ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-518
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 23 Νοεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ. οικ. 327741/4566
ΠΡΟΣ:
1. ΠΑΤΡΑ
Τα μέλη 22
τηςΦεβρουαρίου
Οικονομικής2017
Επιτροπής της
Π.Δ.Ε.(τακτικά και αναπληρωματικά –μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
2. Τάμπας Σπυρίδων

ΚΟΙΝ.
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες
3. Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε.
4. Προϊσταμένους Δ/νσεων Π.Δ.Ε.
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 50η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Σας προσκαλούμε στην 50η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
την 27η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών
Αθηνών 32 & Αμερικής), σύμφωνα με τα άρθρα 176 και 177 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α 87/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη» με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του πρακτικού Νο 2

(Οικονομικές

προσφορές) της επιτροπής αποσφράγισης και

αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
Ω6ΡΥ7Λ6-ΘΦ6) διακήρυξης του

ανοικτού

υπ’αριθμ. 209553/7720/27-7-2017 (ΑΔΑ

ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων

για την

«Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών των
λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδρυμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χωρικής
αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας ( Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών ΄΄Η ΕΛΠΙΔΑ΄΄», συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 207.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. . Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 390,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για την προμήθεια δύο (2) tablet και ` για τους τρεις διαδρόμους ελέγχου για τη λήψη και
ασύρματη μεταφορά φωτογραφικού υλικού κατά την διενέργεια των Τεχνικών Ελέγχων στο Τμήμα
Κ.Τ.Ε.Ο. Πατρών, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία “AUTOVISION SAKAR A.E.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ποσού των 390,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για

εργασίες και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τη συντήρηση και επισκευή του κεντρικού
φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου TRIUMPH ADLER DC2130 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της εταιρίας Αναστασόπουλο Νικόλαο
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4. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών που υποβλήθηκαν
στα πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 48556 (184929/5247/13-7-2016 διακήρυξη για την
εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την
ανάθεση

υπηρεσιών

μεταφοράς

μαθητών

Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 20192020)
5. Έγκριση δαπάνης για το έργο : «ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ» (2010ΝΑ00680000)» και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 5.205,33 €, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2017
6. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και

εκτός

έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού

προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
6.364,17 ευρώ, μηνός Ιουλίου, από ΚΑΠ έτους 2017
7. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #275,40 # ευρώ, για μετακινήσεις
μηνός Σεπτεμβρίου 2017
8. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #1.720,25 # ευρώ, για μετακινήσεις
μηνός Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2017
9. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων (εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας αποζημίωσης) της
Προϊσταμένης της Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε κας Ελένης Σπυράκη και των
υπαλλήλων Λεώνης Κατσιδήμα και Αλεξάνδρας Τσιατούρα για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους στο
επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης με κωδικό: 80081Ρ17 και τίτλο «Ο ρόλος του Χωρικού Σχεδιασμού ως εργαλείο στην
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», συνολικού ποσού οχτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και
είκοσι λεπτών (844,20€).
10. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλου της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας για παρακολούθηση συνεδρίου, διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 361,00ευρώ,
από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
11. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2017 και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 1289,10 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2017
12. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Δ.Α.Ο.Κ. Αχαίας) και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.870,00 €, από τον Προϋπολογισμό
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2017
13. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.949,10 €, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2017
14. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης του υπαλλήλου Λαυρέντιου Βασιλειάδη για την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού «4η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 2017- Greek Tourism Expo” (08-10/12/2017) στην Αθήνα
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15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
αμοιβή συμβούλου υποστήριξης διοργάνωσης δράσεων – εκδηλώσεων πληροφόρησης στο χρονικό
διάστημα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017 του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΠΔΕ
16. Έγκριση τροποποίησης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ως προς τις σχολικές μονάδες,
με αμετάβλητο το συμβατικό κόστος αυτών, χωρικής αρμοδιότητας Ν. Ηλείας , για το σχολικό έτος 20172018, τα οποία έχουν ανατεθεί σε μεταφορείς με τις αριθ. 1014/2014 & 1634/2016 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017
και έχει εγκριθεί η παράτασή τους με την αριθ. 1363/04-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
17. Τροποποίηση της αριθμ.1256/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒΛ97Λ6-ΚΛΣ) που
αφορά έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 199,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
προμήθεια καρτών ελεύθερης μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α. για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας ως προς την επιβάρυνση του εσφαλμένου ΚΑΕ από 0844.01.0001 στον ορθό ΚΑΕ
0843.01.0001
18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 178,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
προμήθεια ενός καινούριου εκτυπωτή για τις ανάγκες του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης &
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών Ν. Ηλείας (ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ηλείας)».
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 1.590,00 ευρώ, για την ημερήσια
αποζημίωση των οδηγών της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας»
20. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου την 21-12-2017 επί της προσφυγής των κ. Μπουντόπουλου
Χρήστου του Ιωάννη και Μπουντόπουλου Κων/νου του Χρήστου κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και της υπ’αριθμ. 762/28-01-2011 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο» και «Έγκριση δαπάνης και
διάθεσης πίστωσης ποσού 651,00 € για την πληρωμή δικηγόρου
21. Έγκριση δαπανών υπερωριακής απασχόλησης από 6/10/2017 ως 20/11/2017 των υπαλλήλων του
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ηλείας και διάθεση πίστωσης ποσού 1418.32€ στον
ΚΑΕ 03.072.0511 και ποσού 392.78€ στον ΚΑΕ 03.072.0512
22. Έγκριση πρακτικού επαναξιολόγησης των οικονομικών προσφορών της αριθμ. 273345/4901/06-10-2017
διακήρυξης της 4ης διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση

προκήρυξης, της ΠΕ Ηλείας στο πλαίσιο

εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του ΠΔ 60/2007, με βάση τις διατάξεις
της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 102.683,25 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Έγκριση προσωρινών αναδόχων της 4ης διαπραγμάτευσης και έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 53.111,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
23. Έγκριση παράτασης

μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το Γραφείο Σχολικών Συμβουλών

Μεσολογγίου της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Αιτωλ/νιας
24. Έγκριση

ανάθεσης

εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.

Αιτωλ/νίας , για το σχολικό έτος 2017-2018 , στους μεταφορείς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ και
ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως 2οι μειοδότες των με Α/Α (10) & Α/Α (3) αντίστοιχα
δρομολογίων μεταφοράς της αριθ. 2269396/3536/03-10-2017 πρόσκλησης για διαπραγμάτευση για την
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ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Ειδικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018 , το αποτέλεσμα αξιολόγησης της οποίας
έχει εγκριθεί με την αριθ. 1681/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας , λόγω δήλωσης αδυναμίας εκτέλεσης από τους πρώτους μειοδότες, έγκρισης δαπάνης και
διάθεσης πίστωσης επιπλέον ποσού 435,26 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και παροχής
εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
που θα προκύψουν
25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 990.26 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, και αφορά την προμήθεια τριάντα (30)
τηλεφωνικών συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Π.Ε. Αιτωλ/νίας
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 596,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Αιτωλ/νιας και αφορά την προμήθεια μιας (1) άδειας λογισμικού Glink για 2 χρήστες, για την διασύνδεση
με το online σύστημα αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
(435,00 ευρώ κόστος), καθώς και το κόστος παροχής υπηρεσίας παραμετροποίησης από την προμήθεια
της άδειας λογισμικού (161,20 ευρώ κόστος). Η συγκεκριμένη αγορά θα γίνει με απευθείας ανάθεση στην
εταιρεία BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής Α.Ε., η οποία εταιρεία παρέχει τόσο τον εξοπλισμό
όσο και το πρόγραμμα του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης αδειών κυκλοφορία και οδήγησης
όλων των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 520.80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Αιτωλ/νιας και αφορά την επισκευή του εκτυπωτή SP 40 PLUS και συγκεκριμένα δαπάνη για προμήθεια
κεφαλής που θα αντικαταστήσει την φθαρμένη του εκτυπωτή SP 40 PLUS και το κόστος παροχής
υπηρεσίας επισκευής αυτού. Η προμήθεια και η σχετική παροχή Υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας
ανάθεση στην εταιρεία BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής Α.Ε., η οποία εταιρεία παρέχει τόσο
τον εξοπλισμό όσο και το πρόγραμμα του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης αδειών κυκλοφορία και
οδήγησης όλων των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 229,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Αιτωλ/νιας και αφορά την επισκευή του εκτυπωτή compuprint MDP30 συνδεδεμένο με το online σύστημα
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στον οποίο τυπώνονται οι άδειες κυκλοφορίας και άδειες
οδήγησης και συγκεκριμένα προμήθεια ανταλλακτικών (printer button & open gear) και για ποσό
δαπάνης 136,40 ευρώ και την παροχή επισκευής του εκτυπωτή και για ποσό 93,00 ευρώ. Η προμήθεια και
η σχετική παροχή Υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία BULL Ολοκληρωμένες
Λύσεις Πληροφορικής Α.Ε., η οποία εταιρεία παρέχει τόσο τον εξοπλισμό όσο και το πρόγραμμα του
μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης αδειών κυκλοφορία και οδήγησης όλων των υπηρεσιών
Μεταφορών και Επικοινωνιών
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 163,68 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Αιτωλ/νιας και αφορά την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής για την φύλαξη (παρακολούθηση
συναγερμού) του κτιρίου που στεγάζονται τα Τμήματα Τεχνικό και Αδειών Κυκλοφορίας και Χορήγησης

4

Αδειών Αγρινίου με την εταιρεία φύλαξης SPARTAN SECURITY, καθώς ξ συγκεκριμένη εταιρεία
διαθέτει κατά αποκλειστικότητα τα συγκεκριμένα μηχανήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα στο χώρο
της Υπηρεσίας προκειμένου να δέχεται ψηφιακά σήματα επείγουσας ανάγκης στο κέντρο λήψης
συναγερμού λειτουργίας επί 24ωρου βάσεων.
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.480.00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Αιτωλ/νιας και αφορά την αγορά δύο (2) νέων εκτυπωτών που θα είναι συνδεδεμένοι με το online
σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στους οποίους τυπώνονται οι άδειες
κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης, και παροχή υπηρεσίας για παραμετροποίηση και εγκατάσταση
αυτών. Η προμήθεια και η σχετική παροχή Υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία
BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής Α.Ε., η οποία εταιρεία παρέχει τόσο τον εξοπλισμό όσο και
το πρόγραμμα του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης αδειών κυκλοφορία και οδήγησης όλων των
υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών.
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς, και αφορά την προμήθεια υλικών για
αντικατάσταση ή επισκευή των μικροφωνικών και ακουστικών εγκαταστάσεων στις δυο αίθουσες του
κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, (προμήθεια μικροφώνων, μεγάφωνα εγκατεστημένα στην
οροφή ή αγορά επιδαπέδιων, καλωδίων κ.λ.π. συναφή υλικά).
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς και αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή και
συντήρηση των μικροφωνικών και ακουστικών εγκαταστάσεων στις δυο αίθουσες

του κτιρίου του

Διοικητηρίου της Π.Ε.Αιτωλ/νιας, (επισκευή μικροφώνων, μεγάφωνα εγκατεστημένα στην οροφή,
τοποθέτηση φθαρμένων καλωδίων κ.λ.π. εργασίες).
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας και εντομοκτονίας σε
Κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και ειδικότερα Δ/θμια Δ/νση (υπάρχει έγγραφο
δικό τους που μας αναφέρει την ύπαρξη τρωκτικών), και της αποθήκης σχολικών βιβλίων της Δ/θμιας
Εκπαίδευσης στο οποίο με έγγραφα, επανειλημμένως που μας διαβιβάστηκαν από την Δ/νση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, μας πληροφορούν ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι γεμάτος λύματα,
έχουν επισημανθεί ίχνη τρωκτικών, είναι ρυπαρός με εξωτερικά ανοίγματα στο εξωτερικό περιβάλλον
με ότι αυτό συνεπάγεται (υγρασία αρκετή σκόνη, φωλιές πουλιών κ.λ.π.) και στον χώρο πρέπει να γίνει
και καθαρισμός από άχρηστα αντικείμενα όπως βιβλία και άλλα ακατάλληλα υλικά άλλων Υπηρεσιών
και μετά την απομάκρυνσή τους να γίνει απολύμανση. Ενημερώνουμε ότι λόγω του κατεπείγοντος η
διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών
34. Έγκριση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια Πετρελαίου
Θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (έδρας και αποκεντρωμένων καθώς και
χωρικής αρμοδιότητας αυτής όπως Α/θμιας Εκπαίδ., Δ/θμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΔΔΥ) μέχρι του ποσού
των 20.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
35. Έγκριση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια επίπλων και
συγκεκριμένα 30 καρέκλες γραφείου (τύπου Διευθυντικές), 30 καρέκλες απλές επισκεπτών, 2 γραφεία με
γωνία, 2 ντουλάπες γραφείου, 2 τραπέζια μεγάλα για την Δ/νση Μεταφορών (Τμήματα Αγρινίου και
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Μεσολογγίου) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας μέχρι του ποσού των 5.000,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
36. Έγκριση

Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια δύο

πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα ένα
Φωτοτυπικό μεγάλης παραγωγής (βαρύ φόρτου εργασίας) που θα χρησιμοποιηθεί στην Δ/νση
Διοικητικού - Οικονομικού για εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας και ότι άλλο έκτακτο όπως
εκλογική διαδικασία που απαιτεί πολύ όγκο εκτυπώσεων, και ένα Aσπρόμαυρο πολυλειτουργικό
Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής& Scanner δικτύου Ethernet για τις ανάγκες της Δ/νσης
Τεχνικών έργων δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διευκρινίζουμε ότι το πολυμηχάνημα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού θα έχει μεγαλύτερο κόστος
από της Δ/νσης Τεχνικών Έργων λόγω κάλυψης και επιπλέων αναγκών όπως εκλογές, και ότι δεν
περιλαμβάνονται τα ανωτέρω πολυμηχανήματα στην διαδικασία διεθνούς διαγωνισμού για προμήθεια
Η/Υ και εκτυπωτών.
37. Έγκριση δαπάνης για μετακινήσεις εκτός έδρας του οδηγού του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας κατά το β΄ τρίμηνο έτους 2017 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 160,00€ από
τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2017
38. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας Κας Σταρακά Χριστίνας στην Αθήνα
με υπηρεσιακό όχημα, με σκοπό την επίσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στις
23/11/2017 καθώς και την επίσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών στις 24/11/2017
39. Έγκριση άσκησης του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της με αριθμ. 57/2017 οριστικής απόφασης του
Ειρηνοδικείου Αγρινίου και αίτημα εγκρίσεως αυτής
40. Έγκριση άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής κατά της με αριθμ. 36/2017 Διαταγής
Πληρωμής και αίτημα εγκρίσεως αυτής
41. Τροποποίηση της αρ. απόφασης 1764 / 2017 της οικονομικής επιτροπής της 43ης Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,την 27η Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις
μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Αμφιλοχίας
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για τους μήνες Ιούνιο-ΙούλιοΑύγουστο-Σεπτέμβριο 2017 και την διάθεση συνολικού ποσού χιλίων διακοσίων σαράντα έξι και εξήντα
ένα (1246,61 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2017.
42. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων για την υπάλληλο της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού
Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας της ΠΔΕ

κ. Γαλούνη Βασιλική για

τη συμμέτοχή της σε ημερίδα του ΥΠΕΝ στις 7-11-2017 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ενενήντα
ευρώ και σαράντα λεπτά (90,40 ευρώ), από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2017
43. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας υπαλληλικού
προσωπικού Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας / Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 355,90 ευρώ από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 μήνας Απρίλιος
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.000,00 ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης
ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

που χρησιμοποιήθηκαν, για την Άρση
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καταπτώσεων, προσωρινή βελτίωση βατότητας του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Επαρχιακή Οδό
Καλλιθέας - Προυσού , της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
45. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης του υπαλλήλου Διονυσίου Καρβέλη για την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
«4η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 2017- Greek Tourism Expo” (08-10/12/2017) στην Αθήνα
46. Τροποποίηση της 1593/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων
στη θέση ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ»
47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.658,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για
την παροχή υπηρεσιών προώθησης και προβολής στα πλαίσια της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στη διεθνή έκθεση τουρισμού Greek Tourism Expo στην Αθήνα (8-10/12/2017), με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών
48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 434,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενσωμάτωσης της λειτουργίας των Υπενθυμίσεων κατά μόνιμο τρόπο στο
υφιστάμενο Μηχανογραφικό Σύστημα που είναι εγκατεστημένο στο Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο. της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Αχαΐας, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία “AUTOVISION SAKAR
A.E.” η οποία το έχει εξ αρχής εγκαταστήσει και είναι υπεύθυνη για την ετήσια συντήρηση και την
τεχνική υποστήριξή του
49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) πυροσβεστήρων και του
εξοπλισμού του φαρμακείου του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ, με απευθείας ανάθεση μετά
από συλλογή προσφορών και επιλογή της οικονομικότερης προσφερόμενης τιμής από ιδιώτες
προμηθευτές, συνολικής δαπάνης ποσού 143,74 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
50. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

συνολικής

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις εργασίες επισκευής του

δαπάνης

ποσού

240,00

€

ευρώ

φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου

KYOCERA KM 3035 του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ Κ.Ε.Κ Δ.Β.Μ Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης
51. Έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά συστήματος αυτόνομης πρόσβασης στην παραλία Ακράτας έως
του ποσού των 1.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
52. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων για ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού του υπαλλήλου της
Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού ΠΔΕ Ζώη Σπηλιόπουλου για την εκπροσώπηση της Π.Δ.Ε. σε
συνάντηση στο Lodz της Πολωνίας στα πλαίσια του έργου ‘‘Green Public Procurement for resourceefficient regional growth (GPP4Growth)’’, συνολικού ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ.
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 471,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την εκτέλεση εργασιών επισκευής βλαβών λόγω τεχνικής εμπλοκής των Η/Υ των
κεντρικών Μονάδων με επαναπρογραμματισμό λογισμικού Beissbarth και παραμετροποίηση στην
αυτόματη μικτή γραμμή ελέγχου στο Τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου και στην αυτόματη γραμμή ελέγχου
ελαφριών οχημάτων στο Τμήμα ΚΤΕΟ Αγρινίου αντίστοιχα για το έτος 2017.
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.175,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (φαξ) και συγκεκριμένα Samsung
SF760 (διότι διαθέτουμε τόνερ απόθεμα για τα συγκεκριμένα) σε αντικατάσταση πεπαλαιωμένων των
οποίων η επισκευή είναι οικονομικά ασύμφορη, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.
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Αιτωλοακαρνανίας, όπως Δ/Νση Αγροτικής Οικονομία, Δ/νση Διοικητικού και σε όποια άλλα μας
ζητηθεί.
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των ποσού των 520,00
συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ,

που

αφορά

την

εκτέλεση

εργασιών

επισκευής

βλάβης

ευρώ,
στο

Αμορτισερόμετρο Beissbarth με την τοποθέτηση ενός(1) καινούργιου κεντρικού αισθητήρα βάρους σε
αντικατάσταση εφθαρμένου

και εκτέλεση εργασιών παραμετροποίησης-βαθμονόμησης του νέου

αισθητήρα του μηχανήματος Αμορτισερόμετρο στην αυτόματη μικτή γραμμή τεχνικού ελέγχου
οχημάτων στο Τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το έτος 2017.
56. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

μέχρι

του

ποσού

των

των

1.240,00

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια, λόγω βλάβης στο Αμορτισερόμετρο Beissbarth,
ενός(1) καινούργιου κεντρικού αισθητήρα βάρους σε αντικατάσταση εφθαρμένου του μηχανήματος
Αμορτισερόμετρο ελαφριών οχημάτων στην αυτόματη μικτή γραμμή τεχνικού ελέγχου οχημάτων στο
Τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το έτος 2017.
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των ποσού των 2.294,00

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια για το μηχάνημα Συγκλισιόμετρο Beissbarth στο
Τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου ενός(1) καινούργιου αισθητήρα σε αντικατάσταση εφθαρμένου και για την
προμήθεια για το μηχάνημα Φρενόμετρο φορτηγών Beissbarth στο Τμήμα ΚΤΕΟ Αγρινίου μίας (1)
καινούργιας δυναμοκυψέλης σε αντικατάσταση φθαρμένης για το έτος 2017.
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 496,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την εκτέλεση εργασιών επισκευής βλάβης στο μηχάνημα Συγκλισιόμετρο Beissbarth
στο Τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου με την τοποθέτηση ενός(1) καινούργιου αισθητήρα σε αντικατάσταση
εφθαρμένου και για την εκτέλεση εργασιών επισκευής βλάβης στο μηχάνημα Φρενόμετρο φορτηγών
Beissbarth στο Τμήμα ΚΤΕΟ Αγρινίου με την τοποθέτηση

μίας(1) καινούργιας δυναμοκυψέλης σε

αντικατάσταση εφθαρμένης για το έτος 2017.
59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 372,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την επισκευή και συντήρηση 6
κλιματιστικών μηχανημάτων (βιολογικός καθαρισμό, έλεγχος), επισκευή σε 4 κλιματιστικά και έλεγχος
καλής λειτουργίας, σε γραφεία Υπηρεσιών του κτιρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
60. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης
Μετ/ρών & Επ/νιών Αιτωλ/νίας της Π.Ε.Αιτωλ/νίας για τούς μήνες Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο έτους 2016 και την διάθεση συνολικού ποσού χιλίων
διακοσίων σαράντα εννιά ευρώ

(1.151,50€)

από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους

2017 και που έχουν εγκριθεί το 2017 την χρήση 2016
61. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας για συμμετοχή του υπαλλήλου Μπιλάλη
Ανδρέα, υπαλλήλου της Δ/νσης Μετ/ρών και Επ/νιών της Π.Ε.Αιτωλ/νίας σε ημερίδα εκπαιδευτικού
προγράμματος στην Αθήνα για τον μήνα Νοέμβριο 2016 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
ERASMUS+ καθώς επίσης και για την μετακίνηση του εκτός έδρας στην Αθήνα για τον μήνα Ιούλιο 2016
για την συμμετοχή του εν συνεχεία σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο εξωτερικό (Ιταλία, Ρώμη) στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος ERASMUS+ και την διάθεση συνολικού ποσού
τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα( 480,80€) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας
έτους 2017 και που έχει εγκριθεί το 2017 για την χρήση 2016
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62. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη του κόστους εργασιών στα πλαίσια του
εορταστικού στολισμού του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας, ενόψει των εορτών Χριστουγέννων
& Πρωτοχρονιάς, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, συνολικής δαπάνης ποσού
1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ».
63. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 93,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος

KONICA MINOLTA Bizhub 284e, της Δ/νσης Διοικητικού

Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας
64. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 29.179,76 ευρώ με ΦΠΑ, για τα ενοίκια
αιθουσών, τις εξέδρες, την καλλιτεχνική διεύθυνση, την οργάνωση και το συντονισμό δράσεων του
Φεστιβάλ, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας με το
Νεανικό Πλάνο του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, της 17ης
Ευρωπαϊκής

Συνάντησης

Νεανικής

Οπτικοακουστικής

Δημιουργίας

Camera

Zizanio

και

των

Παράλληλων Εκδηλώσεων τους, στον Πύργο και άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 2
έως 20 Δεκεμβρίου 2017
65. Τροποποίηση της Επιτροπής παραλαβής των Τροφίμων και της Βασικής Υλικής Συνδρομής, στο
πλαίσιο υλοποίησης του «ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) » των Κοινωνικών Συμπράξεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας

Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε ώστε να κληθεί ο
αναπληρωτής σας.
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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