ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πάτρα 28 Δεκεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 55η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,την 28η Δεκέμβρη 2017.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΕ

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης

ΑΧΑΙΑΣ

ποσού 555.111,72€, για την πληρωμή της 45ης
Πιστοποίησης
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

του

έργου:

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ

*

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ

ΑΓΩΓΩΝ

ΑΠΟ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟ

ΕΡΓΩΝ

ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό
MIS 5003381/ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΝΑΔΟΧΟΥ :

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2301/2017)

«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε

ΠΕ

2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης, συγκρότησης,
Επιτροπής Διαγωνισμού για
του

διαγωνισμού

ΔΤΕ/ΠΔΕ:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ

–

τη

του

ΑΧΑΙΑΣ

διεξαγωγή
έργου

*

της

Δ/ΝΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2302/2017)

ΗΛΕΙΑΣ»
3. Τροποποίηση
απόφασης

ΕΡΓΩΝ

της
της

υπ’

αριθμ.

Οικονομικής

ΠΕ

1402/2017

ΑΧΑΙΑΣ

Επιτροπής

ΓΡΑΦΕΙΟ

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς την

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

εταιρεία αναδόχου με πλήρη τίτλο «Σοφία
Λαλιώτη

Μονοπρόσωπη

Ι.Κ.Ε.»

-

ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦ.

Royal

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ

Theater/Bar/Restaurant και β) και ανάθεση στην

ΟΤΗΤΑΣ

ανωτέρω εταιρεία της ενοικίασης της αίθουσας
πλαίσιο

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

συνδιοργάνωσης του Διεθνούς Αναπτυξιακού

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2303/2017)

και

του

coffee

break

στο

1

Συνεδρίου

Επιχειρηματικότητας,

με

θέμα

«Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και
Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα
ΠΕ

4. α) εγκρίνετε την τροποποίηση συμβάσεων του
Ανοιχτού

Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού

«Προμήθεια

ΑΧΑΙΑΣ

Διεθνούς
Τροφίμων

και

ΓΡΑΦΕΙΟ

Βασικής Υλικής Βοήθειας για τις ανάγκες του

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής

ΑΡΧΗ

και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο

ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ

Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD)
της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» που αφορά
την

προμήθεια

«ΚΡΕΑΤΩΝ»

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ»

μέχρι

και

τις

«ΕΙΔΩΝ

31-03-2018,

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1055/21-11-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, με
την οποία παρατείνεται η λήξη του φυσικού
αντικειμένου της αναφερόμενης στην εν λόγω
απόφαση

Πράξης,

μέχρι

31-12-2018,

β)

εξουσιοδοτήσετε τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας

για

την

υπογραφή

των

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2304/2017)

τροποποιηθεισών συμβάσεων

ΠΕ

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού

ΑΧΑΙΑΣ

7.660,13 ευρώ για την πληρωμή υπερωριακής
εργασίας, από 2/10/2017 έως 18/12/2017, για το
μόνιμο και
Δ/νσης

ΓΡΑΦΕΙΟ

αποσπασμένο προσωπικό της

Ανάπτυξης

Π.Ε.

Αχαΐας

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

της

ΑΡΧΗ
ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν κατά

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2305/2017)

την εκτέλεση της υπηρεσίας τους
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για
τη

συμμετοχή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας με δικό της περίπτερο στην έκθεση
<<5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –
ΠΟΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

& ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ>> στο

Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας, η οποία θα
διεξαχθεί μεταξύ 26-29 Ιανουαρίου 2018 στην

ΠΕ
ΑΧΑΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΡΧΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα ,δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.017,60
ευρώ συμπεριλαμβανόμενου

Φ.Π.Α, καθώς

και

του

την

εξουσιοδότηση

Αντ/ρχη
2

Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε κ. Κων/νου
Μητρόπουλου για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης με την εταιρεία

<< ΕΙΡΗΝΗ

ΜΟΡΦΙΡΗ ΕΠΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΑΦΜ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

997750332

ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ

18,

ΔΟΥ
16561
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΓΛΥΦΑΔΑ>>

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2306/2017)
ΠΕ

7. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση

ΑΧΑΙΑΣ

πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.240,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας

ΓΡΑΦΕΙΟ

ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, για

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

τη μεταφορά και μεταστέγαση του Γραφείου

ΑΡΧΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και
των

υπηρεσιών

Περιφερειακής
Κτηνιατρικής

της

Γενικής

Αγροτικής
της

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διεύθυνσης

Οικονομίας

Περιφέρειας

&

Δυτικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ελλάδας

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2307/2017)
8. Έγκριση δαπάνης

ΠΕ

ημερήσιας αποζημίωσης

ΑΧΑΙΑΣ

των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Μέριμνας και διάθεσης πίστωσης ποσού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

230,00€

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2308/2017)

λειτουργίας

του

για

τις

Κέντρου

ανάγκες

Δ/ΝΣΗ

Ευρωπαϊκής

Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2309/2017)

Ελληνόγλωσσου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

θέμα την Επιχειρηματική Περιφέρειαγια τις
Ευρωπαϊκής

του

Πληροφόρησης

Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ

Κέντρου
Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
ποσού 967,20 €, για την διαχείριση των μέσων

ΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ

1000 τεμχ. και Ξενόγλωσσου 500 τεμχ. , με
λειτουργίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ

ΑΧΑΙΑΣ

ποσού 930,00 € πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια

ανάγκες

Υ

ΠΕ

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
Ενημερωτικού Τρίπτυχου

ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ

ποσού 200,00 € για την προμήθεια 2 τεμχ.
FAX-XEROX,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΕ

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
τόνερ

Δ/ΝΣΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΣΜΟΥ

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2310/2017)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΠΕ
ΑΧΑΙΑΣ

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2311/2017)
3

κοινωνικής δικτύωσης ( facebook, twitter,

Δ/ΝΣΗ

youtube) έτους 2017, του Κέντρου Ευρωπαϊκής

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Πληροφόρησης

Περιφέρειας

Υ

Δυτικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ

Ελλάδας

ΣΜΟΥ
ΠΕ

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης

ΑΧΑΙΑΣ

ποσού 458,80 €, για την έκδοση των μηνιαίων
ενημερωτικών ηλεκτρονικών δελτίων έτους
2017

του

Κέντρου

Πληροφόρησης

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας
13. Έγκριση

Δ/ΝΣΗ

Ευρωπαϊκής

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2312/2017)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Διαγωνισμού

ΙII

της

και

Αποτελέσματος

ΗΛΕΙΑΣ

Κατακύρωση
για

ΣΜΟΥ
ΠΕ

Επιτροπής

Δημοπρασίας

Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ

την

Δ/ΝΣΗ

ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνικές

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

έρευνες για τα έργα: Α) Σύνδεση Λιμένα

ΕΡΓΩΝ

Κυλλήνης με Επ. Οδό Κυλλήνης – Ν.Ε.Ο.
Πύργου-

Πατρών

και

Β)

Ανακατασκευή

Γέφυρας Χειμάρρου Ρούσκουλα στην Νέα
Μανωλάδα»,

προεκτιμώμενης

αμοιβής:

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2313/2017)

51.276,20 € χωρίς το Φ.Π.Α.

ΠΕ

14. Υποβολή Υποβολή εγκλήσεως, του Ν.Π.Δ.Δ.

ΗΛΕΙΑΣ

με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Πάτρα Αχαΐας,
και

εκπροσωπείται

Αντιπεριφερειάρχη

νόμιμα
Π.Ε.

από

Ηλείας

Δ/ΝΣΗ

τον

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Γεώργιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Γεωργιόπουλο, κατά αγνώστων δραστών για
τις πράξεις που διαλαμβάνονται στην από 305-2016 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής
της

μεταφοράς

μεταλλικού

των

τμημάτων

προκατασκευασμένου

του

κτηρίου

(κτήριο Ανόβερο) από τις αποθήκες της
«ΣΚΟΣ
της

Α.Ε.» στην Αμαλιάδα σε αποθήκες

Π.Ε.

Ηλείας

στον

Πύργο,

που

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.
29747/847/2-2-2016

απόφαση

του

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, ενώπιον της
κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ηλείας.
β) Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Ηλείας κ. Γεωργίου Γεωργιόπουλου για την

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

υποβολή της Έγκλησης και για κάθε νόμιμη

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2314/2017)
4

ενέργεια
15. Έγκριση
μέχρι

ΠΕ

δαπάνης και διάθεσης πίστωσης,
του

ποσού

των

15.000,00

ΗΛΕΙΑΣ

€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την άμεση

Δ/ΝΣΗ

κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε καύσιμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

κίνησης

(πετρέλαιο

κίνησης,

βενζίνη

αμόλυβδη) με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης

μέχρι

διαγωνιστικής

την

ολοκλήρωση

διαδικασίας

της

προμήθειας

καυσίμων έτους 2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2315/2017)
ΠΕ

16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής
δαπάνης ποσού

ΗΛΕΙΑΣ

52,80 € από τον υπόλογο

υπάλληλο της Π.Ε Ηλείας κ. Καρανάση
Δημήτριο

για

την

δαπάνη

καυσίμων

υπηρεσιακών

διοδίων

αυτοκινήτων

Δ/ΝΣΗ

&

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

της

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, της Π.Ε
Ηλείας, προς τακτοποίηση & απόδοση του
αριθ. 03643/2017 ΧΕΠ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2316/2017)
ΠΕ

17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής
δαπάνης ποσού

ΗΛΕΙΑΣ

1.387,52 € από τον υπόλογο

υπάλληλο της Π.Ε Ηλείας κ. Καρανάση

Δ/ΝΣΗ

Δημήτριο για την δαπάνη εξόδων κίνησης,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

διανυκτέρευσης & καυσίμων υπηρεσιακών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

αυτοκινήτων για μετακινήσεις του οδηγού
Αντιπεριφερειάρχη

της Π.Ε Ηλείας, προς

τακτοποίηση & απόδοση του αριθ. 01536 / 2017
ΧΕΠ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2317/2017)
ΠΕ

18. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης

ΗΛΕΙΑΣ

πίστωσης συνολικού ποσού 312,00 ευρώ για
πληρωμή των εξόδων μετακίνησης-διαμονής
του

Αντιπεριφερειάρχη

Ηλείας

ΓΡΑΦΕΙΟ

στη
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Θεσσαλονίκη στις 10-12/11/2017

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2318/2017)

του

Γραφείου

Δ/ΝΣΗ

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

κατά τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο έτους
2017 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
850,00€

από

τον

Προϋπολογισμό

της

ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

έδρας των οδηγών της Δ/νσης Διοικητικού –
και

ΑΡΧΗ ΠΕ
ΠΕ

19. Έγκριση δαπάνης για μετακινήσεις εκτός
Οικονομικού

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2319/2017)
5

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας-

Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας έτους 2017
ΠΕ

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ποσού 2.400,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας
ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς,

και

Δ/ΝΣΗ

αφορά την επισκευή και συντήρηση τριών (3)
σκέπαστρων

διαστάσεων

2x2,

για

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

την

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

προστασία των εισόδων του κτιρίου του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας από
την βροχόπτωση και τον αέρα

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2320/2017)
ΠΕ

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ποσού 2.480,00 ευρώ με Φ.Π.Α., κατόπιν
έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών
που

αφορά

την

εκτέλεση

Δ/ΝΣΗ

εργασιών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας στο
κτίριο

που

στεγάζεται

η

Διεύθυνση

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

Π.Ε.

Αιτωλ/νιας

καθώς

και

που

στεγάζεται

η

Εκπαίδευσης

στο

Διεύθυνση
Π.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

κτίριο

Πρωτοβάθμιας

Αιτωλ/νιας,

κατόπιν

εγγράφων προς την Υπηρεσία μας που
επανειλημμένως μας πληροφορούν ότι στα
συγκεκριμένα κτίρια έχουν επισημανθεί ίχνη
τρωκτικών, και χρήζουν απεντόμωσης για την
καλύτερη

υγιεινή

και

ασφάλεια

των

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2321/2017)

εργαζομένων εκεί.
22. :

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΠΕ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ποσού 198,40 με Φ.Π.Α. που αφορά την
επισκευή του εκτυπωτή
συνδέεται

με

το

on

SP40 PLUS που
line

σύστημα

Δ/ΝΣΗ

του

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

οποίο τυπώνονται άδειες κυκλοφορίας και
άδειες οδήγησης με απευθείας ανάθεση στην
εταιρεία

netbull

LTD,

αποκλειστικό

αντιπρόσωπο για τη λειτουργία του on line
συστήματος του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών . Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι
αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα
των προϊόντων και των υπηρεσιών της
εταιρείας

BULL

Ολοκληρωμένες

Λύσεις

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2322/2017)
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Πληροφορικής ΑΕ η οποία παρέχει τόσο τον
εξοπλισμό

όσο

και

το

πρόγραμμα

του

μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης αδειών
κυκλοφορίας

και

οδήγησης

όλων

των

υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 570,40 με Φ.Π.Α. που αφορά την
επισκευή του εκτυπωτή SP 40PLUS, που
βρίσκεται στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών
Οδήγησης Αγρινίου – Δ/νση Μετ/ρων
Επικ/νιών Π.Ε. Αιτωλ/νιας, που συνδέεται με
το on line σύστημα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών στον οποίο
τυπώνονται άδειες κυκλοφορίας και άδειες
οδήγησης, με απευθείας ανάθεση στην
εταιρεία BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις
Πληροφορικής ΑΕ, διότι η συγκεκριμένη
εταιρεία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος
στην Ελλάδα των προϊόντων και των
υπηρεσιών
της
εταιρείας
BULL
Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ η
οποία παρέχει τόσο τον εξοπλισμό όσο και το
πρόγραμμα του μηχανογραφικού συστήματος
έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης
όλων των υπηρεσιών Μεταφορών και
Επικοινωνιών. Η συγκεκριμένη δαπάνη
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 570.40 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναλυτικά η
δαπάνη αφορά αντικατάσταση κεφαλής για
τον εκτυπωτή SP 40PLUS ποσού 310,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ (384,40 ευρώ με ΦΠΑ), αγορά
ανταλλακτικού Ribbon cable ποσού 40,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ (49,60 ευρώ με ΦΠΑ), αγορά
ανταλλακτικού Ribbon drive ποσού 35,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ (43,40 ευρώ με ΦΠΑ) και εργασία
επισκευής εκτυπωτή ποσού 75,00 ευρώ πλέον
ΦΠΑ (93,00 ευρώ με ΦΠΑ) και θα επιβαρύνει
το οικονομικό έτος 2017. Τα συγκεκριμένα
ποσά
θα
καλυφθούν
ως
εξής:
η
αντικατάσταση κεφαλής για τον εκτυπωτή SP
40PLUS ποσού 384,00 ευρώ με ΦΠΑ, η αγορά
ανταλλακτικού Ribbon cable ποσού 49,60 ευρώ
με ΦΠΑ και η αγορά ανταλλακτικού Ribbon
drive ποσού 43,40 ευρώ με ΦΠΑ από τις
πιστώσεις του ΚΑΕ 02.02.390.1329.01.1231 και η
εργασία επισκευής εκτυπωτή ποσού 93,00
ευρώ με ΦΠΑ από τις πιστώσεις του ΚΑΕ

ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2323/2017)
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02.02.390.0869.01.1231
24. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 3.534,00 με Φ.Π.Α., που αφορά την
ανανέωση των ετήσιων συνδρομητικών
υπηρεσιών της DATUM Ε.Π.Ε. για το
εγκατασταθέν από 06/12/2016 σύστημα
τηλεματικής παρακολούθησης στόλου 15
μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας
25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 3.000,00 με Φ.Π.Α., που αφορά την
εξόφληση Δημοσιεύσεων σε εφημερίδες
διαγωνισμών που κατέστησαν άγονοι και
συνεπώς άνευ αναδόχου που θα αναλάμβανε
την υποχρέωση εξόφλησης των δημοσιεύσεων
.
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 1.532,80 με Φ.Π.Α., με απευθείας
ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που
αφορά
προμήθεια
γλυκισμάτων
και
αναψυκτικών για την εορταστική περίοδο των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που θα διατεθούν
στις Υπηρεσίες
που βρίσκονται στο
Διοικητήριο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στις
Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πόλη του
Αγρινίου
(Τμήμα
Μεταφορών,
ΔΑΟΚ
Αγρινίου και Υπηρεσιών που βρίσκονται στο
Διοικητήριο του Αγρινίου), στις Υπηρεσίες
που βρίσκονται στην πόλη της Βόνιτσας, στις
Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πόλη της
Ναυπάκτου, στις Υπηρεσίες που βρίσκονται
στην πόλη της Αμφιλοχίας, στις Υπηρεσίες
που βρίσκονται στην πόλη του Αστακού και
στις που βρίσκονται στην πόλη του Θέρμου.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 1.550,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας
ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που
αφορά την εκτύπωση 4.000 εντύπων
διακίνησης αιγοπροβάτων, 4.000 έντυπα
διακίνησης
βοοειδών
σφαγής,
4.000
διακίνησης χοιρινών σφαγής, 2000 έντυπα
έλεγχου προϊόντων διατρ. Ζώων, 2.000 έντυπα
αστυκτηνιατρικών
επιθεωρήσεων,
2.000
έντυπα αναπαραγωγής αιγοπροβάτων, 1.000

ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2324/2017)
ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2325/2017)
ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2326/2017)
ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2327/2017)
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έντυπα διακίνησης θερινής περιόδου, για τις
ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
μέχρι του ποσού των 1.070,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας
ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς και
αφορά τις εργασίες όσον αφορά την
αντικατάσταση πορτών στις ντουλάπες, σε
γραφεία των Υπηρεσιών του κτιρίου του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 1.295,80 με Φ.Π.Α., με απευθείας
ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που
αφορά την κατασκευή ξύλινης ντουλάπας
10τ.μ. για τις ανάγκες του ΚΕΣΥΠ
Μεσολογγίου
που
μεταφέρεται
και
εγκαταστάθηκε στο κτίριο του Διοικητηρίου
της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 2.480,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας
ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, και
αφορά την επισκευή και συντήρηση της
στέγης συνολικού εμβαδού 50τ.μ. στην οποία
έγινε αντικατάσταση ξύλινο δοκαριών,
κεραμιδιών και καδρονιών, αφορά το κτίριο
του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 950,00 με Φ.Π.Α. με απευθείας
ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που
αφορά παροχή υπηρεσίας για εκτέλεση
εργασιών που αφορά τον
εορταστικό
στολισμό του κτιρίου του Διοικητηρίου της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ενόψει των εορτών
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, και
συγκεκριμένα στολισμό Χριστουγεννιάτικου
Δέντρου και στολισμός αυλείου χώρου του
Κτιρίου
του
Διοικητηρίου
της
Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας με λαμπιόνια
32. Έγκριση δαπανών υπερωριακής εργασίας
(απογευματινές) υπαλληλικού προσωπικού
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτ/νιας για το γ και δ τριμηνο του 2017
(Ιουλιος έως Δεκέμβριος 2017) και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 14.028,37 ευρώ,

ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2328/2017)
ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2329/2017)
ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2330/2017)
ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2331/2017)
ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2332/2017)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
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από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτ/νιας έτους 2017
33. Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας σπουδαστών
Τ.Ε.Ι., για πρακτική άσκηση, και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 84.518,40 € για
μισθοδοσία και συνολικού ποσού 4.852,80 €
για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, από
τον προϋπολογισμό της ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ ,
ετών 2018 έως και 2021 .
34. Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας σπουδαστών
Τ.Ε.Ι., για πρακτική άσκηση, και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 84.518,40 € για
μισθοδοσία και συνολικού ποσού 4.852,80 €
για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, από
τον προϋπολογισμό της ΠΕ Αιτωλ/νίας της
ΠΔΕ , ετών 2018 έως και 2021 .
35. Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας σπουδαστών
Τ.Ε.Ι., για πρακτική άσκηση, και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 84.518,40 € για
μισθοδοσία και συνολικού ποσού 4.852,80 €
για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, από
τον προϋπολογισμό της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ ,
ετών 2018 έως και 2021 .
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 5.803,20 ευρώ με Φ.Π.Α. που αφορά την
προμήθεια
δώδεκα
(12)
επιδαπέδιων
κλιματιστικών
συστημάτων
τα
οποία
συνδέονται με το κεντρικό κλιματιστικό
σύστημα που είναι εγκατεστημένο στο κτίριο
του Διοικητηρίου της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας,
τα
οποία θα αντικαταστήσουν τα ήδη
υπάρχοντα
εγκατεστημένα
μη
πλέον
λειτουργικά και χωρίς δυνατότητα πλέον
επισκευής. Η Διαδικασία θα γίνει με συλλογή
προσφορών
και
μέσω
Πρόσκλησης
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
βάσει
του
επισυναπτόμενου
Σχεδίου
Πρόσκλησης
Ενδιαφέροντος.

ΠΕ
ΑΧΑΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2333/2017)
ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2334/2017)
ΠΕ
ΗΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2335/2017)
ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2336/2017)
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση

τροποποίησης

της

αριθμ.

301409/8648/17-11-2016 (ΑΔΑ : 761Ν7Λ6ΥΔΞ) Σύμβασης μεταξύ της ΠΕ Ηλείας
και της «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ» που
συνάφθηκε σύμφωνα με την αριθμ.

Π.Ε.

1368/2016 Απόφαση της Οικονομικής

ΗΛΕΙΑΣ

Επιτροπής ΠΔΕ και ισχύει έως 31/12/2017

*

σύμφωνα με την

Δ/ΝΣΗ

αριθμ. 1363/2017

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΔΕ, ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας
του

μεταφορικού

μέσου

για

το

δρομολόγιο Τα-11Α & Τα-11Β «ΓλύφαΕιδικό Νηπιαγωγείου Πύργου» & «Ειδικό
Νηπιαγωγείου Πύργου-Γλύφα» αντί του
ΤΑΕ 9837 το οποίο αντικαθίσταται με το
ΤΑΕ 9727
2. Έγκριση

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2337/2017)

διάθεσης

δαπάνης

ποσού

πίστωσης
350,67

Π.Ε.

και

ΗΛΕΙΑΣ

ευρώ,

*

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την

Δ/ΝΣΗ

επισκευή της βλάβης των φρένων του

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ
6911, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της
Π.Ε.Ηλείας

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2338/2017)
Π.Ε.

3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και
αξιολόγησης
κατακύρωσης

των
του

επαναληπτικού
διαγωνισμού

για

ΗΛΕΙΑΣ

δικαιολογητικών

την

*

συνοπτικού

Δ/ΝΣΗ

μειοδοτικού

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ανάθεση

υλοποίησης της προμήθειας ελαστικών
φορτηγών-μηχανημάτων έργων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας, έτους 2017,
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
11.432,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2339/2017)
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άποψης προσφορά, βάσει της τιμής για
το σύνολο της προμήθειας
4. Έγκριση

διάθεσης

πίστωσης

Π.Ε.

και

ΗΛΕΙΑΣ

πληρωμής δαπάνης ποσού 245,00 € από

*

την υπόλογο υπάλληλο της Π.Ε Ηλείας

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

κ. Σιγούρου Φωτεινή για την πληρωμή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

τεχνικού ελέγχου(ΚΤΕΟ), των οχημάτων
της Π.Ε Ηλείας, προς απόδοση του αριθ.
00410/2017 ΧΕΠ
5. Έγκριση

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2340/2017)

διάθεσης

πίστωσης

Π.Ε.

και

ΗΛΕΙΑΣ

πληρωμής δαπάνης ποσού 1.515,31 € από

*

την υπόλογο υπάλληλο της Π.Ε Ηλείας κ
.Γεωργακοπούλουγια

δαπάνες

Σιγούρου
πληρωμής

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

Φωτεινή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

διοδίων,

καυσίμων & διανυκτερεύσεων , των
οδηγών της Π.Ε Ηλείας, προς απόδοση
του αριθ. 558/2017 ΧΕΠ
6. Έγκριση

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2341/2017)

διάθεσης

πληρωμής δαπάνης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

πίστωσης

Π.Ε.

και

ΗΛΕΙΑΣ

ποσού 5.000,00 €

*

από την υπόλογο υπάλληλο της Π.Ε

Δ/ΝΣΗ

Ηλείας κ. Παπαχρήστου Μαρίνα, για την

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

πληρωμή ταχυδρομικών τελών, όλων
των υπηρεσιών της Π.Ε Ηλείας καθώς
και

των

Α/θμιας

και

Β/θμιας

Εκπαίδευσης, προς απόδοση του αριθ.
2673/2017 ΧΕΠ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2342/2017)
Π.Ε.

7. Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη

ΗΛΕΙΑΣ

Ηλείας, Γεωργιόπουλου Γεωργίου και
του

Επιστημονικού

Συνεργάτη

*

κ.

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

Καραχάλιου Ευάγγελου , με υπηρεσιακό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

όχημα, για την μετάβασή τους στην
Αθήνα την Δευτέρα 18-12-2017 με σκοπό
τη συμμετοχή α) σε συνάντηση με τη
Γενική

Γραμματεία

Περιουσίας,

κ.

συνάντηση

στη

Ηλεκτρισμού

Πέρκα
Δημόσια

Α.Ε.,

με

Δημόσιας
και

β)

σε

Επιχείρηση
οδηγό

τον

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2343/2017)
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υπάλληλο

Καρανάση

Δημήτριο.

Αναχώρηση στις 18-12-2017
Π.Ε.

8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και

ΗΛΕΙΑΣ

πληρωμής ποσού 35.131,68 € με Φ.Π.Α.,

*

για τις εργασίες από τη μίσθωση ειδικών

ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

χωματουργικών ιδιωτικών μηχανημάτων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

για την πρόληψη και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας,
ήτοι

:

«Μίσθωση

μηχανημάτων

για

τον

ιδιωτικών
καθαρισμό

ερεισμάτων, πρανών και τάφρων από
φυτική βλάστηση στο Επαρχιακό οδικό
δίκτυο Νομού Ηλείας».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2344/2017)
Π.Ε.

9. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων

ΗΛΕΙΑΣ

και εκτός έδρας μετακινήσεων δυο (2)

*

υπαλλήλων (οδηγών) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.

Δ/ΝΣΗ

για τον μήνα Δεκέμβριο και διάθεσης

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

πίστωσης συνολικού ποσού 160,00€ από
τον

προϋπολογισμό

της

Π.Δ.Ε./Π.Ε.

Ηλείας, έτους 2017
10. Έγκριση

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2345/2017)

δαπάνης

απασχόλησης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

του

Π.Ε.

υπερωριακής

ΗΛΕΙΑΣ

υπαλληλικού

*

προσωπικού της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας

&

Κτηνιατρικής

Δ/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

της

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών
ευρώ και τριών λεπτών (2.463,03) ευρώ
για το χρονικό διάστημα από 04-07-2017
έως 30-09-2017, από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους
2017
11. Έγκριση

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2346/2017)

δαπάνης

απασχόλησης

του

Π.Ε.

υπερωριακής

ΗΛΕΙΑΣ

υπαλληλικού

*

προσωπικού της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας

&

Κτηνιατρικής

της

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε

Δ/ΝΣΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2347/2017)

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
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και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
οκτώ

χιλιάδων

οκτακοσίων

πενήντα

τριών ευρώ και εξήντα λεπτων (8.853,60)
ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-102017

έως

31-12-2017,

από

τον

Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας έτους 2017
Π.Ε.

12. Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί

ΗΛΕΙΑΣ

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

*

Πύργου, κατά την δικάσιμο της 18-1-2018

Δ/ΝΣΗ

ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

αριθ. καταχ. ΠΡ1Α/4-1-2011α ασκηθείσας
προσφυγής

της

επωνυμία

εταιρείας

"ΔΕΛΤΑ

στρεφομένη

κατά

με

την

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΕ",

της368/09/18-1-2010

ΑΠΌΦΑΣΗς ΤΟΥ Κ. Νομάρχη Ηλείας.β)
Έγκριση

δαπάνης

και

πίστωσης ποσού

διάθεσης

520,00 € για την

πληρωμή του δικηγόρου»
13. Έγκριση

διενέργειας

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2348/2017)

δαπάνης

Π.Ε.

και

ΗΛΕΙΑΣ

διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού

*

2.085,20 ευρώ για πληρωμή των εξόδων
κίνησης του επιστημονικού συνεργάτη
του Αντιπεριφερειάρχη, για το 2017
14. Έγκριση

του

από

13-12-2017/

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2349/2017)

μειοδοτικού

διαγωνισμού

ΑΡΧΗ
ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
Π.Ε.

2ου

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών,
του

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

*

που

Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

πραγματοποιήθηκε στις 27-06-2017 για

ΕΡΓΩΝ

την ανάδειξη του αναδόχου του έργου:
«Αποκατάσταση ζημιών των Γεφυριών
Τέμπλας
προκλήθηκαν

και

Αυλακίου
από

που

θεομηνία

τον

Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2350/2017)
Π.Ε.

15. Έγκριση της δαπάνης για την κάλυψη

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

του κόστους του προγράμματος έργου:
2005ΣΕ08200000 Συμπληρωματικά μέτρα
για

Νέους

Αγρότες,

της

Δ/νσης

*

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2351/2017)

Δ/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Αιτωλ/νίας
πίστωσης

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

και τη διάθεση

συνολικού

ποσού

έντεκα

χιλιάδες διακόσια εξήντα επτά ευρώ και
είκοσι ένα λεπτά (11.267,21 €) από τον
Προϋπολογισμό

της

Περιφερειακής

Ενότητας Αιτωλ/νίας οικονομικού έτους
2017
Π.Ε.

16. Έγκριση της δαπάνης για την κάλυψη

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

του κόστους του προγράμματος έργου:

*

2014ΣΜ58100000 της ΣΑΜ 581 «Έλεγχος

Δ/ΝΣΗ

ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού,
μηχανογραφική

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

επεξεργασία

στοιχείων» και τη διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (4.400 €) από τον
Προϋπολογισμό

της

Περιφερειακής

Ενότητας Αιτωλ/νίας οικονομικού έτους
2017

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2352/2017)

17. Έγκριση

τροποποίησης

δρομολογίων

Π.Ε.

εκτέλεσης

μεταφοράς

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

μαθητών

*

(προσαρμογή συμβατικών όρων στα νέα
δεδομένα

εκτέλεσής

τους

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

από

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

09/01/2017), χωρικής αρμοδιότητας Ν.
Αιτωλ/νίας , για το σχολικό έτος 20162017

, που έχουν ανατεθεί στους

μεταφορείς Καγιάννη Κωνσταντίνο και
Ντόβα Πέτρο με τις αριθ. 1379/2016 &
1573/2016 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής

της

Περιφέρειας

Ελλάδας αντίστοιχα

Δυτικής

, σύμφωνα με τα

όσα ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 63 του Ν.

4415/2016 (ΦΕΚ

159/τ.Α΄/ 06-09-2016) , έχει εγκριθεί η
παράτασή τους μέχρι 30.06.2017 με την
αριθ. 8/09-01-2017 απόφαση Οικονομικής

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2353/2017)
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Επιτροπής , σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 4445/2016, καθώς
και

την

έγκριση

παροχής

εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των
συμβάσεων που θα προκύψουν.
18. Έγκριση

δαπανών

εργασίας

Π.Ε.

υπερωριακής

(εξαιρέσιμη

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

εργασία)

*

υπαλληλικού προσωπικού της Δ/νσης

Δ/ΝΣΗ

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας για το γ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

και δ τρίμηνο του 2017 (Ιούλιος έως
Δρκέμβριος 2017) και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 16.751,41 € από τον
προυπολογισμό

της

Π.Ε.

Αιτωλ/νίας

έτους 2017.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2354/2017)
Π.Ε.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού

1.401,20

συμπεριλαμβανομένου

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ευρώ,

ΦΠΑ,

*

με

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

αγοράς, που αφορά την εκτύπωση 1.250
Προσκλήσεων, αφισών και φακέλων για
εκδήλωση

εορτασμού

της

Ημέρας

Εθνικής Αντίστασης και εκτύπωση 1.250
Προσκλήσεων, αφισών και φακέλων για
εκδήλωση Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων
για τις ανάγκες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2355/2017)
Π.Ε.

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού

682,00

συμπεριλαμβανομένου

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ευρώ,
ΦΠΑ,

*

με

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

αγοράς, που αφορά την εκτύπωση 20
Μπλόκ

διαταγής

πορείας

–

Τμήμα

Επικοινωνιών και μεταφορών, 10 μπλόκ
χορήγησης

καυσίμων

Τμήμα

Επικοινωνιών και Μεταφορών, 20 μπλόκ
έκθεσης βεβαίωσης παράβασης τοης
Δ/νσης Ανάπτυξης, 30 μπλόκ ελέγχου

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2356/2017)
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Ζώων της Δ.Α.Ο.Κ., για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού

415,15

συμπεριλαμβανομένου

ευρώ,
ΦΠΑ,

με

απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας
Π.Ε.

αγοράς, και αφορά την εκτύπωση 18

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Σφραγίδων απαραίτητων λόγω αλλαγής

*

του Οργανισμού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και

Δ/ΝΣΗ

δημιουργίας νέων Τμημάτων ή αλλαγή
Ονομασίας Τμημάτων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2357/2017)

22. Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης που αφόρα
Π.Ε.

την προμήθεια και εγκατάσταση ενός

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Αλατοδιανομέα για την αντιμετώπιση

*

αποχιονισμού του οδικού δικτύου της

Δ/ΝΣΗ

Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας,

με

διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού
(Ν.4412/2016, άρθρο 117).
23. Έγκριση

δαπανών

υπερωριακής

εργασίας

απογευματινές,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

την

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2358/2017)
Π.Ε.

πληρωμής
κατά

νυχτερινές

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

τις

*

και

Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

εξαιρέσιμες για τους υπαλλήλους της
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλ/νίας της
Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 10.537,16 ευρώ, για το Δ΄ τρίμηνο,
από

τον

Προϋπολογισμό

της

Π.Ε.

Αιτωλ/νίας έτους 2017»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2359/2017)
Π.Ε.

24. Έγκριση πληρωμής ποσού 460,00 για

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

αμοιβή εργασίας κατά τις Κυριακές και

*

τις εξαιρέσιμες ημέρες τεσσάρων (4)
υπαλλήλων

του

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ

τμήματος

& ΧΩΡΙΚΟΥ

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.
Αιτ/νίας της Δ/νσης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-

Περιβάλλοντος &

Τμήμα

Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας

Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας

Δυτικής Ελλάδος τρίτου τετραμήνου 2017
(Σεπτέμβριος –Οκτώβριος – Νοέμβριος –
Δεκέμβριος

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2360/2017)
25. Έγκριση

δαπανών

Π.Ε.

υπερωριακής

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

απασχόλησης πέντε (5) υπαλλήλων του
Τμήματος

Περιβάλλοντος

Υδροοικονομίας

Π.Ε.

Αιτ/νίας

*

&

Δ/ΝΣΗ

/

ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-

Σχεδιασμού ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης

Τμήμα

συνολικού ποσού 1.630 ευρώ, από τον

Περιβάλλοντος &

Προϋπολογισμό

της

Υδροοικονομίας

Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 για το τρίτο
τετράμηνο

2017

(Σεπτέμβριος-

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος)
26. Έγκριση

δαπάνης

αναγκαιότητα
υπαλλήλων

σχετικά

με

υπερωριών
Τμήματος

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2361/2017)
Π.Ε.

την

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

των

*

Πολιτικής

ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προστασίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

χρονικό διάστημα 01-10-2017εως 31-122017 και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 1.680,00 από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Π.Ε.
Αιτωλ/νίας έτους 2017

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2362/2017)

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
Π.Ε.

ποσού 9.000,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς,

*

που αφορά την προμήθεια dexion, για

Δ/ΝΣΗ

την

κατεπείγουσα

και

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

άμεση

αποκατάσταση της ζημιάς στο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα

Μεταφορών Αγρινίου και συγκεκριμένα
στο Τμήμα Αδειών Οδήγησης, και Τμήμα
Τεχνικού

και

Αδειών

Κυκλοφορίας

Αγρινίου διότι όπως μας συγκεκριμένα
μας

ενημέρωσαν

με

έγγραφο

κατάρρευσαν 5 σειρές ραφιών μήκους 11
μέτρων η καθεμιά και ύψους 2 μέτρων
διπλής

όψης

στις

οποίες

ήταν

τοποθετημένα μεγάλο μέρος του αρχείου
των αυτοκινήτων.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2363/2017)
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28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
Π.Ε.

ποσού 2.700,00 με Φ.Π.Α., με απευθείας

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς,

*
Δ/ΝΣΗ

που αφορά την παροχή υπηρεσιών για
εργασίες
των

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

αποξήλωσης-απομάκρυνσης

παλαιών

dexion,

για

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

την

κατεπείγουσα και άμεση αποκατάσταση
της ζημιάς στο

Τμήμα Μεταφορών

Αγρινίου και συγκεκριμένα στο Τμήμα
Αδειών Οδήγησης, και Τμήμα Τεχνικού
και Αδειών Κυκλοφορίας Αγρινίου διότι
όπως

μας

συγκεκριμένα

μας

ενημέρωσαν με έγγραφο κατάρρευσαν 5
σειρές ραφιών μήκους 11 μέτρων η
καθεμιά και ύψους 2 μέτρων διπλής όψης
στις οποίες ήταν τοποθετημένα μεγάλο
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

μέρος του αρχείου των αυτοκινήτω

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2364/2017)
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
Π.Ε.

ποσού 950,00 με Φ.Π.Α. με απευθείας

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς,
που

αφορά

την

παροχή

*
Δ/ΝΣΗ

υπηρεσιών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

επισκευής και αλλαγής πινακίδας LED
και

αποξήλωση

κλιματιστικών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

και

ηλεκτρολογικού υλικού στο ΚΕΣΥΠ Π.Ε.
Αιτωλ/νίας .

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2365/2017)

30. Έγκριση του από 20-12-2017 Πρακτικού
υπ’ αρ. 1 του διαγωνισμού ανοικτής
διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον

συμφέρουσα

από

οικονομική

άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με
ημερομηνία

λήξης

της

Π.Ε.
ΑΧΑΙΑΣ
*
Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

προθεσμίας

υποβολής των προσφορών 21-11-2017 για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 33
ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ

(ΕΩΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΙ

ΟΡΙΑ

Ν.

ΤΗΣ)»
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προϋπολογισμού μελέτης: 7.000.000,00 €

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2366/2017)

(με Φ.Π.Α.).
31. Παράταση προθεσμίας της εργολαβίας
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Π.Ε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-

ΑΧΑΙΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

*

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ

Δ/ΝΣΗ

ΕΡΓΩΝ

ΝΕΔΑΣ

Π.Ε.

2015-2016»

του

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΩΝ

έργου

«Συντήρηση-αποκατάσταση
υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων
αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. ετών 2015-2016»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2367/2017)

32. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας
Π.Ε.

περαίωσης εργασιών του: Υποέργου (με

ΑΧΑΙΑΣ

α/α 12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ

*
Δ/ΝΣΗ

ΟΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ

ΕΡΓΩΝ

ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» της
Πράξης

:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ

ΜΙΚΡΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ»

Προϋπολογισμός Μελέτης υποέργου :
27.000.000,00

€

(με

Φ.Π.Α.)

Κωδικός

Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 292398 Κωδικός

Πράξης

2010ΕΠ00180001

ΣΑ

(στο

Ποσό

ΠΔΕ)

:

Σύμβασης

:

16.824.571,91 (με Φ.Π.Α.)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2368/2017)

33. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του
έργου:

’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ

περιόδου

2014-2016’’

Π.Ε.

Π.Ε.

ΕΘΝΙΚΟΥ

ΑΧΑΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ,

*
Δ/ΝΣΗ

Προϋπολογισμός

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

μελέτης : 1.560.000,00 € Χρηματοδότηση :
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

(Π.Δ.Ε.) 20014ΕΠ50100002

ΕΡΓΩΝ

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2369/2017)

34. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του
Π.Ε.

έργου ’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ

ΑΧΑΙΑΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, περιόδου 20142016’’

Προϋπολογισμός

μελέτης

Δ/ΝΣΗ

:

2.600.000,00 € Χρηματοδότηση : (Π.Δ.Ε.)
20014ΕΠ50100002

*

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2370/2017)
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Π.Ε.

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΧΑΙΑΣ

ποσού 7.806,25 € (με το Φ.Π.Α. 24%)για

*

την πληρωμή του 2ου λογαριασμού της

Δ/ΝΣΗ

μελέτης: του υποέργου (μελέτης Ν.

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

3316/2005):

«ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΩΝ

ΚΟΜΒΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Ε.Ο. Ε.Ο. 33
(111)»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2371/2017)

36. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων
και

εκτός

έδρας

υπαλληλικού

προσωπικού

Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

Π.Ε.

μετακινήσεων

ΑΧΑΙΑΣ

της Δ/νση

και

*
ΓΡΑΦΕΙΟ

διάθεση

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων

ΑΡΧΗ

Επενδύσεων ΣΑΕΠ 501 συνολικού ποσού
#7.646,32 # ευρώ, για μετακινήσεις μηνών
Αυγούστου-Σεπτέμβριο Οκτωβρίου 2017

ΥΠΟΔΟΜΩΝ &

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΔΙΚΤΥΩΝ

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2372/2017)

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
Π.Ε.

ποσού 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου

ΑΧΑΙΑΣ

Φ.Π.Α. για την επισκευή – συντήρηση
των

πάσης

φύσεως

επίπλων

*
ΓΡΑΦΕΙΟ

των

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

γραφείων καθώς και των αιθουσών
υποδοχής

και

συνεδριάσεων

υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας
διαδικασία

της

απευθείας

ΑΡΧΗ ΠΕ

των

ΑΧΑΙΑΣ

με τη
ανάθεσης

κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής
προσφορών

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2373/2017)

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
μέχρι του

ποσού των

πλέον ΦΠΑ
συντήρηση,
βλαβών

ή

Π.Ε.

6.000,00 ευρώ

ΑΧΑΙΑΣ

για την επισκευή, τη
την

άρση

φθορών

εγκαταστάσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ

οποιονδήποτε
των

των

*
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

τεχνικών

κτηρίων

ΑΡΧΗ ΠΕ

που

ΑΧΑΙΑΣ

στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες της Π.Ε
Αχαΐας και της Έδρας που θα προκύψουν
μέχρι το τέλος του έτους 2018

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2374/2017)

39. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση
πίστωσης

ποσού

177.000,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ευρώ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2375/2017)

Π.Ε.
ΑΧΑΙΑΣ
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*

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
προμήθεια

ανταλλακτικών

ΓΡΑΦΕΙΟ

και

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

εργασιών επισκευής των οχημάτων και

ΑΡΧΗ ΠΕ

των μηχανημάτων των υπηρεσιών της

ΑΧΑΙΑΣ

Π.Δ.Ε., έδρας και Π.Ε. Αχαΐας έτους 2018
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
Π.Ε.

ποσού 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου

ΑΧΑΙΑΣ

Φ.Π.Α. για την κατασκευή σφραγίδων,

*

για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ

Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έτους
διαδικασία
κατόπιν

της

απευθείας

συλλογής

προσφορών

διενέργειας

ΑΡΧΗ ΠΕ

ανάθεσης
και

επιλογής της οικονομικότερης
41. Έγκριση

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

2018, με τη

ΑΧΑΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2376/2017)

δαπάνης

&
Π.Ε.

διάθεσης πίστωσης ποσού 1.860,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου
απαιτείται

για

την

ΦΠΑ,

ΑΧΑΙΑΣ

που

προμήθεια

*
ΓΡΑΦΕΙΟ

ενός

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

φωτοτυπικού μηχανήματος RICOHAficio

ΑΡΧΗ ΠΕ

5000/MP, με την διαδικασία της απ’

ΑΧΑΙΑΣ

ευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
τριών (3) προσφορών για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2377/2017)

42. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων
εκτός

έδρας

μετακινήσεων

Π.Ε.

του

ΑΧΑΙΑΣ

συμβούλου Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
Μητρογιώργου Χρήστου και
πίστωσης

συνολικού

*
ΓΡΑΦΕΙΟ

διάθεση

ποσού

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

χιλίων

ΑΡΧΗ ΠΕ

τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα
δύο

λεπτών

(1034,72)ευρώ,

μηνών

Νοέμβρη-Δεκέμβρη έτους 2017

ΑΧΑΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2378/2017)

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
μέχρι

του

ποσού

των

9.672,00

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για

Π.Ε.

€

ΑΧΑΙΑΣ

τη

*
Δ/ΝΣΗ

σύναψη σύμβασης για την : «Προμήθεια
150.000

σακουλών

τοποθετηθούν
δοθούν,

μέσω

τα

όπου

προϊόντα
των

που

Εταίρων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-

θα
θα
της

ΔΗΜ/ΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΥ

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2379/2017)
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Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας,
στους

ωφελούμενους

Προγράμματος,
υλοποίησης

στα
του

Προγράμματος

του

πλαίσια

της

Επιχειρησιακού

«Επισιτιστικής

και

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους
(TEBA/FEAD)»,

και

ανάθεση

στην

εταιρεία «ΤΡΙΓΚΑΣ Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
44. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων
και

εκτός

έδρας

μετακινήσεων

υπαλληλικού

προσωπικού

Π.Ε.

του

ΑΧΑΙΑΣ

της

*
Δ/ΝΣΗ

Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &

Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας

για

το

χρονικό

ΗΛ.

διάστημα

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 1.008,95 €
από τον προϋπολογισμό έτους 2017
45. Έγκριση

δαπάνης

απασχόλησης

του

Σ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2380/2017)

υπερωριακής
Π.Ε.

υπαλληλικού

ΑΧΑΙΑΣ

προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών

*
Δ/ΝΣΗ

Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού

ποσού

δώδεκα

εξακοσίων ενενήντα εννέα

ΕΡΓΩΝ ΠΕ

χιλιάδων

ΑΧΑΙΑΣ

ευρώ και

δέκα οκτώ λεπτών (12.699,18 €) ευρώ για
το χρονικό διάστημα από 09/10/2017 έως
17/12/2017 από τον Προϋπολογισμό της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
έτους 2017
46. Έγκριση

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2381/2017)

δαπάνης

Π.Ε.

υπερωριακής

απασχόλησης

του

υπαλληλικού

προσωπικού

της

Διεύθυνσης

ΑΧΑΙΑΣ
*
Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
(τμήματα

έδρας)

της

Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

& ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2382/2017)
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συνολικού

ποσού

τριών

χιλιάδων

επτακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα
λεπτών (3.709,80 €) για το χρονικό
διάστημα από 18-10-2017 έως 08-12-2017
από

τον

Προϋπολογισμό

της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2017
47. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων
και εκτός έδρας μετακινήσεις για τους
υπάλληλους της Δ/νσης Βιομηχανίας,

Π.Ε.

Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΔΕ

ΑΧΑΙΑΣ
*

και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού

Δ/ΝΣΗ

80,00 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017

,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &

για το χρονικό διάστημα από 01-06-2017
μέχρι 11-12-2017

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2383/2017)

48. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων
και

εκτός

έδρας

μετακινήσεων

υπαλληλικού προσωπικού Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής

Περιφέρειας

Π.Ε.
ΑΧΑΙΑΣ

Δυτικής

*

Ελλάδα, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2017

Δ/ΝΣΗ

και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
186,40 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
49. Έγκριση

δαπάνης

υπερωριακής
υπαλλήλων

για

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2384/2017)

πληρωμή

απασχόληση

των

της Δ/νσης Βιομηχανίας,

Π.Ε.
ΑΧΑΙΑΣ

Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΔΕ

*

και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού

Δ/ΝΣΗ

600,00 ευρώ, από τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

έτους

2017, για το χρονικό διάστημα από
Οκτώβριο μέχρι και Δεκέμβριο 2017.

,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΠΟΡΩΝ

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2385/2017)

50. Περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου κατά
Π.Ε.

της υπ’ αριθμ. 573/2016 απόφασης του

ΑΧΑΙΑΣ

Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με
την οποία απορρίφθηκε η από1-9-2014
ανακοπή μας.

*

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2386/2017)

ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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Π.Ε.

51. Έγκριση επιστροφής παραβόλου υπερ

ΗΛΕΙΑΣ

Δημοσίου της εταιρίας Διάσταση ΑΤΕ

*

στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού

Δ/ΝΣΗ

Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού για

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

την ανάθεση υλοποίησης του έργου:
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ-ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Προυπ. 300.000,00€
ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2387/2017)

52. Έγκριση την παραχώρηση χρήσης και
διάθεσης

(2)

κλιματιστικών

Π.Ε.

μεταχειρισμένων

μονάδων

της

ΑΧΑΙΑΣ

Δ/νσης

*
ΓΡΑΦΕΙΟ

Δημόσιας Υγείας προς το Κέντρο Υγείας
Κλειτορίας,

λόγω

των

δυσμενών καιρικών συνθηκών και του
αυξημένου ψύχους στην περιοχή
53. Έγκριση

δαπάνης

ΑΧΑΙΑΣ

υπερωριακής

του

υπαλληλικού

προσωπικού

της

Διεύθυνσης

Περιφέρειας

ΑΡΧΗ ΠΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2388/2017)

απασχόλησης
Αναπτυξιακού

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

έκτακτων

Προγραμματισμού
Δυτικής

Ελλάδας

Π.Ε.
ΑΧΑΙΑΣ
*
Δ/ΝΣΗ

της

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

και

Υ

διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ

χιλίων ενενήντα ευρώ και εξήντα ενός

ΣΜΟΥ

λεπτών

(1.090,61€)

για

το

χρονικό

διάστημα από 31/10/2017 έως 20/12/2017,
από

τον

Προϋπολογισμό

της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του έτους
2017

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2389/2017)

54. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης &
αξιολόγησης

προσφορών

345982/4713/11-12-2017
ενδιαφέροντος

ανάθεση

εκτέλεσης

Σχολείων

για

την

υπηρεσιών

μαθητών
Α/θμιας

αριθ.

πρόσκλησης

εκδήλωσης
μεταφοράς

της

Π.Ε.
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
*
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Δημοσίων
και

Β/θμιας

Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 201725

2018,

συνολικής

προϋπολογισθείσας

δαπάνης μέχρι του ποσού των 73.630,70
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης , σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63
του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-092016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις
διατάξεις

του

άρθρου

108

του

Ν.

4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) σε
συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με
διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της
30.06.2018 ή μέχρι την ολοκλήρωση του
4ου Επιμέρους διαγωνισμού μεταφοράς
μαθητών στα πλαίσια του ΔΣΑ, κατ'
εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί
έγκρισης

της

διαπραγμάτευσης
Ανεξάρτητη

διαδικασίας
από

την

Αρχή

Ενιαία

Δημοσίων

Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)Β.

Έγκριση

δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2017
της Π.Δ.Ε.

και ειδικότερα

Αιτωλ/νίας

μέχρι

του

της Π.Ε.

ποσού

των

39.290,45 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. , σύμφωνα με τον τελικό πίνακα

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2390/2017)

ανάθεσης
55. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης &
αξιολόγησης

προσφορών

349857/4740/13-12-2017
ενδιαφέροντος

ανάθεση

εκτέλεσης

Σχολείων

για

την

υπηρεσιών

μαθητών
Α/θμιας

αριθ.

πρόσκλησης

εκδήλωσης

μεταφοράς

της

Π.Ε.
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
*
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Δημοσίων
και

Β/θμιας

Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2017-
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2018,

συνολικής

προϋπολογισθείσας

δαπάνης μέχρι του ποσού των 72.188,09
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης , σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63
του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-092016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις
διατάξεις

του

άρθρου

108

του

Ν.

4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) σε
συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με
διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της
30.06.2018 ή μέχρι την ολοκλήρωση του
4ου Επιμέρους διαγωνισμού μεταφοράς
μαθητών στα πλαίσια του ΔΣΑ, κατ'
εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί
έγκρισης

της

διαπραγμάτευσης
Ανεξάρτητη

διαδικασίας
από

την

Αρχή

Ενιαία

Δημοσίων

Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)Β.

Έγκριση

δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2017
της Π.Δ.Ε.

και ειδικότερα

Αιτωλ/νίας

μέχρι

του

της Π.Ε.

ποσού

των

46.303,03 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. , σύμφωνα με τον τελικό πίνακα

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2391/2017)

ανάθεσης
56. Έγκριση

δαπάνης

απογευματινής

Π.Ε.

υπερωριακής

εργασίας

ΗΛΕΙΑΣ

εργασίμων

*

ημερών των υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. της

Δ/ΝΣΗ

Π.Ε. για τον μήνα Δεκέμβριο (από

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

1.12.2017 έως 20.12.2017) και διάθεσης
πίστωσης συνολικού ποσού 1.785,02€ από
τον

προϋπολογισμό

της

Π.Δ.Ε./Π.Ε.Ηλείας, έτους 2017
57. Έγκριση

διάθεσης

πίστωσης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2392/2017)

και

Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ
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δαπάνης

ποσού

9.000,00

συμπεριλαμβανομένου

*

ευρώ

ΦΠΑ,

Δ/ΝΣΗ

με

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας
αγοράς,

για

την

έκτακτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

και

κατεπείγουσα καθαριότητα κτιρίων της
ΠΕ Ηλείας καθώς και στα κτίρια χωρικής
αρμοδιότητας της ΠΕ Ηλείας, για λόγους
υγιεινής και ασφάλειας των υπαλλήλων
που υπηρετούν στις υπηρεσίες της ΠΕ
Ηλείας

μέχρι

διαγωνιστικής

την

ολοκλήρωση

διαδικασίας

η

της

οποία

σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (άνω των
ορίων) είναι σε εξέλιξη και λόγω της
άρνησης του αναδόχου για την τρίμηνη
παράταση

της

ήδη

υπάρχουσας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

σύμβασης

(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2393/2017)
58. Έγκριση

διάθεσης

πίστωσης

Π.Ε.

και

ΗΛΕΙΑΣ

πληρωμής δαπάνης ποσού 970,00 ευρώ,
για

την

οδηγών

ημερήσια
της

αποζημίωση

Δ/νσης

Διοικητικού

διενέργειας

Δ/ΝΣΗ

-

Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας
59. Έγκριση

*

των
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2394/2017)

δαπάνης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

και
Π.Ε.

διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού

ΗΛΕΙΑΣ

312,00 ευρώ για πληρωμή των εξόδων
μετακίνησης-διαμονής
Αντιπεριφερειάρχη

*
ΓΡΑΦΕΙΟ

του
Ηλείας

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

στη

Θεσσαλονίκη στις 10-12/11/2017

ΑΡΧΗ ΠΕ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΗΛΕΙΑΣ

Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.

O Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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