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

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την 15η/2019 Συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»
Σας προσκαλούμε στην 15η συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στις 2 Αυγούστου 2019, ημέρα
Παρασκευή, και ώρα 10:30 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/10-11-2014) απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος–Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Το πανηγύρι
της Άγια Αγάθης μέσο τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης» που διοργανώνει η Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία ¨ΦΑΟΣ¨ με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της
Π.Δ.Ε. στις 21/08/2019 στο Μεσολόγγι, 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 θα καλύψει τις ανάγκες για εκτυπώσεις έντυπου
υλικού.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
1

2. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
«ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2019» που διοργανώνει η Αδελφότητα των απανταχού ΚαψοραχιτώνΠαλαιοχωριτών Μακρυνείας «ο Άγιος Νικόλαος» με την Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. στις 9 έως 11/08/2019 (έκθεση βιβλίου και φωτογραφίας,
αθλητικές δραστηριότητες, θεατρική παράσταση και φεστιβάλ παραδοσιακών χορών)
στη θέση Μούρτος Καψοράχης (παραλία λίμνης Τριχωνίδας), με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερηςοικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλύψει τις ανάγκες για εκτυπώσεις έντυπου
υλικού.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
3. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος – Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης - 2ο Palairos Youth Band
Festival 2019 που διοργανώνει ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας με την Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. στις 5 και 6/08/2019 στη Πάλαιρο, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερηςοικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 600,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της
εκδήλωσης.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
4. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών-θρησκευτικών εκδηλώσεων Κοσμά
Αιτωλού 2019 που διοργανώνει ο Δήμος Θέρμου με την Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. από τις 16 έως 24/08/2019 στο Δήμο Θέρμου, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την ηχητική και φωτιστική
κάλυψη της εκδήλωσης.
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
5. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος – Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΚΕΛΙ 2019» που
διοργανώνει ο Σύλλογος Γαβαλιωτών Αθήνας με την Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. στις 22/08/2019 στη Γαβαλού Μακρυνείας Δήμου
Αγρινίου, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλύψεις τις ανάγκες για
εκτυπώσεις έντυπου υλικού.
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(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
6. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας ΠΟΛΥΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με εντολή μίσθωσης 28/215591/1717/17-07-2019, ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
με εντολή μίσθωσης 29/215604/1721/17-07-2019, ΜΠΑΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με εντολή
μίσθωσης, 30/216288/1734/17-07-2019 για εργασίες στην Δ.Ε. Αντιρρίου και Δ.Κ
Ναυπάκτου, Αποκατάσταση Ζημιών στις υποδομές, υδατορέματα για Άρση
καταπτώσεων Αποκατάσταση βατότητας στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου
στην Δ.Ε. Αντιρρίου και Δ.Κ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, λόγω μη επάρκειας των μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, δαπάνης μέχρι του ποσού των
55.000 Eυρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κα Χρ. Σταρακά)
7. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ανταλλακτικού και παροχής υπηρεσιών
επισκευής εκτυπωτών της Διεύθυνσης Μεταφορών Π.Ε. Αχαΐας, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία OMEGA Systems, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 600.00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
8. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας
στην διοργάνωση από τον Δήμο Ερυμάνθου, της «18ης Αγροτικής Έκθεσης» που θα
πραγματοποιηθεί από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου 2019, στο λιθόστρωτο της Χαλανδρίτσας,
έδρα του Δήμου Ερυμάνθου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
αντιστοιχεί στην ενοικίαση υλικοτεχνικής υποδομής (διαμόρφωση χώρου), ενοικίαση
χώρου διεξαγωγής της έκθεσης, ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, ενοικίαση
οπτικοακουστικού συστήματος και εκτύπωση εντύπου υλικού, αναγκαίου για την
επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
9. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας
στη διοργάνωση των αθλητικών αγώνων Kitesurf, που θα πραγματοποιηθούν στις 3031 Αυγούστου 2019 και 01 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις επιθυμητές καιρικές
συνθήκες, στο Δρέπανο Αχαΐας, από το Αθλητικό Σωματείο Αετοσανίδας «Cape
Drepano», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών
και επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την ενοικίαση
οπτικοακουστικού συστήματος, διασφαλίζοντας έτσι τη μεγαλύτερη επιτυχία των
αγώνων.
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(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
10. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε.
Αχαΐας στην θρησκευτική, μουσική, λαογραφική και χορευτική ανοιχτή εκδήλωση με
θέμα «Στα βήματα του Πρωτοκλήτου και η Καταστροφή της Σμύρνης», με την ευκαιρία
της 55ης επετείου της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου, στην
Πάτρα που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 στον αύλιο χώρο του Νέου
Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Πατρών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
και αφορά την ενοικίαση συστήματος οπτικοακουστικής κάλυψης, εκτύπωση εντύπου
υλικού, ενοικίαση καθισμάτων, ενοικίαση υλικοτεχνικής υποδομής (πατάρι), καθώς και
φιλοξενία σημαντικών καλεσμένων, αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της
εκδήλωσης
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
11. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε Αχαΐας
στην πολιτιστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 16-08-2019 στο Ριόλο, από τον
Πολιτιστικό-Περιβαλλοντικό Σύλλογο Ριόλου «Ο ΛΑΡΙΣΣΟΣ», με απευθείας ανάθεση
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερης-οικονομικότερης
προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 700,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί στην ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων,
αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
12. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας
στην πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γομοστού
«Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος», στις 03 Αυγούστου 2019 με τη συμμετοχή χορευτικών
τμημάτων πολιτιστικών συλλόγων, από διάφορα μέρη της Ελλάδος, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της χαμηλότερηςοικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 700,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί στην ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων,
αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
13. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας
στην εκδήλωση με θέμα : «Επετειακή Λαϊκή Μουσική βραδιά: 40 χρόνια Πολιτισμός &
Πρόοδος – 1979-1919» στις 7 Σεπτεμβρίου 2019, στα Σελιανίτικα στο Γήπεδο 5Χ5 δίπλα
στα νέα γραφεία του Φ.Ο.Σ, που διοργανώνεται από τον Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο
Σελιανίτικων «ΦΟΣ», Δήμου Αιγιαλείας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογή της χαμηλότερης-οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι
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του ποσού των 700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και αφορά την ενοικίαση
συστήματος οπτικοακουστικής κάλυψης, και την εκτύπωση εντύπου υλικού, αναγκαίων
για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ».
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας για την υλοποίηση της Πράξης: «Βελτίωση βατότητας
οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας».
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης)
16. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής
του
φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου RICOH AF3045 της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής
προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 772,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
17. Έγκριση αναγκαιότητας επισκευής – συντήρησης κλιματιστικού της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 150,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)

18. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής του
φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου RICOH MPC2000 της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής
προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 460,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
19. Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Π.Δ.Ε -Π.Ε. Ηλείας με τον
Επιμορφωτικό και εκπολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Παναγιάς, εκδήλωσης «ΠΑΝΑΓΙΟΥΣΙΚΑ
2019», που θα πραγματοποιηθεί στις 12/08/2019 έως 15/08/2019, στην Κάτω Παναγιά,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την
ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, κ Γεωργιόπουλος Γεώργιος)
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20. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών, εργαλείων , προστατευτικών ειδών για
την ασφάλεια των εργαζομένων κλπ υλικών στα εργοτάξια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Γιάννης)
21. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών συστημάτων άρδευσης νησίδων
πρασίνου Ε.Ο.Δ. και υλικών αντικατάστασης άρδευσης λόγο φθοράς των
υπαρχόντων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών
και επιλογής της οικονομικότερης προσφοράς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Γιάννης)
22. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών επισκευής και
συντήρησης αλυσοπρίονων ξύλων, θαμνοκοπτικών πλάτης, χειροκίνητου χορτοκοπτικού
και λοιπού εξοπλισμού στα εργοτάξια 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 3.600,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Λύτρας Γιάννης)
23.
Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Π.Δ.Ε με δικό της περίπτερο στην 84η
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 7ο Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων "Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ
ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ", με ανάθεση σε εταιρεία εξειδικευμένη σε παρόμοιες δράσεις μετά από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος)
24.
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.600,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την πραγματοποίηση της τελετής ορκωμοσίας
του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Μπράμος Παναγιώτης)
25. Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
διοργάνωση διήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «Σκιαδαίικα 2019» από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Σκιαδαίων, «ο Άγιος Ιωακείμ», που θα πραγματοποιηθούν στον
προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Σκιαδά, το Σάββατο, 17, και την Κυριακή, 18
Αυγούστου 2019, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής
της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.240,00 ευρώ
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά στην ενοικίαση τραπεζόκαθισμάτων,
αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, κ.
Καρπέτας Κωνσταντίνος)
26. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη
σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για τη διοργάνωση συνέντευξης τύπου με
σκοπό την ανακοίνωση των βραβείων και τη συμμετοχή των βραβευθέντων μελών των 3
Περιφερειακών Δικτύων, σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 10.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού
έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems», με κωδικό έργου ΜΙS:
5003479», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160019, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται
από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Ιταλία V/A 2014-2020 και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της
τιμής.
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, κ.
Καρπέτας Κωνσταντίνος)
27. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη
σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη των υπηρεσιών: α) Ανάπτυξη της
περιφερειακής και της κοινής μελέτης του έργου, β) Εκπόνηση της εργασίας της
περιφερειακής πολιτικής σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και γ) Εκπόνηση του
στρατηγικού σχεδίου, που θα προωθηθεί μεταξύ των εταίρων του έργου και των λοιπών
περιφερειακών παραγόντων της Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου
«CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems», με κωδικό έργου ΜΙS:
5003479», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160019, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται
από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Ιταλία V/A 2014-2020 και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
(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
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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
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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