητιστική Λέσχη Χαλανδρίτσας με τη
συμμετοχή και της Endurocross Team Patras, μιας μικτής εκδήλωσης με αυτοκίνητα
και μηχανές, την Κυριακή 12 Μαϊου 2019 με τίτλο «Chalandritsa’s road trip”, στη
Χαλανδρίτσα του Δ. Ερυμάνθου, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που θα αφορά
την εκτύπωση έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια, κλπ), καθώς και τη δαπάνη για το
coffee break, αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 202/2019)
13. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε
Αχαΐας στη διοργάνωση πολιτιστικής βραδιάς με θέμα ‘Άνθρωποι του αθλητισμούπρόσωπα του πολιτισμού, στο βιβλιοπωλείο Lexis στην Πάτρα στις 6/05/2019, από
το Σύλλογο Μαζικού Αθλητισμού «Η ΖΕΥΞΗ», με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και ανάδειξης της οικονομικότερης
προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί στην εκτύπωση έντυπου υλικού (φυλλάδια, αφίσες κλπ),
αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 203/2019)
14. Έγκριση αναγκαιότητας μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των
πρακτικών των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Ηλείας για την αντιπυρική περίοδο και την
αντιπλημμυρική περίοδο αντίστοιχα, έτους 2019, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης εργασίας κατόπιν συλλογής προσφορών, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 1.320,00 ευρώ.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 204/2019)
15. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών, που εκτελέστηκαν με την
μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) Μ.Ε. 27341 ΙΧ άδειας κυκλοφορίας
μηχανήματος έργου (Γερανός – εκσκαφέας Ντραγκλάιν) β) το υπ΄ αριθμ. Μ.Ε. 6398
ΙΧ (Γερανός – εκσκαφέας Ντραγκλάιν) ιδιοκτησίας κ. Μαυρομάτη Βασιλείου, για τον
καθαρισμό της αποστραγγιστικής τάφρου 6Τ και τμήμα της 8Τ (από την εκβολή της
6Τ στην 8Τ έως την εκβολή αυτής) που συνορεύει με τον οικιστικό ιστό της Δ/Κ
Πύργου του Δήμου Πύργου, δαπάνης μέχρι του ποσού των 44.863,20 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 205/2019)
16. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασίων, 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) & γ) ΗΑΗ 4468 άδειας κυκλοφορίας
μηχανήματος (Φορτηγό άνω των 10,00 άνω των 10.00 tn), ιδιοκτησίας κου
Μαυραειδή Γεωργίου, για αποκατάσταση της βατότητας της οδού ΠέρσαιναΚλεινδιά του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας, λόγω κατολισθήσεων ευρείας κλίμακας
παραμένει αποκλεισμένη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει μετακίνηση
αγροτικών εφοδίων, προϊόντων και πολιτών, δαπάνης μέχρι του ποσού των
5.976,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 206/2019)
17. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασίων που εκτελέστηκαν με την μίσθωση
ειδικού ιδιωτικού μηχανήματος (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας) ιδιοκτησίας
Βασίλειου Καράμπελα, για την απομάκρυνση φερτών υλών, μπαζών, της βλάστησης
από τις κοίτες και την ενίσχυση των αναχωμάτων: Α) Ποταμός Κυθηρέας εντός της
Τ/Κ Πελοπίου σε μήκος 500,00 μμ, υπάρχουν καταστροφές σε παρόχθιες
ιδιοκτησίες εξαιτίας των τελευταίων πλημμυρών. Β) Ποταμός Ενιπέας, κατάντι της
αρδευτικής διώρυγας Σαλμώνης σε απόσταση 460,00 από αυτήν, υπάρχουν
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καταστροφές σε παρόχθια ιδιοκτησία εξαιτίας των τελευταίων πλημμυρών και
επειδή τα μηχανήματα της υπηρεσίας δεν επαρκούν για όλο το Νομό, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 7.985,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 207/2019)
18. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασίων που εκτελέστηκαν με την μίσθωση
ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) Μ.Ε. 22307 ΙΧ (Λαστιχοφόρος εκσκαφέας), β)
Μ.Ε. 46219 ΙΧ (Προωθητήρας), γ) Μ.Ε. 46264 ΙΧ (Λαστιχοφόρος φορτωτής), δ) ΗΑΚ
7759 (Φορτηγό), ε) ΗΑΚ 7729 (Φορτηγό), στ) ΗΑΚ 3227 (Φορτηγό), ιδιοκτησίας κ.
Γεωργακόπουλου Χρήστου για την απομάκρυνση μπαζών διευθέτηση κοίτης και την
ενίσχυση των αναχωμάτων του ποταμού Πηνειακού Λάδωνα στον οικισμό
Βαρβαρίνας της Τ/Κ Καρυάς, στον οικισμό Ακροποταμιάς της Τ/Κ Ροδιάς, Γέφυρα
Ε.Ο. Αμαλιάδα – Σιμόπουλο και στην Τ/Κ Λάττα την εκβολή του χειμάρρου προς τον
ποταμό και επειδή τα μηχανήματα της υπηρεσίας δεν επαρκούν για όλο το Νομό,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.988,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 208/2019)
19. Έγκριση αναγκαιότητας ετήσιας ανανέωσης Συντήρησης – Υποστήριξης για το
λογισμικό διαχείρισης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ArcGIS) από την
ανάδοχο εταιρεία «MDS Marathon Data Systems», για το έτος 2019 στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.946,80 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 209/2019)
20. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας και μεταφοράς φιαλών υγρού αζώτου για
το πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας, για το έτος 2019, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν
συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 210/2019)
21. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας, των
υπαλλήλων του Μηχανικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.230,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού
(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016).
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 211/2019)
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22. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών και εργαλείων για τις ανάγκες
συντήρησης - σήμανσης επαρχιακών οδών (κώνοι ασφαλείας) με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος δαπάνης μέχρι του
ποσού των 750,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 212/2019)
23. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Π.Ε. Ηλείας με το μουσικό σύλλογο «ΟΡΦΕΥΣ» Ωδείον Πύργου, πολιτιστικής
εκδήλωσης με τίτλο «ΚΟΝΣΕΡΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ», που θα πραγματοποιηθεί στις 13
Απριλίου 2019, στον Πύργο, με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς με
συλλογή προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά τις ανάγκες για ηχητική και φωτιστική
κάλυψη καθώς και εκτυπωτικά (αφίσες, προσκλήσεις κτλ).
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 213/2019)
24. Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης εργασιών συντήρησης των κλιματιστικών
μονάδων των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου, της Δ/νσης
Μεταφορών –Επικοινωνιών, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 5.803,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 214/2019)
25. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δικό της περίπτερο
στην έκθεση Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών «FRESKON 2019», που θα
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 11-13/04/2019 στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΘ
ΗELEXPO, δαπάνης μέχρι του ποσού των 11.420,40 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 215/2019)
26. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής εργασιών αποξήλωσης και κατασκευής
στεγάστρων δύο αποθηκών (εργοταξίου Χαράδρου) της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων ΠΔΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 4.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Ιωάννης)
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 216/2019)
27. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της
προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων υποδομής του
Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και επιλογής της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφορά με βάση την τιμή.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 217/2019)
28. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 145/12-03-2019 απόφασης της Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
αναγκαιότητας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης
ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη: α) υπηρεσιών καθορισμού των
ερωτηματολογίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων επισκεπτών,
β) διοργάνωση τριών σεμιναρίων και γ) υπηρεσιών για τη συλλογή δεδομένων που
θα ενσωματωθούν στο χώρο αποθήκευσης της πλατφόρμας, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 28.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις ανάγκες
του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC-Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά
Οικοσυστήματα - Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems», με
κωδικό έργου ΜΙS: 5003479», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160019, που έχει ενταχθεί και
συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Ιταλία V/A
2014-2020 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής», ως προς το
κριτήριο ανάθεσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι «την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή» και όχι την «πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής».
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 218/2019)
29. Έγκριση αναγκαιότητας δημιουργίας θεματικού video (δύο εκδόσεις) που θα
αποτυπώνει το Κάστρο της Οργιάς ή Ωριάς στο Σαλμενίκο του δήμου Αιγιαλείας, με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
10

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 219/2019)
30. Έγκριση αναγκαιότητας για τη διαφήμιση του προορισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας στο περιοδικό Betterfly- The Astra Airlines fly magazine της
αεροπορικής εταιρείας Astra Airlines, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
στην εταιρεία ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΚΕ που εκδίδει το περιοδικό, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 806,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 220/2019)
31. Έγκριση αναγκαιότητας δημιουργίας θεματικού video για το πολιτιστικότουριστικό event με τίτλο «το Μυστικό Τραγούδι του Κάστρου» στο πλαίσιο των
δράσεων του 8ου Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Ανδραβίδας –
Κυλλήνης, το καλοκαίρι του 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 221/2019)

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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