ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα 28 Δεκεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 62η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την 28η Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτής
δημοπρασίας, άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανάθεσης του έργου με τίτλο:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ»
προϋπολογισμού : 10.500.000,00 € με Φ.Π.Α., Πηγή χρηματοδότησης:
Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό ΣΑ ΕΠ0011 και ενάριθμο κωδικό Πράξης
ΣΑ : 2018ΕΠ00110023 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2915

2.Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης
για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας, κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανάθεσης
του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση
κτιριακών και Η-Μ
εγκαταστάσεων, αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου
Επιταλίου»
προϋπολογισμού: 135.000,00 € με ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την
τιμή

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2916

3. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στον
χείμαρρο «Γκουρλέσα» περιοχής Αμαλιάδος Ν. Ηλείας», προεκ/νης αμοιβής
: 259.325,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. .

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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4.Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων από την έναρξη διδασκαλίας των
μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους, στους μεταφορείς με τους
οποίους η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της ΠΔΕ έχει συνάψει συμβάσεις
και ήταν σε ισχύ στις 30-06-2018, και έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ύψους 21.911,73Ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2018 της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του
Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016) όπως ισχύει.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2918

5. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό
άνω των ορίων, του υποέργου με τίτλο: : «Συντήρηση Οδικού άξονα
Αρχαία
Ολυμπία
-Φράγμα
Αλφειού
-Μακρίσια
-Κρέστενα»,
προϋπολογισμού : 1.035.000,00 € με Φ.Π.Α. του έργου με τίτλο:
«Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Ηλείας (σε

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2919
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συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014)».

6.Ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του
έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» και επαναδημοπράτηση αυτού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2920

7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.600,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 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 ζητείται η 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), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα του
Παραρτήματος A, της παρούσης Πρόσκλησης, και Ανακήρυξη Οριστικού
Αναδόχου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., που
αφορά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής
Αποσφράγισης
Προσφορών για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του
ποσού των 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά 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, ανά Ομάδες
Ειδών προς διανομή, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους σχετικό Πίνακα
του Παραρτήματος A, της Πρόσκλησης, και της ανάδειξης Οριστικών
Αναδόχων.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2922

9. Έγκριση 4ου Πρακτικού Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των
Οικονομικών Προσφορών του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 20182019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 4.742.054,31€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2923

10. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης συντήρησης με
απευθείας ανάθεση με την εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας»
«OTS A.E.», για την υποστήριξη λογισμικού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας το έτος 2019 και διάθεση πίστωσης ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων
τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (35.357,36)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2924

2

11. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της υπ’αριθμ.
410221/5568/20.12.2018 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€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του
Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της
30.06.2019, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2925

12. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που
συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου: «Κοινές πρωτοβουλίες για την
αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής του
προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to
AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through
cinema (CIAK)» (MIS:5003582) και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
χιλίων εκατό και ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (1.183.60€) για το
χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018, από τον
Προϋπολογισμό Π.Δ.Ε έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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13. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που
συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου: «ICON – WOMEN Integrating
Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen ENterprices,
Ενσωμάτωση Καινοτομίας, Προώθηση και Οργάνωση Συνεργατικών
Σχηματισμών Γυναικείων Επιχειρήσεων » του διακρατικού προγράμματος
Interreg Ελλάδα-Ιταλία IV 2014-2020 και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ποσού χιλίων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1.690,23
€) για το χρονικό διάστημα από 01/10/2018 έως 17/12/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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14. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που
συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου: «SPARC - Creativity Hubs for
Sustainable Development through the VAloRization of Cultural Heritage
Assets/ Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των
πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς» του διακρατικού
προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία IV 2014-2020 και διάθεσης πίστωσης
συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών
(1.690,23 €) για το χρονικό διάστημα από 01/10/2018 έως 17/12/2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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15. 'Εγκριση Πρακτικού Β’ φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΥ –
ΛΑΠΠΑ» (18PROC003620341 2018-11-23) Προϋπολογισμού 5.120.967,74
ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 001, σύμφωνα με την
44198/24-4-2018
(ΑΔΑ:60Λ9465ΧΙ8-Ω3Π)
Απόφαση
Υπουργού
Οικονομίας & Ανάπτυξης με κωδικό έργου: 2018ΕΠ00100001.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2929
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16. 1) Έγκριση του πρακτικού Νο1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 387383/18038/6-12-2018
πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 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 ΦΠΑ,
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, 2) Ανάδειξη της εταιρείας
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ως προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα Α
της ανωτέρω πρόσκλησης, 3) Ανάδειξη της ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MOSAIC
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ KAI Χ.Μ.ΣΚΟΥΛΙΔΗ & ΣΙΑ
Ε.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα Β της ανωτέρω πρόσκλησης
17.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1264,80€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια προωθητικού υλικού ( 200
τμχ Μπλόκ σημειώσεων Α5, 75φύλλων και 200τμχ στυλό οικολογικά με
2χρωμία στις εκτυπώσεις ) για την κάλυψη των αναγκών προβολής του
Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.

Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
της υπ’ αριθμ.
338419/15795/1-11-2018 διακήρυξης 15ης
Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων, για το σχολικό έτος
2018-2019, και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ύστερα από κλήρωση
ενώπιον της Ο.Ε..

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2932

Έγκριση της λίστας με τους αποδεκτούς υποψήφιους αλιευτικούς
συνεταιρισμούς για την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου
ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών ΜεσολογγίουΑιτωλικού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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3.

Κήρυξη της διακήρυξης μίσθωσης του Δημόσιου ιχθυοτροφείου
ΔΙΑΥΛΟΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού
ως άγονη.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2934

4.

Απόφαση 1043/2018 της Α.Ε.Π.Π. με η οποία ακυρώνει την
υπ’αρίθμ:2010/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ και
συμμόρφωση με τα οριζόμενα σε αυτήν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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5.

Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης των τεσσάρων κόμβων του έργου
: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ
ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)», αναδόχου :
ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ ,(υποέργο 1ο) με κωδικό Πράξης ΟΠΣ:
216611 και κωδικό ΠΔΕ πράξης ΣΑ : 2010NA00180001,
Προϋπολογισμού :16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2936
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 32ου λογαριασμού
(αποπληρωμή γεωλογικής έρευνας εντοπισμού υπογείων Καρστικών
Εγκοίλων) του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)»,
αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ ,(υποέργο 1ο) με κωδικό Πράξης
ΟΠΣ: 216611 και κωδικό ΠΔΕ πράξης ΣΑ : 2010NA00180001,
Προϋπολογισμού :16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2937

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση της διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και
Συγκρότηση
της
επιτροπής
διαγωνισμού
του
έργου:«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΑΙ
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΡΙΕΤΙΑ
20192021»,Προϋπολογισμού: 900.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2938

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση της διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και
Συγκρότηση
της
επιτροπής
διαγωνισμού
του
έργου:«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021»,Προϋπολογισμού: 800.000,00 € ( με
Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2939

Έγκριση του από 20-12-2018 Πρακτικού ΄΄ Ελέγχου
Δικαιολογητικών Προσωρινού αναδόχου ΄΄ (Πρακτικό ΙΙΙ), της
Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης : «ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ » Προεκτιμώμενης
αμοιβής: 74.400,00 € ( με Φ.Π.Α. ) και λήψη απόφασης κατακύρωσης
της σύμβασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2940

Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών/τριών και διάθεση πίστωσης
μέχρι του ποσού των 1.700,00 ευρώ για a) τη μεταφορά τους με
ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή των νομίμων
επιτρόπων τους ή των ίδιων μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι και β) τη
χορήγηση μηνιαίου επιδόματος λόγω εγκατάστασης σ’ άλλη κατοικία
πλησίον του σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2941

Συμπλήρωση της 2718/2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
με προσθήκη στο αποφασιστικό , λόγω παράλειψης στην αρχική
εισήγηση, της έγκρισης για υπογραφή της σχετικής σύμβασης στην κα
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νιας Σταρακά Χριστίνα. Κατά τα άλλα
η απόφαση ισχύει ως έχει.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2942

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 41,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση Χ.Ε.Π. που
εκδόθηκε στον Οδηγό της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
Καλλιανέζο Δημήτριο και αφορά την πληρωμή Κ.Τ.Ε.Ο. για το
Υπηρεσιακό Αυτοκίνητο ΚΗΥ 7516.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2943
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου
των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Μειοδότη της Διαγωνιστικής
Διαδικασίας άνω των ορίων (ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού),
και αφορά την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού
για τις ανάγκες του συνόλου των Υπηρεσιών της Π.Ε Αιτωλ/νιας, με
ημερ/νια 11-12-2018, και ανάδειξη Οριστικού αναδόχου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2944

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.500,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά δαπάνη δημοσιεύσεων
σε εφημερίδες για διαγωνιστικές διαδικασίες που επιβαρύνουν
αποκλειστικά τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2945

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 9.920,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση του
Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης της «Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για
την μεταφορά του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού των
γραφείων των Σχολικών Συμβούλων Αγρινίου και Βόνιτσας στη νέα
Δομή ΠΕΚΕΣ στην Πάτρα, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο
Παράρτημα Ι – Α. της παρούσης Πρόσκλησης, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά τιμής, μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής», και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2946

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40,00 ευρώ ημερήσια
αποζημίωση για την μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλ/νίας Κας Σταρακά Χριστίνας στα Ιωάννινα με υπηρεσιακό
όχημα, για την συμμετοχή στην 6η Τακτική Γενική Συνέλευση της
ΕΝ.ΠΕ..

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2947

Έγκριση λήξης της με αρ. πρωτ.:300902/3684/03-10-2018
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αφορούσε την
συμμετοχή σε διαδικασία επαναληπτικής διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη Προμηθευτή/των Υγρών
Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας,
όπως
περιγράφονται
αναλυτικά
στην
329259/4479/5-12-2017 Διακήρυξη.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2948

Έγκριση 1ου Πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής
- Τεχνικών προδιαγραφών και Οικονομικών Προσφορών και αφορά
την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με θέμα: « την προμήθεια
ειδών ατομικής προστασίας ( ένδυσης –υπόδησης) για τις ανάγκες των
υπαλλήλων που ασχολούνται με τα μηχανήματα έργων ( χειριστές –
συντηρητές ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2949
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19.

20.

21.

22.

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας αποζημίωσης και
εξόδων διανυκτέρευσης για εκτός Νομού μετακίνηση της υπεύθυνης
υλοποίησης ΤΕΒΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,
υπαλλήλου της
Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Αιτ/νιας κ. Γεωργίας
Δημητρούκα και του Οδηγού κ. Ραυτογιάννη Αθανασίου, στις
12/12/2018 – 13/12/2018 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
τριακοσίων τεσσάρων (304) ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2950

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 9.292,56
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση του
Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των
Προσφορών και αφορά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
με θέμα την εκτέλεση Παροχής Υπηρεσιών για τα εξής: α)
απολύμανσης-απεντόμωσης στο χώρο που τηρείται το αρχείο των
Υπηρεσιών στο Διοικητήριο λόγω εμφάνισης ποντικιών , καθώς και
του χώρου που τηρείται το αρχείο στις εγκαταστάσεις του πρώην
Μηχανικού Εξοπλισμού, β) εργασίες κοπής-συγκομιδής και
απομάκρυνσης ξερών χόρτων από τον περιβάλλοντα χώρο του πρώην
Μηχανικού Εξοπλισμού όπου τηρείται αρχείο των Υπηρεσιών της
Π.Ε. και είναι σταθμευμένα τα οχήματα της Υπηρεσίας προς αποφυγή
πυρκαγιάς, γ) εργασίες καθαρισμού τζαμιών του Διοικητηρίου και
τέλος δ) εργασίες βιολογικού καθαρισμού των καθισμάτων (280+60)
των δύο (2) αιθουσών του Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι καθώς και
του περιβάλλοντα χώρου, και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2951

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.950,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση του
Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την επιτακτική
ανάγκη για Προμήθεια επίπλων (καρεκλών διευθυντικών, καρεκλών
επισκεπτών, και γραφείων), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε
ΑΙτωλ/νιας και κυρίως για την ανάγκη που προέκυψε με την
πρόσληψη οκτάμηνων ωφελούμενων, και τακτοποίηση αυτών στις
υπηρεσίες που τοποθετήθηκαν, και την ανάδειξη Οριστικού
Αναδόχου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2952

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.950,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση του
Πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, που αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση
Ντουλαπιών ξύλινων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτ. Οικον. Και
του Τμ. Οικονομικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών της Π.Ε Αιτωλ/νιας,
και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2953
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 13.354,80
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση του
Πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών σχετικά με την Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για
την προμήθεια υλικών αρχειοθέτησης τύπου DEXION (κόστους
12.000,00 € με Φ.Π.Α.) καθώς και την κάλυψη του κόστους που
αφορά τις εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης αυτών
(3.000,00 € με Φ.ΠΑ.), σε χώρους Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας για
αρχειοθέτηση, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι – Α.
της παρούσης Πρόσκλησης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά τιμής συνολικά, και
για την Προμήθεια και τις Εργασίες Τοποθέτησης των ανωτέρω
υλικών μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, και
ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου..

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2954

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενεργείας-Αποσφράγισης
Οικονομικών Προσφορών της Διακήρυξης με θέμα: «Προμήθεια
εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) με τη
διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
(Διεθνή) άνω των ορίων της παρ. 5 του Ν.4412/2016, συνολικού
προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»,
με ημερ/νία εξέτασης Οικονομικών προσφορών την 18-12-2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2955

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν
έρευνας αγοράς, που αφορά την κάλυψη του κόστους εργασιών
στολισμού του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας για την εορταστική
περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2018-2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2956

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέχρι του ποσού των
20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την άμεση κάλυψη των
αναγκών
των
υπηρεσιών
της
Περιφερειακής
Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας σε καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη
αμόλυβδη) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέχρι την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων
έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2957

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40,00 ευρώ ημερήσια
αποζημίωση
για την μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλ/νίας Κας Σταρακά Χριστίνα στην Αθήνα με υπηρεσιακό όχημα,
για επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και στην Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2958

28.

Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το Γραφείο
Σχολικών Συμβούλων 3ης , 4ης, 5ης, και 8ης Περιφέρειας Α/θμιας
Εκπαίδευσης στο Αγρίνιο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2959

29.

Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το
ΚΕΣΥΠ στο Αγρίνιο.

24.

25.

26.

27.

Γραφείο

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2960
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30.

Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το Γραφείο
Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2961

31.

Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το 3Ο Γραφείο
Α/θμιας Εκπαίδευσης στο Αγρίνιο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2962

32.

Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το Γραφείο
Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας Εκπαίδευσης στην Βόνιτσα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2963

33.

Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεσης πίστωσης ποσού των 2.676.47
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την αγορά
αναλώσιμου Κτηνιατρικού εξοπλισμού χειριστών, οι οποίοι
προβαίνουν
στην
εφαρμογή
προγραμμάτων
του
Υπ.Α.Α.Τ.(εμβολιασμοί, αιμοληψίες, νεκροψίες του ζωικού) και
αφορούν στην εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου στην Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών, και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής
άποψης προσφοράς.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2964

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 496,00
ευρώ για την μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας Κας
Σταρακά Χριστίνας και του Επιστημονικού Συνεργάτη Τσιλίκα
Ιωάννη στην Αθήνα με υπηρεσιακό όχημα: (192,00 ευρώ έξοδα
διανυκτέρευσης και 80,00 ευρώ ημερήσια αποζημίωση για την
Αντιπεριφερειάρχη) και (144,00 ευρώ έξοδα διανυκτέρευσης και
80,00 ευρώ ημερήσια αποζημίωση για τον Επιστημονικού
Συνεργάτη,) με σκοπό την συμμετοχή στην ημερίδα με τίτλο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
1-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2965

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 με υπηρεσιακό όχημα, για Επίσκεψη
στο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2966

Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας
των υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών & Επ/νιών της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας Σειτανίδη Θεόδωρου του Παναγιώτη, Μπιλάλη Ανδρέα
του Παναγιώτη και Παπαχαραλάμπους Δημήτριου του Ανδρέα για
τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, και Σεπτέμβριο έτους 2018 και που
έχουν εγκριθεί το 2018 και την διάθεση συνολικού ποσού διακόσια
εξήντα τρία ευρώ και δέκα επτά λεπτά (263,17€)
από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε.-Π.Ε.Αιτωλ/νίας έτους 2018
και
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2967

34.

35.

36.
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37.

38.

39.

40.

Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού
297,90ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για το έτος 2018 για
την προμήθεια υλικών προς αποκατάσταση-επισκευή της κεντρικής
πινακίδας του κτιρίου στα Δημόσια ΚΤΕΟ Μεσολογγίου της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλ/νίας
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
και
συγκεκριμένα με την συλλογή προσφορών κατόπιν έρευνας αγοράς
και επιλογής με κριτήριο την οικονομικότερη-χαμηλότερη τιμή.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2968

Έγκριση διενέργειας δαπάνης , διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού
518,32ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για το έτος 2018 για
την προμήθεια ενός(1) καινούργιου ηλεκτρικού πίνακα τριών σειρών
για τον χώρο των εγκαταστάσεων των διαδρόμων ελέγχων του
ΔΚΤΕΟ Αγρινίου προκειμένου να γίνει αποκατάστασηηλεκτρολογικής βλάβης στα Δημόσια ΚΤΕΟ Αγρινίου της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλ/νίας
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
και
συγκεκριμένα με την συλλογή προσφορών κατόπιν έρευνας αγοράς
και επιλογής με κριτήριο την οικονομικότερη-χαμηλότερη τιμή.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2969

Έγκριση διενέργειας δαπάνης , διάθεσης πίστωσης ποσού 340,00
ευρώ για το έτος 2018 που αφορά την κάλυψη των διδάκτρων
σεμιναρίου του εκπαιδευτικού φορέα που είναι το Κ.Ε.ΚΓ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
στην Πάτρα για την ετήσια απαραίτητη και
υποχρεωτική συμπληρωματική επιμόρφωση και πιστοποίηση του
Προϊσταμένου του Τμήματος ΚΤΕΟ Μεσολογγίου και του
Προισταμένου του Τμήματος ΚΤΕΟ Αγρινίου της Δ/νσης Μετ/ρών
και Επ/νιών της ΠΕ Αιτωλ/νίας που απαιτείται να πραγματοποιηθεί
βάσει της Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 που διαθέτουν τα δύο
Δημόσια ΚΤΕΟ Μεσολογγίου & Αγρινίου συνολικής δαπάνης ποσού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2970

Έγκριση διενέργειας δαπάνης , διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού
999,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την επείγουσα
προμήθεια υλικών
επισκευής μηχανημάτων τεχνικού ελέγχου
οχημάτων-Συγκλισιόμετρο και για την επείγουσα εκτέλεση εργασιών
επισκευής
μηχανημάτων
τεχνικού
ελέγχου
οχημάτων
–
Συγκλισιόμετρο και επειγουσών εργασιών ελέγχου
των
προγραμμάτων λογισμικού (κατασκευαστής BEISSBARTH) που είναι
εγκατεστημένα στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές της Κεντρικής
Μονάδας της αυτόματης γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων του
Τμήματος
ΚΤΕΟ Μεσολογγίου
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας,
προκειμένου να αποκατασταθεί η έκτακτη βλάβη του μηχανήματος
μέτρησης Συγκλισιόμετρο του ΔΚΤΕΟ Μεσολογγίου , με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρία Αφοι Στασινός Ο.Ε.
,κατόπιν
προσφοράς του , ως αποκλειστικού αντιπροσώπου,
προμηθευτή και εγκαταστάτη των μηχανημάτων που είναι
εγκατεστημένα στο ΔΚΤΕΟ Μεσολογγίου (κατασκευαστής
BEISSBARTH) και διαθέτει πρόσφατη εξουσιοδότηση από την
κατασκευάστρια εταιρεία του βασικού εξοπλισμού ελέγχουμετά του

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2971
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λογισμικού του (κατασκευαστής BEISSBARTH)>>..

41.

42.

43.

44.

45.

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας
μετακινήσεων για την πληρωμή υπαλληλικού προσωπικού της
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλ/νιας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 2.043,09 ευρώ (δύο χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ
και μηδέν εννέα λεπτών) για το Γ΄ Τρίμηνο 2018, από τον
Προϋπολογισμό της Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2972

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας
μετακινήσεων για την πληρωμή υπαλληλικού προσωπικού της
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλ/νιας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 4.300,00 ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων
ευρώ) για το Δ΄ Τρίμηνο 2018, από τον Προϋπολογισμό της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2973

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Αιτ/νιας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού είκοσι μια
χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών
(21.989,90 €) ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1/10/2018 έως
31/12/2018, από τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2974

Έγκριση δαπάνης πληρωμής ΧΕΠ σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός
έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018
μέχρι 31/12/2018 και την διάθεση συνολικού ποσού τριών χιλιάδων
διακοσίων εβδομήντα οχτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.278,80 €)
από τον προϋπολογισμό της ΠΔΕ, ΠΕ Αιτωλ/νίας 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2975

Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας
των υπαλλήλων του τμήματος Ποιοτικού, Φυτουγειονομικού ελέγχου
& Φυτοπροστασίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για τους μήνες Ιούλιο-ΑύγουστοΣεπτέμβριο 2018 και την διάθεση συνολικού ποσού δύο χιλιάδων
τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και οχτώ λεπτών (2.343,08€) από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2976
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω
ΕΣΗΔΗΣ ,έγκριση της διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και
Συγκρότηση
της
επιτροπής
διαγωνισμού
του
έργου:
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021»,Προϋπολογισμού: 800.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2977

Έγκριση δαπάνης ποσού 20.817,54€, για την πληρωμή του 3ου
λογαριασμού
του
έργου
με
τίτλο
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», με
ενάριθμο 2014ΚΑΠ1413000, Αναδόχου: «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2978

Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση κ.λ.π. ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου σε αγωγή χρηματικής αποζημίωσης κατά της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας λόγω ηθικής βλάβης του κ. Σπυρίδωνα
Κρινά του Ευσταθίου μετά από εμπλοκή αυτού σε θανατηφόρο
δυστύχημα την 6η Ιουνίου 2011 και έγκριση διάθεσης πίστωσης,
ποσού 482,36€ για ανάληψη δαπάνης της αμοιβής αυτού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2979

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απογευματινής εργασίας εργασίμων
ημερών των υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. για τους μήνες Νοέμβριο
και Δεκέμβριο (από 1.11.2018 έως 31.12.2018) και διάθεσης
πίστωσης συνολικού ποσού 4.692,22€ από τον προϋπολογισμό της
Π.Δ.Ε./Π.Ε.Ηλείας, έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2980

Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας των
υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ
2018 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.932,66 € από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2981

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των
24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια
καυσίμων κίνησης για την άμεση κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2019, με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2982

1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 2.600,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κάλυψη αναγκών
σίτισης εκατόν δεκαεννέα (119) νεοεισερχόμενων πολιτών ιρακινής
υπηκοότητας και 2. έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής
δαπάνης ποσού 3.038,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη
μεταφορά αυτών, εντός και εκτός των ορίων της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, ύστερα από την περισυλλογή τους στη δασική
περιοχή της παραλίας Σαβαλίων στις 01/11/2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2983
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53.

Έγκριση λήξης του διαγωνισμού της υπ΄ αριθμ. 226552/3713/26-092018 Πρόσκλησης 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» που είχε προκηρυχθεί 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.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2984

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού
των 17.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κάλυψη
δαπανών καταχώρισης δημοσιεύσεων για το οικονομικό έτος 2019,
για τις οποίες βαρύνεται αποκλειστικά η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2985

55. α. «Έγκριση του πρακτικού Νο4 της υπ’ αριθμ. της υπ’αριθμ.
343308/5449/06-11-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την επιλογή αναδόχου
για την προμήθεια γεωδαιτικού δέκτη GPS-GNSS με συνολικό
προϋπολογισμό έως του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€)
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο της υλοποίησης του
ευρωπαϊκού έργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and
cultural inclusion” (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για
κοινωνική και πολιτιστική ένταξη), με απευθείας ανάθεση κατόπιν
συλλογής προσφορών και 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».β. «Ανάδειξη της εταιρείας
«ΤREE COMPANY CORPORATION A.E.B.E..» ως οριστικού
αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης», γ. «Εξουσιοδότηση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους
οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις
διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ.
Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του
άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2986

54.
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πύργου, κατά την δικάσιμο της 17-1-2019 ή σε κάθε
μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ. ΠΡ2Α/7-1-2013
ασκηθείσας προσφυγής της «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. «TURBOMED S.A., στρεφομένη κατά της με αρ.
262014/3447/31-10-12 Απόφασης κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας.β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 €
για την πληρωμή του δικηγόρου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2987

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 3.321,30
€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης, νυχτερινών, Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, για το χρονικό διάστημα από 0111-2018 έως και 31-12-2018 των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2988

α) Ορισμός δικηγόρου για να παρασταθεί στην εκδίκαση της έφεσης
(αρ. Κατ.
7612/2018) της εταιρείας ΄΄ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Α.Ε.΄΄, κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Ηλείας) και της
υπ΄ αριθ. 2564/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών που θα συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
Αθηνών (στις 29-1-2019).β)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) για την πληρωμή του
δικηγόρου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2989

Εξώδικος συμβιβασμός και μη άσκηση ενδίκων μέσων (Αναίρεση και
Αίτηση
Αναστολής),
στην
υπόθεση
του
Ανάργυρου
Παπαγιωτόπουλου, κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε.
Ηλείας, μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 85/2018 τελεσίδικης απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας (μισθωτική) και την
κοινοποίηση της από 30/10/2018 Δήλωσης- Πρότασης του Ανάργυρου
Παπαγιωτόπουλου, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2990

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 10.703,68
€ για την μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας κ. Κωνσταντίνου Μιχόπουλου και για την πρόληψη και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2991

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 14.929,60
€ για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας του κ. Βασιλείου Καράμπελα για την πρόληψη και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2992

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 4.470,20 €
για την μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας
του κ. Δημήτριου Καρανικολού για την πρόληψη και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2993

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 14.929,60
€ για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας της εταιρείας DENISON Υπηρεσίες Περιβάλλοντος
Μ.Ε.Π.Ε. για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην
Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2994
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 14.880,00
€ για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας του κ. Μαυρομάτη Βασιλείου για την πρόληψη και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2995

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 19.988,80
€ για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων
ιδιοκτησίας κ. Αναστάσιου Φράγκου και για την πρόληψη και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2996

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 9.982,00 €
για την μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας
του κ. Βασίλειου Λέζη για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2997

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ποσού 700 ευρώ για πληρωμή των εξόδων διανυκτέρευσης προς
απόδοση του αριθ. 01841/2018 Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής (ΧΕΠ.)»για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηλείας,
Ασημίνας Χαλικιά και Ιωάννας Τσίρου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2998

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.387,39 ευρώ, για
πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης απογευματινών και ποσού
2.633,09 ευρώ για νυκτερινά ,Κυριακές και εξαιρέσιμα των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π. Ε. Ηλείας για το
τέταρτο (δ΄)τρίμηνο του έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2999

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ποσού 750,00 ευρώ για πληρωμή των εξόδων κίνησης ημερήσιας
αποζημίωσης,διανυκτέευσης και κόστους αποζημίωσης για το
Χρονικό διάστημα Ιούλιο 2018 έως Δεκέμβριο 2018 δηλαδή Γ και Δ
τρίμηνο 2018 των Ιωάννα Τσίρου, Ασήμως Χαλικιά και Ελένης
Μπάστα Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3000

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ποσού 80,00 ευρώ για πληρωμή των εξόδων κίνησης ημερήσιας
αποζημίωσης, για το χρονικό διάστημα τον Δεκέμβριο 2018 των
Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Π.Ε. Ηλεία Πηνελόπης Σουδενιώτη, και Αλεξάνδρας
Στασινούλια.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3001

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ποσού 110,00 ευρώ για πληρωμή των εξόδων κίνησης ημερήσιας
αποζημίωσης, για το Χρονικό διάστημα από Μάιο 2018 έως και
Δεκέμβριο 2018 της Ακριβής Ζάρρα, Υπαλλήλου της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3002

Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εξόδων ημερήσιας
αποζημίωσης του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τσίπα Θεόδωρου και
διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 187,40 € από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας, έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3003
15

73.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 519/2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ:60ΥΦ7Λ6-ΝΨ7) όσον αφορά την επωνυμία του
δικαιούχου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3004

74.

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ποσού 1.340,60 ευρώ για πληρωμή υπερωριακής εργασίας, από
03/10/2018 έως 19/12/2018, για τους υπαλλήλους και τον
Επιστημονικό Συνεργάτη του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3005

Έγκριση δαπανών υπερωριακής απασχόλησης από 7-11-2018 ως 1312-2018 των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ηλείας και διάθεση πίστωσης ποσού
497,42€ στον ΚΑΕ 03.072.0511 και ποσού 30,70€ στον ΚΑΕ
03.072.0512.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3006

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων (εκτός έδρας μετακινήσεων
και ημερήσιας αποζημίωσης) του υπαλλήλου Μπελογιάννη Γεώργιου ,
σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 00.013200.0000150662/4-10-18 βεβαίωσης
επιλογής, για συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΙΝΕΠ με
κωδικό 80068Π18 συνολικού ποσού 200,00 ευρώ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3007

77.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης 120,00 ευρώ για
την ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού της ΠΕ Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3008

78.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 780,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη μεταφορά του υλικού του
καταργηθέντος γραφείου Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης Αμαλιάδας, στην Πάτρα, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3009

Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 591,95 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις εργασίες στα πλαίσια του
εορταστικού στολισμού του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε.
Ηλείας, ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2018 2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3010

Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 145,00 €,
για την πληρωμή τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ)των υπηρεσιακών
αυτοκινήτων της Π.Ε. Ηλείας(ΚΗΙ 8772,ΚΗΗ 4208,ΚΗΗ 4209 &
ΚΗΗ4210) , προς απόδοση του αριθ. 02807/2018 ΧΕΠ , με υπόλογο
την υπάλληλο της
Π.Ε Ηλείας κ. Γεωργακοπούλου-Σιγούρου
Φωτεινή.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3011

Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου
Γεωργίου & του Επιστημονικού συνεργάτη κ. Καραχάλιου Ευάγγελου
με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο (ΚΗΙ 8772) της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, για την μετάβασή τους στην Αθήνα, την Πέμπτη
13-12-2018, με σκοπό την σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού &
Αθλητισμού με οδηγό τον υπάλληλο Καρανάση Δημήτριο.
Αναχώρηση στις 13-12-2018 και επιστροφή αυθημερόν. Η
συγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 120 Ευρώ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3012

75.
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση
διαγνωστικού ελέγχου και την αξιολόγηση καταλληλότητας των
υφισταμένων εσωτερικών μονάδων κλιματισμού τύπου μεταβλητού
όγκου ψυκτικού ρευστού και των μονάδων ανάκτησης θερμότητας του
κτιρίου του ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν
συλλογής
προσφορών,
ποσού
1128,40
ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ..

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3013

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και πληρωμής για την
προμήθεια και αντικατάσταση κλειδαριών στα γραφεία των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, ποσού 150,00 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3014

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ.
Γεωργιόπουλου Γεώργιου, για την μετάβασή του στα Ιωάννινα, με
αναχώρηση στις 16-12-2018 και επιστροφή στις 18-12-2018. Η
μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με οδηγό τον υπάλληλο Καρανάση
Δημήτριο, με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο (ΚΗΙ 8772) της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Μετακίνηση για συμμετοχή στην 6η
Τακτική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Η
συγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 200 Ευρώ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3015

Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού
10.703,33 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως συνδρομή της
Π.Ε. Ηλείας στον τοπικό τύπο, για την κάλυψη των αναγκών
ενημέρωσης των γραφείων Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών
της Περιφέρειας και των γραφείων των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Ε.
Ηλείας για το έτος 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3016

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση και
επανατοποθέτηση διαχωριστικών πλαισίων αλουμινίου στη Δ/νση
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας, ποσού 148,00 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3017

Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟY ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» (Πρακτικό ΙΙ)
της Επιτροπής
Διαγωνισμού και Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας για την
ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή
περιφερειακού δρόμου στην Τ.Κ Νεράιδας» προϋπολογισμού :
470.000,00 € με το Φ.Π.Α..

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3018

Έγκριση διενέργειας 16ης 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
760.283,12 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3019

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού 198,40€
για τον περιοδικό έλεγχο ανελκυστήρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Δ.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3020
17

90.

Συμπλήρωση της αριθμ.1862/2018 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής σχετικά με την έγκριση δαπάνης μέχρι του συνολικού
ποσού 155.000,00 € για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
για την πρόσληψη προσωπικού, στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου
HERIT-DATA, ως προς την ανάθεση του έργου σε εξωτερικούς
συνεργάτες.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3021

91.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 327,36€ Για «Την
κάλυψη του κόστους 24ωρης φύλαξης των εγκαταστάσεων του
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3022

92.

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας
μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.955,32
ευρώ, μηνός Νοέμβρη , από ΚΑΠ έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3023

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας
μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 511,98
ευρώ, μηνός Νοέμβρη 2018, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3024

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας,
στη διεξαγωγή έρευνας (με διάθεση ερωτηματολογίου και αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων) για τον αλκοολισμό ως φαινόμενο κοινωνικής
παθογένειας που προκαλεί εξαρτητικές συμπεριφορές με σοβαρές
ψυχοσωματικές επιπτώσεις στο άτομο, την οικογένεια και κατά
συνέπεια στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3025

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.900,00
€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία τo Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών
Δωρητών Οργάνων Σώματος Ν.Αιτωλοακαρνανίας, το Σύλλογο
Εθελοντών Αιμοδοτών Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων
Πατρών «Ο Άγιος Στυλιανός» και το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαμπος» σε δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την εθελοντική
αιμοδοσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της ΠΔΕ..

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3026

96.

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού
των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη κάλυψη
δαπανών αμοιβής Δικαστικών Επιμελητών για το έτος 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3027

97.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 719,20
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη κατασκευή και τοποθέτηση
μίας μονόφυλλης πόρτας αλουμινίου, στην είσοδο του γραφείου του
Τμήματος Παιδείας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, που
βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου της Π.Δ.Ε. στην οδό
Πανεπιστημίου 254 (κτίριο β Ιntracom), με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3028

93.

94.

95.
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98.

Έγκριση του πρακτικού Νο2 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 ΟικοσυστήματαCustomer 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.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3029

α) Έγκριση του πρακτικού Νο1 της υπ’ αριθμ. της υπ’ αριθμ. πρωτ.
375208/17543/28-11-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη 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 ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή)» β) Ανάδειξη της εταιρείας «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ
& ΥΙΟΙ Ο.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης,
γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού
ποσού 9.126,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 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.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3030

100.Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών
προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού με
συστημικό αριθμό 67035 (184929/5247/13-7-2016 διακήρυξη για την
εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του
Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 20162017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3031

101.α) Έγκριση του πρακτικού Νο2 της υπ’ αριθμ. 334809/15576/30-102018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου
«HARMONIA», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.000
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,
β) Ανάδειξη της εταιρείας «MULTILAB A.E.» ως οριστικού
αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού 891,87 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες
του ευρωπαϊκού έργου «HARMONIA».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3032

99.
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102.α) Έγκριση του πρακτικού Νο1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 375972/17609/2811-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 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 ΦΠΑ και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της τιμής, β) Ανάδειξη της εταιρείας «Ν.ΚΛΑΔΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, γ)
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού
6.696,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη δημιουργία καινοτόμου
εφαρμογής 3D Virtual Tour (τρισδιάστατη εικονική περιήγηση) της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα
στην Πάτρα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3033

103.Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού
για τη σύναψη σύμβασης υποστήριξης και λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστημάτων ειδικού σκοπού Ευρωεκλογών 2019,
Περιφερειακών Εκλογών 2019, Δημοτικών Εκλογών 2019 και
Εθνικών Εκλογών 2019, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
33.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει της τιμής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3034

104.Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού
για τη προμήθεια τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων, συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(45.000,00 €) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3035

105.Έγκριση ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για τη
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανάθεσης σε εξωτερικό
συνεργάτη υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων χρήσης 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, βάσει
της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού
λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99, μέχρι του ποσού των
δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00) πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α., με
κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της τιμής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3036

106.Έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
της υπ’ αριθμ. 310716/14342/10-10-2018 διακήρυξης για την: 1)
«Προμήθεια υλικών πληροφορικής (ΚΑΕ 1699) για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προϋπολογισμού
24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3037

107.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια
καυσίμων κίνησης για την άμεση κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Δ.Ε (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3038
20

έτους 2019, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

108.Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού
των 160 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη δημιουργία νέας
τηλεφωνικής σύνδεσης και παροχής ADSL/VDSL ταχύτητας έως 50
Mbps διάρκειας 3 μηνών, στον ισόγειο χώρο της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3039

109.Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και
διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού #3.003,05 # ευρώ που θα
βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε, για μετακινήσεις μηνός
Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3040

110.Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων
εκτός έδρας εσωτερικού β' εξαμήνου 2018 Παπασπύρου Σπύρου της
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ και διάθεση
πίστωσης συνολικού 99,10 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3041

111.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20,00 ευρώ για την
μετακίνηση, και τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης του Ειδικού
Συνεργάτη κ. Παναγιώτη Παπαδημάκη που συνόδευσε τον
Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
&
Επιχειρηματικότητας, στις 07/12/2018 στην 5η Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού «ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2018»,
(Αθήνα 07/12/2018 έως 09/12/2018).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3042

112.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20,00 ευρώ για την
μετακίνηση, και τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης του Ειδικού
Συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας, κ. Παπαδημάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα στις
11/12/2018, όπου συνόδευσε τον Αντιπεριφερειάρχη στην
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: α) στην εκδήλωση
Treasures of Greek Tourism Awards 2018 και β) στην 9η Ετήσια
Εκδήλωση Bravo 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3043

113.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
11/12/2018 για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
α) στην εκδήλωση Treasures of Greek Tourism Awards 2018 και β)
στην 9η Ετήσια Εκδήλωση Bravo 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3044

114.Εισήγηση Έγκρισης δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας
μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας αποζημίωσης για τον υπάλληλο
της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού κ. Ζώη Σπηλιόπουλο για τη
συμμετοχή του στο σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με κωδικό 80096Ρ18.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3045
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115.Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων
εντός και εκτός έδρας μηνός Νοεμβρίου 2018 υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.960,18 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3046

116.Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη
της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού χίλια τριακόσια σαράντα τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά
(1343,50 €), για το Δ’ τρίμηνο 2018, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3047

117.Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
4.384,40 € από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. για το έργο
‘ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ’ με Κωδικό
1992ΣΕ02400000 – Κ.Α.Ε. 02.01.071.9452.01.2020.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3048

118.Έγκριση δαπάνης υπερωριακής & κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες
απασχόλησης για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας Αχαΐας της Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και 68 λεπτών
(3672,68 ευρώ) και συγκεκριμένα χίλια εννιακόσια εβδομήντα δύο
ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (1972,28 ευρώ) για υπερωριακή
απογευματινή απασχόληση και χίλια επτακόσια ευρώ και σαράντα
λεπτά(1700,40 ευρώ) για εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3049

119.Έγκριση δαπάνης υπερωριακής , νυχτερινής & κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες απασχόλησης για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού έντεκα
χιλιάδες
εξακόσια τριάντα οκτώ
ευρώ και πενήντα τρία
λεπτά(11638,53€), από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3050

120.Έγκριση δαπάνης εξόδων διανυκτέρευσης, μετακίνησης και ημερήσιας
αποζημίωσης, συνολικού ποσού (286,64 €)
υπαλλήλου της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3051

121.Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων
του ειδικού συνεργάτη του Περιφερειάρχη κ. Δ. Καραμπούλα και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 655,00 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3052

122.Εισήγηση για έγκριση δαπάνης για πληρωμή υπερωριακής απασχόληση
των υπαλλήλων της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων της ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 466,00
ευρώ, από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2018, για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο μέχρι και
Δεκέμβριο 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3053
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123.Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην
ομάδα εργασίας του έργου: «ESMARTCITY» «Enabling SMARTer
City in the MED area through NETworking -Δημιουργώντας
ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων»
στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Med 2014-2020 και διάθεσης
πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων τρακοσίων ογδόντα ευρώ και
ογδόντα ένα λεπτών (1.380,81€) για το χρονικό διάστημα από
01/10/2018 έως 10/12/2018, από τον προϋπολογισμό του εν λόγω
προγράμματος για το έτος 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3054

124.Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων
του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνση Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018 και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 1.826,03 € από τον προϋπολογισμό έτους
2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3055

125.Εισήγηση για έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης
υπαλληλικού προσωπικού Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά τους μήνες Οκτωβρίου,
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018 για το έργο "TAGs Υπηρεσίες
τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των
τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ ομάδων τοπικής δράσης" στα
πλαίσια του Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση)
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 609 ευρώ από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3056

126.Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας
μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαϊας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 4.875,70 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3057

127.Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας
μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα, κατά τo μήνa Οκτώβριο-Νοέμβριο και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 786,00 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3058

128.Εισήγηση για έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης
υπαλληλικού προσωπικού Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο
2018 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1206,59 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3059

129.Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εκτός έδρας μετακινήσεων του
συμβούλου Αντιπεριφερειάρχη Αχαίας Μητρογιώργου Χρήστου και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού επτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ
και εξήντα λεπτά (789,60), μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και
Δεκεμβρίου έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3060
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130.Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού
των 14.740,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη σύναψη
σύμβασης για την κάλυψη δαπανών συνδρομής τοπικών εφημερίδων
για τα γραφεία του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το έτος 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3061

131.Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας
μετακινήσεις για τους
υπάλληλους της Δ/νσης Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 250,50 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 για το χρονικό διάστημα
από 01-07-2018 μέχρι 10-12-2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3062

132.Ορισμός δικηγόρων για την παράσταση – κατάθεση υπομνήματος,
σχετικών, προσθήκης – αντίκρουσης και κάθε σχετικού εγγράφου για
την αντίκρουση της από 1-3-2018 αίτησης της εταιρείας «ΣΚΟΣ
Α.Ε.» κ.λ.π. (σύνολο 16) στο Μονομελές Πρωτοδικείου Πύργου για
αναγνώριση δικαιούχων από την απαλλοτρίωση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΩΛΟ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3063

133.Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση – κατάθεση υπομνήματος,
σχετικών, προσθήκης – αντίκρουσης και κάθε σχετικού εγγράφου για
την αντίκρουση της από 26-3-2018 αίτησης της Αναστασίας χήρας
Αθανασίου Βαγενά
στο Μονομελές Πρωτοδικείου Πύργου για
αναγνώριση δικαιούχων από την απαλλοτρίωση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΩΛΟ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3064

134.Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 125,60 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και
την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας
ΚΗΙ-4055 της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3065

135.Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 70,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και
την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας
ΚΗΥ-6993 της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3066

136.Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας
μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαϊας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 2.615,82 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3067

137.Παράταση
προθεσμίας
με
αναθεώρηση
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
,Προϋπολογισμού : 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3068
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138.Έγκριση δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης για την διενέργεια
ανοικτής δημοπρασίας, άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανάθεσης του
έργου με τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια - επαρχιακού οδικού
δικτύου Ν.Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο:
«Συντήρηση Παλαιάς Ε. Ο. Πατρών – Πύργου στα όρια της Π.Ε.
Ηλείας», προϋπολογισμού : 2.350.000,00 € με Φ.Π.Α. και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
μόνο με βάση την τιμή.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3069

139.Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου: «CINOVATEC, Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά
Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism
Ecosystems» του διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία
IV 2014-2020 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού επτακοσίων
δεκαέξι ευρώ και ενός λεπτού (716,01€) για το χρονικό διάστημα από
01/10/2018 έως 12/12/2018.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3070

140.Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού
προσωπικού
της
Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
835,60 € που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε, για
μετακινήσεις του έτους 2018 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3071

141.Έγκριση Πρακτικού Α΄ Φάσης του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΙΑΣ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3072

142.Έγκριση δαπάνης για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού Συνεργάτη του
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος 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.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3073

143.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.916,72
για την 3μηνη παράταση των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων
καθαριότητας, ήτοι μέχρι της 31/3/2019, ως εξής: α) για την
καθαριότητα της υπηρεσίας του ΚΕΔΔΥ της ΠΕ Αχαΐας με την
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και β) για την καθαριότητα των
υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών- Επικοινωνιών Αιγίου και
του Αγροτικού κτηνιατρείου Καλαβρύτων με τον ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ, (οι οποίοι ήταν μειοδότες στο τελευταίο διαγωνισμό
καθαριότητας), με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τιμή μονάδας
καθαριότητας, όπως αυτές προέκυψαν από τον τελευταίο διαγωνισμό
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, και μέχρι να ολοκληρωθεί η
διαδικασία διενέργειας του εν εξελίξει ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την σύναψη συμβάσεων καθαριότητας, β) εξουσιοδοτήσετε τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειάρχες στους

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3074
25

οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα προκύψουν.

144.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 6.000,00
ευρώ πλέον ΦΠΑ για τη σύναψη σύμβασης όπου απαιτείται, για την
επισκευή, τη συντήρηση, την άρση οποιονδήποτε βλαβών ή φθορών
των τεχνικών εγκαταστάσεων των κτηρίων που στεγάζονται όλες οι
υπηρεσίες της Π.Ε Αχαΐας και της Έδρας που θα προκύψουν μέχρι το
τέλος του έτους 2019, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται: η
αντικατάσταση ελαττωματικών λαμπτήρων, ασφαλειών των
ηλεκτρικών πινάκων, αντικατάσταση μπαταριών του συστήματος
ειδοποίησης κινδύνου κλπ., επιχρωματισμού επιφανειών τοίχου,
αντικατάσταση των λουκέτων στις πόρτες και πόμολα σε παράθυρα,
αντικατάσταση υδραυλικών εξαρτημάτων WC, καθώς και η
αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων κλπ., 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.
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145.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
20.819,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την συντήρηση
του αναλυτή μέτρησης αρωματικών υδρογονανθράκων (ΒΤΧ)
VOC72M του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην
πλατεία Γεωργίου για τα έτη 2019-2020 Γεωργίου με απ ευθείας
ανάθεση στην εταιρεία «SICK Eλλάς
Ε.Π.Ε.» (αποκλειστική
αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας στην Ελλάδα). »
Προϋπολογισμού 20.819,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
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146.Τροποποίηση της αριθμ. 1870/2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
συνολικού ποσού των
88.000,00€ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό
διάστημα έως 24 μήνες, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου CINOVATEC-Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά
Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism
Ecosystems» του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 20142020».
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147.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 533,20 € για «Την
ηλεκτρολογική σύνδεση περιφερειακού φωτισμού των εγκαταστάσεων
του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ με την ηλεκτρική
παροχή ρεύματος.
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148.Έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού μέχρι τις 165.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 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 2019 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 2019».» Προϋπολογισμού
165.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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149.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 24.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια καυσίμων
κίνησης για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Δ.Ε (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019, με
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση της
εκκινηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων έτους
2019, 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.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

150. Τροποποίηση της αριθμ. 1945/2018 απόφασης οικονομικής επιτροπής
«Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης
έργου για το έργο Interreg Med 2014-2020 «ESMARTCITY»
«Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου
μέσω δικτυώσεων» και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι
44.000,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για τα έτη 2018-2020» ως προς την ανάθεση του έργου σε
εξωτερικό συνεργάτη.
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151.Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
(τμήματα έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα
οκτώ ευρώ και δύο λεπτών (4.758,02 €) για το χρονικό διάστημα από
10-10-2018 έως 14-12-2018 από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος έτους 2018.
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152.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) ευρώ από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τρέχοντος έτους,
για το χρονικό διάστημα Δ’ τριμήνου 2018.
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153.Εισήγηση για έγκριση δαπανών υπερωριακής απασχόλησης πέντε (5)
υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.
Αιτ/νίας / Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.021,77 ευρώ από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 για το
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Δ’ τρίμηνο 2018 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος.

154. Εισήγηση για έγκριση πληρωμής αμοιβής για εργασία κατά τις
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες πέντε (5) υπαλλήλων του
τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος για το δ’ τρίμηνο 2018.
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155.Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου: «PATH,
Ενίσχυση της ελκυστικότητας της διασυνοριακής περιοχής μέσω της
προώθησης του πεζοπορικού- εναλλακτικού τουρισμού και της
εισαγωγής μιας νέας τουριστικής προσέγγισης / Promoting Area
Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic
Approach)» (MIS:5003444) και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (771.60 €) για το
χρονικό διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018, από τον
Προϋπολογισμό Π.Δ.Ε έτους 2018.
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156.Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Μετ/ρων – Επικ/νιων Π.Ε. Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα
λεπτών (6.532,70) για το χρονικό διάστημα από 22/10/2018 έως
05/12/2018, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2018.
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O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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