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Πάτρα, 28 Ιουνίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας για τον καθαρισμό και φύλαξη των χαλιών, των
Γραφείων του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Κ.Ε.Σ.Υ. (Κέντρο Εκπαιδευτικής
Συμβουλευτικής Υποστήριξης, πρώην ΚΕΔΔΥ), με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, δαπάνης μέχρι του ποσού των
τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (434,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 334/2019)
2. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -Π.Ε.
Ηλείας με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, εκδήλωσης στα πλαίσια του
«6ου Διεθνές Συνεδρίου Αθλητισμού», που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου –
1 Ιουλίου 2019, στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν
έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.480,00
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλύψει τις ανάγκες για έντυπο υλικό
(πρόγραμμα, φάκελοι εκδήλωσης, banner κτλ).
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 335/2019)
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3. Έγκριση αναγκαιότητας λήψης μέτρων για τη φύλαξη του κτιρίου ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ,
ήτοι προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικού συστήματος συναγερμού με radar
beam περιμετρικά του κτιρίου και διασύνδεση αυτού με κεντρικό σταθμό λήψης
σημάτων για παρακολούθηση και άμεση επέμβαση, με απευθείας ανάθεση,
κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.870,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 336/2019)
4. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -Π.Ε.
Ηλείας με τον με τον Αθλητικό Όμιλο Χαριάς «Διγενής», εκδήλωσης στα πλαίσια της
εορτής Πέτρου & Παύλου, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2019, στην
Ηλεία, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.500.00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα
καλύψει τις ανάγκες για ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 337/2019)
5. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την μεταφορά στους Δήμους της Π.Ε. Αχαϊας
εκλογικού υλικού των 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.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Αξιοποίησης Περιουσίας κ.
Μπράμος Παναγιώτης )
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 338/2019)
6. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τρίμηνη (3μηνη) παράταση της σύμβασης
(από 1-8-2019 έως 31-10-2019) με την εταιρία ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ Μ.Ι.Κ.Ε για την
διενέργεια των αναλύσεων των νερών (θαλάσσιων υδάτων, πόσιμου νερού, νερού
κολυμβητικών δεξαμενών και για την ανίχνευση βακτηριδίου της legionella, κτλ)
στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Για Θέματα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Χαροκόπος Αντώνιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 339/2019)
7. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 328/2019 με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας
διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. η οποία
είναι η διαχειρίστρια του ΜΑΝ Πάτρας, με σκοπό ένα σύνολο εργασιών και υλικών
και στόχο την υλοποίηση της σύνδεσης του κτηρίου που μισθώνει η ΠΔΕ επί της οδού
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Αμερικής & Αιγίου στο ΜΑΝ Πάτρας (Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών) και μέσω
αυτού στο Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αξιοποιώντας την τεχνολογία οπτικών ινών, για
την επίλυση προβλημάτων σύνδεσης στο Διαδίκτυο των Η/Υ των Υπηρεσιών που
στεγάζονται στο εν λόγω κτίριο και την αύξηση ταχύτητας σύνδεσης από τα 10 στα
100 Mbps, συνολικής δαπάνης 7.369,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», λόγω
διόρθωσης εκ παραδρομής λάθους στο άθροισμα της συνολικής δαπάνης, το οποίο
ανέρχεται στο ποσό των 5.473,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (4.414,00 € χωρίς
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, κ.
Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 340/2019)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. 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 την τριετία (2019-2021), με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης και συγκεκριμένα με τη συλλογή προσφορών κατόπιν έρευνας αγοράς
και επιλογής με κριτήριο την οικονομικότερη-χαμηλότερη τιμή, δαπάνης συνολικού
ποσού 639,99 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (η πληρωμή θα
πραγματοποιείται κατ΄ έτος: 188,23 ευρώ το 2019, 225,88 ευρώ το 2020 & 225,88
ευρώ το 2021).
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 341/2019)
2. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών ετήσιας παρακολούθησης του
συναγερμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για την τριετία
(2019-2021), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα με την
συλλογή προσφορών κατόπιν έρευνας αγοράς και επιλογής με κριτήριο την
οικονομικότερη-χαμηλότερη
τιμή,
συνολικής
δαπάνης
630,67
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (η πληρωμή θα πραγματοποιείται κατ΄ έτος: 183,53
ευρώ το 2019, 221,07 ευρώ το 2020 & 221,07 ευρώ το 2021).
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 342/2019)
3. Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης εργασιών για το έτος 2019 Διακρίβωσης του
Ζυγιστικού Μηχανήματος (ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ) που είναι εγκατεστημένη και
λειτουργεί στο χώρο των εγκαταστάσεων του Τμήματος ΚΤΕΟ Αγρινίου της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα με τη συλλογή
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προσφορών, κατόπιν έρευνας αγοράς, από εταιρίες που διαθέτουν εργαστήριο και
εξοπλισμό διακρίβωσης Ζυγιστικών Μηχανημάτων, και επιλογή της συμφερότερης
από αυτές με κριτήριο την οικονομικότερη-χαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 1.178,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 343/2019)

4. Έγκριση αναγκαιότητας διάθεσης πίστωσης για το έτος 2019 για λοιπές ειδικές
αμοιβές για να χορηγηθεί βεβαίωση καταλληλότητας εσωτερικών ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων στο Τμήμα ΚΤΕΟ Αγρινίου της Διεύθυνσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης και συγκεκριμένα με τη συλλογή προσφορών κατόπιν έρευνας στην
τοπική αγορά και επιλογής της συμφερότερης από αυτές με κριτήριο την
οικονομικότερη - χαμηλότερη τιμή, δαπάνης συνολικού ποσού 420,00 ευρώ.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 344/2019)
5. Έγκριση αναγκαιότητας διάθεσης πίστωσης για το έτος 2019 για λοιπές ειδικές
αμοιβές παροχής υπηρεσιών από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο συντηρητή –
εγκαταστάτη (χορήγηση ηλεκτρολογικής βεβαίωσης) προκειμένου να υλοποιηθεί η
παροχή υπηρεσιών για τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας των εσωτερικών
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο Τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου της Διεύθυνσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα με τη 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.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 345/2019)
6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έτος 2019 για τη συντήρηση λοιπού
εξοπλισμού (φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού) στο
Τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης και συγκεκριμένα με την συλλογή προσφορών κατόπιν έρευνας της
τοπικής αγοράς και επιλογής της συμφερότερης από αυτές με κριτήριο την
οικονομικότερη-χαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 680,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για προμήθεια λοιπών υλικών και συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για
αμοιβή εργασιών για συντήρηση λοιπού εξοπλισμού, ήτοι συνολικής δαπάνης για
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υλικά και εργασίες μέχρι του ποσού των 980,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 346/2019)
7. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας ΖΟΡΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ. 20/176563/1456/12-06-2019,
για εργασίες άρση καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο Ορεινό Επαρχιακό Οδικό
Δίκτυο, του Δήμου Ναυπακτίας - Επαρχιακή Οδός Γολέμι-Καταφύγιο του Δήμου
Ναυπακτίας προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Διακοπή Κυκλοφορίας), λόγω
μη επάρκειας των μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δαπάνης μέχρι
του ποσού των 4.960 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 347/2019)
8. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών για την κατεπείγουσα μεταφορά
εκλογικού υλικού από τα ΕΛΤΑ Μεσολογγίου στο Διοικητήριο της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας καθώς και στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, με απευθείας
ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών κατά παρέκκλιση των περί δημοσίου
λογιστικού και περί προμηθειών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, δαπάνης μέχρι του ποσού των
2.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 348/2019)
9. Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των
5.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορά την υπηρεσία εκτύπωσης
σφραγίδων καθώς και εκτυπώσεων εκλογικού υλικού για την απρόσκοπτη εκτέλεση
από τη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας της
διαδικασίας των Βουλευτικών Εκλογών που θα πραγματοποιηθούν την 7η Ιουλίου2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών κατά παρέκκλιση των
περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής ανά είδος
υλικού.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 349/2019)
10. Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προμήθειας λοιπού εκλογικού
υλικού όπως σπάγγοι, σακιά και δεματικά καλώδια (για τοποθέτηση ψηφοδελτίων,
βιβλίων εκλογικού περιεχομένου κ.λ.π. για εκλογικά τμήματα) για την απρόσκοπτη
εκτέλεση από τη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
της διαδικασίας των Βουλευτικών Εκλογών που θα πραγματοποιηθούν την 7η
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Ιουλίου-2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών κατά
παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών και επιλογή της
πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής ανά
είδος υλικού.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 350/2019)
11. Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των
20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορά προμήθεια γραφικής
ύλης και τόνερ, που θα απαιτηθούν για τη ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των
Βουλευτικών Εκλογών στις 07-07-2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών κατά παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών
και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει
της τιμής ανά είδος υλικού.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 351/2019)

12. Έγκριση αναγκαιότητας, παροχής υπηρεσιών για την κατεπείγουσα τοποθέτηση
(και ότι επιπλέον εργασίες απαιτούνται), ξύλινης ράμπας για την διευκόλυνση
μεταφοράς των σάκων εκλογικού υλικού για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές
στις 07-07-2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών κατά
παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών και επιλογή της
πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 352/2019)
13. Έγκριση αναγκαιότητας άμεσης μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με αρ.
21/183421/1496/19-06-2019, για εργασίες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών σε όλο
το μήκος της Επαρχιακής Οδού Γέφυρα Αχελώου - Όρια Νομού Άρτας λόγω
θαμνώδης βλάστησης και χόρτα έχουν καλύψει τα ερείσματα της οδού
προκαλώντας σοβαρό άμεσο κινδύνο τόσο στην διέλευση των οχημάτων καθώς και
για στην προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων, προκειμένου να προβούν στην
κατάσβεση της πυρκαγιάς, προς αντιμετώπιση κινδύνων και εκτάκτων αναγκών,
λόγω μη επάρκειας των μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 7.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 353/2019)
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14. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών χρωματισμού εσωτερικών
επιφανειών (τοίχων) καθώς και των ξύλινων επιφανειών (εσωτερικά και εξωτερικά)
επιφάνειας 500 τ.μ. στο Κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο
Μεσολόγγι, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 354/2019)
15. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας σφραγίδων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών
της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
συλλογή προσφορών, δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 355/2019)
16. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υδραυλικού εξοπλισμού (βρύσες, σιφώνια,
καπάκια τουαλετών κ.λ.π.) στο Κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας,
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογή προσφορών, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 356/2019)
17. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών με μηχανήματα έργου ιδιοκτησίας
του κ. Ρόζου Παναγή του Άγγελου στις 1-5-2019 για την αποκατάσταση της
κυκλοφορίας στην 17η επαρχιακή οδό Αιγείρας-Περιθωρίου η οποία είχε διακοπεί
λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.058,96 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 357/2019)
18. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής των εργασιών ήπιας διευθέτησης και
απομάκρυνσης απορριμμάτων και βλάστησης από την κοίτη του ποταμού
«Χάραδρου» με μηχανήματα έργου ιδιοκτησίας της «ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ» από 11- 4-2019
ως 18-4-2019 με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς την
θάλασσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά
φαινόμενα εντός κατοικημένης περιοχής, δαπάνης μέχρι του ποσού 2.976,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 358/2019)
19. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών ήπιας διευθέτησης και
απομάκρυνσης απορριμμάτων και βλάστησης από την κοίτη του ποταμού
«Χάραδρου» με μηχανήματα έργου ιδιοκτησίας τού κ. Νικολάου Ανδρέα του
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Γεωργίου από 10-4-2019 ως 19-4-2019 με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής
ροής των υδάτων προς την θάλασσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και
περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα εντός κατοικημένης περιοχής, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 7.303,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 359/2019)
20. Έγκριση αναγκαιότητας επιδιόρθωσης του φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου
AFICIO MP 4500 της Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.
Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 50,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 360/2019)
21. Έγκριση αναγκαιότητας κάλυψης εκτάκτων αναγκών καθαριότητας στο
Διοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
συλλογής
προσφορών,
δαπάνης
μέχρι
του
ποσού
372,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 361/2019)

22. Έγκριση αναγκαιότητας επιδιόρθωσης δύο εκτυπωτών τύπου Compuprint SP40
PLUS της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας, με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 546,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 362/2019)
23. Έγκριση αναγκαιότητας επιδιόρθωσης του εκτυπωτή τύπου KONIKA MINOLTA
Bizhub 250 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι
του ποσού 863,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 363/2019)
24. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΠΛΥΣΙΜΟ–ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 2019»
που αφορά την κάλυψη του κόστους πλυσίματος – γρασαρίσματος των φορτηγών –
μηχανημάτων έργων για τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων Π.Ε. Ηλείας, έτους 2019, με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 2.025,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
8

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 364/2019)
25. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας στο Διοικητήριο, της Διεύθυνσης Μεταφορών
Επικοινωνιών, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, για το έτος 2019, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 4.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 365/2019)
26. Έγκριση αναγκαιότητας κάλυψης του κόστους συντήρησης ανελκυστήρων του
Διοικητηρίου και της Διεύθυνσης Μεταφορών, της Π.Ε. Ηλείας, για το έτος 2019, με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
δαπάνης
μέχρι
του
ποσού
των
7.812,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 366/2019)
27. Έγκριση αναγκαιότητας ανανέωσης της ετήσιας σύμβασης Τεχνικής
Υποστήριξης του Τηλεφωνικού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (άμα τη
λήξει της), για ένα έτος, από την προμηθεύτρια εταιρεία MARAC ΑΒΕΕ, μέσω του
εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της PROJECTON IKE, δαπάνης μέχρι του ποσού των
4.674,06 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 367/2019)
28. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας α) φυτοπροστατευτικών προϊόντων –
γεωργικών φαρμάκων για τον έλεγχο «διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων», για τον έλεγχο «παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πέραν
της ημερομηνίας λήξης», β) αγροτικών προϊόντων (δειγμάτων) για το πρόγραμμα
ελέγχου υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, γ) υλικών συσκευασίας δειγμάτων
που αποστέλλονται για εργαστηριακή εξέταση και αφορούν το Πρόγραμμα ελέγχου
υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, το Πρόγραμμα ελέγχου χρήσης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το Πρόγραμμα Επισκοπήσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 600,00 ευρώ.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 368/2019)
29. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών που εκτελέστηκαν με την μίσθωση
ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Γιαννόπουλου Αντωνίου: Α.
9

Λαστιχοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής (Jcb) Μ.Ε. 107636 ΙΧ Β. Λαστιχοφόρος
εκσκαφέας Μ.Ε. 100972 ΙΧ για την απομάκρυνση φερτών υλών, μπαζών, και την
ενίσχυση των αναχωμάτων βλάστησης, από την κοίτη του υδατορέματος που
διέρχεται πλησίον της Τ/Κ Άσπρων Σπιτιών του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, εξαιτίας
των τελευταίων πλημμυρών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.936,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 369/2019)
30. Έγκριση αναγκαιότητας μετατόπισης σωλήνων απορροής συμπυκνωμάτων των
κλιματιστικών μονάδων της Π.Ε. Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.970,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 370/2019)
31. Έγκριση αναγκαιότητας επιδιόρθωσης εκτυπωτή τύπου Compuprint SP40 PLUS
της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Ηλείας, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των
272,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 371/2019)
32. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Ηλείας με το Σύλλογο «ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΥΡΓΟΥ», εκδήλωσης με τίτλο «4ο
Διεθνές χορωδιακό Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας», που θα πραγματοποιηθεί στις 21
& 22 Σεπτεμβρίου 2019, στην Αρχαία Ολυμπία Ηλείας, με απευθείας ανάθεση
κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των
3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλύψει τις ανάγκες για
ηχητική και φωτιστική κάλυψη και εκτυπωτικά (προγράμματα, αφίσες, προσκλήσεις
κ.τ.λ.)
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 372/2019)

33. Έγκριση αναγκαιότητας επιδιόρθωσης ενός φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου
KONIKA MINOLTA bizhub 210 της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.
Ηλείας, - Τμήμα Μεταφορών Αμαλιάδος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 434,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 373/2019)
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34. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής
του
φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου RICOH MP5001 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νομού Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
συλλογής προσφορών, δαπάνης ποσού μέχρι 124,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 374/2019)
35. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας των απαραίτητων υλικών (εκλογικού
υλικού, γραφικής ύλης, αναλώσιμων για συσκευές εκτύπωσης και φαξ κλπ), που θα
απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών
της 7ης Ιουλίου 2019, με απευθείας ανάθεση και έγγραφη συμφωνία, κατά
παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου
διατάξεων, δαπάνης μέχρι του ποσού των 25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α ..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 375/2019)
36. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Ηλείας με τον Αθλητικό Όμιλο Αρχαίας Ολυμπίας «Ολυμπιονίκης», εκδήλωσης
με τίτλο «Olympia Masters Beach Volleyball 2019», που θα πραγματοποιηθεί στις
19 - 21 Ιουλίου 2019, στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν
έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00
Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα καλύψει τις ανάγκες για ηχητικά και φωτιστικά.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 376/2019)
37. Έγκριση αναγκαιότητας αποκατάστασης της λειτουργίας του σιντριβανιού που
βρίσκεται έμπροσθεν του Διοικητηρίου Ηλείας, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν
συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.400,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 377/2019)
38. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο των
υπηρεσιών για τον προσδιορισμό του επιπέδου συμμόρφωσης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και τη σχετική λήψη
κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου ασφάλειας ως
προς τα δεδομένα που κατέχει και επεξεργάζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με
τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 117
του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.180,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
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(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ.
Δριβίλας Δημήτριος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 378/2019)
39. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών που θα απαιτηθούν για την ομαλή
και απρόσκοπτη διεξαγωγή των 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, δαπάνης μέχρι
του ποσού των 5.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Αξιοποίησης Περιουσίας κ.
Μπράμος Παναγιώτης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 379/2019)
40. Έγκριση αναγκαιότητας για την εκτέλεση φωτοτυπικών εργασιών εγκυκλίων
και αποφάσεων που θα απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των
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, δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Αξιοποίησης Περιουσίας κ.
Μπράμος Παναγιώτης )
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 380/2019)
41. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής και
προμήθειας ανταλλακτικών χορτοκοπτικών μηχανημάτων των εργοταξίων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών
και επιλογής της οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων κ. Λύτρας Ιωάννης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 381/2019)
42. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης
για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: Α) Παραγωγής και διάχυσης
ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού, Β) Χαρτογράφηση της Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας - Περιφερειακά Δίκτυα - Δαπάνη για την κάλυψη αναγκών
εργαστηρίων και εκπαίδευσης τοε Περιφερειακού δικτύου Γ) Δημιουργία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης - εκπαιδευτικό υλικό, του έργου
«Integrating Innovation and Promoting Cluster, ποσού 59.902,60 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με συνοπτικό διαγωνισμό κατόπιν δημοσίευσης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
12

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 382/2019)
43. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση σε
εξωτερικό συνεργάτη : α) την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ψηφιακών μέσων
επικοινωνίας, β) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην διοργάνωση φεστιβάλ γ)
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ίδρυση Γραφείου Διευκόλυνσης
Οπτικοακουστικών Παραγωγών , συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
47.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στα πλαίσια υλοποίησης του
ευρωπαϊκού έργου «Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism
potential of the programme area through cinema», με απευθείας ανάθεση κατόπιν
δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής της πλέον
συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 383/2019)
44. Επικύρωση πρακτικών της 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Συνεδρίασης έτους 2019
της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 384/2019)
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
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