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ΠΡΟΣ:

1. Τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας
(τακτικά και αναπληρωματικά,
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

KOIN.:

1.
2.
3.
4.

Γραφείο Περιφερειάρχη
Αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες
Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε.
Προϊσταμένους Δ/νσεων Π.Δ.Ε.
(μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου).

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 36η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής »
Σας προσκαλούμε στην 36η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 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

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

συνολικού

ποσού

185,20

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του
επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ-6999 της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού της Π.Ε. Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών.
2. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

συνολικού

ποσού

310,00

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του
επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ-6999 της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού της Π.Ε. Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών.
3. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

συνολικού

ποσού

311,24

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του
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επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-3320 της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού της Π.Ε. Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών.
4. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

συνολικού

ποσού

228,40

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του
επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΟ-6876 της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού της Π.Ε. Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών.
5. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

συνολικού

ποσού

647,08

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του
επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΟ-6876 της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού της Π.Ε. Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών.
6. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

συνολικού

ποσού

419,12

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του
επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-8772 της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού της Π.Ε. Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών.
7. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

συνολικού

ποσού

739,44

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του
επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗI-8772 της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού της Π.Ε. Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών.
8. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

συνολικού

ποσού

166,16

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του
επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗY-6993 της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού της Π.Ε. Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών.
9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 279,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την απαραίτητη τοποθέτηση εξωτερικών κάγκελων προστασίας στο λεβητοστάσιο
και την αποθήκη του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.
Ηλείας.
10. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού

ηλεκτρονικού

διαγωνισμού

άνω των ορίων και

κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την: «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών
εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων & συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των
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αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού έως 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής και 2) σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και
ενενήντα έξι λεπτών (499,96 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια
παγίδων και συνοδών υλικών, για την εφαρμογή του Προγράμματος Γεωργικών
Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας,
για την καλλιεργητική περίοδο 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
12. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.165,80 ευρώ για
πληρωμή των εξόδων κίνησης, για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο του 2018 έως και
Μάρτιο του 2018, του επιστημονικού συνεργάτη του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Ηλείας.
13. Έγκριση δαπάνης για την διενέργεια δαπάνης που αφορά την αποζημίωση για το μόνιμο
προσωπικό της, των επιθεωρήσεων και το βοηθητικό έργο αυτών που διενεργούν σε
βιομηχανίες, βιοτεχνίες σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/11 που πραγματοποιούνται μετά
την λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της

ΚΥΑ 132895/1752/4-12-17 (ΦΕΚ 4493Β) «Καθορισμός

αποζημίωσης επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.
3982/11 και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.400,00 € για το διάστημα Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018.
14. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απογευματινής εργασίας εργασίμων ημερών των
υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. για τον μήνα Ιούνιο (από 1.6.2018 έως 30.06.2018) και
διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 4.118,16 € από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε.
Ηλείας, έτους 2018.
15. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε. Ηλείας για τον μήνα Ιούνιο 2018 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 650 € από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Ηλείας.
16. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής μας Ενότητας Ηλείας
κου Γεωργιόπουλου Γεώργιου, με υπηρεσιακό αυτοκίνητο στις 17/07/2018 και 18/07/2018.
17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 10.201,23 €, για υπερωριακή
εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας.
18. Έγκριση δαπάνης ποσού 76.000,00 € για μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές τριάντα
οκτώ (38) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ έως εξήντα (60) ημερομίσθια, για την κάλυψη των
εποχικών αναγκών του προγράμματος Δακοκτονίας 2018 στην Π.Ε. Ηλείας.
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19. Έγκριση του από 11-07-2018 Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και
ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Ι), της Επιτροπής
διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ,
ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» Προεκτιμώμενης αμοιβής: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).
20. Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών/τριών και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
57.949,79 ευρώ για α) τη μεταφορά τους με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή
των νομίμων επιτρόπων τους ή των ίδιων μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι και β) τη χορήγηση
μηνιαίου επιδόματος λόγω εγκατάστασης σ’ άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου για το
σχολικό έτος 2017-2018.
21. Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της αριθ. 42/2018 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου ύστερα από την από 10.01.2018 αγωγή του ΦΑΡΜΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Κωνσταντίνου και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριών χιλιάδων
τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ

& σαράντα ενός λεπτών (3.334,41) από τον

προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2018.
22. Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της αριθ. Α211/2017 απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ύστερα από την από 29.10.2009 αγωγή του
Μπέκου Σπυρίδωνος του Ιωάννη και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων
πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και οκτώ λεπτών (2.589,08) από τον προϋπολογισμό της
Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2018.
23. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, ποσού 2.232.00

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την εκτέλεση υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση
στην εταιρεία EUROCERT A.E., της δεύτερη (2η) εν σειρά

ετήσιας Επιτήρησης-

Επιθεώρησης για την πιστοποίηση των ΔΚΤΕΟ Μεσολογγίου και ΔΚΤΕΟ για το έτος 2018.
24. Έγκριση 1ου Πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών
προδιαγραφών και Οικονομικών Προσφορών και αφορά την Διακήρυξη Συνοπτικού
Διαγωνισμού με θέμα: «Ασφαλιστική κάλυψη του κτιρίου του Διοικητηρίου της

Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας, των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των δώδεκα χιλιάδων

ευρώ (12.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο

κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ασφαλίστρων.
25. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

989,52

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά
την δημιουργία σφραγίδων για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
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26. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.976,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την παροχή υπηρεσιών για εργασίες της ετήσιας
Διακρίβωσης του εξοπλισμού μέτρησης των μηχανημάτων τεχνικού ελέγχου οχημάτων στο
τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου και ΚΤΕΟ Αγρινίου εντός του έτους 2018, με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών των αποκλειστικών αντιπροσώπων των
μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα σε αυτά.
27. Έγκριση λήξης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας που αφορούσε την Διακήρυξη με αριθμό
πρωτ. 212349/2785/31-07-2017 με θέμα «3ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. Αιτω/νίας στο
πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 60/2007, με τη
διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας

για

το

σχολικό

έτος

2017-2018

συνολικού

προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 5.651.100,98 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» λόγω
λήξης του Σχολικού έτους 2017-2018.
28. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

1.500,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά
την παροχή υπηρεσιών για συντήρηση & τοποθέτηση υλικών στο αποχετευτικό δίκτυο του
κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας.
29. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

1.500,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά
την κάλυψη του κόστους που αφορά την επισκευή και συντήρηση α) των κιγκλιδωμάτων της
σκάλας στην είσοδο του Διοικητηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, β)
του σιδερένιου σκελετού του σκέπαστρου του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου, και γ)
της σιδερένιας πόρτας εισόδου στον χώρο του πρώην μηχανολογικού εξοπλισμού, όπου
σταθμεύουν τα ΚΗΥ αυτοκίνητα και τηρείται αρχείο των Υπηρεσιών.
30. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

1.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά
την προμήθεια υλικών (σωλήνες, μπάρες σιφώνια κ.λ.π.) αποχετευτικού και υδραυλικού
εξοπλισμού στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
31. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

1.196,60

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά
την εκτύπωση 50 μπλοκ διαταγής Πορείας αυτ/των διαφόρων Υπηρεσιών, 40 μπλοκ
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χορήγησης καυσίμων αυτ/των διαφόρων Υπηρεσιών 20 μπλοκ έκθεσης βεβαίωσης 4πλουν για
Τμήμα Εμπορίου και 15 μπλοκ έκθεσης ελέγχου για Τμήμα εμπορίου.
32. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

799,80

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά
την εκτύπωση 2.000 καρτελών για το Τμήμα Δ.Α.Ο.Κ Αγρινίου, και 5.000 έντυπα που
αφορούν αστυκτηνιατρικούς ελέγχους, διακίνησης χοιρινών σφαγής, αναπαραγωγής
αιγοπροβάτων.
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. που αφορά την παροχή υπηρεσιών για Δημόσιες Σχέσεις του γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
34. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης – 22ου Πανελλήνιου
πρωταθλήματος Ανάπτυξης Κανόε-Καγιάκ που διοργανώνει o Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου
στις 3-5/08/2018 στη λιμνοθάλασσα Κλείσοβας (Μεσολογγίου – Αιτωλικού) με την Π.Ε.
Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
35. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων - 4ου Φεστιβάλ
παραδοσιακών Ελληνικών χορών που διοργανώνει ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας στις 3 και
4/08/2018 στην Πάλαιρο με την Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
36. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
που διοργανώνει η Αδελφότητα των απανταχού Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών Μακρυνείας
«ο Άγιος Νικόλαος» με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. στις 3 έως 5/08/2018
(έκθεση βιβλίου και φωτογραφίας, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρική παράσταση και
φεστιβάλ παραδοσιακών χορών) στη θέση Μούρτος Καψοράχης (παραλία λίμνης
Τριχωνίδας), με την Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
37. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης - Βαρκαρόλας που
διοργανώνει ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας στις 6/08/2018 στη Βόνιτσα με την Π.Ε. Αιτ/νίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
38. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης & βράβευσης
μαθητών Λυκείου Κατούνας-εικαστική έκθεση-ποδηλατοδρομία που διοργανώνει ο Δήμος
Ακτίου-Βόνιτσας στις 11/08/2018 στην Κατούνα με την Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
6

39. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων - 32ου Φεστιβάλ
Αρχαίου Θεάτρου Οινιαδών 2018 που διοργανώνει ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου από τις
28/07/2018 έως 19/08/2018 στο Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών με την Π.Ε. Αιτ/νίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
40. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.240,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών-θρησκευτικών εκδηλώσεων
Αγίας Παρασκευής Τριχωνίου που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος
Τριχωνίου «Αγία Παρασκευή» στις 25 και 26/07/2018 στο Τριχώνιο Δήμου Αγρινίου με την
Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
41. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.720,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ,

στη

συνδιοργάνωση

πολιτιστικών

και

θρησκευτικών

εκδηλώσεων ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ (διαλέξεις, ομιλίες θρησκευτικού περιεχομένου, εκθέσεις
ζωγραφικής-εικαστικών, μουσικές συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις κλπ) που διοργανώνει ο
Δήμος Θέρμου το χρονικό διάστημα από 16 έως 24/08/2018 στο Θέρμο με την Π.Ε. Αιτ/νίας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
42. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #545,60# ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για τη μεταφορά, διακρίβωση και χορήγηση πιστοποιητικών
διακρίβωσης (certificate of calibration) των μετρητών υγρών καυσίμων CHINA HONG
YANG GROUP, BGL3 της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτ/νίας και ανάθεση στην εταιρεία «Δ.
Γ. Σπυρίδης Α.Ε.»
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 Ευρώ για τη
πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που
χρησιμοποιήθηκαν, σε εργασίες καθαρισμού Αρδευτικής Διώρυγας (Δ 20) στη θέση στην Δ.Κ.
Νεοχωρίου του Δήμο Μεσολογγίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 Ευρώ για τη
πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

που

χρησιμοποιήθηκαν, σε εργασίες καθαρισμού στο Χείμαρρο Ζέρβα στη θέση Σαργιάδα Δήμου Αγρινίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σχετικά με τη συμμετοχή σε ενημερωτική
διοργάνωση - Συνέδριο στην Αθήνα υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Αιτωλ/νίας, συνολικού ποσού πεντακοσίων εβδομήντα ΕΥΡΩ και σαράντα
λεπτών (570,40 €) από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕ Αιτωλ/νίας
έτους 2018.
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46. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού (11 υπάλληλοι συνεργείου μηχανημάτων) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτ/νιας για το έτος 2017 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.260,00 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας έτους 2018.
47. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός & εκτός έδρας του υπαλλήλου της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας Σχίζα Φωτίου του Κων/νου
(ΑΦΜ 035733011) για το χρονικό διάστημα από 01/04/2017 έως και 31/12/2017 και την
διάθεση συνολικού ποσού χιλίων τριακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών
(1.399,29 €) από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕ Αιτωλ/νίας έτους
2018.
48. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου Εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας»

Προϋπολογισμού

362.903,22

€

(πλέον

Φ.Π.Α

87.096,77%)

(ΣΑΕΠ571

/2014ΣΕ57100004).
49. Διαβίβαση προς έγκριση του από 17-07-2018 Πρακτικού υπ’ αρ. 2 του διαγωνισμού
ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
29-03-2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ : Ν.Ε.Ο. 9α ΠΑΤΡΑ –
ΠΥΡΓΟΣ», Προϋπολογισμός Εργολαβίας: 5.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) / 4.032.258,06 € (χωρίς
Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση Έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Κωδικός
Έργου (στο ΠΔΕ): 2014 ΕΠ 501 00002.
50. Λήψη απόφασης άσκησης αίτησης ανάκλησης και ορισμός δικηγόρου για την άσκηση
αίτησης ανάκλησης της 387/2018 Πράξης του Προέδρου του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
51. Έγκριση του από 16-07-2018 Πρακτικού υπ’ αρ. 2 του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 30-04-2018 και
ημερομηνία αποσφράγισης 04-05-2018, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΄΄
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 42
«ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΒΟΝΙΤΣΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ «ΒΟΝΙΤΣΑΑΚΤΙΟ» & «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΚΤΙΟ», Προϋπολογισμού μελέτης: 4.000.000,00 € (με
Φ.Π.Α.) / 3.225.806,45 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και Πηγή χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Κ.Ε:2014ΕΠ50100002).
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52. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.960,00 € συμπ.
ΦΠΑ, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας στη διεξαγωγή του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων Ανδρών-Γυναικών/ Ν.
Ανδρών - Ν. Γυναικών/Εφήβων- Νεανίδων και Παίδων - Κορασίδων και τη ταυτόχρονη
διεξαγωγή του Μεσογειακού Κυπέλλο Κολύμβησης Μεγάλων αποστάσεων για αθλητές-τριες
15-16 ετών, από 26 έως 29 Ιουλίου 2018 στο παλαιό λιμάνι της πόλης και που διοργανώνεται
από την Ναυταθλητική Ένωση Πατρών.
53. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 € συμπ. ΦΠΑ για
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας στη πολιτιστική εκδήλωση, που
διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μιχοϊου «Γαρίζας - Ρίζα της Γης», στις 26
Ιουλίου 2018, για τον εορτασμό της αθληφόρου Αγίας Παρασκευής, προστάτιδας του χωριού.
54. Έγκριση της τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 1205/2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 449,00 € συμπ. ΦΠΑ, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε.
Αχαΐας στη διοργάνωση της μεγάλης πολιτιστικής εκδήλωσης στην κεντρική πλατεία του
χωριού Μύρτου, στις 30 Ιουνίου 2018, από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μύρτου Μόβρης
Αχαΐας», ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης, από 30 Ιουνίου 2018 σε
27 Ιουλίου 2018, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Κατά τα λοιπά η 1205/2018 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε ισχύει ως έχει.
55. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.116,00€ συμπ. ΦΠΑ
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας στην πολιτιστική
εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γομοστού «Άγιος Ιωάννης ο
Πρόδρομος», στις 28 Ιουλίου 2018 με τη συμμετοχή χορευτικών τμημάτων πολιτιστικών
συλλόγων, από διάφορα μέρη της Ελλάδος.
56. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.500,00 € συμπ.
ΦΠΑ, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. στο 23ο Πανελλήνιο
τετραήμερο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, στον οικισμό «Νέου Σουλίου» από 26.7 έως
29.7.2018, που διοργανώνεται από τον 5 Πολιτιστικό Σύλλογο Σουλίου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».
57. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 900,00 € συμπ.
ΦΠΑ, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Σύλλογο Ζαβλανίου και θα πραγματοποιηθούν στις
27-29 Ιουλίου 2018 στην κεντρική πλατεία της συνοικίας Ζαβλανίου.
58. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 700,00 € συμπ.
ΦΠΑ, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας στις πολιτιστικές
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εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Σύλλογο Προαστείου Πάτρας και θα
πραγματοποιηθούν στις 28-29 Ιουλίου 2018 στο ΠΕΑΚ Τόφαλος.
59. Έγκριση πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του

συνοπτικού

διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και
τοποθέτηση σετ ερπυστριών στον ερπυστριοφόρο φορτωτή με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 123975
ΙΧ, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 26.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάση της
τιμής για το σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού.
60. α) Έγκριση του Νο 2 πρακτικού (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών ) του ανοικτού
ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνούς) της παρ. γ΄ του άρθρου
5 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχων για το έργο: «Προμήθεια τροφίμων και
Βασικής Υλικής Βοήθειας για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD)
της Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
προϋπολογισμού 1.802.158,39 πλέον ΦΠΑ (2.101.078,04 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:46183, β) τον ορισμό ως προσωρινού αναδόχου της εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» για την ομάδα Δ «Νωπά προϊόντα» (Τυρί Φέτα) με
προσφερόμενη τιμή 5,75€/κιλό, ήτοι συνολική τιμή 502.731,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
61. Αίτημα έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης καταβολής στο ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
ποσού 2.782,00 € για τη διενέργεια πρακτικής εξέτασης για την απόκτηση επαγγελματικών
αδειών του Ν.3982/2011, για 1o & 2o τρίμηνo έτους 2018.
62. Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 1.350 τόνων αντιπαγετικού
αλατιού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
63. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

892,80

€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη σύναψη διετούς σύμβασης (για τα έτη 2018 και 2019) με
την εταιρεία «Ζαριφόπουλος Α.Ε. – Ι.Ε.Π.Υ.Α.» για τη φύλαξη των δυο οικίσκων (isobox στις
πλατείες Γεωργίου και Δροσοπούλου) εντός των οποίων βρίσκεται εγκατεστημένος ο
εξοπλισμός για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αστικού ιστού της πόλεως των
Πατρών.
64. Έγκριση πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του

συνοπτικού

διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια
εφαρμογής Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Δ.Ε.,
με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
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οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
14.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
65. Σύνταξη διαχειριστικής έκθεσης χρήσης 2012 και έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής
χρήσης 2012 και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2012 βάσει των διατάξεων
της παραγράφου 4.1.501 του άρθρου 1 του Π.Δ.315/29.12.1999.
66. Έγκριση απογραφής και του ισολογισμού έναρξης διαχειριστικής χρήσης 2012 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
67. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 1225/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με
ΑΔΑ: Ω82Δ7Λ6-ΦΤΦ.
68. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 1311/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με
θέμα: «Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από 01/04/2018 έως
25/06/2018 »,ως προς την συνολική δαπάνη διάθεσης πίστωσης, ήτοι αντί του λανθασμένου
ποσού 14.882,10€ που αναφέρθηκε στην υπ.αριθ.πρωτ.οικ.199873/3727/28-06-2018 εισήγηση
μας, στο ορθό και πραγματικό ποσό 15.215,19 € .
69. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 616,51 ευρώ, μηνός Απριλίου 2018, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2018.
70. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και

εκτός έδρας μετακινήσεων

υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 1.580,80 ευρώ, μηνός Απριλίου 2018, από ΣΑΕΠ 501 έτους 2018.
71. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και

εκτός

έδρας μετακινήσεων

υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 5.067,74 ευρώ, μηνός Απρίλη, από ΚΑΠ έτους 2018.
72. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εκτός έδρας μετακινήσεων του Δρακονταειδή
Κωνσταντίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 248,40 ευρώ, μηνός Μαρτίου 2018, από ΚΑΠ έτους 2018.
73. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο
λεπτά (2.964,32) ευρώ για το χρονικό διάστημα από 03/4/2018 έως 30/6/2018, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2018.
74. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την εκτύπωση τόμων που αφορούν «Ειδικά θέματα για την
Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (2018)», Βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής
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Περιφέρειας (EΕR), κατόπιν διαδικασίας με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, κατόπιν συλλογής προσφορών.
75. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού του
Γραφείου Περιφερειάρχη και των Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Ανάπτυξης,
Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Υποδομών και Δικτύων, Περιφερειακού Συντονισμού &
Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού επτά
χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (7.788,45) ευρώ για το
χρονικό διάστημα από 4.5.2018 έως 30.6.2018, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος έτους 2018.
76.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
#4.626,83# ευρώ που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε, για μετακινήσεις μηνός
Ιουνίου 2018.
77.
Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων, μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, του μήνα Ιουνίου 2018, ποσού εβδομήντα
πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (75,50 €).
78.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας μηνός
Ιουνίου 2018 του υπάλληλου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Χρήστου Γαλάνη και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 60,00 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
79.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας μηνός
Μαΐου 2018 του υπάλληλου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Χρήστου
Γαλάνη και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 50,00 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
80.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εκτός έδρας εσωτερικού α'
εξαμήνου 2018 Παπασπύρου Σπύρου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού 80,27 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
81.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας μηνός
Ιουνίου 2018 υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.613,10 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
82.
Έγκριση δαπάνης υπερωριακής, νυχτερινής & κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες
απασχόλησης για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού δώδεκα χιλιάδες τριακόσια δεκαεπτά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (12.317,39 €) από
τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
83.
Έγκρισης δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων της ΔΑΟ Ελένης Κακαρίδη και Καλλιόπης Αγγελή
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και έκδοσης ΧΕΠ για την για συμμετοχή τους στην πρώτη συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου
TAGs στο Μπάρι Ιταλίας (7 Σεπτεμβρίου 2018), ποσού 1.540,00 €.
84.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα, κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2018 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 40,00 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
85.
Έγκριση δαπάνης ποσού 11.407,62 € για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού του
έργου με τίτλο «Εργασίες επισκευής στεγάστρου γεφυροπλάστιγγας του κτιρίου ΚΤΕΟ Π.Ε.
Ηλείας», με ενάριθμο 2016ΚΑΠ1411000, αναδόχου Δημητρίου Κακαλή.
86.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε.
- Π.Ε. Ηλείας με τον Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Σύλλογο Ν. Ηλείας ¨Ηλειοτέχνες¨
πολιτιστικής εκδήλωσης, με τίτλο ¨6ο Port Festival¨, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο
Κατάκολο από 29 έως και 31 Ιουλίου 2018, δαπάνης ποσού 1.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α..
87.
Έγκριση εκτέλεσης του προγράμματος δακοκτονίας 2018 στους προσωρινούς
αναδόχους του Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση
υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο
της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα
Ηλείας», με αριθμό συστήματος με αριθμό συστήματος 56040 και αριθμό διακήρυξης
103583/1665/03-04-2018, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4554/2018 (Α΄/130/18-07-2018).
88.

Έγκριση

ανάθεσης

εκτέλεσης

του

προγράμματος

δακοκτονίας

2018

στους

προσωρινούς μειοδότες του Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας», με αριθμό συστήματος
56021 και αριθμό διακήρυξης 101116/1631/30-03-2018, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.
4554/2018 (Α΄/130/18-07-2018).
Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε ώστε να κληθεί ο
αναπληρωτής σας.
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος
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