ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα 11 Δεκεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 59η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την 10η Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης &
Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της 1ης Διαπραγμάτευσης για την
ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά
μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για το
σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
των 939.052,26 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2753/2018
2. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ποσού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στη συνδιοργάνωση
πολιτιστικής & αθλητικής εκδήλωσης - βράβευσης αθλητών των
ακαδημιών, αγώνας παλαιμάχων κλπ, που διοργανώνει ο Γυμναστικός
Σύλλογος ¨ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ¨ στις
22/12/2018 στο Μεσολόγγι με την Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ελλάδας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2754/2018
3. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ποσού 1.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Θέρμου στις 15 και
16/12/2018 στο Θέρμο με την Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ελλάδας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2755/2018
4. 1. Έγκριση διενέργειας 3ης διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης, της Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισθείσας δαπάνης,
μέχρι του ποσού των 321.454,58 € (τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες
τετρακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο της εφαρμογής δυναμικού
συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του ΠΔ 60/2007, για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Σχολείων Α/θμιας & Β/μιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος
2018-2019, 2. Ορισμός των Επιτροπών Αποσφράγισης - Αξιολόγησης
και Ενστάσεων και 3. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για την υπογραφή των συμβάσεων που
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
θα προκύψουν.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2756/2018
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5. Έγκριση του πρακτικού Νο8 της επιτροπής αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών του ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia”, αναφορικά
με την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της υπ’ αριθμ.
330468/5285/26-10-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια δύο φορητών
υπολογιστών, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου
“InnoXenia”.
6. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του
συνολικού ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για
την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας στη
διοργάνωση, από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας με το
Πανεπιστήμιο Πατρών, Προπονητικής Ημερίδας, την Δευτέρα 17
Δεκεμβρίου 2018 σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Πατρών.
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 694,40 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή καφέδων, αναψυκτικών,
χυμών και βουτημάτων για 100 άτομα στα πλαίσια του 3ου EU JOBS
AND MOBILITY Roadshow το οποίο διοργανώνει το Κέντρο
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το εθνικό δίκτυο ESN UOPA
(Erasmus Student Network – University of Patras) την Πέμπτη
13/12/2018 στην αγορά Αργύρη.
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 375,00 € πλέον
Φ.Π.Α. για την προμήθεια προωθητικού υλικού (αφίσα, πρόγραμμα
δίπτυχο, πρόσκληση ηλεκτρονική και παραβάν δίφυλλο με εκτύπωση)
για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Europe Direct Πάτρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του
3ου EU JOBS AND MOBILITY Roadshow, το οποίο διοργανώνει το
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) την Πέμπτη 13/12/2018 στην αγορά
Αργύρη.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2757/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2758/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2759/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2760/2018

9. Έγκριση α) της τροποποίησης της ημερομηνίας πραγματοποίησης
της πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα «Οι διαχρονικές Σχέσεις
Ναυπακτίας – Αχαΐας - Ναυπακτιακές Εκδόσεις», από 17 Δεκεμβρίου
2018 σε 19 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με το από 7 Δεκεμβρίου 2018
έγγραφο του Ναυπακτιακού Συνδέσμου Πατρών «Ο Άγιος Χαράλαμπος»,
β) της διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.480,00 €
συμπ. Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Αχαΐας στη διοργάνωση από το Ναυπακτιακό Σύνδεσμο Πατρών «Ο
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Άγιος Χαράλαμπος» της πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα «Οι ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2761/2018
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διαχρονικές Σχέσεις Ναυπακτίας – Αχαΐας - Ναυπακτιακές Εκδόσεις»,
στις 19 Δεκεμβρίου 2018
10. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού
1.500,00 € συμπ. Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας στην διοργάνωση από τη Βυζαντινή –
Παραδοσιακή χορωδία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΚΑΕΥΣ» της μουσικής
συνάντησης χορωδιακής και παραδοσιακής, οργανικής μουσικής, με
τίτλο «Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ», σε συνδιοργάνωση με την
«Ενωμένη Ρωμιοσύνη», στις 16 Δεκεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο
Βυζαντινό στην Πάτρα.
11. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού
1.500.00 € συμπ. Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας στην Χριστουγεννιάτικη Εκπολιτιστική
εκδήλωση, που διοργανώνεται από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυψέλη
«Ο Άγιος Αλέξανδρος», στις 28 Δεκεμβρίου 2018, στον αύλιο χώρο της
αίθουσας του Συλλόγου.
12. Έγκριση
Πρακτικού
της
Δημοπρασίας
του
έργου:
«AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ»
(18PROC003791065 2018-10-05), προϋπολογισμού 645.161,29 ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.24%), Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 801, σύμφωνα με την αρ.
πρωτ. 87825/07-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΝ36465ΧΙ8-ΨΩΚ) Απόφαση
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τις αρ. πρωτ.
138333/15-12-2017 (ΑΔΑ: Ω0ΗΗ465ΧΙ8-0ΑΦ) & 143528/28-12-2017
(ΑΔΑ: ΨΓΘΧ465ΧΙ8-84Λ) τροποποιήσεις αυτής και πρόκειται για
υποέργο του αναγραφόμενου με κωδικό έργου: 2017ΕΠ80100006.
13. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου και
σύναψη σύμβασης με εταιρεία παροχής υπηρεσιών διανομής μακράς
διαρκείας και νωπών προϊόντων από την Π.Δ.Ε., στους εταίρους της
Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας, στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους» μέχρι
του ποσού των 15.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση
μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς
βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας»_ και έγκριση του
επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2762/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2763/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2764/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2765/2018

14. Έγκριση του Νο1 πρακτικού (αποσφράγιση Δικαιολογητικών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Συμμετοχής - τεχνική προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2766/2018
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διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) κινητών μονάδων αιμοδοσίας
για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προϋπολογισμού έως
του ποσού των 170.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
15. α) Έγκριση του Νο3 πρακτικού (αποσφράγιση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου/ων για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης από την
υπογραφή της για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, β) την οριστική κατακύρωση του
διαγωνισμού στις εταιρείες: 1. SARP FACILITY MANAGEMENT A.E.,
2. Fantasy Cleaning Security and Facility IKE, 3. Συνεργεία Καθαρισμού
Επισκευών Κτιρίων Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε γ) έγκριση δαπάνης και
διάθεση
πίστωσης
μέχρι
του
ποσού
των
52.291,34
€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ετήσια καθαριότητα των
υπηρεσιών της ΠΕ Αχαΐας, ήτοι από 1-1-2019 έως 31-12-2019.
16. Ανάθεση σε δικηγόρο για έκδοση γνώμης πρόσληψης εποχιακού
προσωπικού του έτους 2019 και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
ποσού 595,20 € με το Φ.Π.Α. για την πληρωμή του δικηγόρου.
17. Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
της υπ’ αριθμ.
338419/15795/01-11-2018 διακήρυξης 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, συνολικού
προϋπολογισμού 620.766,45 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2767/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2768/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2769/2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης
Συμπληρωματικής
Σύμβασης
Εργασιών
του
έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε.
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17», αναδόχου: ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Προϋπολογισμού: 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2770/2018
2. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 4ου λογαριασμού του έργου
«ΟΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ
ΚΑΙ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΣ
ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ», αναδόχου: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με κωδικό ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2771/2018
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Πράξης ΣΑΕΠ: 001 και κωδικό ΠΔΕ πράξης ΣΑΕΠ: 2015ΕΠ00100007,
Προϋπολογισμού:1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
3. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεσης πίστωσης ποσού των
23.932,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την κατακύρωση –
ανάδειξη οριστικού αναδόχου 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 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 συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2772/2018
4. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας του
προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού και του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για τους μήνες Οκτώβριο –
Νοέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2018 και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 7.635,03 € από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ελλάδας - Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2773/2018
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 998,20
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και κατόπιν
έρευνας αγοράς, που αφορά την εκτύπωση 200 αφισών έγχρωμων, 300
προσκλήσεων εκδηλώσεων έγχρωμων, 300 φακέλους με εκτύπωση
λογοτύπου και 500 προγράμματα τετρασέλιδα έγχρωμα, για την
θρησκευτική εκδήλωση του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνα
Πολιούχου Ιερής Πόλεως Μεσολογγίου την 12-12-2018 που μετέχει η
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2774/2018
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.800,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους
για την κατεπείγουσα ανάγκη για επανατοποθέτηση των στοιχείων που
αφορούν το αλεξικέραυνο του Κτιρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας και αφορά
την προμήθεια για αντικατάσταση 23 αγωγών που έχουν κοπεί από το
έδαφος ή έχουν αφαιρεθεί, 3 μέτρων χάλκινων συρμάτων για κάθε αγωγό
και προμήθεια κυλινδρικών προστατευτικών πασσάλων ύψους 2 μέτρων
από το έδαφος τα οποία είχαν αποκοπεί ή αφαιρεθεί (ποσό 2.400,00
ευρώ), καθώς και τις σχετικές εργασίες που απαιτούνται για την
τοποθέτηση ή συντήρηση (ποσό 2.400,00 ευρώ), και έγκριση του
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
επισυναπτόμενου Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2775/2018
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.979,98
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την έγκριση του ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2776/2018
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Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης προσφορών συμμετεχόντων για
την Πρόσκληση 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, και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου και
υπογραφή σχετικής Σύμβασης.
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την έγκριση του
Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης των φακέλων συμμετεχόντων
για την 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
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΕΔΔΥ) και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2777/2018
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.480,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την έγκριση του
Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγιση των φακέλων συμμετεχόντων για
την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συνολικού ποσού 3.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 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
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ανήκει στην Π.Ε. Αιτωλ/νιας και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2778/2018
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.478,72
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση του
Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγιση των φακέλων συμμετεχόντων για
την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη του κόστους
για την κατεπείγουσα προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, (κυρίως
φωτοτυπικού χαρτιού Α4, κλασέρ αρχειοθέτησης κ.λ.π.), για τις ανάγκες
των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, λόγω ανακοινωτήριων
τοποθέτησης Εκπαιδευτικών διαφόρων βαθμίδων και προσλήψεων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε προγράμματα ΕΣΠΑ, και ανάδειξης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Οριστικού Αναδόχου της Προμήθειας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2779/2018
11. Έγκριση διενέργειας 6ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη
αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια παρακολούθησης του
μαθήματος κολύμβησης καθώς και νέων αιτημάτων για το σχολικό έτος
2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 43.488,04 €
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2780/2018
12. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας
μετακινήσεων
της
υπεύθυνης
υλοποίησης
ΤΕΒΑ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Διοικητικού – ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2781/2018
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Οικονομικού Π.Ε. Αιτ/νιας κ. Γεωργίας Δημητρούκα, για το διάστημα
Οκτώβριος -Νοέμβριος –Δεκέμβριος 2018 και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού διακοσίων είκοσι (220,00) ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας έτους 2018.
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40,00 ευρώ ημερήσια
αποζημίωση για την μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας
κας Σταρακά Χριστίνας στην Αθήνα με υπηρεσιακό όχημα, για επίσκεψη
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και επίσκεψη στο
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΥΠΟΜΕΔΙ. Αναχώρηση στις 4-12-2018 και επιστροφή στις 5-12-2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2782/2018
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την έγκριση Σχεδίου
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου που
θα αναλάβει τις κατεπείγουσες Υπηρεσίες διανομής Τροφίμων και ειδών
Βασικής Υλικής Υποστήριξης και ειδικότερα της οργάνωσης σε πακέτα
προς ωφελούμενους του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. και κατ’ υπόδειξη της
Αναθέτουσας Αρχής στην επιτόπια Διανομή, διαδικασία που θα γίνει με
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων για κάθε Ομάδα Ειδών προς διανομή και πακετάρισμα στους
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ωφελούμενους.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2783/2018
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 998,20
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και κατόπιν
έρευνας αγοράς, που αφορά την δημιουργία σφραγίδων, αυτόματων ή
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ξύλινων για Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2784/2018
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
25.000,00 Ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας ΤΖΕΦΙΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ που χρησιμοποιήθηκαν, σε
εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας προς αποφυγή κινδύνου
πλημμυρών στα Υδοτορέματα Βουταμιά, Ξηροπήγαδο και Πλατανίας του
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2785/2018
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00
Ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που χρησιμοποιήθηκαν, για την
Άρση καταπτώσεων, προσωρινή βελτίωση βατότητας του ορεινού
επαρχιακού οδικού δικτύου Επαρχιακή Οδό Ελευθέριανη - Παλαιόπυργος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
του Δήμου Ναυπακτίας-Έκτακτο Γεγονός της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2786/2018
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
15.000,00 Ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας ΛΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που χρησιμοποιήθηκαν, για την
Άρση καταπτώσεων, προσωρινή βελτίωση βατότητας του ορεινού
επαρχιακού οδικού δικτύου Επαρχιακή Οδό Πάλαιρος - Πλαγιά του
Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας - Έκτακτο Γεγονός της Π.Ε.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αιτωλοακαρνανίας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2787/2018
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2788/2018
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25.000,00 Ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας ΤΡΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που χρησιμοποιήθηκαν,
σε εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας προς αποφυγή κινδύνου
πλημμυρών στα Υδατορέματα Γαλάνου, Βάτου και Κύμνος του Δήμου
Ακτίου - Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 8.300,00 € για
πληρωμή αποζημίωσης των υπαλλήλων Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτ/νιας,
οι οποίοι διενέργησαν επιθεωρήσεις – ελέγχους σε μονάδες μεταποίησης
κατά το έτος 2018 υπαγόμενες στα άρθρα 17-40 του Ν.3982/ΦΕΚ
143/2011 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων της ΚΥΑ αριθ.οικ132895/1752 (ΦΕΚ 4493/Β/20.12.2017)
«Καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών που διενεργούν
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/11.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2789/2018
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 86,80
ευρώ, που αφορά το κόστος επιδόσεων εγγράφων από δικαστικούς
επιμελητές στην ΔΑΟΚ Αιτωλ/νίας, για επίδοση εγγράφων που
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
σχετίζονται με το πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2790/2018
22. 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 τους μήνες Οκτώβριο Νοέμβριο 2018 και την διάθεση συνολικού ποσού χιλίων εκατόν ογδόντα
τριών ευρώ και δέκα τρία (1.183,13 €) από τον προϋπολογισμό της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2791/2018
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών
για τις ανάγκες των φυτουγειονομικών ελέγχων 2018 με τη διαδικασία
της ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης,
μέχρι
του
ποσού
των
600,00
ευρώ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2792/2018
24. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1351/2017 απόφασης της Οικονομικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Επιτροπής, ως προς την έγκριση δέσμευση της δαπάνης ποσού 369,52 €.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2793/2018
25. Έγκριση δαπάνης ποσού 16.044,55 € για την πληρωμή του 2ου
λογαριασμού (τελικού) της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση –
Ολοκλήρωση Μελέτης Παραλιακής Οδού Ν. Ηλείας στα Όρια Δήμου
Πηνειού», με ενάριθμο 2014ΚΑΠ1408006, αναδόχου «ΗΛΙΔΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩNΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2794/2018
26. Έγκριση Πρακτικού (ΙΙ) (Ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου) για την ανάθεση του Έργου: «Βελτίωση βατότητας δρόμου
Αρχαιολογικό
Μουσείο
Ακρόπολη
Αρχαίας
Ήλιδας»,
Προϋπολογισμού:20.000,00 μετά του ΦΠΑ και λήψη απόφασης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτόν.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2795/2018
27. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής Δημοπρασίας του έργου:
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ
ΑΠΟ
ΤΙΣ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2796/2018
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ», Υποέργο: Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισμού: 600.000,00 € με Φ.Π.Α.
28. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη κόστους ημερήσιας αποζημίωσης
μετακίνησης υπαλλήλων (οδηγών - χειριστών) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ηλείας για τον μήνα Οκτώβριο 2018 και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ποσού 128,20 € από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Ηλείας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2797/2018
29. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας των
υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018
και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.802,95 € από τον
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Ηλείας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2798/2018
30. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης, μετά από την αριθμ. πρωτ. 354088/6240/13-11-2018
Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την
"προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων εκτυπωτή, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών στα
πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας
προς τους Απόρους (TEBA/FEAD) 2014-2020» για την Σύμπραξη της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας" και τον ορισμό ως οριστικού αναδόχου
για την ανωτέρω προμήθεια την επιχείρηση «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
μέχρι
του
ποσού
2.992,67
€
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2799/2018
31. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
- προσφορών, μετά από την αριθμ. πρωτ. 335668/5912/23-11-2018
Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης περονοφόρου μηχανήματος (CLARK) για την
φορτοεκφόρτωση τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής από τα
μεταφορικά μέσα των προμηθευτών και τη μεταφορά και τοποθέτησή
τους στους αποθηκευτικούς χώρους της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ
Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, στα πλαίσια υλοποίησης της
Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ-ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - Κ.Σ. ΗΛΕΙΑΣ»
(Κωδικός ΟΠΣ 5000150), του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD) 2014-2020», με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, βάσει της τιμής, και τον ορισμό ως προσωρινού αναδόχου για
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την ανωτέρω μίσθωση την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΟΡΕΓΑ Π. Ο.Ε.» με τιμή ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2800/2018
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ημερησίου μισθώματος 41,65 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
32. 1. Έγκριση λήξης διαγωνιστικής διαδικασίας, που είχε προκηρυχθεί
με την αριθμ. πρωτ. 258091/4401/29-08-2018 Διακήρυξη και αριθμό
Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 63496, λόγω αποκλεισμού των προσφορών για τις ομάδες Α,
Γ, Δ, Ε, Ζ, Η και άγονου αποτελέσματος για τις ομάδες Β & ΣΤ, του
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή)
για την «Προμήθεια ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας,
συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»,
2. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων και κατάρτισης των όρων της
επαναληπτικής διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών πληροφορικής για
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με τη διαδικασία του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. 5 του Ν.
4412/2016,
συνολικού
προϋπολογισμού
65.000,00
€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ανά
ομάδα ειδών και 3. τη διατήρηση των αρχικών επιτροπών: α. «Επιτροπή
αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών», β. «Επιτροπή εντάσεων και
προσφυγών», που είχαν συσταθεί με την αριθμ. 1648//2018 απόφαση της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2801/2018
33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 411,68 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την επισκευή των βλαβών του
οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 1651 της Δ/νσης Τεχνικών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Έργων, της Π.Ε. Ηλείας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2802/2018
34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 365,80 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την επισκευή των βλαβών του
οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 128636 ΙΧ της Δ/νσης Τεχνικών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Έργων, της Π.Ε. Ηλείας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2803/2018
35. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του
ποσού των 17.298,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη
σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών «προληπτικής και
επισκευαστικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του κεντρικού
κλιματισμού του Πολυλειτουργικού - Πολιτιστικού Κόμβου Πύργου στο
Διοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
κατόπιν δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας, και έγκριση
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2804/2018
36. Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Tριμελούς
Διοικητικού Εφετείου Πατρών σε δικάσιμο και σε κάθε μετ' αναβολή
δικάσιμο, της με αριθ. καταχ. ΑΒΕΜ: ΑΓ103/23.10.2018 ασκηθείσας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία: ¨ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ Ε.Ε.¨ κατά της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2805/2018
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Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Π.Δ.Ε., όπως νόμιμα αυτή
εκπροσωπείται από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας. β) Έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 600,00 € για την πληρωμή του
δικηγόρου.
37. α. Έγκριση του πρακτικού Νο1 της υπ’ αριθμ. 370786/5781/26-112018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με
συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των 4.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο της υλοποίησης του
ευρωπαϊκού έργου BALKANET με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή). β. Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά την προμήθεια ηλεκτρονικού
εξοπλισμού με συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των 4.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο της υλοποίησης του
ευρωπαϊκού έργου BALKANET με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
τιμή).
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2806/2018
38. α. «Έγκριση του πρακτικού Νο7 του έργου INNOXENIA σχετικά με
την υπ’ αριθμ. 372887/5814/27-11-2018 προκήρυξη πρόσκλησης
υποβολής προσφορών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με
την παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και διοργάνωσης
εκδηλώσεων με συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των είκοσι
τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε (23.945,00) ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, στο πλαίσιο της υλοποίησης του
ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia: Innovation in Tourism in the AdriaticIonian Macroregion” (Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια
Αδριατικής – Ιονίου) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).».β.
«Ανάδειξη της εταιρείας «STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» ως προσωρινού αναδόχου της
ανωτέρω πρόσκλησης», γ. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μέχρι του συνολικού ποσού 12.451,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2807/2018
39. Επικαιροποίηση της αριθμ. 1555/2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής για έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
500,00 € για την πληρωμή δικηγόρου.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2808/2018
40. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή κλιμακίων ελέγχου μέτρων
σταθμών υπαλληλικού προσωπικού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
της Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού εκατόν εξήντα ευρώ
και επτά λεπτών (160,07 €), από τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2809/2018
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού
των 91.800,00 € για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες, στο πλαίσιο ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2810/2018
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υλοποίησης του έργου CROSS THE GAP του προγράμματος Interreg
V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού
των 27.000,00 € για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την
πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες, στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου BALKANET του προγράμματος Balkan ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Mediterranean 2014-2020.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2811/2018
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού
των 61.200,00 € για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την
πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες, στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου INCUBA του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
– Ιταλία 2014-2020.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2812/2018
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού
των 64.800,00 € για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την
πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα έως 15 μήνες, στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου INNOXENIA του προγράμματος Interreg
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ADRION 2014-2020.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2813/2018
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 329,00 €
για την κάλυψη των εξόδων κίνησης και διαμονής, του Κωνσταντίνου
Τζαμαλούκα, Π.Ε. Πληροφορικής, υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Ηλείας, για συμμετοχή του στη διεθνή έκθεση τουρισμού Athens
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
International Tourism Expo 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2814/2018
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 920,00 €
για την κάλυψη των εξόδων κίνησης και διαμονής από 17-12-2018 έως
20-12-2018, του Κωνσταντίνου Τζαμαλούκα, Π.Ε. Πληροφορικής,
υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, στο Μπάρι της Ιταλίας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
για συμμετοχή σε συνάντηση του έργου P.A.T.H.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2815/2018
47. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων (εκτός έδρας μετακινήσεων
και ημερήσιας αποζημίωσης) της Σωτηρίας Νικολάου, Αναπληρώτριας
Προϊσταμένης
του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας & Κίνησης
Οχημάτων της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας, για
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμμετοχή σε σεμινάριο του ΙΝΕΠ, συνολικού ποσού 210,00 ευρώ.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2816/2018
48. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ.
Γεωργιόπουλου Γεώργιου & του Επιστημονικού Συνεργάτη κ.
Καραχάλιου Ευάγγελου, για την μετάβασή τους στην Αθήνα, με
αναχώρηση στις 27-11-2018 και επιστροφή στις 28-11-2018. Η δαπάνη
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μετακίνησης και διαμονής ανέρχεται στο ποσό των 200,00 Ευρώ.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2817/2018
49. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 545,60 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και
την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
7499 της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2818/2018
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
50. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 179,80 ευρώ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2819/2018
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και
την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΟ6874 της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας.
51. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.125,00
€, για την κάλυψη του κόστους διοδίων, καυσίμων υπηρεσιακών
αυτοκινήτων & διανυκτέρευσης μετακινούμενων οδηγών υπηρεσιακών
αυτοκινήτων για τη μεταφορά του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, προς
απόδοση του αριθ. 04313/2018 ΧΕΠ , με υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ηλείας κ. Καρανάση Δημήτριο.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2820/2018
52. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και πληρωμής για την
προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση των υδραυλικών
εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου και των λοιπών κτηρίων της Π.Ε.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ηλείας, ποσού 150,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2821/2018
53. Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Γεωργιόπουλου
Γεωργίου με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο (ΚΗΙ 8772) της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, για την μετάβασή τους στην Τρίπολη & στην συνέχεια
στην Αθήνα, την Παρασκευή 30-11-2018 και επιστροφή αυθημερόν. Η
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
δαπάνη της μετακίνησης ανέρχεται στο ποσό των 120,00 Ευρώ.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2822/2018
54. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής ποσού πεντακοσίων ευρώ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(500,00 €) για την αμοιβή δικηγόρου.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2823/2018
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 68,20 € για πληρωμή
αμοιβής της δικαστικής επιμελήτριας Ευγενίας Παπακωστοπούλου για
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
επίδοση απόφασης επιβολής προστίμου.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2824/2018
56. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων εκτός έδρας
υπαλλήλων Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηλείας
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 241,50 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για συμμετοχή σε
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
επιμόρφωση του ΙΝΕΠ στην Αθήνα μηνός Νοεμβρίου 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2825/2018
57. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 4.947,60
€ για την μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας
του κ. Θεόδωρου Καράμπελα για την πρόληψη και αντιμετώπιση
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2826/2018
58. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής ποσών: α)
ογδόντα (80,00) ευρώ για έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης και β) εκατόν
εξήντα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (160,53 €) για έξοδα χιλιομετρικής
αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηλείας, για το χρονικό διάστημα από 01-112018 έως 30-11-2018, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Π.Δ.Ε. του τρέχοντος οικονομικού έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2827/2018
59. Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση υπομνήματος και παράσταση κατά
τη συζήτηση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου της από 21ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
12-2012 (αρ. καταχώρησης ΑΓ145/24-12-2012) αγωγής του ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2828/2018
13

Πανταζόπουλου Πανταζή του Χρήστου κατά της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής 2.480,00 € με
Φ.Π.Α. για την αμοιβή του δικηγόρου.
60. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων του Τσελίκη Κωνσταντίνου
υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού διακοσίων έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (206,90 €) για τον μήνα
Οκτώβριο 2018, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ελλάδας έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2829/2018
61. Έγκριση του από 27-11-2018 Πρακτικού υπ’ αρ. 2, του διαγωνισμού:
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –
ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ), προϋπολογισμού 5.000.000,00 € (με ΦΠΑ)”, με την
εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για
έργα άνω του ορίου. Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2017ΣΕ07100016.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2830/2018
62. Έγκριση α) του πρακτικού Νο 3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της
επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν
στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 283702/12940/19.9.2018 (ΑΔΑ: 66ΜΔ7Λ6086) (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 ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο
των υπό προμήθεια ειδών, ανά Ομάδα/ες και οριστική κατακύρωση του
εν λόγω διαγωνισμού στους αναδόχους, β) τη δαπάνη και διάθεσης
πίστωσης μέχρι του ποσού των 40.994,39 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Φ.Π.Α, με ανάθεση στους οριστικούς αναδόχους.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2831/2018
63. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνική
προσφορά) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 343989/16032/7.11.2018
(ΑΔΑ: ΩΤΝΑ7Λ6-ΙΥΙ) - Α/Α 66032, Πρόσκλησης με την διαδικασία
ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και
χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της υπ’ αριθμ. 164113/7658/29.5.2018
(ΑΔΑ: 782Σ7Λ6-460) διακήρυξης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο
άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου
αναφορικά με την «Προμήθεια μελανιών φωτοαντιγραφικών και
φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2832/2018
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σε συνέχεια εν μέρει άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω
των ορίων (υπ’ αριθμ. 164113/7658/29.5.2018 – ΑΔΑ: 782Σ7Λ6-460
διακήρυξη (α/α 58148), αναφορικά με μία ομάδα (ομάδα 7 - ΤΟΝΕΡ
ΓΝΗΣΙΑ) εκ των αρχικώς εννέα (9) που είχαν προκηρυχθεί, συνολικού
προϋπολογισμού
μέχρι
του
ποσού
των
10.316,80
€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α», ήτοι: την κήρυξη του διαγωνισμού ως
άγονου για την «ομάδα 7 - τόνερ γνήσια» διότι δεν υποβλήθηκε καμία
προσφορά.
64. Έγκριση πρακτικού Νο 3 (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) της
επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν
στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 164113/7658/29.5.2018 (ΑΔΑ: 782Σ7Λ6460) (α/α 58148) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών
φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού έως του
ποσού των 118.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
βάσει τιμής.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2833/2018
65. Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
69.278,80 € με Φ.Π.Α. προκειμένου να πληρωθούν οι εργασίες που
εκτελέστηκαν μέσω μίσθωσης ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας του κ. Παναγόπουλου Βασίλειου τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
για εργασίες ήπιας διευθέτησης και απομάκρυνσης απορριμμάτων και
βλάστησης από την κοίτη του ποταμού «Χάραδρου» με σκοπό την
αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων προς την θάλασσα για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από πλημμυρικά
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
φαινόμενα εντός κατοικημένης περιοχής από 25/09/2018 έως 24/10/2018. ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2834/2018
66. Έγκριση πρακτικού Νο2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 313772/14412/12-102018 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
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(χαμηλότερη τιμή).
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2835/2018
67. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών αναφορικά με την αποσφράγιση και την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στα
πλαίσια της υπ’ αριθμ. 201326/9124/29-6-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΡΚ7Λ6-ΟΛΠ)
(Α/Α 60708) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων για την «Προμήθεια 690.000,00 κιλών (kg) ψυχρού
ασφαλτομίγματος, περιόδου 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού έως
του ποσού των 120.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2836/2018
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προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών
έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και κατακύρωση του εν λόγω
διαγωνισμού στον οριστικό ανάδοχο.
68. 1) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω
των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029532), ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029643) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029803) στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.068.615,47 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 2) Τη σύσταση της Επιτροπής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2837/2018
69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 942,40 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια εκθεσιακού σετ
(τραπέζι, baner, stand εντύπων, ομπρέλα) για την κάλυψη των αναγκών
των δράσεων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, έγκριση Πρακτικού Ν1
και ανάθεση στην εταιρεία «Printex digital EΠE» με τη διαδικασία της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2838/2018
70. Έγκριση πρακτικού Α’ φάσης της δημοπράτησης του έργου
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΛΑΔΩΝ ‘Η ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ».
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2839/2018
71. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την
κάλυψη των δημοσίων σχέσεων των αιρετών εκπροσώπων του
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2019.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2840/2018
72. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού Οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ
λεπτών (8.951,38) για το χρονικό διάστημα από 1.10.2018 έως
10.12.2018, από τον Προϋπολογισμό έτους 2018 και των τριών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Περιφερειακών Ενοτήτων.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2841/2018
73. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.500,00 € συμπ. Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας στην πολιτιστική εκδήλωση «Πάρκο των
Χριστουγέννων 2018» που διοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.) στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2842/2018
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στο Αίγιο, από 15/12/2018.
74. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
800,00 € συμπ. Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας - Π.Ε Αχαΐας στη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που
διοργανώνεται από την «Cantelena Χορωδία Πάτρας» στις 22
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Δεκεμβρίου 2018 στο Royal Theater.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2843/2018
75. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Αχαΐας στο Χριστουγεννιάτικο
Κονσέρτο που διοργανώνεται από την Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας
στις 22 & 23 Δεκεμβρίου 2018 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2844/2018
76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο ΑΜΕΑ Γονέων & Φίλων
«Αλκυόνη» στο πρόγραμμα Θεωρητικής και Βιωματικής εκπαίδευσης
«Κάν’το Σωστά» για μαθητές Β/θμιας εκπαίδευσης, που θα
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2018 στην Ναύπακτο.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2845/2018
77. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την διαμονή των συνέδρων που θα
παρευρεθούν στο 3o EU JOBS AND MOBILITY Roadshow το οποίο
διοργανώνει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct
Πάτρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το εθνικό
δίκτυο ESN UOPA (Erasmus Student Network – University of Patras)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την Πέμπτη 13/12/2018 στην αγορά Αργύρη.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2846/2018
78. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 185,00 €
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την επισκευή δύο αναλυτών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
καυσαερίων του Κ.Τ.Ε.Ο. Πατρών.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2847/2018
79. α) Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και διενέργειας
διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος γεωδαιτικών δεκτών GNSS
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Αχαΐας συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 15.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση μετά από
δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή) β) έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκληση
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2848/2018
80. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας
μετακινήσεων της Εκτελεστικής Γραμματέως της Π.Δ.Ε. και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 804,84 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2849/2018
81. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Π.Δ.Ε, στην Αθήνα, στις 7 Δεκέμβρη 2018 ημέρα Παρασκευή, ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2850/2018
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προκειμένου να συμμετάσχει, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, στην 5η Athens International Tourism Expo ( ΑΙΤ Εxpo) η
οποία θα διοργανωθεί από 7 έως και 9 Δεκεμβρίου 2018, στο
Metropolitan Expo, και στο 10ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και
Προϊόντων Μέλισσας που πραγματοποιείται στις 7, 8 και 9/12/2018 στο
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, καθώς επίσης και την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 372,20 € για την πληρωμή
των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης, μετακίνησης και διαμονής.
82. Έγκριση μετακίνησης, εξόδων μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης του κ. Μπούνια Χρήστου, Περιφερειακού Συμβούλου στη
Μπολόνια
(17-19.12.2018),
συνολικού
εκτιμώμενου
κόστους
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(μετακίνηση, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση), 615,00 €.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2851/2018
83. Έγκριση μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος στη Μπολόνια
(17/12/2018 – 19/12/2018), συνολικού εκτιμώμενου κόστους
(μετακίνηση, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση κλπ) μέχρι του ποσού των:
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1.120,00 €
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2852/2018
84. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 920,00 €
για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης διαμονής και ημερήσιας
αποζημίωσης από 17-12-2018 έως 20-12-2018, του Δημητρίου
Καραγιάννη, Π.Ε. Μηχανικών, υπαλλήλου του γραφείου Περιφερειάρχη,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
στο Μπάρι της Ιταλίας για συμμετοχή σε συνάντηση του έργου P.A.T.H.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2853/2018
85. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δυο χιλιάδων
διακοσίων είκοσι δύο Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (2.222,76 €), για
το Δ’ τρίμηνο 2018, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ελλάδας έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2854/2018
86. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων, μετακίνησης και ημερήσιας
αποζημίωσης, συνολικού ποσού (754,20 €) υπαλλήλων της Διεύθυνσης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Κοινωνικής Μέριμνας
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2855/2018
87. Έγκριση δαπάνης εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης ποσού 200,00 €, υπαλλήλου ΔιΑΠ/ΠΔΕ, για την συμμετοχή
του στο ετήσιο συνέδριο / συνέλευση της Μικρομεσαίας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
επιχειρηματικότητας (SME Assembly) της ΕΕ στο Graz Αυστρίας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2856/2018
88. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το Δ‘ τρίμηνο 2018
του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.150,00 ευρώ από τον
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
προϋπολογισμό έτους 2018 της Έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων. ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2857/2018
89. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.710,00 ευρώ για
τη μετακίνηση, τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αποζημίωσης της Περιφερειακής Συμβούλου Π.Ε. Αχαΐας, κ. ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2858/2018
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Ζαχαροπούλου - Στούμπου Αδαμαντίας, 4-7/11/2018 για την
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού WTM London που διοργανώθηκε στο Λονδίνο της Αγγλίας
από 5 έως 7.11.2018.
90. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.855,00 ευρώ για
την μετακίνηση, τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας
αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας, κ. Κωνσταντίνου Καρπέτα, στο Λονδίνο της
Αγγλίας, 4-7/11/2018, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WTM London που
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
διοργανώθηκε στο Λονδίνο 5-7/11/2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2859/2018
91. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 312,00 ευρώ για την
μετακίνηση, τα έξοδα διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, κ.
Κωνσταντίνου Καρπέτα, 8-10/11/2018, για την εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Philoxenia, που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, από 7 έως 9.11.2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2860/2018
92. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.395,00 ευρώ για
την μετακίνηση, τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας
αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας, κ. Κωνσταντίνου Καρπέτα, από 29/11/2018 έως
2/12/2108 για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην
4η Έκθεση Τουρισμού «GRECKA PANORAMA», που διοργανώθηκε
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
στη Βαρσοβία της Πολωνίας 30/11/2018 έως 2/12/2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2861/2018
93. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20,00 ευρώ για την
μετακίνηση,
και
τα
έξοδα
ημερήσιας
αποζημίωσης
του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, κ.
Κωνσταντίνου Καρπέτα, στην Αθήνα στις 07/12/2018 για την
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 5η Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού «ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2018»,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 07/12/2018 έως 09/12/2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2862/2018
94. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
δυο χιλιάδων εκατό πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (2.158,86
ευρώ) για το χρονικό διάστημα από 01/10/2018 έως 31/12/2018, από τον
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2863/2018
95. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του ειδικού συνεργάτη
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Μητρογιώργου Χρήστου και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού επτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και
ογδόντα πέντε λεπτά (795,85 €), για έξοδα μετακίνησης μηνών Ιουλίου,
Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2018, από τον Προϋπολογισμό της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2864/2018
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96. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 220,00 ευρώ, για
οδοιπορικά έξοδα και εκτός έδρας μετακινήσεις μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης & Οδηγών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αχαΐας έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2865/2018
97. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.634,50 ευρώ,
για Οδοιπορικά έξοδα εντός έδρας μηνός NOEMBΡIOY μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και
Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2866/2018
98. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού επτά χιλιάδων
εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (7.942,89 €) για
το χρονικό διάστημα από 8.10.2018 έως 5.12.2018, από τον
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Προϋπολογισμό Π.Δ.Ε. έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2867/2018
99. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης –
διαμονής - ημερήσιας αποζημίωσης ποσού 305,40 €, του προϊσταμένου
του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής, Λαυρέντιου
Βασιλειάδη, για την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
«Athens International Tourism Expo» στην Αθήνα (7-9/12/2018).
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2868/2018
100. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού –
Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού πεντακοσίων εξήντα τριών Ευρώ και
σαράντα επτά λεπτών (563,47 €) για το χρονικό διάστημα από 01.10.2018
έως 31.12.2018, από τον Προϋπολογισμό έτους 2018 της Περιφέρειας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Δυτικής Ελλάδας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2869/2018
101. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
2.480,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη δημιουργία
καινοτόμου εφαρμογής VR 360° (σφαιρικό βίντεο) της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την παρουσίαση και καταγραφή οπτικού υλικού που
καλύπτει πλήρως τον περιβάλλοντα χώρο τεσσάρων (4) διαφορετικών
σημείων του Δήμου Πατρέων (Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο, Πλατεία
Γεωργίου, Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα και Θεατράκι Μαρίνας), με τη
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2870/2018
102. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας
μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας αποζημίωσης ποσού 1.000,00 €, του
υπαλλήλου της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού Τουρισμού και Απασχόλησης κ. Ανδρέα Ματθιόπουλου, στα πλαίσια της
διεθνούς συνάντησης για το σχέδιο HERIT DATA, που διοργανώθηκε
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
από τις 22/11/-24/11/2018 στην Γαλλία (Μονπελλιέ).
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2871/2018
103.

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του μόνιμου και

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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αποσπασμένου προσωπικού της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού – ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2872/2018
Αθλητισμού – Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε εκτέλεση του σχεδίου HERIT DATA συνολικού ποσού
χιλίων εικοσιπέντε Ευρώ (1.025,00 €) για το χρονικό διάστημα από
01.09.2018 έως 30.11.2018.
104. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Δ.A.O.K.
Αχαΐας από 20/11/2018 έως και 10/12/2018 της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, εκ συνολικού ποσού 7.920,00
€ ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2873/2018
105. Έγκριση
δαπάνης
υπερωριακής
εργασίας
προσωπικού
Δακοκτονίας από 01/12/2018 έως και 17/12/2018 της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, εκ συνολικού
ποσού 935,00 € ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ενότητας Αχαΐας έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2874/2018
106. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
992,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Αχαΐας στη διοργάνωση Ημερίδας
ενημέρωσης γονέων / κηδεμόνων και φορέων με θέμα το «παιδί και
άθληση» από τον Αθλητικό Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ρίου «ΙΑΣΩΝ», στις 16
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Δεκεμβρίου 2018, στο χώρο του ομίλου στην Πλαζ, Πάτρα.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2875/2018
107. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
δύο χιλιάδων και διακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών
(2.226,90 €) για το χρονικό διάστημα από 01-10-2018 έως 31-12-2018,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
από τον Προϋπολογισμό Π.Δ.Ε. έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2876/2018
108. Τροποποίηση της 724/2015 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συγκρότηση
επιτροπής παραλαβής των Τροφίμων και της Βασικής Υλικής Συνδρομής
στο πλαίσιο υλοποίησης του «ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD)», ως προς τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΠΕ Αιτωλ/νίας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2877/2018
109. Έγκριση δαπάνης καταβολής των ετησίων τελών χρήσης
εβδομήντα πέντε (75) οχημάτων, ιδιοκτησίας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και ειδικότερα εξυπηρετούν τις ανάγκες των υπηρεσιών και των
τριών (3) Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας και διάθεση
πίστωσης μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα
πέντε ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (30.765,14 €) από τον
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2878/2018
110. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙII της Επιτροπής Διαγωνισμού και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2879/2018
Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάθεση της
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υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Τοπογραφικές - Γεωερευνητικές εργασίες
/ έρευνα για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων α) Της Ε.Ο. Κρέστενας –
Ανδρίτσαινας (πριν την είσοδο Μπαρακίτικων), β) Ζαχάρως – Αρήνης
(θέση κοιμητηρίου Αρήνης ) και γ) Θολό – Φιγαλεία (θέση οικισμού
Λεπρέου)», προεκτιμώμενης αμοιβής: 59.248,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.
111. Έγκριση
τροποποίησης
υφιστάμενων
υπογεγραμμένων
συμβάσεων με τους αναδόχους τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής για την Πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ –
ΤΕΒΑ, ως προς τη διάρκειά τους, χωρίς μεταβολή του Οικονομικού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αντικειμένου.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2880/2018
112. Διαβίβαση προς έγκριση, του από 26-11-2018 Πρακτικού
Διεξαγωγής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ
ΑΠΟ
ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ,
ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ» & 2) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΓ. ΗΛΙΑ», Προϋπολογισμού 227.340,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2881/2018
113. Έγκριση της συνέχισης της διαδικασίας μίσθωσης του δημόσιου
ιχθυοτροφείου ΜΠΟΥΚΑ σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
διενέργειας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2882/2018
114. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την
κάλυψη δαπανών καταχώρισης δημοσιεύσεων για το έτος 2019, για τις
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
οποίες βαρύνεται αποκλειστικά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2883/2018
115. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συγκροτεί την Ομάδα
Έργου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Triton» (Ανάπτυξη των εργαλείων
διαχείρισης και των οδηγιών για την άμεση προστασία της
βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη
διάβρωση θάλασσας και την καθιέρωση των κατάλληλων
περιβαλλοντικών συστημάτων ελέγχου - Development of management
Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal
areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate
eNvironmental control systems) και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριών λεπτών
(8.625.581,73 € €) για το χρονικό διάστημα από 01.10.2018 έως και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
30.11.2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2884/2018
116. Έγκριση πρακτικού Α’ φάσης της δημοπράτησης του έργου
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2885/2018
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‘Η ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ».
117. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
10.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του
κόστους για την τρίμηνη επέκταση, από τις 19-1-2019, των σύμβασης με
τον ανάδοχο Παπαθανασόπουλο Ιωάννη και αφορά: α) τις υπηρεσίες
καθαριότητας στις Υπηρεσίες του Αγρινίου (ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΤΜηΜΑ
ΥΓΕΙΑΣ,
ΤΜΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ),
στο
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ και στο ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
(ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ & ΤΜΗΜΑ
ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) – αφορά σύμβαση ετήσια με αρ. πρωτ.:
18657/174/18-01-2018 και ποσού 18.699,20 ευρώ, και β) τις υπηρεσίες
καθαριότητας σε Υπηρεσίες στο ΔΙΟΙΚΗΤΗΤΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΤΜΉΜΑ
ΥΓΕΙΑΣ,
ΤΜΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ),
στο
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ και στο ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ και
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) - αφορά σύμβαση έως 18-01-2019 με
αρ. πρωτ.: 251971/3020/17-08-2018 και ποσού 9.349,60 ευρώ και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αποτελεί τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2886/2018
118. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
18.500,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του
κόστους για την τρίμηνη επέκταση, από τις 9-1-2019, της υπάρχουσας
σύμβασης με την εταιρεία ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε., (αξίας
73.966,00 ευρώ) που αφορά την επισκευή και συντήρηση όλων των
εκτυπωτικών μηχανημάτων (εκτυπωτές, φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα,
φαξ κ.λ.π.) όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και των
υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ( Α/θμια
εκπαίδευση, Β/θμια εκπαίδευση και ΚΕΔΔΥ), καθώς και τοποθέτησης
των απαραιτήτων αναλώσιμων που τους είναι απαραίτητα για την
εύρυθμη λειτουργία τους, (τόνερ ή μελανιών και τυμπάνων (drum). Το
αίτημα υποβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μέχρι
την ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασία για νέα σύμβαση για
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
τα ανωτέρω και που θα ξεκινήσει εντός του 2018.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2887/2018
119. Α) 2η Τροποποίηση του ετήσιου επενδυτικού προγράμματος
2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Β) Έγκριση πληρωμής
έργων/μελετών της 2ης Τροποποίησης του ετήσιου επενδυτικού
προγράμματος 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το χρονικό
διάστημα από 01/01/2019 και μέχρι την κατάρτιση του Επενδυτικού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 με την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
διαδικασία των προκαταβολών.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2888/2018
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
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Παναγιώτης Μπράμος
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