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

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την 9η/2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»
Σας προσκαλούμε στην 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την 22η Απριλίου 2019,
ημέρα Δευτέρα, 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 εργασιών επισκευής και συντήρησης ενός ανελκυστήρα
στο Κτίριο του Διοικητηρίου των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο
Αγρίνιο, έως το τέλος του 2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 700,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
2. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας τριών συσκευών UPS για τη σωστή
λειτουργία των Η/Υ του τμήματος Υλοποίησης Δράσεων Προγραμμάτων Αγροτικής
Ανάπτυξης της Δ.Α.Ο.Κ., με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
1

3. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας 30 κλιματιστικών τοίχου, τα οποία θα
τοποθετηθούν σε γραφεία Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με συνοπτικό
διαγωνισμό, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 12.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
4. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας 30 κλιματιστικών δαπέδου, τα οποία θα
τοποθετηθούν σε γραφεία Υπηρεσιών του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, με συνοπτικό διαγωνισμό, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
5. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού Πληροφορικής που
θα αντικαταστήσει πεπαλαιωμένο εξοπλισμό (Server) και θα ενισχύσει (UPS) τον
υπάρχοντα προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας και
διαθεσιμότητας των εφαρμογών τις κρίσιμες ημέρες και ώρες συγκέντρωσης,
επεξεργασίας και μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων, και συγκεκριμένα οι
απαιτήσεις αυτές, κατ’ ελάχιστο, περιλαμβάνουν: 1) Έναν (1) εξυπηρετητή (Server)
που θα φιλοξενήσει τις εικονικές μηχανές στις οποίες θα εγκατασταθούν τα
Πληροφοριακά Συστήματα Ευρωεκλογών, Περιφερειακών Εκλογών, Δημοτικών
Εκλογών και Εθνικών Εκλογών 2019 κόστους μέχρι 8.000 ευρώ, 2) Μία (1) μονάδα
αδιάλειπτης τάσης (UPS) για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού κόστους μέχρι
3.000,00 ευρώ, 3) Μία (1) άδεια λογισμικού λειτουργικού συστήματος Windows
Server 2019 κόστους μέχρι 2.000,00 ευρώ, 4) Ένα (1) NAS 5 φατνίων και πέντε (5)
σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 4ΤΒ για την αποθήκευση των δεδομένων μέχρι
2.000 ευρώ, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
6. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής Υπηρεσιών Ταχυδρομείου για τις ανάγκες
αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας και των Υπηρεσιών χωρικής
αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με συνοπτικό διαγωνισμό, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 30.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
7. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας δύο (2) μπαταριών για τους φορητούς
πομποδέκτες του Γραφείου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με απευθείας
ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 200,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
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8. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών (βίδες, παξιμάδια, στουπιά,
ροδέλες, κλειδιά διάφορα, χαρτοταινίες κ.λ.π.) για τις λειτουργικές ανάγκες του
συνεργείου επισκευών και συντήρησης οχημάτων - μηχανημάτων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο, με απευθείας ανάθεση
κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
9. Έγκριση αναγκαιότητας επισκευής και συντήρησης 12 κλιματιστικών που είναι
εγκατεστημένα στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, 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)
10. Έγκριση αναγκαιότητας εκτύπωσης 1.500 μπλόκ αδειών οδηγών γεωργικών
μηχανημάτων της Δ.Α.Ο.Κ., 200 μπλόκ περιοδικού ελέγχου ΜΗΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ και
150 μπλόκ περιοδικού ελέγχου ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ – της Δ/νσης Ανάπτυξης ,
Τμήμα Εμπορίου Αγρινίου, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
11. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ορθού
Διαχειριστικού Σχεδίου των Υδάτων στη Δυτική Ελλάδα στα πλαίσια εκδίκασης των
δικαστικών αποφάσεων που εκκρεμούν στο Σ.Τ.Ε. για την εκτροπή του Αχελώου, με
απευθείας ανάθεση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεδομένου ότι το Πανεπ. Πατρών
αφενός διαθέτει άρτιο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό αφετέρου δε
έχει ήδη συμμετάσχει στην υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο
«Διερεύνηση του προγράμματος μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση των
υδάτινων συστημάτων του Υδατικού Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 6.150,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
12. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών
για τις ανάγκες των εξεταστικών κέντρων καθώς και του βαθμολογικού κέντρου της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενόψει των Πανελληνίων εξετάσεων σχολικού έτους 20182019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών λόγω του
κατεπείγοντος, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
13. Έγκριση αναγκαιότητας εκτύπωσης φυλλαδίων, φακέλων αλληλογραφίας,
προγραμμάτων ανακοινώσεων για εορταστικές εκδηλώσεις που συμμετέχει η Π.Ε.
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Αιτωλοακαρνανίας, όπως η γιορτή Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης,
Λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Γενοκτονίας των Ποντίων, με απευθείας
ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
1.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
14. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τακτικού και
αναπληρωματικού, προκειμένου να συγκροτηθεί από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας
Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή
πλοίων.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση
δρόμου Κατούνα – Λουτράκι Αιτωλοακαρνανίας.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
16. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας –συμπεριλαμβανομένης και της
τοποθέτησης- μίας ακόμα τζαμαρίας, (υπάρχει προηγούμενη απόφαση της
Επιτροπής η 87/2019, για αντικατάσταση άλλης τζαμαρίας στο ίδιο Κτίριο),
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 κατόπιν συλλογής προσφορών, συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
17. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας 70 εύχρηστων συσκευών πλοήγησης με
ηλεκτρονική πυξίδα 3 αξόνων για τις ανάγκες των ελέγχων που εκτελούν Τμήματα
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και ειδικότερα, α) Τμήμα
υλοποίησης δράσεων Π.Α.Α. (υπομέτρο 6.1 - εγκατάσταση Νέων Γεωργών και
υπομέτρο 6.3 –εγκατάσταση Μικρών Γεωργικών Επιχειρήσεων), και β) του
Προγράμματος Δακοκτονίας, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των
20.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)

18. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε.
Αιτ/νίας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής-αθλητικής εκδήλωσης που διοργανώνει
ο Αθλητικός Όμιλος Γουριάς «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ» με την Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. στις 27/04/2019 στη Γουριά Μεσολογγίου, με τη
διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
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χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
19. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που
διοργανώνει ο Πολιτιστικός-Εξωραϊστικός-Λαογραφικός Σύλλογος Καζαναίικων «Ο
Άγιος Γεώργιος» με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. στις
29/04/2019 στα Καζαναίικα Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης
- οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 700,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
20. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας πόμολων και κλειδαριών που θα
τοποθετηθούν σε ντουλάπια ράφια κ.λ.π. προς αντικατάσταση φθαρμένων, σε
διάφορες Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
21. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών (1.500 σάκοι, σπάγκοι κ.λ.π.) για
την αρχειοθέτηση και μεταφορά υπηρεσιακών φακέλων του Τμήματος Δημόσιας
Υγείας Αγρινίου και της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής από το
χώρο, που στεγάζονται οι Υπηρεσίες σε νέο αποθηκευτικό χώρο στο Μεσολόγγι
(πρώην Μηχανολογικός Εξοπλισμός), με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.200,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
22. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών και εκτυπώσεων εγγράφων
εκλογικού περιεχομένου, που θα απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη
διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και Ευρωεκλογών έτους
2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής ανά
είδος υλικού, δαπάνης μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
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23. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για την κάλυψη
των αναγκών του 41ου Βαθμολογικού Κέντρου Ν. Αχαΐας και του Ειδικού
Εξεταστικού Κέντρου -που εδρεύει στο 21ο Γυμνάσιο Πατρών- των Πανελλήνιων
εξετάσεων σχολικού έτους 2018–2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
4.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
24. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στην διοργάνωση από τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ενορίας
Προφήτη Ηλία Άνω Οβρυάς Πατρών, Πρωτομαγιάτικης Εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή
των Λουλουδιών», στο πλαίσιο της γιορτής της Πρωτομαγιάς, στις 30-04-2019,
στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (ΝΤΕΒΕ) Άνω Οβρυάς Πατρών, με απευθείας
ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερηςοικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.240,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την ενοικίαση οπτικοακουστικού
συστήματος, καθώς και την ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, αναγκαίων για τη
επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
25. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε
Αχαΐας στο 39ο Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού που
διοργανώνεται από το Σύλλογο Ορειβασίας- Χιονοδρομίας– Αναρρίχησης
Προστασίας Περιβάλλοντος Καλαβρύτων στις 11-12 Μαΐου 2019, με απευθείας
ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερηςοικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.240,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί στην εκτύπωση έντυπου
υλικού (αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ), αναγκαία για την επιτυχή
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
26. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στην διοργάνωση των εκδηλώσεων από το Σύλλογο Art & Music Πατρών,
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής, στις 16 έως 23 Ιουνίου 2019, στο
θεατράκι Μαρίνας, στην Τριών Ναυάρχων και στο Κάστρο της Πάτρας, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερηςοικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.960,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και αντιστοιχεί στην ενοικίαση
οπτικοακουστικού συστήματος, καθώς και στην εκτύπωση έντυπου υλικού
(φυλλάδια, αφίσες κλπ), αναγκαίων για την επιτυχή υλοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
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27. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στην διοργάνωση από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών, του Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας με σκάφη J-24, το οποίο θα διεξαχθεί στην Πάτρα από
τις 03 Μαΐου έως τις 10 Μαΐου 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης – οικονομικότερης,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., που αφορά την φιλοξενία (διαμονή) αθλητών-τριών, κριτών- αγωνοδίκων,
τις δαπάνες coffee break, καθώς και την ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος,
αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
28. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στην διοργάνωση από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λεύκας «ο Άγιος
Νικόλαος», του διημέρου πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, στις 9 και 10
Μαΐου 2019, 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. και αφορά την ενοικίαση καρεκλών
και οπτικοακουστικού συστήματος, αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση
της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
29. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στην διοργάνωση από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λιμνοχωρίου, της
πολιτιστικής εκδήλωσης την ημέρα εορτασμού του Αγίου Γεωργίου, στις 29
Απριλίου 2019, στoν προαύλιο χώρο του ναού, με απευθείας ανάθεση κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που
αντιστοιχεί στην ενοικίαση συστήματος οπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαίου για
την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
30. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στην διοργάνωση του Φεστιβάλ της Γιορτής του Αγίου Γεωργίου στις 29
Απριλίου 2019 στην πλατεία Δύμης της Κάτω Αχαΐας, από το Σύλλογο Νεολαίας και
Γυναικών Ρομά Κάτω Αχαΐας «Ο Άγιος Γεώργιος», με απευθείας ανάθεση κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος, καθώς και
την εκτύπωση έντυπων υλικών (αφίσες, φυλλάδια, κλπ) και δημιουργικού της
εκδήλωσης (τετραχρωμία σε δίχτυ βινυλίου διαστάσεων 6μ. x 3,5 μ. προκειμένου
να αναρτηθεί στην πλάτη της εξέδρας), αναγκαίων για τη επιτυχή πραγματοποίηση
της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
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31. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης διετούς διάρκειας με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών για : α) τη
μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρων των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζονται
οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Π.Ε. Αχαΐας δαπάνης μέχρι
του ποσού των 13.317,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β) προμήθειας
ανταλλακτικών - αναλωσίμων των ανελκυστήρων για την εύρυθμη λειτουργία
τους, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
32. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στη διοργάνωση από τη Στέγη Πολιτισμού και Παράδοσης Καλαβρυτινών
και Φίλων Πάτρας, πολιτιστικής εκδήλωσης στις 7 και 8 Ιουνίου 2019 στα πλαίσια
της οποίας θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τίτλο «ΦΕΥΓΕΙΣ:::», στο
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με απευθείας
ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερηςοικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί στην ενοικίαση της αίθουσας του
Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, ή/και την
ενοικίαση συστήματος οπτικοακουστικής κάλυψης, ή/και την εκτύπωση έντυπου
υλικού (αφίσες, φυλλάδια, προσκλήσεις, κλπ), αναγκαίων για την επιτυχή
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
33. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στην έκθεση 9ο P.M.S (Patras Motor Show) που διοργανώνεται από την ΦΙΛ.
Μ.Π.Α (Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού) και θα διεξαχθεί στις 14, 15, 16 και 17
Ιουνίου 2019 στo Mόλο της Αγ. Νικολάου στην Πάτρα, με απευθείας ανάθεση
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης
προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.920,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά τις δαπάνες για α) την ενοικίαση
υλικοτεχνικής υποδομής (βάσεις τοποθέτησης των εκθεμάτων μηχανοκίνητων
οχημάτων), β) την ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος, γ) την εκτύπωση
εντύπων (αφίσες, φυλλάδια κλπ), δ) την ενοικίαση του χώρου πραγματοποίησης
πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια της έκθεσης, ε) την ενοικίαση ειδικών μέτρων
ασφαλείας (ειδικός φωτισμός ασφαλείας στο θαλάσσιο χώρο του Μόλου της Αγ.
Νικολάου), αναγκαίων για την ασφαλή ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
34. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στη διοργάνωση από τον Σύλλογο Λύκοι Αιγιαλείας, εκδήλωσης την 11η
Μαΐου 2019, ημέρα Σάββατο (στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων), στο Αίγιο, με σκοπό
την προώθηση και ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Αιγιάλεια, με
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απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της χαμηλότερηςοικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί στην εκτύπωση έντυπου υλικού
(αφίσες, φυλλάδια κλπ) αναγκαίων για τη επιτυχή πραγματοποίηση της
εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)

35. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στην πολιτιστική, χορευτική και πλούσια σε δρώμενα εκδήλωση 15ά’
Ποσειδώνια 2019, που διοργανώνεται για δέκατη πέμπτη συνεχή φορά και φέτος
θα πραγματοποιηθεί από 5 Ιουλίου 2019 έως 24 Ιουλίου 2019, με την
πρωτοβουλία του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ελίκης– Δήμου
Αιγιαλείας «Ίωνες», με απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αφορά τη φιλοξενία (διαμονή)
και/ή μετακίνηση επισήμων προσκεκλημένων (πρέσβεις- μορφωτικοί ακόλουθοι
πρέσβεων, ξένοι δήμαρχοι, ξένες αποστολές με στελέχη υπουργείων πολιτισμού
και εξωτερικών) και μελών των χορευτικών συγκροτημάτων, σημαντικών
παραγόντων για την επιτυχή πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)

36. Ορισμός δύο (2) αιρετών εκπροσώπων της Π.Δ.Ε- Π.Ε Αχαΐας, (ενός (1)
τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού εκπροσώπου), για τη συγκρότηση του
Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4504/2017
(Α’ 184) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4597/19 (Α’35).
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
37. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών που θα απαιτηθούν για την ομαλή
και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και
Ευρωεκλογών έτους 2019 με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών
και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από oικονομικής άποψης προσφοράς βάσει
της τιμής ανά είδος υλικού, δαπάνης μέχρι του ποσού των 28.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
38. Ορισμός δύο (2) αιρετών εκπροσώπων της Π.Δ.Ε- Π.Ε Αχαΐας, (ενός (1)
τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού εκπροσώπου), στην Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της «Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε.», η οποία θα
πραγματοποιηθεί τέλος Ιουνίου- Αρχές Ιουλίου στην Πάτρα.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
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39. Έγκριση υποβολής πρότασης, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 1005/26-02-2019
πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
με κωδικό 2.γ.1.1.β με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών
στα πλαίσια στρατηγικών ΟΧΕ», με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/
μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας
Ολυμπίας και προϋπολογισμό 600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)

40. Έγκριση αναγκαιότητας: α) δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφορών
για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, στο πλαίσιο της
υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BALKANET του Προγράμματος «Interreg
Balkan-Mediterranean 2014-2020», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με
δημοσίευση πρόσκλησης, 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 4.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ανωτέρω πρόσκληση.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
41. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Π.Ε. Ηλείας με το ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ NEBE ROMA ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ,
εκδήλωσης με τίτλο «ΕΝΤΕΡΛΕΖΙ», που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2019
στην Αμαλιάδα Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και αφορά τις ανάγκες για ηχητική, φωτιστική
κάλυψη καθώς και την ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
42. Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη
δικηγόρο και τοπογράφο μηχανικό της ενσωμάτωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο των
Ακινήτων και Αγροτεμαχίων που ανήκουν στην κυριότητα της Π.Ε. Ηλείας, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 4.960,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
43. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Π.Ε.Ηλείας με το Μορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Λυγιάς «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»,
εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου 2019, στη Λυγιά Ηλείας,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
αφορά τις ανάγκες για ηχητική, φωτιστική κάλυψη ,το κόστος κατασκευής εξέδρας
καθώς και την ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
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44. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών που εκτελέστηκαν με την
μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) Μ.Ε. 22307 ΙΧ (Λαστιχοφόρος
εκσκαφέας), β) Μ.Ε. 46264 ΙΧ (Λαστιχοφόρος φορτωτής), γ) ΗΑΚ 7759 (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 και στην Τ/Κ Λάττα την εκβολή του χειμάρρου προς τον ποταμό.
Τονίζουμε τον επείγοντα χαρακτήρα των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού,
διευθέτησης της κοίτης και ενίσχυση των αναχωμάτων του ποταμού στις ανωτέρω
θέσεις, αφού στις πρόσφατες πλημμύρες υπήρξε καταστροφή περιουσιών και με
βάση την υπ΄ αριθ. πρωτ. 725/31-01-2019 κηρύχτηκαν οι περιοχές της Δ/Ε Πηνείας
του Δήμου Ήλιδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με
στόχο την αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς τις εκβολές, για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα,
δαπάνης μέχρι του ποσού 5.934,64 ευρώ με το Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
45. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής των 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 την απομάκρυνση μπαζών διευθέτηση
κοίτης και αναχωμάτων του ποταμού Πηνειού στον οικισμό Βάλμη της Τ/Κ
Αγραπιδοχωρίου, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των απαιτούμενων εργασιών
καθαρισμού, διευθέτησης της κοίτης και ενίσχυση των αναχωμάτων του ποταμού
στις ανωτέρω θέσεις, αφού στις πρόσφατες πλημμύρες υπήρξε καταστροφή
περιουσιών και με βάση την υπ΄ αριθ. πρωτ. 725/31-01-2019 κηρύχτηκαν οι
περιοχές της Δ/Ε Πηνείας του Δήμου Ήλιδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων
προς τις εκβολές, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από
πλημμυρικά φαινόμενα, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 9.982,00 ευρώ με το
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)

46. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Ηλείας με τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, εκδήλωσης με τίτλο «ΔΡΟΜΟΣ
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ 2019», που θα πραγματοποιηθεί στις 04 και 05 Μαΐου 2019 στην
Ηλεία, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.472,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά τις ανάγκες μεταφοράς δρομέων –
εθελοντών.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
47. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Ηλείας με το Δικυκλιστικό Αθλητικό Σωματείο Ηλείας, αθλητικής εκδήλωσης
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με τίτλο: «5ος Αγώνας πανελληνίου πρωταθλήματος MOTOCROSS» που θα
πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Μαΐου 2019, στην πίστα MOTOCROSS στα
Δουναίικα Ηλείας (Κεραμοποιΐα Παναγιωτόπουλος), δαπάνης μέχρι του ποσού των
3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και θα καλύψει τις ανάγκες για
εκτυπωτικά (αφίσες, φυλλάδια, πανό) καθώς και τη διαμονή των συμμετεχόντων.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
48. Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης εργασιών καθαρισμού των έντεκα (11)
επιβατικών οχημάτων της Π.Ε. Ηλείας για το υπόλοιπο του έτους 2019, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος,
δαπάνης μέχρι του ποσού 1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
49. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε.Ηλείας με το «Ινστιτούτο Τέχνης & Πολιτισμού - MelodySpirit», πολιτιστικής
εκδήλωσης με τίτλο «Ταξίδι στο μύθο και στην Ιστορία» που θα πραγματοποιηθεί
στις 29 Απριλίου 2019, στο Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης, δαπάνης μέχρι του
ποσού 1.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και αφορά τις ανάγκες για
ηχητική, φωτιστική κάλυψη και εκτυπωτικά (πρόγραμμα, αφίσες κτλ).
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)

50.
Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, δαπάνης μέχρι
του ποσού των 5.208,00 €.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)

51.
Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας των απαραίτητων υλικών
(εκλογικού υλικού, γραφικής ύλης, φωτοτυπικού μηχανήματος, υλικών
πληροφορικής, αναλώσιμων για συσκευές εκτύπωσης και φαξ κλπ), που θα
απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Δημοτικών,
Περιφερειακών και Ευρωεκλογών Μαΐου 2019 και τυχόν επαναληπτικών, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
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52. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 535/28-11-2018 (ΑΔΑ: 78ΔΟ7Λ6-ΥΜ5) απόφασης της
Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 396/11-09-2018 (ΑΔΑ: 7Τ047Λ6-7ΛΒ):
“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
«SICK Ελλάς Ε.Π.Ε.» σε «Καμπάς Ι.Β. & ΣΙΑ Ε.Ε.» (αποκλειστική αντιπρόσωπο της
κατασκευάστριας εταιρείας στην Ελλάδα).

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Μπαλαμπάνης
Νικόλαος)

53. Έγκριση αναγκαιότητας βαθμονόμησης και συντήρησης από την εταιρεία
«ENCO Ε.Π.Ε.» των φορητών αναλυτών καυσαερίων των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Π.Δ.Ε. (Optima 7) για τα έτη 2019-2020, ετήσιας δαπάνης μέχρι του
ποσού των 3.340,56 ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) για το έτος 2019 και 3.340,56 ευρώ
(συμπερ. ΦΠΑ 24%) για το έτος 2020, ήτοι συνολικά μέχρι του ποσού των
6.681,12 (συμπερ.ΦΠΑ 24%) για τη διετία 2019-2020.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Μπαλαμπάνης
Νικόλαος)

54. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμών για την σύναψη συμβάσεων
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ESMARTCITY:
(α) Για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη
σχεδίου αξιολόγησης/επεξεργασίας/ανάλυσης των λαμβανομένων μετρήσεων από
έξυπνους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια της ΠΔΕ στα πλαίσια πιλοτικής
δράσης (pilot deployment) έως του ποσού των 21.000,00 ευρώ (€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως
προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
β) Για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την «Πράσινη
Βίβλο αλλαγής πολιτικών καινοτομίας» και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων
των πιλοτικών δράσεων του έργου έως του ποσού των 17.500,00 ευρώ (€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως
προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Μπαλαμπάνης
Νικόλαος)
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55. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ESMARTCITY για την υλοποίηση και
διενέργεια ενημερωτικής δράσης (ημερίδα) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
(Building Capacity με απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των
3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Μπαλαμπάνης
Νικόλαος)
56. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ανταλλακτικών και εργασίας συντήρησης
– επισκευής για το όχημα ΚΗΙ 7472 μάρκας SCANIA P112 της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΔΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 17.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Ιωάννης)
57. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη πέντε
συμβάσεων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου TAGS- "Υπηρεσίες
τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των τοπικών
οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής
συνεργασίας μεταξύ Ομάδων τοπικής δράσης" του προγράμματος INTERREG V/A
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 με απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 10.000, 2.000, 500, 2.000 και 1.700 ευρώ αντίστοιχα.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντίνος
Μητρόπουλος)
58. Έγκριση τροποποίησης της 43/31-01-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας περί «Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και συγκριμένα στο Βελιγράδι (21-24-22019), στο Βουκουρέστι (21 - 24.2.2019), στο Βερολίνο (6 - 10.3.2019) και στη
Μόσχα (1214.03.2019) μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), με
απευθείας ανάθεση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμό (ΕΟΤ), ως αρμόδιου
εθνικού φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδας στο εξωτερικό, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 9.900,00 ευρώ» ως προς το ποσό της δαπάνης της συμμετοχής της ΠΔΕ
στην έκθεση της Μόσχας (MITT 2019), ήτοι 3.000,00 € από 1.800,00 € λόγω
αλλαγής του ποσού εκ μέρους του ΕΟΤ.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
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59. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
διεθνή έκθεση τουρισμού Athens International Tourism Expo (6 - 8/12/2019),
μέσω ενοικίασης χώρου για περίπτερο 32 τ.μ., με απευθείας ανάθεση στην
εταιρεία «Leadertech- Μαρία Μπένια & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως διοργανωτή της έκθεσης,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.640,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
60.
Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας εξοπλισμού (4 καρέκλες γραφείου,
1 πίνακας λευκό μαγνητικό, 1 κάμερα τηλεδιασκέψεων) για τις ανάγκες του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Med HERIT-DATA “Heritage Management
towards Mass Tourism Impact thanks to a Holistic Use of Big and Open Data” «Αειφορική Διαχείριση Τουριστικών Ροών και των Επιπτώσεών τους, μέσω
ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών και ανοικτών δεδομένων», με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς στην ευρύτερη
περιοχή, συλλογής προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, συνολικής δαπάνης μέχρι
του ποσού των 900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(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

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
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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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