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Πάτρα, 23 Ιουλίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, την 22η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας - κατασκευής συρόμενης μεταλλικής πόρτας
διαστάσεων 6μ (πλάτος) χ 3μ(ύψος) στην είσοδο του αύλειου χώρου που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και του
αποθηκευτικού χώρου του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού λόγω καταστροφής
της από εισερχόμενο αυτοκίνητο 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)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 385/2019)
2. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος–Π.Ε.
Αιτ/νίας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών-αθλητικών εκδηλώσεων “LAGOON
FESTIVAL 2019” που διοργανώνει η Στέγη Πολιτισμού και Ναυταθλητισμού
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ» με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. στις 26, 27 και
28/07/2019 στο Αιτωλικό, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και αφορά εκτύπωση έντυπου-διαφημιστικού υλικού.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 386/2019)
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3. Έγκριση αναγκαιότητας Υλοποίησης δαπάνης Σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με τα κάτωθι στοιχεία :
ΣΥΜΒΑΣΗ :Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή του
Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπ. Οικονομικών, για την σύνταξη
έκθεσης εκτίμησης της αξίας απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων τους
που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για την κατασκευή του υποέργου:
με α/α 5 :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ -ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ»
της Πράξης :«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ
Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
(Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ», Κωδικός Πράξης στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΥ : 5007745
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Γιάννης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 387/2019)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (δύο
νέων πυροσβεστήρων και μίας πυροσβεστικής αμπούλας BONPET) και για την
αμοιβή συντήρησης λοιπού εξοπλισμού (συντήρηση και αναγόμωση των
πυροσβεστήρων και συντήρηση πυροσβεστικών φωλεών) στο Τμήμα ΚΤΕΟ
Μεσολογγίου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλ/νίας για το έτος 2019, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
και συγκεκριμένα με την συλλογή προσφορών και επιλογής της συμφερότερης με
κριτήριο την οικονομικότερη-χαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 494,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την προμήθεια λοιπού
εξοπλισμού και συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 224,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την αμοιβή εργασιών ήτοι συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 718,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 388/2019)
2. Έγκριση αναγκαιότητας άμεσης μίσθωσης χωματουργικών μηχανημάτων έργου
και υδροφόρας ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑ σύμφωνα με την εντολή μίσθωσης με
αρ. 22/211081/1672/12-07-2019 για την αντιμετώπιση κινδύνων και τη διαχείριση
εκτάκτων αναγκών στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ. Τρικόρφου του Δήμου
Ναυπακτίας με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε όλο το μήκος της Επαρχιακής
Οδού Τρίκορφο–Χάνι Μπανιά του ορεινού επαρχιακού οδικό δικτύου του Δήμου
Ναυπακτίας, για την προσέγγιση Πυροσβεστικών οχημάτων, διότι τα μηχανήματα
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν επαρκούσαν για την αντιμετώπιση των
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εκτάκτων αναγκών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.200 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 389/2019)
3. Έγκριση αναγκαιότητας αμοιβής εργασιών συντήρησης και επισκευής της
ηλεκτροκίνητης θύρας βιομηχανικού τύπου στην έξοδο του διαδρόμου τεχνικού
ελέγχου οχημάτων στο Τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας για το έτος 2019, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα με την συλλογή προσφορών
κατόπιν έρευνας και επιλογής της συμφερότερης με κριτήριο την οικονομικότερηχαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 350,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 390/2019)
4. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος – Π.Ε.
Αιτ/νίας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης Βαρκαρόλας που διοργανώνει
ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. στις
6/08/2019 στη Βόνιτσα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α και αφορά την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 391/2019)
5. Έγκριση αναγκαιότητας Υλοποίησης του Συνοδευτικού Μέτρου Υπηρεσίες
κοινωνικοποίησης παιδιών (ηλικίας 6-12 ετών) των
ωφελουμένων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους-ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ/FEAD Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, με ΟΠΣ 5000218, με περιγραφή υπηρεσιών: δραστηριότητες
άθλησης σε ατομικά αθλήματα canoe, cayak και optimist, ως περιγράφεται στον
αντίστοιχο Οδηγό Υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων και συμπεριλαμβάνεται στον
εγκεκριμένο Προγραμματισμό των Συνοδευτικών Μέτρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με απευθείας ανάθεση με κριτήριο
κατακύρωσης στο σύνολο τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν συλλογής προσφορών
ύστερα από δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
δαπάνης
μέχρι
του
ποσού
των
9.920,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 392/2019)
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6. Έγκριση αναγκαιότητας άμεσης μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας
ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, με εντολή μίσθωσης 23/211131/1681/14-07-2019,
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με εντολή μίσθωσης
24/211132/1682/14-07-2019,
ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με εντολή μίσθωσης, 25/211133/1683/14-07-2019, για
εργασίες Απεγκλωβισμού κατοίκων στην Δ.Ε. Αντιρρίου και Δ.Ε Ναυπάκτου,
Αποκατάσταση Ζημιών στις υποδομές, Άρση καταπτώσεων Αποκατάσταση
βατότητας στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. Αντιρρίου και Δ.Ε
Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, λόγω μη επάρκειας
των μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 393/2019)
7. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας δύο αντλιών για τον εφοδιασμό των
δεξαμενών πυρόσβεσης του Συνεργείου επισκευής των Οχημάτων της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 394/2019)
8. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας 14 τεμαχίων για σκίαση παραθύρων (ρόλλερ
black out) που θα τοποθετηθούν σε γραφεία Υπηρεσιών του Κτιρίου του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 395/2019)
9. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών για την εκτύπωση μπλόκ,
αλληλογραφίας Α4, φακέλων αλληλογραφίας με τυπωμένο λογότυπο της Δ/νσης,
προγράμματα εορτών κ.λ.π. για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των
2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 396/2019)
10. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας πόμολων και κλειδαριών (300 περίπου) για
αντικατάσταση των υπαρχόντων λόγω αχρηστίας σε ντουλάπια και πόρτες της
Δ/νσης Ανάπτυξης για την ασφαλή φύλαξη του αρχείου καθώς και σε άλλα γραφεία
υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και ντουλαπιών αρχειοθέτησης στο κτίριο
του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν
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συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 397/2019)
11. Τροποποίηση της απόφασης 354/28.06.2019 της Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ως προς περιεχόμενο του
θέματος και συγκεκριμένα αντί του εσφαλμένου «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.», στο ορθό και πραγματικό «Έγκριση
αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών χρωματισμού εσωτερικών επιφανειών (τοίχων)
καθώς και των ξύλινων επιφανειών (εσωτερικά και εξωτερικά) επιφάνειας περίπου
1.500 τ.μ. στο Κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας 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 398/2019)
12. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας
ΜΠΑΝΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για εργασίες απεγκλωβισμού κατοίκων στην ΔΕ Αντιρρίου
και ΔΕ Ναυπάκτου, αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές, άρση καταπτώσεων,
αποκατάσταση βατότητας στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Δ.Ε.
Αντιρρίου και Δ.Ε Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
διότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν επαρκούσαν για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 399/2019)
13. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε.
Αχαΐας στo Διεθνές Σιρκουί Καρτ Πάτρας (Patras International Circuit for Kart) 110
P.I.C.K. που θα διεξαχθεί στις 14-15 Σεπτεμβρίου 2019 στην Πάτρα, με τη
διαδικασία της συλλογής προσφορών, έπειτα από δημοσίευση πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 18.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και αφορά
τις δαπάνες για την συναρμολόγηση, τοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση και
απομάκρυνση μέτρων ασφαλείας, όπως πλαστικές μπαριέρες και σαμαράκι-curb,
υλικά βασικά για την επιτυχία της διοργάνωσης, τα οποία άπτονται του σχεδιασμού
και επιτήρησης σχεδίων διαμόρφωσης πίστας, paddocks, pits και park ferme
κατασκευής και διαμόρφωσης πλατείας, σήμανσης διαγράμμισης αγωνιστικής
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διαδρομής και της χρονομέτρησης αγώνα, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της
εκδήλωσης καθώς είναι προφανές ότι η συμβολή τους στην απόλυτη προστασία
των αγωνιζομένων αλλά και των θεατών είναι άμεση και καταλυτική, επιβάλλονται
δε από τους διεθνείς κανονισμούς περί αγώνων.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 400/2019)
14. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών που εκτελέστηκαν για την άρση
κατολισθήσεων και αποκατάστασης καθιζήσεων στην 17η Επαρχιακή οδό Αιγείρας
Περιθωρίου, με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων
με μηχανήματα έργου ιδιοκτησίας του κ. Ντρίβα Χαράλαμπου του Βασιλείου από
16-5-2019 ως 18-5-2019, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.976,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 401/2019)
15. Έγκριση αναγκαιότητας πληρωμής εργασιών που εκτελέστηκαν για την άρση
των καταπτώσεων, μετά από εκτεταμένη κατολίσθηση, από την περιμετρική οδό
στην Τ.Κ. Καλεντζίου του Δήμου Ερυμάνθου με σκοπό την αποκατάσταση της
βατότητας η οποία έχει διακοπεί ολοκληρωτικά, με μηχανήματα έργου ιδιοκτησίας
του κ. Χριστοδουλόπουλου Παρασκευά του Θεόδωρου από 17-5-2019 ως 24-52019, δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.830,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 402/2019)
16. Ανάκληση της 163/27-3-2019 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής &
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
εγκρίθηκε η αναγκαιότητα διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του εργοταξίου της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας, με απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του Ν.4412/2016)
κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της
οικονομικότερης προσφοράς βάσει της τιμής, λόγω αλλαγής του τρόπου
δημοπράτησης και συνολικού προϋπολογισμού προμήθειας.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 403/2019)
17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την υλοποίηση της Πράξης
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ», προϋπολογισμού
315.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κωδικό έργου
2019ΕΠ00100042.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 404/2019)
18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΜ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ»,
προϋπολογισμού
600.000,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κωδικό έργου 2019ΕΠ00100012.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 405/2019)
19. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Π.Ε. Ηλείας με το Πολιτιστικό Σωματείο «Collectiva Artenativa» πολιτιστικής
εκδήλωσης με τίτλο «7ο Port Festival», που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό
διάστημα από 29 έως 31 Ιουλίου 2019 στο Κατάκολο 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.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 406/2019)
20.
Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Π.Ε. Ηλείας με τον Εκπολιτιστικό - Μορφωτικό Σύλλογο Καρδιακαυτίου «Άγιος
Δημήτριος», εκδήλωσης με τίτλο «12η Γιορτή Καλαμποκιού», που θα
πραγματοποιηθεί στις 15 Αυγούστου 2019, στο Καρδιακαύτι του Δήμου Πηνειού, με
απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 2.000,00 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 407/2019)
21.
Έγκριση αναγκαιότητας για την κάλυψη του κόστους μετακινήσεων
υπαλλήλων, για την εφαρμογή προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, για την
καλλιεργητική περίοδο 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, δαπάνης 200,00
ευρώ.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 408/2019)
22.
Έγκριση αναγκαιότητας για την κάλυψη του κόστους αγοράς παγίδων και
συνοδών υλικών, για την εφαρμογή του Προγράμματος Γεωργικών
Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της
Χώρας, για την καλλιεργητική περίοδο 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, με
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απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των
550,00€.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 409/2019)
23.
Έγκριση αναγκαιότητας για την κάλυψη του κόστους εκτυπώσεων δελτίων
και λοιπές δαπάνες, για την εφαρμογή του Προγράμματος Γεωργικών
Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της
Χώρας, για την καλλιεργητική περίοδο 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, με
απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των
200,00 ευρώ.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 410/2019)
24.
Έγκριση αναγκαιότητας επιδιόρθωσης του φωτοτυπικού τύπου RICOH MP
2554 της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 514,60 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 411/2019)
25.
Έγκριση αναγκαιότητας επιδιόρθωσης του φωτοτυπικού μηχανήματος
τύπου KONICA MINOLTA bizhub284e του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης Π.Ε
Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 274,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 412/2019)
26.
Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Ηλείας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλίδονας «ΣΑΡΕΝΑ», πολιτιστικής
εκδήλωσης με τίτλο «15ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών», που θα
πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου 2019, στο Βαρκό Καλίδονας του Δήμου
Ζαχάρως, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών
δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000.00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και θα
καλύψει τις ανάγκες για ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων και εκτυπωτικά (αφίσες,
προσκλήσεις, προγράμματα κτλ).
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 413/2019)
27.
Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας 16 κλιματιστικών μηχανημάτων που
απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, με
Συνοπτικό Διαγωνισμό, δάπανης μέχρι του ποσού των 15.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
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(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 414/2019)
28.
Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ελαστικών για τα Κ.Υ. οχήματα της Π.Ε.
Ηλείας, με Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 2.405,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 415/2019)
29.
Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Ηλείας με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ/ΤΟ
ΞΩΚΛΗΣΙ ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΙΑΣ» πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2019, στα Μακρίσια
Ηλείας, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα
καλύψει τις ανάγκες για ηχητική κάλυψη και φωτιστική κάλυψη.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 416/2019)
30.
Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Π.Δ.Ε - Π.Ε. Ηλείας με τον
Εμπορικό Σύλλογο Πύργου «Ο Ερμής» εκδήλωσης με τίτλο «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2019»,
που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Αυγούστου 2019, στον Πύργο Ηλείας, με
απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλύψει
τις ανάγκες για εκτυπωτικά (αφίσες, μπάνερ κτλ) και διαφημιστική προβολή στα
Μ.Μ.Ε..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 417/2019)
31.
Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης ετήσιας σύμβασης από 1-9-2019, για την
αγορά υπηρεσιών της πλατφόρμας του προγράμματος Google Maps, με απώτερο
σκοπό τη λειτουργική ετοιμότητα της υπάρχουσας εφαρμογής για το σχεδιασμό
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
απευθείας ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία ’’reseller της Google’’ ΝΤΟΥ ΙΤ
ΕΛΛΑΣ ΚΛΑΟΥΝΤ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Ι.Κ.Ε., δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.914,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (το οποίο περιλαμβάνει εκτιμώμενες υπερβάσεις
στην μηνιαία κίνηση της εφαρμογής).
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Μπράμος Παναγιώτης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 418/2019)
32.
Έγκριση αναγκαιότητας συμπληρωματικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών από
εξωτερικό συνεργάτη για την υποβολή των άμεσων φορολογικών υποχρεώσεων της
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Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πάσης φύσεως τρέχουσα φορολογική
υποστήριξη, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία Συμβούλων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών με την επωνυμία «ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.», με την
οποία η Περιφέρεια συνεργάζεται για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεών
της και τη σύνταξη των ισολογισμών έτους 2012 & 2013, λαμβάνοντας υπόψη την
εμπειρία που έχει στο λογιστικό εφαρμοζόμενο σύστημα της Περιφέρειας και των
άμεσων φορολογικών της υποχρεώσεων,.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Μπράμος Παναγιώτης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 419/2019)
33.
Έγκριση αναγκαιότητας βαθμονόμησης και συντήρησης του φορητού
σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Σ.Μ.Α.Ρ) «Airpointer», με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρ.118 του Ν.4412/2016), στην εταιρεία
«PURCON Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε», λόγω του ότι είναι ο μοναδικός και επίσημος
αντιπρόσωπος του Αυστριακού Οίκου «Recοrdum Messtechnik GmbH» στην
Ελλάδα, δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.464,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για το έτος 2019, δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.632,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για το έτος 2020 ήτοι συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 19.096,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας
και
Περιβάλλοντος,
Νικόλαος
Μπαλαμπάνης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 420/2019)
34.
Έγκριση αναγκαιότητας
πρόσληψης εξωτερικού συνεργάτη για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
που θα απασχοληθεί με την διάβρωση των ακτών και την χρήση των
αποτελεσμάτων του έργου ΤΡΙΤΟΝ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών 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..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Γιάννης)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 421/2019)
35.
Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και
Πανεπιστημίου Πατρών για καταγραφή μεταναστών και ενεργητική αναζήτηση
κρουσμάτων ελονοσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το έτος 2019.
(Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Για Θέματα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Χαροκόπος Αντώνιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 422/2019)
36.
Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας Roller με μηχανισμό αλυσίδας και
καρεκλοπολυθρόνων που αφορά τη Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της
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Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν έρευνας αγοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 705,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Για Θέματα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Χαροκόπος Αντώνιος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 423/2019)
37.
Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
διοργάνωση του 4ου δεκαπενθήμερου Πολιτιστικού Φεστιβάλ της Κάτω Βλασίας
Καλαβρύτων από τον Εκπολιτιστικό-Φυσιολατρικό Σύλλογο Κ. Βλασίας Καλαβρύτων
«Ο Άγιος Βλάσιος», που θα πραγματοποιηθεί στην Κάτω Βλασία Καλαβρύτων 1 έως
15 Αυγούστου 2019, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των
εκδηλώσεων αναγκαίας για την επιτυχή πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του
Φεστιβάλ.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 424/2019)
38.
Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην
η
35 Διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia, στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα
διοργανωθεί από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου 2019, με απευθείας ανάθεση στην
εταιρεία «ΔΕΘ HELEXPO - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE» ως διοργανωτή της
έκθεσης, δαπάνης μέχρι του ποσού 5.470,88 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
αφορά ενέργειες για την ορθή και αποτελεσματική παρουσία της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας στην διενθή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 425/2019)
39. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
διεθνείς εκθέσεις τουρισμού μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.),
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμό (ΕΟΤ),
ως του αρμόδιου εθνικού φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδας στο εξωτερικό,
δαπάνης μέχρι του ποσού των € 13.000,00 και ασφαλιστικής κάλυψης του
περιπτέρου της ΠΔΕ στη WTM 2019 με έκδοση ΧΕΠ προς το Λαυρέντιο Βασιλειάδη
δαπάνης μέχρι του ποσού των € 100,00.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,
κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 426/2019)
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40. Επικύρωση πρακτικών της 13ης Συνεδρίασης έτους 2019 της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Αρ. Απόφασης 427/2019)
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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