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Πάτρα, 13 Μαΐου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 10η Έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας,
την 13η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού μέχρι 130,00 ευρώ, για
την αμοιβή Συμβολαιογράφου που αφορά στην σύνταξη τριών (3) συμβολαιογραφικών
πράξεων (ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ) του Περιφερειάρχη προς τους τρείς (3) έμμισθους
δικηγόρους της ΠΔΕ, για την ανανέωση των παραστάσεών τους στο ΣτΕ,
εκπροσωπώντας την Π.Δ.Ε..
(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Κατσιφάρας Απόστολος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 304/2019)

2.

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου στο Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, κωδ. Πρόσκλησης 4.3.1 /ΕΥΔΠ_91(1η), με τίτλο
«Αντικατάσταση Αγωγών & Εκσυγχρονισμός του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β.
Μεσολογγίου με εγκατάσταση Σύγχρονου Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού»,
προϋπολογισμού 1.987.091,87 ευρώ.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, κ. Χριστίνα Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 305/2019)

3.

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου
Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β’ Πύργου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.169.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 –
2020, στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3:
«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
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εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3:
«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 306/2019)
4.

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου
Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.198.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 –
2020, στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3:
«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3:
«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 307/2019)

5.

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου
Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.198.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 –
2020, στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3:
«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3:
«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 308/2019)

6.

Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
απαραίτητα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Δημοτικών και
Περιφερειακών Εκλογών, Ευρωεκλογών και Εθνικών εκλογών έτους 2019, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, κατά παρέκκλιση
των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεων
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4585/2018, δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας, κ. Μπράμος
Παναγιώτης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 309/2019)

7.

Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης υπηρεσιών κοπής και απομάκρυνσης χόρτων καθώς
και απομάκρυνσης σκουπιδιών από το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το κτίριο Βέτσου,
ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.100,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας, κ. Μπράμος
Παναγιώτης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 310/2019)
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8.

Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση κατόπιν
συλλογής προσφορών λόγω κατεπείγοντος, που αφορά την επιτακτική ανάγκη
εκτύπωσης φυλλαδίων, Προγραμμάτων και εγκυκλίων Εκλογικού περιεχομένου για
την επικείμενη εκλογική διαδικασία της 26-05-2019 (Περιφερειακές, Δημοτικές και
Ευρωκοινοβουλίου).
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, κ. Χριστίνα Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 311/2019)

9.

Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση κατόπιν
συλλογής προσφορών, που αφορά την κατεπείγουσα κατασκευή και τοποθέτηση
ξύλινης ράμπας στις σκάλες του Διοικητηρίου, από τον 1ο Όροφο του Κτιρίου προς το
Ισόγειο καθώς και στην έξοδο του Διοικητηρίου για ανάγκες μεταφοράς εκλογικού
υλικού και προώθησης στους Δήμους.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, κ. Χριστίνα Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 312/2019)

10.

Έγκριση διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 363,32 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράταση της υπ αρ. 136118/9392/06-052019 σύμβασης για τον καθαρισμό του νέου μισθωμένου κτιρίου της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ήτοι μέχρι 30/06/2019, με την εταιρεία ΚΑΠΑ
CLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ, η οποία ήταν
μειοδότρια εταιρεία στην τελευταία διαγωνιστική διαδικασία, μέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία του εν εξελίξει ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την καθαριότητα του
κτιρίου.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας, κ.
Μπράμος Παναγιώτης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 313/2019)

11.

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.700,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με έναρξη
διάρκειας από την υπογραφή της, με διαπιστευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια
εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων (πόσιμου
νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και έλεγχος
εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών, κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης
βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης
κτιριακών συγκροτημάτων προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
κατόπιν συλλογής προσφορών ύστερα από δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε.
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
(Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Για Θέματα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Χαροκόπος Αντώνιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 314/2019)
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12.

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για ενοικίαση ενός περονοφόρου ανυψωτικού
μηχανήματος και ενός χειριστή αυτού για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των
προσεχών Δημοτικών, Κοινοτικών και Περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για
την ανάδειξη των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 26ης Μαΐου 2019,
και των τυχόν επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 και ειδικότερα για τη διακίνηση
του εκλογικού υλικού που παραδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών απαιτείται η
ενοικίαση ενός περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος και ενός χειριστή αυτού, για
το χρονικό διάστημα Μαΐου - Ιουνίου και μέχρι την ολοκλήρωση της εκλογικής
διαδικασίας.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 315/2019)

13.

Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας συσσωρευτών UPS και δαπάνης εργασιών
ελέγχου, αντικατάστασης και ρύθμισης συσσωρευτών σε Μονάδα Αδιάλειπτης Τάσης
(UPS) των κεντρικών συστημάτων της Π.Δ.Ε., απαραίτητων για την υποστήριξη των
Πληροφοριακών Συστημάτων Εκλογών 2019, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση μετά από
συλλογή προσφορών.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης, κ.
Δριβίλας Δημήτρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 316/2019)

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
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Χάιδας Αλέξανδρος

4

