ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΉΨΗ 13.11.2018 ως προς την αρίθμηση
της πρόσκλησης καθώς μεσολάβησε έκτακτη συνεδρίαση η οποία
μετονομάζεται σε 54η Έκτακτη Συνεδρίαση και η παρούσα σε 55η
Συνεδρίαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 9 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ: 349379 / 4386
ΠΡΟΣ:

KOIN.:

1.Τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας
(τακτικά και αναπληρωματικά,
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
2. Ελευθέριος Βαρουξής & Σια Ο.Ε.
τηλ. 2621030087
3. Βανίδης Ιωάννης –Media Suite
τηλ.2310433434
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 55η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής »
Σας προσκαλούμε στην 55η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 15 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη 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.Α87/7-6-2010) «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 Νο1 του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε
εξωτερικό συνεργάτη: α) υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, β) υπηρεσιών
εκτύπωσης και συναφών υπηρεσιών και γ) υπηρεσιών διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων για τις
ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά
Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems», με κωδικό έργου
ΜΙS: 5003479», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160019, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το
Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020.
2. Έγκριση 9ης Παράτασης (έως 30-11-2018) προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ».
3. Διαβίβαση Πρακτικού Β’ ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας με κωδικό 72655 του 1ου υποέργου με τίτλο
«ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ Α) ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣ/ΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
(Σ.Υ.Δ)-ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΑΤΟΜΩΝ Β) ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» προϋπολογισμού: 2.100.000,00 € της
πράξης «ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ» με
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κωδικό ΟΠΣ: 5002238. Πηγή χρηματοδότησης: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος «Άξονας
Προτεραιότητας - Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών υγείας και
εκπαίδευσης» του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» μέσω ΠΔΕ ΜΕ ΣΑ (2016ΕΠ00110094) και
κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5002238 Κωδικός cpv: 45215221-2 Κωδικός ΝUTS: EL 632 (Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ).
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 669,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την
αντικατάσταση του καυστήρα του συστήματος της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου του Αγροτικού
Κτηνιατρείου Καλαβρύτων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών
και επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς.
5. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 2264/2018 απόφασης σχετικά με την έγκριση διενέργειας
15ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της
εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας, συνολικού προϋπολογισμού 620.766,45 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος
αγορών (ΔΣΑ).
6. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνική προσφορά) και του
Πρακτικού Νο 2 (Οικονομικές προσφορές) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 283702/12940/19.9.2018 (ΑΔΑ: 66ΜΔ7Λ6-086) (α/α
63662) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια
φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας της
Π.Ε. Αχαΐας (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.),
συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 54.394,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά Ομάδα/ες.
7. α) Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της υπ’ αριθμ. 257719/11901/24-8-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντανακλαστικών κώνων (πολυαιθυλένιο με λωρίδες
αντανάκλασης) που χρησιμοποιούνται για την οδική ασφάλεια και τις έκτακτες ανάγκες στο Ε.Ο.
Δίκτυο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - Π.Δ.Ε. (εργοταξίων Ν. Αχαΐας – Ηλείας –
Αιτωλοακαρνανίας), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής (χαμηλότερη τιμή), β) Ανάδειξη της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» ως
οριστικού αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
συνολικού ποσού 3.390,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια αντανακλαστικών
κώνων (πολυαιθυλένιο με λωρίδες αντανάκλασης) που χρησιμοποιούνται για την οδική ασφάλεια και
τις έκτακτες ανάγκες στο Ε.Ο. Δίκτυο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - Π.Δ.Ε. (εργοταξίων Ν.
Αχαΐας – Ηλείας – Αιτωλοακαρνανίας).
8. α) Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της υπ’ αριθμ. 294629/13437/27-9-2018 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πυροσβεστήρων, αυτοκινήτων και γραφείων, για τις
ανάγκες της υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 1.650,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) β) Ανάδειξη της
εταιρείας «ΦΛΟΓΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» ως οριστικού αναδόχου της ανωτέρω
πρόσκλησης, γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού 1.010,91 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια πυροσβεστήρων, αυτοκινήτων και γραφείων, για τις
ανάγκες της υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.
9. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 313772/14412/12-10-2018 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού νέας γενιάς
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
10. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 για την «Προμήθεια πρόσθετου λογισμικού (“booking calendar”
plugin) στην έκδοση Business Large για τις online κρατήσεις - ραντεβού πολιτών για την
εξυπηρέτηση στα Τμήματα της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας μέχρι του ποσού των
400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
11. α) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων (γραφείων, καθισμάτων και
τροχήλατων συρταριέρων) για τις ανάγκες του μόνιμου & έκτακτου προσωπικού των υπηρεσιών της
Π.Ε. Αχαΐας και της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 12.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), β) έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
12. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την δημιουργία καινοτόμου εφαρμογής 3D Virtual Tour
(τρισδιάστατη εικονική περιήγηση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον Ιερό Ναό του Αγίου
Ανδρέα στην Πάτρα, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 9.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής και έγκριση
του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
13. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 700,00 € συμπ. Φ.Π.Α. για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας στην πολιτιστική εκδήλωση, της 3ης
Γιορτής Πορτοκαλιού, στις 18 Νοεμβρίου 2018 στον Κάτω Αλισσό, που διοργανώνεται από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Αλισσαίων «ΠΕΙΡΟΣ».
14. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α., για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας στη διοργάνωση του 19ου ετησίου
συνεδρίου της ΕλλΕΕΔΑΑ (Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής) σε
συνεργασία με τον ΝΟΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών, στις 16-18 Νοεμβρίου 2018, στην Πάτρα, με
θέμα «Τα Αθλητικά Γεγονότα ως Εργαλεία Ανάπτυξης».
15. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης 35.564,44 € με Φ.Π.Α. προκειμένου να πληρωθούν οι εργασίες
που εκτελέστηκαν μέσω ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας των κ. Παναγόπουλου
Βασίλειου του Ανδρέα, Αργυρόπουλου Παναγιώτη του Ιωάννη, Πετρόπουλου Ανδρέα του Νικολάου,
Μπινιέρη Ιωάννη του Ηλία, Φιλιόπουλου Αθανάσιου του Κων/νου, Ντρίβα Χαράλαμπου του
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Βασιλείου, και της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι. Ντάκουλα Ο.Ε., τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την
απομάκρυνση απορριμμάτων, βλάστησης και φερτών υλικών από την κοίτη των ρεμάτων ¨Γλαύκος,
Μείλιχος, Σέλεμνος, και Ξυλοκέρα¨ με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς
την θάλασσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά φαινόμενα
εντός κατοικημένων περιοχών, καθώς και εργασίες απομάκρυνσης βράχων από την Επ. Οδό Βαλιμή –
Ζαρούχλα, για τη διάνοιξη της οδού και αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας της οδού, από
10/09/2018 έως 09/10/2018.
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.744,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για
την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Σωματείο Ατόμων με Νόσο
Crohn και Ελκώδους Κολίτιδας Αχαΐας, στην διοργάνωση της επιστημονικής ημερίδας με θέμα
«Νόσος Crohn και ελκώδης κολίτιδα: σύγχρονες χρόνιες νόσοι» θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28
Νοεμβρίου 2018 στην συνεδριακή αίθουσα της Αγοράς Αργύρη στην Πάτρα.
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 421,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Προστασίας Υγείας &
Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, στην διοργάνωση της ενημερωτικής
ημερίδας με θέμα «Υπέρταση & Καρδιά» που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 στο
Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς.
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 954,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Π.Δ.Ε.,
στην διοργάνωση των ενημερωτικών Ημερίδων για την βρουκέλλωση στις πόλεις της Αμφιλοχίας και
του Πύργου, που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 στην Αμφιλοχία και την Τετάρτη 28
Νοεμβρίου 2018 στον Πύργο.
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 693,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», στην διοργάνωση της δράσης με θέμα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΑΘΗΤΩΝ», που θα διεξαχθεί μέσω Κινητής Οφθαλμιατρικής Μονάδας και οι έλεγχοι θα
ξεκινήσουν από την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου
2018.
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προς την εταιρεία «New Times Publishing», με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, ως διοργανώτρια αρχή της εκδήλωσης, ώστε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
να συμμετάσχει στην ετήσια συνάντηση επιχειρηματικής αριστείας «Treasures of the Greek Tourism
Awards 2018», η οποία θα διοργανωθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα.
21. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης του υπαλλήλου Λαυρέντιου Βασιλειάδη για την παρουσία του στη διεθνή έκθεση
τουρισμού «GRECKA PANORAMA» στην Πολωνία (30/11-2/12/2018).
22. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας μηνός
Οκτωβρίου 2018 υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.804,68 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
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23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 € πλέον Φ.Π.Α. για την συμμετοχή του
Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο
21ο FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/MONEY SHOW 2018 που θα διοργανώσει ο Σύμβουλος Ε.Ε
στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ».
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. για την διοργάνωση
εκδήλωσης με θέμα «Διάλογος Πολιτών για το μέλλον της Ε.Ε» που θα διοργανώσει το Κέντρο
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία
με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2018 στην «Αγορά Αργύρη».
25. Έγκριση δαπάνης για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού Συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 31.495,36 ευρώ από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / Π.Ε. Αχαΐας έτους 2018 και επόμενου έτους.
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.102,50 ευρώ, για Οδοιπορικά έξοδα εντός
έδρας μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας και Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2018.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 490,00 ευρώ, για οδοιπορικά έξοδα και εκτός
έδρας μετακινήσεις μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης &
Οδηγών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Αχαΐας έτους 2018.
28. Έγκριση δαπάνης επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας εκ συνολικού ποσού 300,00 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2018.
29. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 5.951,10 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2018.
30. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 3.434,38 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2018.
31. Τροποποίηση απόφασης έγκρισης δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας
μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.007,05 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2018.
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση Οικονομικού έτους 2018 στα
Προνοιακά Ιδρύματα (Ν.Π.Ι.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των
λειτουργικών τους δαπανών, συνολικού ύψους εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000, 00 €).
33. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Ε., στην Αθήνα την
1η/11/2018 ημέρα Πέμπτη, προκειμένου να συναντηθεί με υπηρεσιακούς παράγοντες στο Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) έως και τις 2-11-2018 όπου θα συναντηθεί με
υπηρεσιακούς παράγοντες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για υποθέσεις της Π.Δ.Ε.,
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καθώς επίσης και την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 226,80 € για
την πληρωμή των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης, μετακίνησης και διαμονής.
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού 542,00 ευρώ για μετάβαση του
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου στην 34η διεθνής
έκθεση τουρισμού Philoxenia η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 9-11 Νοεμβρίου 2018 στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.283,38 για την αμοιβή των
μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Δ.Ε., για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις
της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2018 (Γ’
ΤΡΙΜΗΝΟ).
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.308,50 € για την αμοιβή της
συμμετοχής των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Δ.Ε., στις συνεδριάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2018.
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 490,20 €, για την αμοιβή των
μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, κατά τους μήνες Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2018.
38. Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση συμμετοχής των περιφερειακών συμβούλων στο
Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς και για την αποζημίωση των γραμματέων του Περιφερειακού
Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2018 και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 13.281,00 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2018.
39. Έγκριση δαπάνης πληρωμής εξόδων μετακίνησης για την συμμετοχή περιφερειακών συμβούλων
στο Περιφερειακό Συμβούλιο περιόδου Ιουλίου έως Σεπτεμβρίου 2018 και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 5.312,89 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2018.
40. Έγκρισης δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης της υπαλλήλου Μιχαλοπούλου Μαρίας για την συμμετοχή της κας Μιχαλοπούλου
Μαρίας στο εκπαιδευτικό ταξίδι στη Νίκαια Γαλλίας (27 και 28 Νοεμβρίου 2018) στα πλαίσια του
ευρωπαϊκού έργου ESMARTCITY.
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού των 57.570,00 € για σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα έως 24
μήνες, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «PATH , Ενίσχυση της ελκυστικότητας της διασυνοριακής
περιοχής μέσω της προώθησης του πεζοπορικού - εναλλακτικού τουρισμού και της εισαγωγής μιας
νέας τουριστικής προσέγγισης» του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.
42. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #5.233,32#
ευρώ που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε., για μετακινήσεις μηνός Οκτωβρίου – 2018.
43. Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα, κατά το μήνα Οκτώβριο και
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διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.089,75 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
44. Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρου
27 Ν. 4412/2016 των Τεχνικών υπηρεσιών/ εργασιών με τίτλο: «Τοπογραφικές και γεωερευνητικές
εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» με προϋπ/σμό
166.300,00 €, συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού, καθώς και τη διάθεση πίστωσης ποσού
66.520,00 €.
45. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ηλείας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.437,13 € από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας.
46. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απογευματινής εργασίας εργασίμων ημερών των υπαλλήλων της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. για τον μήνα Οκτώβριο (από 1.10.2018 έως 31.10.2018) και διάθεσης πίστωσης
συνολικού ποσού 3.088,40€ από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας, έτους 2018.
47. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 3.906,00 € για την μίσθωση ιδιωτικών
χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Αποστολόπουλο Ιωάννη και για την πρόληψη και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
48. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 4.947,60 € για την μίσθωση ιδιωτικών
χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Ράμμου Αθανάσιου και για την πρόληψη και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
49. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 10.726,00 € για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Γεωργακόπουλου Χρήστου για την πρόληψη
και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
50. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 7.746,69 €, για υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας.
51. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 11.966,00 € για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Σάμαρη Ζαχαρία για την πρόληψη και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
52. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής ποσών: α) ενενήντα (90,00) ευρώ για έξοδα
ημερήσιας αποζημίωσης και β) εκατόν εβδομήντα τρία ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (173,28 €) για
έξοδα χιλιομετρικής αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Ηλείας, για το χρονικό διάστημα από 01-10-2018 έως 31-10-2018, σε βάρος του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. του τρέχοντος οικονομικού έτους 2018.
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(4.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ, στο πλαίσιο της
υλοποίησης του έργου BALKANET του Προγράμματος «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020»,
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με δημοσίευση πρόσκλησης, κατόπιν συλλογής
προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της δαπάνης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής της
τεχνικής προσφοράς και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
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54. α. Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016 για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: α) υπηρεσιών εκτύπωσης και συναφών
υπηρεσιών β) υπηρεσιών διαδικτύου και γ) υπηρεσίες επεξεργασίας περιεχομένου και μετάφρασης
ψηφιακών εργαλείων για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CROSS THE GAP: Accessibility for
social and cultural inclusion” (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική
ένταξη), με κωδικό έργου ΜΙS: 5003361», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160012, που έχει ενταχθεί και
συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με
κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής για το
σύνολο των υπηρεσιών κάθε τμήματος, β. έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και γ. συγκρότηση των
επιτροπών διενέργειας, παραλαβής και ενστάσεων του διαγωνισμού.
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού χιλίων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ
και πενήντα έξι λεπτών (1.728,56) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για την προμήθεια δύο
φορητών υπολογιστών με συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των 1.800,00 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia:
Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion” (Καινοτομία στον Τουρισμό στην
Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και κατακύρωση στην εταιρεία με την
επωνυμία «ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ».
56. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων
σαράντα πέντε (23.945,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για την παροχή υπηρεσιών
εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και διοργάνωσης εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του
ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion”
(Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου), με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, με δημοσίευση πρόσκλησης, κατόπιν συλλογής προσφορών με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το
σύνολο της δαπάνης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής της τεχνικής προσφοράς
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 740,00 € για την κάλυψη των εξόδων
κίνησης και διαμονής από 19-11-2018 έως 21-11-2018, του Κωνσταντίνου Τζαμαλούκα, Π.Ε.
Πληροφορικής, υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, στο Μπιτόντο (Μπάρι) της Ιταλίας
για συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου CROSS THE GAP.
58. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Πύργου, κατά την
δικάσιμο της 13-12-2018 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ. ΠΡ144/28-11-2012
ασκηθείσας προσφυγής της FARGECO HELLAS ΕΠΕ, στρεφομένη κατά της με αρ. 136842/5255/56-12 Απόφασης κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, καθώς και κατά των 81626/15375/27-9-12 &
91378/17028/23-10-12 Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 530,00 €
για την πληρωμή του δικηγόρου.
59. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής ποσών: α) ογδόντα (80,00) ευρώ για έξοδα
ημερήσιας αποζημίωσης και β) εξήντα ευρώ και είκοσι λεπτά (60,20 €) για έξοδα χιλιομετρικής
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αποζημίωσης, για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας Σπηλιοπούλου
Ιωάννας, για το χρονικό διάστημα από 29-10-2018 έως 30-10-2018, σε βάρος του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. του τρέχοντος οικονομικού έτους 2018.
60. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων (εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας αποζημίωσης)
της αναπληρώτριας προϊσταμένης Πουρνάρα Παναγιώτας σε συνέχεια της αρ. πρωτ.
00.013444.0000152-481/22-10-2018 βεβαίωσης επιλογής, για συμμετοχή στο Επιμορφωτικό
Πρόγραμμα ΙΝΕΠ με κωδ. 80179Δ18 συνολικού ποσού 300,20 ευρώ.
61. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών
προσφορών για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2018, για
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισμού έως 106.891,50 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση
προκήρυξης σύμβασης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4412/2016 σε συνέχεια της
προηγηθείσας άγονης διαδικασίας του αρ. πρωτ. 331238/5922/6-12-2017 (α/α συστήματος 50668)
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή), κατ΄ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 26, παρ. 2, περ. β του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την αριθμ. Δ/46/2018
απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί παροχής σύμφωνης γνώμης, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
62. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεώργιου, του
Επιστημονικού Συνεργάτη κ. Καραχάλιου Ευάγγελου & του Περ/κου Συμβούλου κ. Κωσταριά
Δημητρίου για την μετάβασή τους στην Αθήνα, με αναχώρηση στις 01-11-2018 και επιστροφή στις
02-11-2018. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 200,00 Ευρώ.
63. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων του υπαλληλικού προσωπικού του Προγράμματος
Δακοκτονίας 2018 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και
σαράντα επτά λεπτών (465,47 €) για τους μήνες Ιούνιο έως Οκτώβριο 2018, από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
64. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων του Οικονομόπουλου Άγγελου υπαλλήλου της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε. και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού εκατόν πέντε ευρώ και εννέα λεπτών (105,09 €) για τους μήνες
Μάρτιο έως και Μάιο 2017, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
65. α) Ορισμός δικηγόρου για να παρασταθεί στην εκδίκαση της αγωγής (αρ.Κατ.ΑΓ98/7-7-2017)
της εταιρείας ΄΄ΚΙΝΗΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε ΄΄, κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Π.Ε. Ηλείας), που αφορά την μη πληρωμή της από την Π.Ε. Ηλείας και θα συζητηθεί στο Διοικητικό
Εφετείο Πατρών (στις 7-12-2018). β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 792,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
66. α) Ορισμός νέου δικηγόρου ( λόγω παραίτησης της ορισθείσης με την αρ. 1926/2017 αποφ. Της
Οικον. Επιτροπής, δικηγόρου Γαληνής - Μαρίας Σταυροπούλου), για να παρασταθεί στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Πύργου (στις 22-11-2018) που θα συζητηθούν οι προσφυγές του Πετρούτσου Αρτέμιου,
καθώς και σε τυχόν μετ’ αναβολή δικάσιμο και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για την
εκπροσώπηση αυτής και β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 700,00 € για την
πληρωμή της δικηγόρου.
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67. Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης της Π.Ε. Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 22-11-2018 όπου συζητείται η από 30-05-2012 προσφυγή του Δ. Αρχ.
Ολυμπίας.
68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 136,40 ευρώ για πληρωμή αμοιβών δικαστικών
επιμελητών για επίδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων.
69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 226,92 ευρώ για πληρωμή αμοιβής της
δικαστικής επιμελήτριας Γιαλελή Μαρίας για επίδοση αποφάσεων επιβολής.
70. Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου την 22-11-2018 όπου συζητείται η από 30-05-2012 προσφυγή του Δ. Αρχ. Ολυμπίας.
71. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 100,00 ευρώ για πληρωμή
των εξόδων κίνησης ημερήσιας αποζημίωσης, για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2018 έως
Νοέμβριο 2018 των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.
Ηλεία Πηνελόπης Σουδενιώτη, και Αλεξάνδρας Στασινούλια.
72. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής ποσών: α) ογδόντα (80,00) ευρώ για έξοδα
ημερήσιας αποζημίωσης και β) πενήντα ευρώ (50,00 €) για έξοδα χιλιομετρικής αποζημίωσης και γ)
εβδομήντα δύο (72,00) ευρώ για έξοδα διανυκτέρευσης για την συμμετοχή της υπαλλήλου Άννας
Τσαντίλη του γραφείου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Π.Ε. Ηλείας στην Ενημέρωση - Εκπαίδευση που διοργάνωσε το
ΓΕΕΘΑ/Α6 στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. του
τρέχοντος οικονομικού έτους 2018.
73. Την επικαιροποίηση της απόφασης 1519/2017 της Οικονομικής Επιτροπής για την δαπάνη ποσού
845,68 € για την κάλυψη του κόστους από τον ορισμό δικηγόρου για να εκπροσωπήσει την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Π.Ε. Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στον ΚΑΕ
03.072.0894.01.0001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας για το έτος 2018.
74. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεώργιου & του
Επιστημονικού Συνεργάτη κ. Καραχάλιου Ευάγγελου, για την μετάβασή τους στην Θεσσαλονίκη, με
αναχώρηση στις 08-11-2018 και επιστροφή στις 10-11-2018. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
200,00 Ευρώ.
75. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 21ου Λογαριασμού ποσού 33.358,90 € του έργου
«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ν.Α. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ
ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ», Αναδόχου: Κ/Ξ ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ – ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
Προϋπολογισμού : 2.350.000,00 € (με Φ.Π.Α.) με Κωδικό Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9779.01.1264.
76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, και έγκριση του Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αφορά την συλλογή
προσφορών για την μεταφορά επίπλων, υπολογιστών, αρχείου και ότι άλλο υλικό υπάρχει από τα
γραφεία που στεγάζονταν η πρώην Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε., και αποθήκευση σε
αποθηκευτικό χώρο που ανήκει στην Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
77. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 24.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για παροχή υπηρεσιών με φορτηγά συνθηκών ξηρής αποθήκευσης,
της μεταφοράς, διανομής και παράδοσης ειδών (ΒΥΣ, ΒΥΣ αστέγων, Βρεφικές και Παιδικές Τροφές,
Κρέας Νωπό, Ελαιόλαδο, Είδη Παντοπωλείου, Τυρί Φέτα και Είδη Οπωροπωλείου) από τις Κεντρικές
Αποθήκες της Κοινωνικής Σύμπραξης προς τους Εταίρους του Προγράμματος της Κοινωνικής
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Σύμπραξης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
ΤΕΒΑ/FEAD (ΟΠΣ 5000218), κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για το σύνολο της υπηρεσίας
και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
78. Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της αριθ. 113/2018 απόφασης του
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ύστερα από την από 04.12.2015 αγωγή του Μπούλη Ιωάννη του
Ελευθερίου και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ &
είκοσι ενός λεπτών (18.055,21) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2018.
79. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας- αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή) 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 Αιτωλοακαρνανίας.
80. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 136,00 ευρώ ( 96,00 ευρώ έξοδα διανυκτέρευσης
και 40,00 ευρώ ημερήσια αποζημίωση) για την μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας
Κας Σταρακά Χριστίνα στην Αθήνα στις 01-11-2018 με υπηρεσιακό όχημα, με σκοπό την συνάντηση
εργασίας στα Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών και Παιδείας.
81. Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της αριθ. Α415/2018 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών ύστερα από την με αριθ. καταθ. ΑΓ64/12.04.2017 αγωγή της Κ/Ξ Β.
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ – Θ. ΨΥΛΑΚΗΣ και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού σαράντα χιλιάδων
οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (40.806,44) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. /
Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2018.
82. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με έρευνα αγοράς κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω διαδικασίας 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).
83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή
και συντήρηση των 65 περίπου ξύλινων ραφιών και ξύλινων ντουλαπιών διαστάσεων περίπου 2,23
μέτρα ύψος, 90 εκατοστά πλάτος και 37 εκατοστά βάθος, που βρίσκονται τοποθετημένα σε διάφορα
γραφεία των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με συλλογή προσφορών.
84. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά τη δαπάνη Μισθοδοσίας προσωπικού συνολικά δύο (2) ατόμων ειδικότητας Π.Ε.
Βιολόγων & Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού, για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου διάρκειας 24 μηνών για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας/Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύει στην Ι.Π. Μεσολογγίου,
σύμφωνα με την 261136/3233/4-10-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΜΕ 1/2018 για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για το Πρόγραμμα ARIEL της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
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85. Έγκριση δαπάνης για την άσκηση της πρακτικής συνολικά δεκαοκτώ (18) σπουδαστών των
ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ και των ΕΠΑ.Λ. – Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 6.480,00 για το έτος 2018, 38.880,00 Ευρώ για το έτος 2019 και 8.640,00
για το έτος 2020 από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας ετών 2018-2020.
86. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης κατά την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων έως το τέλος του 2018 στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων και την αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού συμβουλίου στο κτίριο
του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
87. Α. Έγκριση παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/20-09-2018),
των συμβάσεων που έχουν προκύψει με τις με αριθμό 1377/2017, 1467/2017, 2136/2017 & 10/2018
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. συνολικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι
του ποσού των 9.664,55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
88. Έγκριση δαπάνης ποσού 1.980,00 ευρώ για την πληρωμή των παιδικών κατασκηνώσεων που
φιλοξένησαν τα τέκνα του προσωπικού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κατά τη θερινή
περίοδο 2018.
89. Επικαιροποίηση της 2184/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής για την έγκριση δαπάνης
και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 22.000,00 Ευρώ για την προμήθεια καυσίμων σε Ειδικά
Μηχανήματα έργου του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την αντιμετώπιση κινδύνων και διαχείριση
εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Θέρμου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
90. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για τον Οκτώβριο και Νοέμβριο έτους 2018 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 710,92 Ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας - Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2018.
91. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 Ευρώ για τη πληρωμή
μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ που χρησιμοποιήθηκαν,
σε εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας προς αποφυγή κινδύνου πλημμυρών στο υδατόρεμα
«Κρικελιώτης» του Δήμου Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
92. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 Ευρώ για τη πληρωμή
μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΚΙΩΝ που χρησιμοποιήθηκαν, σε
εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας προς αποφυγή κινδύνου πλημμυρών στο υδατόρεμα
«Κρικελιώτης» του Δήμου Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
93. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 14.929,60 Ευρώ για τη πληρωμή
μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ που χρησιμοποιήθηκαν, σε
εργασίες καθαρισμού Ε.Ο Χ.Θ 06+000 έως Χ.Θ 30+000 (Δεξιά και –Αριστερά της Ε.Ο). του Δήμου
Αγρινίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
94. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 Ευρώ για τη πληρωμή
μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΑΤΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ που
χρησιμοποιήθηκαν, σε εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας προς αποφυγή κινδύνου πλημμυρών
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στα υδατορέματα στην περιοχή παλιομάγαζα Μύτικα και Βλύχα του Δήμου Ξηρόμερου, καθώς και
στο υδατόρεμα «Αγ. Σύμεων» του Δήμου Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
95. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 Ευρώ για τη πληρωμή
μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που χρησιμοποιήθηκαν, σε
εργασιες αντιπλημμυρικής προστασίας προς αποφυγή κινδύνου πλημμυρών στο υδατόρεμα «Ρυάκας»
στην περιοχή Λεπενούς στα υδατορέματα «Παναγιά», «Κουτουλόπουλο», «Καβαγιάς» στην περιοχή
Ματαράγκα και το Υδατόρεμα «Ψηλογέφυρο» του Δήμου Αγρινίου. της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
96. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του
τμήματος Ποιοτικού, Φυτοϋγειονομικού ελέγχου & Φυτοπροστασίας της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2018 και την
διάθεση συνολικού ποσού χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε
λεπτών (1.946,31 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2018.
97. Έγκριση δαπάνης σχετικά με την μετακίνηση εκτός έδρας της Ντζούφρα Παρασκευής,
υπάλληλου του τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε
Αιτωλ/νίας για τη Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΝΕΠ «Διαχείριση εκτάκτων αναγκών»
και την διάθεση συνολικού ποσού τριακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα (334,40 €) από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2018.
98. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του
τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το 2ο
τρίμηνο2018 και την διάθεση συνολικού ποσού χιλίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξι
(1.098,66 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2018.
99. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του
τμήματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για τους μήνες ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
και την διάθεση συνολικού ποσού πεντακόσια ογδόντα τέσσερα κόμμα ενενήντα πέντε (584,95 €)
από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2018.
100. Εισήγηση για 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 επτακοσίων
ευρώ (700,00) ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τρέχοντος έτους, για
το χρονικό διάστημα τρίτου τριμήνου 2018.
101. Έγκριση του από 08-10-2018 Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη του
αναδόχου
του
έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
–
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 2.200.000,00 € (με
Φ.Π.Α.).
102. Έγκριση ματαίωσης της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για παροχή
υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων
στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας για το 2018», υπ΄αριθ. 110930/5530/11-4-2018, Συστ. Αριθ. ΕΣΗΣΗΣ Α.Α 56095.
103. Έγκριση του Νο1 πρακτικού (Δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνική προσφορά) του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια: «Εκσυγχρονισμός
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Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό ΟΠΣ5002678,
συνολικού προϋπολογισμού 1.815.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στο σύνολο
των υπό προμήθεια ειδών.
104. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 380,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την
προμήθεια τεσσάρων (4) συσκευών πλοήγησης (GPS) των κρατικών αυτοκινήτων με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς.
105. Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για: α) την ανάθεση σε
εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών παροχής συμβουλών για τη σύνταξη πλάνου ανάπτυξης και
εφαρμογής για την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια της Π.Δ.Ε. στα
πλαίσια πιλοτικής δράσης και β) την προμήθεια έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, για τις
ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «ESMARTCITY», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
37.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
106. 1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: α) του
παραδοτέου Π1 «Προωθητικό Υλικό απαραίτητο για την Επικοινωνία και Δημοσιότητα του έργου
«SPARC», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β)
του παραδοτέου Π2 «Καταγραφή με χαρτογράφηση και αξιολόγηση ανάλυσης περιβάλλοντος
(context analysis) της Δημιουργικής Βιομηχανίας στη Δυτική Ελλάδα, συνολικής δαπάνης 5.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «SPARC», με απευθείας
ανάθεση μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής ανά τμήμα του διαγωνισμού και
2. έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
107. α) Έγκριση του πρακτικού Νο1 της υπ’ αριθμ. 334809/15576/30-10-2018 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του
ευρωπαϊκού έργου «HARMONIA», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής, β) Ανάδειξη της εταιρείας «MULTILAB A.E.» ως προσωρινού
αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού
ποσού 891,87 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «HARMONIA».
108. Έγκριση αναβολής του ταξιδίου του Περιφερειάρχη στη Μαδέρα της Ισπανίας, λόγω ανωτέρας
βίας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 852,00 € από τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
109. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης της υπαλλήλου κ. Μακρή Μαρίας για την συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό ταξίδι στη
Νίκαια Γαλλίας (27 και 28 Νοεμβρίου 2018) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου ESMARTCITY.
110. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης – διαμονής των κ. Τσούμπελη Θεόδωρο, κ.
Βλαχογιάννη Αδάμ και κ. Ντέκα Γεωργίου, εκπρόσωποι προσκεκλημένων φορέων για την συμμετοχή
τους στο εκπαιδευτικό ταξίδι στη Νίκαια Γαλλίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου ESMARTCITY
(27 και 28 Νοεμβρίου 2018).
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111. α) Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού μέχρι τις 120.284,87 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για την επισκευή οχημάτων
και μηχανημάτων της Π.Δ.Ε. και συγκεκριμένα της Έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας έτους 2018 με σκοπό
τη λειτουργική ετοιμότητα τους και με δεδομένο ότι το ποσό αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη
των δαπανών των οχημάτων και των μηχανημάτων για το έτος 2018, και μέχρι την ολοκλήρωση των
διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχου, β) εξουσιοδοτήσετε τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειάρχες στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με
απόφασή του για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα προκύψουν.
112. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 41,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους έκδοσης Χ.Ε.Π., που αφορά τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. για το
ΚΗΥ 7461 Ι.Χ. Φορτηγό, το οποίο εκδόθηκε στον οδηγό Καλιακμάνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου,
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, Κλάδου ΔΕ Οδηγών.
113. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 41,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους έκδοσης Χ.Ε.Π., που αφορά τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. για το
ΚΗΟ 1499 όχημα, το οποίο εκδόθηκε στον οδηγό Αθανασόπουλο Αθανάσιο του Δημητρίου,
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, Κλάδου ΔΕ Οδηγών και
βαθμού Α.
114. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 133,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους έκδοσης Χ.Ε.Π. που αφορά τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. και
έλεγχο ταχογράφου για το ΚΗΥ 7539 Φορτηγό, το οποίο εκδόθηκε στον οδηγό Γκρέκα Βασίλειο του
Σπυρίδωνα, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, Κλάδου ΔΕ
Οδηγών.
115. Έγκριση δαπάνης 13.620,00 ευρώ για την πληρωμή των παιδικών κατασκηνώσεων που
φιλοξένησαν τα τέκνα του προσωπικού της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., κατά τη θερινή περίοδο 2018.
116. Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του
1ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2017.
117. Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του
2ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2017.
118. Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του
3ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2017.
119. Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του
4ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2017.
120. Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του
1ου Τριμήνου οικονομικού έτους 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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