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

Πάτρα 1 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ: 66959 / 707
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(τακτικά και αναπληρωματικά,
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
ΠΡΟΣ: 2. κα Χρυσάνθη Καμπέρου, Δ/νση
Αυλώνος 97, Κουκούλι, Πάτρα
(εκπρόσωποι κος Θ. Καμπέρος & κος
Δρακονταειδής – τηλ. 6945895895
3. INTRAKOM TELECOM, Δ/νση
Λεωφόρο Μαρκοπούλου Παιανία, τηλ
210 667 73 62, κ. Γιάννης Βελεντζάς

KOIN.:

1.
2.
3.
4.

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

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής »
Σας προσκαλούμε στην 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 7 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στα Γραφεία της Περιφέρειας
(Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σύμφωνα με τα άρθρα 176 και 177 του ν.3852/2010
(ΦΕΚ τ.Α 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη» με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Προσδιορισμός μισθώματος ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το αρχείο των Δ/νσεων
Οικονομικού - Δημοσιονομικού, Δ/νσης Διοίκησης και της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
Π.Ε. Αχαΐας, μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά
τις διατάξεις του Άρθρου 30 του Ν.4447/2016.
2. Προσδιορισμός μισθώματος ακινήτου στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Αχαΐας και
της έδρας της ΠΔΕ, μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
κατά τις διατάξεις του Άρθρου 30 του Ν.4447/2016.
3. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση της
διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑΣ - ΝΕΡΟΣΥΡΤΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)», Προϋπολογισμού:
1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
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4. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,έγκριση της
διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»,
Προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. ).
5. Έγκριση Δαπάνης για την Δημοπράτηση της μελέτης: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ,
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΤΗΣ Ν.Ε.Ο ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο 30 ΜΠΑΜΙΝΗΣ - ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», με κωδικό 2018ΚΑΠ0112001,
ποσού:30.000,00 € με ΦΠΑ.
6. Επικαιροποίηση της 2784/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
7. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής - Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορά την Διακήρυξη άνω των ορίων για Προμήθεια
Καυσίμων Κίνησης, Πετρελαίου Θέρμανσης και Λιπαντικών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 211,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους έκδοσης Χ.Ε.Π., που αφορά τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. για το
ΚΗΥ 7510 όχημα Επιβατικό, το οποίο εκδόθηκε στον οδηγό Σώκο Χρήστο, υπάλληλο της Δ/νσης
ανάπτυξης Τμήμα Ανάπτυξης Αγρινίου, τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. για το ΚΗΥ7477 Ελκυστήρα το οποίο
εκδόθηκε στον οδηγό Καψάλη Γεώργιο του Ιωάννη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων, Κλάδου ΔΕ Οδηγών, και τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. για το ΚΗΟ 6965 Φορτηγό
ο οποίο εκδόθηκε στον οδηγό Μπάνη Κωνσταντίνο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων, Κλάδου ΔΕ Οδηγών.
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 25.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά τη δαπάνη Μισθοδοσίας προσωπικού συνολικά ενός (1)
ατόμου ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
διάρκειας έως το πέρας του Προγράμματος, για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας/Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύει στην Ι.Π. Μεσολογγίου,
σύμφωνα με την 261136/3233/4-10-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΜΕ 1/2018 για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για το Πρόγραμμα ARIEL της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.300,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών δεκαπέντε (15) κλιματιστικών τοίχου
και έλεγχο ηλεκτρονικών πλακετών εξωτερικής μονάδας του Διοικητηρίου που στεγάζονται
Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Αγρίνιο.
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 5.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορά κάλυψη του κόστους για την επιτακτική ανάγκη α) την
προμήθεια 700 κεραμιδιών, την προμήθεια μονωτικού υλικού για επιφάνεια 105 τ.μ. και την
προμήθεια ειδικής μεμβράνης 180 τ.μ. β) τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της
κεραμοσκεπής του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Μεσολόγγι λόγω εισροής
υδάτων και εργασίες τοποθέτησης των προαναφερόμενων υλικών προς προμήθεια, διαδικασία που
θα γίνει με συλλογή προσφορών κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάσει του
επισυναπτόμενου Σχεδίου που σας υποβάλλουμε.
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12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέχρι του ποσού των 24.800,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 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.
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.480,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (π.χ. λάμπες LED, ντουί, πρίζες, διακόπτες, σκαφάκια, LED,
φωτοκύτταρα, προβολείς LED εξωτερικών χώρων, τροφοδοτικά σποτ νέας τεχνολογίας κ.λ.π.), για
την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων στο
Αγρίνιο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.
14. Τροποποίηση της 2730/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την
δαπάνη ποσού συνολικά 10.370,00 ευρώ με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους
2019.
15. Τροποποίηση της αρ. 2953/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε..
16. Έγκριση δαπάνης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
19.700,00 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους
2019.
17. Έγκριση δαπάνης για την άσκηση της πρακτικής δύο (2) δικηγόρων στο Γραφείο της Νομικής
Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.272,00 ευρώ από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019.
18. Έγκριση διενέργειας 7ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτος 20182019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 74.172,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
19. Έγκριση του φακέλου στέγασης των Υπηρεσιών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
20. Επικαιροποίηση της 2964/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε που αφορά
την έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.676,47 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για 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.
21. Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού στις α) Ευσταθία Καλύβα-Κατσουράκη του Ηλία
ύψους 823,54 ευρώ και β) Πιπίνα Κατσαρού - Κυριαζή του Παναγιώτη ύψους 1.235,31 ευρώ
κατόπιν έκδοσης της αριθ. Α313/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου ύστερα από την από 12.03.2003 αγωγή τους και τη διάθεση πίστωσης συνολικού
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ποσού δύο χιλιάδων πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (2.058,85) από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2018.
22. Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της αριθ. Α406/2018 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών ύστερα από την με αριθ. καταθ. 76/22.08.2012 αγωγή της Κ/Ξ ΑΘ.
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ – ΔΗΜ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριάντα ενός
χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (31.604,57) από τον προϋπολογισμό
της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019.
23. Έγκριση Συμβιβασμού με την Κολώνια Παναγιώτα του Γεωργίου και κατάργηση δίκης, η
δικάσιμος της οποίας ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί, με παραίτηση από την από 09.07.2018 άσκηση
αναίρεσης της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας ενώπιον του Αρείου Πάγου με αρ. καταθ. 27/2018 περί
ολικής αναίρεσης και εξαφάνισης της αριθ. 196/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου
Αγρινίου και της από 07.11.2013 αγωγής της Κολώνια Παναγιώτας καθώς και την έγκριση
δαπάνης επιδικασθέντος ποσού σύμφωνα με την αριθ. 555/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αγρινίου και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριάντα οκτώ χιλιάδων
πεντακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (38.579,93) από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019.
24. Επικαιροποίηση της 2969/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
25. Επικαιροποίηση της 2968/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
26. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο,
Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο (Β & Γ τρίμηνα) – έτους 2018 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
18.000,00 € από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
έτους 2018.
27. Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων για την υπάλληλο της Δ/νσης Περ/ντος
και Χωρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας της ΠΔΕ κ.
Γαλούνη Βασιλική για τη συμμέτοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝΕΠ το μήνα Ιανουάριο
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 210,40 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
28. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του
τμήματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για τους μήνες ΟΚΤΩΒΡΙΟ-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018 και την διάθεση
συνολικού ποσού τριακόσια πενήντα πέντε κόμμα μηδέν πέντε (355,05 €) από τον προϋπολογισμό
της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2019.
29. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του
τμήματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για τους μήνες ΟΚΤΩΒΡΙΟ-ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018
και την διάθεση συνολικού ποσού εξακόσια εξήντα οκτώ κόμμα πενήντα επτά (668,57 €) από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2019.
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σχετικά με τη συμμετοχή σε ενημερωτική
διοργάνωση- Συνέδριο στην Αθήνα υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Αιτωλ/νίας, συνολικού ποσού τετρακοσίων σαράντα ενός ΕΥΡΩ και ενενήντα
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λεπτών (441,90 €) από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕ Αιτωλ/νίας
έτους 2019.
31. Έγκριση παράστασης και υποβολής προτάσεων από την νομική υπηρεσία Αιτ/νίας σχετικά με
την 85/13.12.2018 αγωγή του Ιωάννη Κλιάφα του Αθανασίου, κατά της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος.
32. Έγκριση Πρακτικού που αφορά την Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την διενέργεια δαπάνης για
την κάλυψη του κόστους Παροχής Υπηρεσίας για την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας
συνεδριάσεων του Πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου & της Αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων
στο Κτιρίου που στεγάζεται το Διοικητήριο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και για δαπάνη 2.480,00 €,
την έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
και την ανάδειξη Οριστικού αναδόχου.
33. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας που αναφέρονται στον παρακάτω
πίνακα για το χρονικό διάστημα παρελθόντων ετών (01/01/2017 έως 31/12/2017 και 01/01/2018
έως 31/12/2018) καθώς την διάθεση συνολικού ποσού έντεκα χιλιάδων εκατόν σαράντα Ευρώ
(11.140,00 €) από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕ Αιτωλ/νίας.
34. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 750,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια κώνων ασφαλείας κυκλοφορίας, 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 προμήθειας, και έγκριση του επισυναπτόμενου
σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 139,20 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗΟ 6876, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
36. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 120,60 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗΟ 6874, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 17.800,00 € για το έργο : «Βελτίωση
βατότητας δρόμου Αρχαιολογικό Μουσείο-Ακρόπολη Αρχαίας ΄Ηλιδας», Προϋπολογισμού:
20.000,000 € για το έτος 2019.
38. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου
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..
39. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: «Τεχνικές Μελέτες για την
αντιμετώπιση κατολισθήσεων α) της Ε.Ο. Κρέστενας – Ανδρίτσαινας(πριν την είσοδο
παρακίτικων), β) Ζαχάρως – Αρήνης (θέση κοιμητηρίου Αρήνης) και γ) Θολό – Φιγαλείας (θέση
οικισμού επρέου», Ποσού : 57.787,50 € χωρίς Φ.Π.Α.
40. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 37.578,20 € για την συνέχιση της μελέτης με τίτλο
«Συμπληρωματικές μελέτες – Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου: Βελτίωση Ε.Ο. Αμαλιάδας –
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111 Ε.Ο. στο τμήμα Παράκαμψης Χαβαρίου», με ενάριθμο 2014ΚΑΠ1408006, αναδόχου «Χ.
ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με Δ.Τ. GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ».
41. 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: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 28-022018 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού :
1.615.000,00 € μετά του Φ.Π.Α και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή.
42. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της
υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Τοπογραφικές και γεωερευνητικές εργασίες για την αντιμετώπιση
κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας», προεκ/νης αμοιβής: 134.090,00 € χωρίς
το Φ.Π.Α.
43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 23.365,53 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος
του προϋπολογισμού 2019 για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ».
44. Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του
άρθρου 27 Ν. 4412/2016 της Τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης
κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» με προϋπ/σμό 120.100,00 €, καθώς και τη
διάθεση πίστωσης ποσού 48.040,00 €.
45. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού 66.520,00 € με το Φ.Π.Α. για την πληρωμή δαπάνης
εκπόνησης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «Τοπογραφικές και γεωερευνητικές εργασίες για την
αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας», προεκτιμώμενης αμοιβής
134.090,00 € χωρίς Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το Επενδυτικό Πρόγραμμα ΚΑΠ2018.
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 50.000,00 € για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» για το έτος 2019,
προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00 €.
47. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων
του υποέργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ AΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού: 2.560.000,00 €
με ΦΠΑ. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 28-02-2018 ΣΕ
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»
48. Επικαιροποίηση και έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού
777,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα που αφορούν
προμήθειες, υπηρεσίες - επισκευές – συντήρηση της Π.Ε. Ηλείας, λόγω μη ολοκλήρωσης των
διαδικασιών του οικονομικού έτους 2018.
49. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ποσού 30.981,28 € με Φ.Π.Α. για την μελέτη:
«Επικαιροποίηση μελέτης σύνδεσης Λιμένα Κυλλήνης με την Επ. Οδό Κυλλήνης – Ν.Ε.Ο. Πατρών
–Πύργου».
6

50. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 7.950,88 € για την μίσθωση ειδικών
ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας Τεχνική εταιρεία Α. & Θ. Νικία ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ
ΑΒΕΤΕ, για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
51. α) Ορισμός δικηγόρου για να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου
Πατρών, όπου θα συζητηθεί στις 15/ Μαρτίου/ 2019, η από 27/7/2018 Αίτηση Ακύρωσης της Α.Ε.
με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ», με θέμα την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 928/2018 απόφασης της Οικον.
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης του
ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού της Π.Δ.Ε.- Π.Ε. Ηλείας. β)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 800,00 € για την πληρωμή του δικηγόρου.
52. Έγκριση α) πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-προσφορών, μετά από
την αριθμ. πρωτ. 412339/7106/08-02–2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
ανάθεση των εργασιών της προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του
κεντρικού κλιματισμού του Πολυλειτουργικού - Πολιτιστικού Κόμβου Πύργου στο Διοικητήριο
της Π.Ε. Ηλείας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, βάσει της τιμής, β) ορισμού ως οριστικού αναδόχου της επιχείρησης «Γεώργιος Παναγ.
Μαντάς» και γ) διάθεσης πίστωσης και δαπάνης μέχρι του ποσού 13.249,40
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ανωτέρω ανάδοχο.
53. Έγκριση αντικατάστασης των οχημάτων για την εκτέλεση των δρομολογίων με κωδικούς
ΤΑΠΥ-23Α & ΤΑΠΥ-23Β, ΤΑΠΥ-51Α & ΤΑΠΥ-51Β, ΤΑΠΥ-52Α & ΤΑΠΥ-52Β που
ανατέθηκαν, ως προσωρινός μειοδότης, με την αριθμ. 2120/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής ΠΔΕ, στην εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ» στο πλαίσιο του 3ου Επιμέρους
Διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών της ΠΕ Ηλείας για το σχολικό έτος 2018-2019.
54. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την επιδιόρθωση ενός φωτοτυπικού
μηχανήματος τύπου Konica Minolta bizhub 211, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.
Ηλείας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, ποσού 548,08 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
55. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την επιδιόρθωση ενός φωτοτυπικού
μηχανήματος τύπου SAMSUNG MULTIXPRESS 8128, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
Π.Ε. Ηλείας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, ποσού 255,44 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
56. Επικαιροποίηση των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, σύμφωνα με το συνημμένο
πίνακα, που αφορούν σε προμήθειες – επισκευές – συντήρηση - υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην
Π.Ε. Ηλείας, λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών εντός οικονομικού έτους 2018 και έγκριση
διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 2.650,35 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α, στο οικονομικό έτος 2019.
57. Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης της Π.Δ.Ε. / Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
(διαδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργος, σχετικά με την αριθμ. A625/18-10-2018 απόφασή του, με την οποία
αναβάλλεται η έκδοση οριστικής απόφασης και ορίζεται νέα δικάσιμος την 21-03-2019, για την
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από 04-5-2017 αγωγή της Ανθούλας Νικ. Νικολακοπούλου και την έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης 310,00 Ευρώ για την πληρωμή του δικηγόρου.
58. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών
προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού άνω των ορίων 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 Φ.Π.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
59. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης συνολικού ποσού 793,60 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την επισκευή των βλαβών του οχήματος με αριθμό
κυκλοφορίας ΜΕ 110747 ΙΧ, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Π.Ε. Ηλείας.
60. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 698,12 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την επισκευή των βλαβών του οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 128636 ΙΧ, της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Π.Ε. Ηλείας
61. Επικαιροποίηση και έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού
195,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα που αφορούν
προμήθειες ανταλλακτικών & επισκευές επιβατικών αυτοκινήτων(ΚΗΥ 6993, ΚΗΙ 4055) της Π.Ε.
Ηλείας, λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών του οικονομικού έτους 2018.
62. 1. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 74.400,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 2. έγκριση κατάρτισης των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης “για τις υπηρεσίες αποθήκευσης,
ανασυσκευασίας, μεταφοράς και διανομής τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής της
Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ηλείας, στο πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD)”, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής & 3. συγκρότηση
επιτροπών αποσφράγισης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και ενστάσεων.
63. Έγκριση α) πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-προσφορών, μετά από
την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/21198/446/25-01-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την «ανάθεση υπηρεσιών εκτύπωσης σχεδίων και τοπογραφικών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το έτος 2019» με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, β) ορισμού ως οριστικού
αναδόχου της επιχείρησης «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ» και γ) διάθεσης
πίστωσης και δαπάνης μέχρι του ποσού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ανωτέρω
ανάδοχο.
64. Έγκριση α) πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-προσφορών, μετά από
την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/22534/480/ 28-01–2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου Πύργου και
των λοιπών κτηρίων ευθύνης της ΠΕ Ηλείας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
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οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής υπηρεσίας, β) ορισμού ως οριστικού αναδόχου της
επιχείρησης «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε» και γ) διάθεσης πίστωσης και δαπάνης μέχρι
του ποσού 6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ανωτέρω ανάδοχο.
65. α. Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016 για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών εκπόνησης μελετών για τις
ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) –
Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003241», ΣΑΕΠ 301/6:
2018ΕΠ30160013, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα
Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 31.600,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών β. έγκριση του σχεδίου
διακήρυξης και γ. συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας, παραλαβής και ενστάσεων του
διαγωνισμού.
66. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 21.524,55 € για την μεταφορά
κατανομής για την κοινοτική χρηματοδότηση στους εταίρους του έργου “InnoXenia: Innovation in
Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion” (Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια
Αδριατικής – Ιονίου).
67. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε - Π.Ε.
Ηλείας με το Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Πύργου «Ηλείων Παράδοσις» εκδήλωσης με τίτλο
«25η Μαρτίου 1821, Ημέρα Εθνικής Παλιγγενεσίας και Μνήμη Μάχης Πύργου στις 3 Απριλίου
1821-Οπλαρχηγοί στη μάχη», που θα πραγματοποιηθεί στις 25/03/2019, στον Πύργο δαπάνης μέχρι
του ποσού 2.232,00 ευρώ με ΦΠΑ.
68. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 318,20 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗΙ 8772, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
69. Επικαιροποίηση της 2678/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε», ως προς
την επιβάρυνση πληρωμής της δαπάνης ποσού 720,00 €, εις βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2019.
70. Επικαιροποίηση της 689/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε», ως προς την
επιβάρυνση πληρωμής της δαπάνης ποσού 600,00 €, εις βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2019.
71. Επικαιροποίηση της 688/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε», ως προς την
επιβάρυνση πληρωμής της δαπάνης ποσού 1.200,00 €, εις βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2019.
72. Έγκριση μετακίνησης 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 Τετάρτη 20-02-2019.
Η συγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 200,00 Ευρώ.
73. Έγκριση μετακίνησης έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου
Γεωργίου & του Βοηθού Περιφερειάρχη κ. Κωσταριά Δημητρίου με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο
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(ΚΗΙ 8772) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για την μετάβασή τους στην Αθήνα, την Τρίτη
26-02-2018. Η συγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 120,00 Ευρώ.
74. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 797,20 ευρώ για
πληρωμή των εξόδων κίνησης, για το χρονικό διάστημα από Ιούλιο του 2018 έως και Δεκέμβριο
του 2018, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας.
75. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεωργίου & του
Επιστημονικού συνεργάτη κ. Καραχάλιου Ευάγγελου (στην επιστροφή) με το υπηρεσιακό
αυτοκίνητο (ΚΗΙ 8772) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για την μετάβασή τους στην Αθήνα,
την Τρίτη 12-02-2018. Η συγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 120,00 Ευρώ.
76. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 18-04-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ137/10-9-2013 ασκηθείσας προσφυγής του ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατά της υπ’ αριθμ.
45076/446/15/3/2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
77. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 18-04-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ144/4-10-2013 ασκηθείσας προσφυγής της ΣΙΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ κατά της υπ’ αριθμ.
108698/1218/2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας
περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 3054/2002. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
78. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 18-04-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ128/2-8-2013 ασκηθείσας προσφυγής του ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ κατά της υπ’ αριθμ.
57573/569/5/6/2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
79. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 18-04-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ126/30-7-2013 ασκηθείσας προσφυγής του ΚΟΝΤΟΝΗ ΠΕΤΡΟΥ κατά της υπ’ αριθμ.
57560/567/31/5/2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
80. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 18-04-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ125/30-7-2013 ασκηθείσας προσφυγής του ΚΟΝΤΟΝΗ ΠΕΤΡΟΥ κατά της υπ’ αριθμ.
57556/31/5/2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων
κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για την
πληρωμή του δικηγόρου.
81. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-03-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
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ΠΡ113/13-6-2013 ασκηθείσας προσφυγής του ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατά της υπ’ αριθμ.
103367/1145/2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας
περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
82. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-03-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ78/26-3-2013 ασκηθείσας προσφυγής του ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κατά της υπ’
αριθμ. 214679/2857/2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
83. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-03-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ95/14-5-2013 ασκηθείσας προσφυγής του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κατά της
υπ’ αριθμ. 2536/3328/2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
84. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 21-03-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ96/14-5-2013 ασκηθείσας προσφυγής του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κατά της
υπ’ αριθμ. 90029/978/2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
85. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 18-04-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ129/2-8-2013 ασκηθείσας προσφυγής του ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑ κατά της υπ’ αριθμ.
57570/568/4/6/2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
86. α)Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 18-04-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ145/9-10-2013 ασκηθείσας προσφυγής της εταιρείας “ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ’’
κατά της υπ’ αριθμ. 216053/2526/9-8-13 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής
διοικητικού προστίμου β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για την
πληρωμή του δικηγόρου.
87. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 18-04-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ146/9-10-2013 ασκηθείσας προσφυγής της εταιρείας “ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΑΕ’’
κατά της υπ’ αριθμ. 216405/2515/9-8-13 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής
διοικητικού προστίμου β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για την
πληρωμή του δικηγόρου.
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88. α) Ορισμός δικηγόρου για να παρασταθεί στην εκδίκαση της αγωγής (με αριθμ. 14196/2016),
για παράσταση στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (στις 28-3-2019) που θα
συζητηθεί η αγωγή του Μάστορη Νικολάου του Θωμά κατά α. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και β) του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργού Οικονομικών), που αφορά την διακοπή της
μισθοδοσίας του για το διάστημα 1-3-2012 έως 19-12-2012. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 975,56 € για την πληρωμή του δικηγόρου.
89. α) Ορισμός δικηγόρου για να παρασταθεί στην εκδίκαση της Αγωγής (αρ. Κατ. Δικ. 32/ 2018)
της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ και ΥΙΟΙ Ο.Ε.» και
διακριτικό τίτλο «ΠΑΤΡΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗ» εναντίον του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Π.Δ.Ε. - Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πύργου
(Διαδικασία Μικροδιαφορών) και η οποία εκδικάζεται κατά την δικάσιμο της 19/3/2019 και
β)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού διακοσίων εξήντα έξι Ευρώ και πενήντα οκτώ
λεπτών (266,58 €) για την πληρωμή του δικηγόρου.
90. Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 328,60 € με το Φ.Π.Α. για την
μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών της έκτακτης συνεδρίασης του
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εν
μέσω αντιπλημμυρικής περιόδου που πραγματοποιήθηκε στις 16-01-2019, οικονομικού έτους 2019.
91. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 910,00 ευρώ για
πληρωμή των εξόδων κίνησης ημερήσιας αποζημίωσης, διανυκτέρευσης 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.
92. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων της Μιχαλοπούλου Αθανασίας υπαλλήλου της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε.
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού διακοσίων ενενήντα ευρώ (290,00 €) για τον μήνα
Ιανουάριο 2019 από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
93. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων του Βενιζέλου Ηρακλή, Τομεάρχη Δακοκτονίας 2018
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα εννέα
λεπτών (377,39 €) για τους μήνες Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2018, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
94. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε -Π.Ε.
Ηλείας με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Κάστρο Χλεμούτσι, εκδήλωσης με τίτλο
«Καρναβάλι Κάστρου», που θα πραγματοποιηθεί στις 11/03/2019, στο Κάστρο Κυλλήνης, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 2.232,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
95. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε. - Π.Ε.
Ηλείας με τον Όμιλο εθιμοτυπικών εκδηλώσεων Λεχαινών, εκδηλώσεων με τίτλο «Αντάμωμα
Γενίτσαρων και Αποκριάτικα Παραδοσιακά Δρώμενα», που θα πραγματοποιηθούν στις 07 και 09
Μαρτίου 2019, στα Λεχαινά Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.800,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
96. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Πύργου στις
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18 Απριλίου 2019, σχετικά με προσφυγή του Βλάχου Γαβριήλ του Παναγιώτη με θέμα την
ακύρωση των υπ΄ αριθμ. πρωτ. 43618/2238/18-02-2013 και 152252/9246/06-06-2013 αποφάσεων
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο» και «Έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών
(483,60 €) για την πληρωμή δικηγόρου.
97. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής ποσών: α) εξήντα (60,00) ευρώ για έξοδα
ημερήσιας αποζημίωσης και β) εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (118,32 €) για έξοδα
χιλιομετρικής αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Ηλείας, για το χρονικό διάστημα από 01-02-2019 έως 28-02-2019, σε βάρος του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. του τρέχοντος οικονομικού έτους 2019.
98. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων (εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας
αποζημίωσης) της αναπληρώτριας προϊσταμένης Πουρνάρα Παναγιώτας σε συνέχεια της αρ. πρωτ.
00.014680.0000163671/05-02-2019 βεβαίωσης επιλογής, για συμμετοχή στο Επιμορφωτικό
Πρόγραμμα ΙΝΕΠ με κωδ. 80034Δ19 συνολικού ποσού 300,00 ευρώ.
99. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων
του έργου «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων
σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας» Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών,
συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους
Ν. Ηλείας έτους 2019-2020 προυπ. 4.000.000,00 € με το Φ.Π.Α.
100. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 3.744,80 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την επισκευή των βλαβών του οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6911, της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Π.Ε. Ηλείας.
101. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2286/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως
προς το συνολικό ποσό και την επιβάρυνση της δαπάνης εις βάρος των πιστώσεων, του
προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2019, και συγκεκριμένα την «έγκριση διενέργειας
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού 193.530,00 € συμπ. Φ.Π.Α., για τη
χρηματοδότηση των εταίρων της κοινωνικής σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου: Υποστήριξη
του Υποέργου 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και του Υποέργου 4 «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
(5%)» της Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής
Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» - Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ Κωδικός ΟΠΣ 5000168 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΒΥΣ του
ΤΕΒΑ για την υλοποίηση της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του Δήμου Αιγιαλείας και του Δήμου
Καλαβρύτων και συγκεκριμένα: Α) της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, μέχρι του ποσού των
173.530,00 € ήτοι για το υποέργο 3 Διοικητικές Δαπάνες: 91.000,00 € και για το υποέργο 4
Συνοδευτικά Μέτρα: 82.530,00 €, Β) του Δήμου Αιγιαλείας μέχρι του ποσού των 16.000,00 € για
το υποέργο 4 Συνοδευτικά Μέτρα και Γ) του Δήμου Καλαβρύτων μέχρι του ποσού των 4.000,00 €
για το υποέργο 4 Συνοδευτικά Μέτρα.
102. Διαβίβαση Πρακτικού Β΄ Φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ
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ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» (18PROC003791065 2018-10-05), Προϋπολογισμού: 645.161,29 € (πλέον
Φ.Π.Α.).
103. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασίας του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού
άξονα Λακκώματα - Τσαπουρνιά» με προϋπολογισμού έργου: 2.500.000,00 €, με κωδικό
2017ΣΕ07100019.
104. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασίας του έργου: «Έργα σταθεροποίησης πρανών και
συντήρησης της Επαρχιακής οδού Πάτρα – Χαλανδρίτσα - Καλάβρυτα» Προϋπολογισμού:
4.125.000,00 €, (ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100014).
105. Διαβίβαση Πρακτικού Β ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού Ακράτα Ζαρούχλα προς Χιονοδρομικό μέσω Περιστέρας», Προϋπολογισμού 600.000,00 €, Πιστώσεις από
ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την 76105/12-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) Απόφαση Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με κωδικό έργου/ΜΙS: 2014ΕΠ50100004.
106. Διαβίβαση Πρακτικού Β’ φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού Χαραυγή Πόρτες» (18PROC003938087 2018-11-02), Προϋπολογισμού 483.870,97 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),
Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την 77261/24.12.2014 (ΑΔΑ: 64Λ4Φ-ΦΑΛ) Απόφαση
Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με κωδικό έργου: 2014ΕΠ50100004.
107. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ
ΦΕΡΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΟΥΣ
2019-2020, Προϋπολογισμού 5.200.000,00 €, (ΣΑΕΠ501/2015ΕΠ50100002).
108. Διαβίβαση Πρακτικού Β’ φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακών
Οδών Δήμου Δυτικής Αχαΐας ετών 2019-2020» (17PROC00222876 2017-11-13), Προϋπολογισμού
1.209.677,42 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την 77261/24.12.2014
(ΑΔΑ: 64Λ4Φ-ΦΑΛ) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με κωδικό έργου:
2014ΕΠ50100004.
109. Διαβίβαση Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού Σκεπαστό – Κερπινή Πλατανιώτισσα», (18PROC0039242120 2018-10-31), Προϋπολογισμού 1.774.193,55 ευρώ (πλέον
Φ.Π.Α.), Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την (τροποποίηση την 76105/12.7.2018 με ΑΔΑ:
ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πρόκειται για
υποέργο του αναγραφόμενου με κωδικό 2014ΕΠ50100004 έργου.
110. Διαβίβαση Πρακτικού Β’ ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», (18PROC003925444 2018-10-31),
Προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την
123076/09-11-2018 (ΑΔΑ: 66Η4465ΧΙ8-Κ25) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας με κωδικό έργου/ΜΙS: 2015ΕΠ50100002.
111. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.153,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την κάλυψη δαπάνης της συντήρησης και αναβάθμισης λογισμικού εκτέλεσης
ηλεκτρομηχανολογικών μελετών της 4Μ της Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με απευθείας ανάθεση στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της 4Μ στην Αχαΐα κο Κώστα
Χάτζιο.
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112. Διαβίβαση προς έγκριση του από 11-02-2019 Πρακτικού υπ’ αρ. 1 του διαγωνισμού ανοικτής
διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 25-01-2019 για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής της εργολαβίας: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής
σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2019-2020», Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 €
μετά του Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501, Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002/04.07 του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε» (ΣΕ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000).
113. Διαβίβαση προς έγκριση του από 18-02-2019 Πρακτικού υπ’ αρ. 1 του διαγωνισμού ανοικτής
διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 24-01-2019 για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της ΔΤΕ/ΠΔΕ: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού
Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2019-2020» του υποέργου: «Συντήρηση δικτύου
ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων, του εθνικού οδικού
δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» του έργου: Συντήρηση - Αποκατάσταση και
άρση της επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και Επισκευή –
Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. Προϋπολογισμού:
1.988.631,23 € (χωρίς Φ.Π.Α.) / 2.465.902,73 € (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 (κωδικός
έργου: 2014ΕΠ50100002/03.11).
114. Διαβίβαση προς έγκριση του από 18-02-2019 Πρακτικού υπ’ αρ. 1 (β) του διαγωνισμού
ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 1911-2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2017-2018», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) / 4.032.258,06 € (χωρίς
Φ.ΠΑ.), ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 501 Π.Δ.Ε., ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
2015ΕΠ50100001.
115. Παράταση προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» του
έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.
ετών 2015-2016», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 400.000,00 €, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Π.Δ.Ε. 2015 ΣΑ ΕΠ 501 Κ.Ε.2015ΕΠ50100001, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ.ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ.
116. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου: «Εργασίες συντήρησης σήμανσης και ασφάλισης
Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε Αχαΐας, περιόδου 2014-2016», Προϋπολογισμός μελέτης: 500.000,00
€ με τον Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου
(στο ΠΔΕ): 2014 ΕΠ 501 00002, Ανάδοχος: Σαραντινός Νικόλαος - Ευάγγελος.
117. Επικαιροποίηση της αριθμ. 2893/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα:
«Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση σε επαληθευτή/ελεγκτή της διενέργειας
πρωτοβάθμιων διοικητικών & επιτόπιων επαληθεύσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «TRITON»
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(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), συνολικού ποσού έως
δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (2.620,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%» λόγω λήξης
του οικονομικού έτους 2018.
118. 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 επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (!The Formula Not In
Table €) για το μήνα Δεκέμβριο 2018.
119. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 2.480,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Αχαΐας
στον 42ο Ποδηλατικό Γύρο «ΘΥΣΙΑΣ» από 24 έως 25 Μαρτίου 2019, που διοργανώνεται στα
πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 από τον Ποδηλατικό Όμιλο
Πατρών.
120. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 2.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας
στη δαπάνη για τη μετακίνηση των μαθητών, μελών της χορωδίας του 18ου Γυμνασίου Πατρών,
Τμήματα Κωφών και Βαρηκόων, οι οποίοι έχουν διακριθεί σε σημαντικά Φεστιβάλ Σχολικών
Χορωδιών όπως της Καρδίτσας στην Ελλάδα, με τιμητική διάκριση και στα Διεθνή Φεστιβάλ
σχολικών Χορωδιών στο Pagani της Napoli στην κ. Ιταλία (29-04-2017 έως 02-05-2017 1ο
Βραβείο, 97/100) και στο Νόβισαντ Σερβίας (19-04-2018 έως 23-04-2018 1ο Βραβείο 93/100), στο
Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Σχολικών Χορωδιών στο Κόπερ Σλοβενίας, που θα πραγματοποιηθεί στις
13 έως και 18-3-2019.
121. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.852,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας
στη διοργάνωση από τη Χορωδία “Cantelena” Πάτρας του 2ου Φεστιβάλ Χορωδιών που θα
πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με
προσκεκλημένες χορωδίες δύο εκ των κορυφαίων ελληνικών χορωδιών: την Παιδική Χορωδία του
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών «ROSARTE» και τη Χορωδία Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου
Θεσ/κης.
122. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
για τη στήριξη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος
Ν.Αιτωλοακαρνανίας, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Καραμανδανείου Νοσοκομείου
Παίδων Πατρών «Ο Άγιος Στυλιανός» και του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας
Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαμπος» σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με
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την εθελοντική αιμοδοσία που περιλαμβάνουν βιωματική διδασκαλία της εθελοντικής αιμοδοσίας
σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την εκτύπωση έντυπου
ενημερωτικού υλικού.
123. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για
τη στήριξη της πρωτοβουλίας της Διεύθυνσης 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 με
την εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού.
124. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.513,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) για τη δημιουργία banner και την εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού σχετικά με την
εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού της
περιοχής μας στο ζήτημα της εθελοντικής προσφοράς αίματος στο συνάνθρωπο.
125. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 992,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
για τη δημιουργία banner και την εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού στο πλαίσιο
συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
για στήριξη της εκστρατείας με στόχο την προάσπιση αποφυγής της άμβλωσης με ενημέρωση του
ευρύτερου κοινού.
126. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας στην Πάτρα, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
και ώρα 18:00 στην Αγορά Αργύρη σχετικά με θέματα ασφάλειας κατά τη μετακίνησή στην πόλη
αλλά και στα εθνικά οδικά δίκτυα ατόμων όλων των ηλικιών, ατόμων με αναπηρία και ατόμων με
ειδικές δεξιότητες στο πλαίσιο συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη Λέσχη
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Νέων ΛΕ.Μ.Α.Ν.
127. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.424,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με θέμα «Κοινωνική Αλληλεγγύη και Υγείας
με έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις» που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου 2019 στην Αγορά
Αργύρη στην Πάτρα σε συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο
Πατρών και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
128. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.450,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την σύναψη σύμβασης για την «Εκτέλεση των απαραίτητων
εργασιών φόρτωσης, εκφόρτωσης, τοποθέτησης, συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης της
εξέδρας που θα χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία των επισήμων κατά τον εορτασμό α) της 25ης
Μαρτίου 2019 και β) της 28ης Οκτωβρίου 2019» και ανάθεση στην επιχείρηση «ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
129. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κατασκευή σφραγίδων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της
Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έτους 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης.
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130. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια λαμπτήρων, για την κάλυψη των αναγκών των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έτους 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης.
131. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 587,46 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. για την σύναψη σύμβασης, από την υπογραφή της έως 31-12-2021, υπηρεσιών φύλαξης
του κτηρίου του Κ.Ε.Σ.Υ., με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «DIVICO SECURITY».
132. Επικαιροποίηση της αριθμ. 2848/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «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 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», λόγω λήξης του
οικονομικού έτους 2018.
133. Έγκριση των όρων διενέργειας διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016
για την σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Υλοποίηση του Έργου
“Sustainable Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big
and Open Data” – HERIT-DATA του Προγράμματος Interreg Med 2014-2020», συνολικής
δαπάνης έως του ποσού των 105.864,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο
επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση
ποιότητας – τιμής.
134. Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
αναφορικά με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) (α/α
53972) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια του 2oυ
υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων - Κέντρο ημερησίας
φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
135. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 69561 (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
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020).
136. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης παροχής
υπηρεσιών για ένα έτος από την υπογραφή της για την «Διακίνηση της επείγουσας μεταφοράς
εγγράφων και δεμάτων (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της έδρας και της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας», μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με
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απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της
πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής και έγκριση του
επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
137. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης για την
«Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των υπηρεσιών της Έδρας
και όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας και του ΚΕΣΥ Ν. Αχαΐας και την αντικατάσταση πυροσβεστικής σκόνης,
όπου απαιτείται, λόγω παρέλευσης 5ετίας ή χρήσης του πυροσβεστήρα», μέχρι του ποσού των
10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει της τιμής για το σύνολο των εργασιών» και έγκριση του
επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
138. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτισης των όρων
διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια του 3ου υποέργου της πράξης «Κατασκευή
Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων - Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών με τίτλο: «Προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού (2 πετρελαιοκίνητα ειδικά επιβατηγά αυτοκίνητα) Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων», με κωδικό ΟΠΣ: 5000481 στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 5:
Ανάπτυξη-Εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση κοινωνών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης
του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας.
139. Έγκριση του πρακτικού Νο2 του 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.
140. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη,
πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε.
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των
226.931,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του
διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο
θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(www.fuelprices.gr), σύμφωνα με την αριθμ. Δ11/2019 Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων.
141. Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
υλικών πληροφορικής (ΚΑΕ1699) για τια ανάγκες της έδρας και των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 74.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
της τιμής.
142. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών
προσφορών) του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) φωτοτυπικών
μηχανημάτων, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00
€) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της
τιμής.
143. α) Έγκριση του πρακτικού Νο1 της υπ’ αριθμ. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 46424/3726/12-02-2019
πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για την ομαλή διενέργεια
των Ευρωεκλογών 2019, Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2019 και Εθνικών Εκλογών
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 22.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), β)
Ανάδειξη της εταιρείας «MULTILAB» ως προσωρινού αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, γ)
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού 13.984,74 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού για την ομαλή διενέργεια των
Ευρωεκλογών 2019, Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2019 και Εθνικών Εκλογών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
144. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.116,00 € για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
στην Π.Ε. Αχαΐας.
145. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.264,80 € για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
στην Π.Ε. Αχαΐας.
146. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 446,40 € με Φ.Π.Α για την
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.
147. Έγκριση δαπάνης χορήγησης χρηματικού ποσού εκ των καταβληθέντων παραβόλων, κατ’
εφαρμογή των άρθρων 26 και 28 του Ν.3982/11 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.600,00
ευρώ σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
148. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης αμοιβής τριμελών εξεταστικών επιτροπών για τη
διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών του Ν.3982/2011, για το 4ο
τρίμηνο έτους 2018, συνολικού ποσού 6.140,00 €.
149. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού των 56.000,00 € για
σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα
έως 24 μήνες, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ICON WOM-EN - Integrating Innovation and
Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises / Ενσωμάτωση Καινοτομίας, Προώθηση
και Οργάνωση Συνεργατικών Σχηματισμών Γυναικείων Επιχειρήσεων, του διακρατικού
προγράμματος Interreg Ελλάδα - Ιταλία V/Α 2014-2020 με κωδ. ΜΙS: 5003919.
150. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού των 28.450,00 € για
σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα
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έως 24 μήνες, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού 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)» του διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα - Ιταλία
IV 2014-2020 (MIS:5003582).
151. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 5.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προς την εταιρεία «TRAVEL HOUSE» - ΡΑΠΤΗ ΜΙΧ. ΟΥΡΑΝΙΑ
- ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, για τη σύναψη σύμβασης για τη διαμονή του Αθλητικού
Συλλόγου Κωφών Νοτιοδυτικής Ελλάδος στο Λονδίνο, στην περιοχή Charlton όπου διεξάγεται το
Champion League Europe Κωφών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής
προσφορών.
152. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Ε. στην Μόσχα της
Ρωσίας, στις 11 Μαρτίου έως και 15/3/2019, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Π.Δ.Ε., στα
πλαίσια συμμετοχής του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση Τουρισμού ‘’Μ.Ι.Τ.Τ.’’, η οποία
πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο ‘’EXPOCENTRE KRASNAYA PRESNYA‘’ στη Μόσχα,
και διοργανώνεται από την εταιρεία ‘’Ι.Τ.Ε. (Ιnternational Trade & Exhibitions – U.K)’’, καθώς
επίσης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 1.935,20 €, για την πληρωμή των εξόδων
ημερήσιας αποζημίωσης, μετακίνησης και διαμονής.
153. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 8.680,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την σύναψη σύμβασης από την υπογραφή της και μέχρι
31/12/2019 για την υποστήριξη της επέκτασης της λειτουργικότητας του ιστότοπου
www.pde.gov.gr. της Π.Δ.Ε. για το έτος 2019 και ανάθεση στην εταιρεία «PIKEI - ΝΕΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ο.Ε.» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της
τιμής.
154. Συμπλήρωση της υπ. αρ. 96/2019 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής «Τροποποίηση της
υπ. αρ. 1944/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε. για την έγκριση δαπάνης
μισθοδοσίας προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έργο HARMONIA «Harmonization
and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas HarmoNIA Εναρμόνιση και δικτύωση για την αξιολόγηση της μόλυνσης στο Ιόνιο και την Αδριατική
Θάλασσα» και διάθεσης
πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 13.833,00 ευρώ από τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019» ως προς την ανάθεση του
έργου σε εξωτερικό συνεργάτη.
155. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων της Εκτελεστικής
Γραμματέως της Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 208,40 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
156. Έγκριση μετακίνησης, εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Περιφερειακού
συμβούλου κ. Χρήστου Μπούνια, στα Ιωάννινα (25-27/02/2019). Συνολικό κόστος μετακίνησης
και ημερήσιας αποζημίωσης 178,60 €.
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157. Έγκριση μετακίνησης, εξόδων μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας αποζημίωσης του
Περιφερειάρχη, στη Βρέστη της Γαλλίας (06-08.03.2019). Συνολικό κόστος μετακίνησης, διαμονής
και ημερήσιας αποζημίωσης: 1.360,00 €.
158. Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση συμμετοχής των περιφερειακών συμβούλων στο
Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς και για την αποζημίωση των γραμματέων του Περιφερειακού
Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019 και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 15.333,00 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας έτους 2019.
159. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 950,00 ευρώ για την μετακίνηση, τα έξοδα
μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, κ. Κωνσταντίνου Καρπέτα, 20-23/02/2019 στο Βουκουρέστι
της Ρουμανίας, όπου θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Τουριστική Έκθεση
TTR που θα πραγματοποιηθεί 21-24/02/2019.
160. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.022,00 ευρώ για τη μετακίνηση, και τα
έξοδα μετακίνησης διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Περιφερειακού Συμβούλου ΠΕ
Αχαΐας, κ. Καπράλου Σπυρίδωνα, στο Βελιγράδι 20-24/02/2019 και συγκεκριμένα για την
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού IFT που
διοργανώνεται στο Βελιγράδι 21-24 Φεβρουαρίου 2019.
161. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 10,00 € στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
της Π.Δ.Ε. έτους 2019, για τη μετακίνηση και τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, κ. Κωνσταντίνου
Καρπέτα, στις 15 Φεβρουαρίου 2019, όπου εκπροσώπησε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο
1o Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου στην Αρχαία Ολυμπία, που πραγματοποιήθηκε 15-17
Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.
162. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 10,00 ευρώ για την μετακίνηση και τα έξοδα
ημερήσιας
αποζημίωσης
του
Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
&
Επιχειρηματικότητας, κ. Κωνσταντίνου Καρπέτα, σε επιχειρήσεις της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας στις
11.02.2019.
163. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης του υπαλλήλου Διονυσίου Καρβέλη για την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού στο Βουκουρέστι από 21/2/2019 έως 24/2/2019 μέχρι του ποσού 926,40 Ευρώ.
164. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης του υπαλλήλου Διονυσίου Καρβέλη για την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού στο Βερολίνο από 5/3/2019 έως 8/3/2019 μέχρι του ποσού 1.560,00 Ευρώ.
165. Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός
έδρας μηνός Δεκεμβρίου 2018 υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.255,63 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
166. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της ΔΑΟΚ Αχαΐας της ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.375,34 Ευρώ,
από τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Αχαΐας έτους 2019.
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167. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 2.796,57 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2019.
168. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
#1.908,44# ευρώ που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε., έτους 2019 για μετακινήσεις
μηνός Ιανουαρίου 2019.
169. Διαβίβαση προς έγκριση του από 06-02-2019 Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας για την
ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «Αποκαταστάσεις από την Θεομηνία της 21ης έως 22ης
Οκτωβρίου 2016 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας». Υποέργο 3: «Αποκατάσταση ζημιών και
αντιπλημμυρικών έργων από Θεομηνία σε χείμαρρους και ρέματα των Δήμων Ναυπακτίας και Ι.Π.
Μεσολογγίου», Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
170. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση της
διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΗ – ΑΕΤΟΣ – ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ –
ΚΑΝΔΗΛΑ - ΜΥΤΙΚΑΣ» Προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
171. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.800.00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
επιτακτική ανάγκη για τεχνική υποστήριξη για αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση των
κεντρικών εξυπηρετητών (servers), των υπολογιστικών συστημάτων της δικτυακής και
τηλεπικοινωνιακής υποδομής όλων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο, Θέρμο,
Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Αστακό, Κατοχή Ναύπακτο και Μεσολόγγι), κατόπιν αιτιολογημένης
εισήγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
172. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 35.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διαδικασία διαγωνιστική Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την
προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας 2019, έγκριση
του επισυναπτόμενου σχεδίου Συνοπτικού Διαγωνισμού καθώς και Ορισμού Επιτροπών τριμελών
Τακτικών και αναπληρωτών για αποσφράγιση προσφορών καθώς και Επιτροπών Ενστάσεων
Τακτικών και αναπληρωτών.
173. Ανάκληση της 2304/2018 απόφασή σας λόγω λανθασμένης επίκλησης του Ν 4412/2016 αντί
του ορθού Ν 3669/2008 του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2014-2016»,
συνολικής δαπάνης: 173.666,08 € μετά του Φ.Π.Α., Ανάδοχος: Κ/Ξ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ
Ο.Ε. – ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.
174. Έγκρισης του 1ου Υπερσυμβατικού Α.Π.Ε & 1ης Σ.Σ.(Υπερσυμβατικού ως προς την 1η
Σ.Σ) (ως προς τις ισχύουσες διατάξεις), του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΤΩΝ
2014-2016», συνολικής δαπάνης: 173.666,08 € μετά του Φ.Π.Α ,Ανάδοχος: Κ/Ξ Σ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.
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175. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης (δαπάνη κίνησης διαμονής - ημερήσιας αποζημίωσης) και λοιπών εξόδων (Βίζα, υπηρεσία μετάφρασης), μέχρι του
ποσού 4.595,00 € της προϊσταμένης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Πρ/σμου, κα. Σπυράκη Ελένη και
των υπαλλήλων της ΔΙΑΠ ΠΔΕ κα. Παπαγιάννη Κων/να και Λάνταβου Κων/να β) έκδοσης ΧΕΠ
για την συμμετοχή τους στην διεθνή έκθεση τουρισμού «ΜΙΤΤ 2019», η οποία θα πραγματοποιηθεί
από 12/03/2019 έως 14/03/2019 στην Μόσχα, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος
Τουριστικής Προβολής της Π.Δ.Ε. έτους 2019.
176. Έγκριση Πρακτικού που αφορά την Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την διενέργεια δαπάνης
για την κάλυψη του κόστους μεταφοράς του αρχείου του Τμήματος Δημόσιας Υγείας Αγρινίου στο
Μεσολόγγι και για δαπάνη 2.500,00 €, την έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και την ανάδειξη Οριστικού αναδόχου.
177. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 8.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την Παροχή Υπηρεσιών
συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι
καθώς και των λοιπών κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε στο Αγρίνιο, διαδικασία που θα
γίνει με συλλογή προσφορών κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάσει του
επισυναπτόμενου Σχεδίου που σας υποβάλλουμε.
178. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 8.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την Προμήθεια
Ηλεκτρολογικού υλικού (πρίζες, διακόπτες, λαμπτήρες, καλώδια κ.λ.π.) για την αντικατάσταση
ελαττωματικών ή φθαρμένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι
καθώς και των λοιπών κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε στο Αγρίνιο, διαδικασία που θα
γίνει με συλλογή προσφορών κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάσει του
επισυναπτόμενου Σχεδίου που σας υποβάλλουμε.
179. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 15.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την Παροχή Υπηρεσιών
απολύμανσης απεντόμωσης, μυοκτονίας, εντομοκτονίας Κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες της
Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Μεσολόγγι, Αμφιλοχία, Αγρίνιο, Ναύπακτος), διαδικασία που θα γίνει με
συλλογή προσφορών κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάσει του επισυναπτόμενου
Σχεδίου που σας υποβάλλουμε.

Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε ώστε να κληθεί ο
αναπληρωτής σας.

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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