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

KOIN.:

1.
2.
3.
4.

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

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 12η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής »
Σας προσκαλούμε στην 12η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ, 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. Διαβίβαση Εισηγητικής Έκθεσης της παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ
ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
2. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΡΜΟ
- ΔΡΥΜΩΝΑΣ – ΝΕΡΟΧΩΡΙ - ΑΡΓΥΡΟ ΠΗΓΑΔΙ», αναδόχου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ με κωδικό
Πράξης ΣΑΕΠ: 001 και κωδικό ΠΔΕ πράξης ΣΑΕΠ: 2015ΕΠ00100008, Προϋπολογισμού:
1.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
3. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΡΜΟ
- ΔΡΥΜΩΝΑΣ – ΝΕΡΟΧΩΡΙ - ΑΡΓΥΡΟ ΠΗΓΑΔΙ», αναδόχου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ με κωδικό
Πράξης ΣΑΕΠ: 001 και κωδικό ΠΔΕ πράξης ΣΑΕΠ: 2015ΕΠ00100008 Προϋπολογισμού:
1.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
4. Έγκριση, του από 01-03-2019 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη, για
την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ» &2) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ»» Προϋπολογισμού 227.340,00 € (με ΦΠΑ).
5. Έγκριση του Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας (Πρακτικό Ι) της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», προϋπολογισμού: 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη.
6. Έγκριση Δαπάνης για την Δημοπράτηση του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1/12-14 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», με Κ.Α.
2018ΚΑΠ0103001, ποσού: 150.000,00 € με ΦΠΑ.
7. Έγκριση Δαπάνης για την Δημοπράτηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΕΣΣΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό 2018ΚΑΠ0112002 συνολικού ποσού: 30.000,00 € με
ΦΠΑ.
8. Έγκριση Δαπάνης για την Δημοπράτηση της μελέτης: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ,
ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ»Τ.Κ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», με κωδικό 2018ΚΑΠ0112000, ποσού: 5.000,00 € με ΦΠΑ.
9. Έγκριση Δαπάνης για την Δημοπράτηση της μελέτης: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο 23 (ΤΜΗΜΑ ΓΟΛΕΜΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΜΟΡΑΝΙΤΙΚΑ ΒΡΑΧΙΑ»), Συνολικού ποσού: 29.000,00 € με ΦΠΑ.
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέχρι του ποσού των 24.800,00 €
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.
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την Προμήθεια και τοποθέτηση
στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών στο Μεσολόγγι ένας αυτόματος μηχανισμός για το άνοιγμα
και κλείσιμο των θυρών της κεντρικής εισόδου, 15 πύρους ασφαλείας για τα παράθυρα του κτιρίου, 5
κυλίνδρους ασφαλείας καθώς και 5 κιλά καψούλια συρραφών φωτογραφιών στα δελτία εκπαιδευτών
και εξεταστών υποψηφίων οδηγών. για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας (ΔΑΟΚ.
Δ/νση Τεχνικών έργων).
12. Έγκριση του, με ημερομηνία 13-03-2019 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων
συμμετοχής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα κάλυψη του κόστους για την
κάλυψη του κόστους για την προμήθεια - κατασκευή και των σχετικών εργασιών τοποθέτησης των ως
αναλυτικά περιγράφουμε στη συνέχεια ήτοι: α) προμήθεια - κατασκευή και εργασίες τοποθέτησης δύο
(2) πορτών από σίδηρο, διαστάσεων 95εκ.x2,21 μέτρων, β) προμήθεια - κατασκευή και εργασίες
τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων ασφαλείας από μασίφ σίδηρο για δώδεκα (12) παράθυρα, διαστάσεων
3,15x1,20 μέτρων, γ) προμήθεια - κατασκευή και εργασίες τοποθέτησης δύο (2) πορτών από σίδηρο,
διαστάσεων 3,13x2,20 μέτρων, δ) προμήθεια - κατασκευή και εργασίες τοποθέτησης μίας (1) πόρτας
συρόμενης, διαστάσεων 3,98x2,27 μέτρων. - Τα ανωτέρω θα τοποθετηθούν στο χώρο του πρώην
Μηχανολογικού Εξοπλισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής φύλαξη του αρχείου των
υπηρεσιακών φακέλων που είναι τοποθετημένα εκεί των Υπηρεσιών: Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας, Πρώην Αναπτυξιακής Α.Ε. και της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 6.100,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και τον ορισμό Οριστικού αναδόχου.
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13. Έγκριση του, με ημερομηνία 13-03-2019, Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων
συμμετοχής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 4.500,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την κατασκευή από
αλουμίνιο νέων πέντε (5) πινάκων ανακοινώσεων με ανοιγόμενο παράθυρο διαστάσεων 3,55 μέτρα
μήκος, 1,80 μέτρα ύψος και 2 εκ. βάθος (κορνίζα 7 εκατ., και 3,45 εσωτερικό χώρο ανακοινώσεων),
και τις σχετικές εργασίες τοποθέτησης καθώς και τις εργασίες αποξήλωσης των παλαιών
τοποθετημένων. Οι νέοι Πίνακες Ανακοινώσεων θα τοποθετηθούν 2 στο Κτίριο του Διοικητηρίου της
Π.Ε. Αιτωλ/νιας, 1 στη Δ/νση Μεταφορών Μεσολογγίου, 1 στο Τμήμα Οχημάτων και Αδειών
Αγρινίου και 1 στο κτίριο που στεγάζεται το Διοικητήριο της Π.Ε. στο Αγρίνιο - Οικονομικού, την
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 4.300,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και τον ορισμό Οριστικού αναδόχου.
14. Έγκριση Πρακτικού που αφορά την Ανακοίνωση – Πρόσκληση με θέμα την διενέργεια δαπάνης
που αφορά την κατεπείγουσα επισκευή και συντήρηση (επιχρίσματα, μόνωσης κ.λ.π.) της οροφής του
1ου Ορόφου του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Μεσολόγγι και επιφάνειας 60 τ.μ.
περίπου λόγω υγρασίας και αποφυγής κινδύνου ηλεκτροπληξίας λόγω υπαρχουσών καλωδιώσεων
μέχρι του ποσού συνολικά των 3.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την έγκριση και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και την ανάδειξη
Οριστικού αναδόχου.
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 50,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους έκδοσης Χ.Ε.Π., που αφορά τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. για το
ΚΗΥ 7515 Ι.Χ. Επιβατικό Όχημα, το οποίο εκδόθηκε στον οδηγό Κακαβά Θρασύβουλο του Ιωάννη,
υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου, Κλάδου ΔΕ Οδηγών.
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 996,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την εκτύπωση σφραγίδων για
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας έτους, 2019
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την κάλυψη του κόστους για
υπηρεσίες εκτυπώσεων 1000 αδειών κυκλοφορίας Αγροτικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες των
Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας Αγρινίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.996,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την κάλυψη του κόστους για
την εκτύπωση την εκτύπωση μπλόκ εντολών α) προμήθειας καυσίμων κίνησης οχημάτων, β) διαταγών
κίνησης οχημάτων –μηχανημάτων Π.Ε. Αιτωλ/νίας, γ) εντολών προμήθειας ανταλλακτικών &
παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το
έτος 2019.
19. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας - Αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών,
αφορά την διαγωνιστική διαδικασία κάτω των ορίων, για προμήθεια 2 επιβατικών αυτοκινήτων και 2
4x4 οχημάτων για τις ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, και ορισμός
προσωρινού αναδόχου και έγκριση της μετάβασης της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο
της αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Μειοδότη.
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν συλλογής προσφορών, που αφορά την κάλυψη του κόστους που
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αφορά των Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νιας για το έτος 2019,
κατά την άσκηση των καθηκόντων των Αντιπεριφερειαρχών κατά την επίσκεψη σημαντικών
παραγόντων, πολίτικων, θρησκευτικών, τοπικών, επαγγελματικών και την τήρηση κανόνων
φιλοξενίας και εθιμοτυπίας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τα συνήθη καθημερινά
καθήκοντα τους.
21. Έγκριση Πρακτικού που αφορά την Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την διενέργεια δαπάνης για
την κάλυψη του κόστους Παροχής Υπηρεσίας για επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου
του αύλειου χώρου, την αντικατάσταση φωτιστικών, λαμπτήρων και καλωδίων καθώς και την
επισκευή και συντήρηση του Εξωτερικού Ηλεκτρικού Πίνακα στο Κτιρίου που στεγάζεται το
Διοικητήριο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, την έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
2.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και την ανάδειξη Οριστικού αναδόχου.
22. Έγκριση Πρακτικού που αφορά την Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την διενέργεια δαπάνης για
την κάλυψη του κόστους Παροχής Υπηρεσίας για επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρολογικού
δικτύου (τοποθέτηση λαμπτήρων, αντικατάσταση πριζών, ασφαλειών και καλωδιώσεων) του χώρου
που λειτουργεί το συνεργείο των Δ.Τ.Ε. στο Αγρίνιο για την επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων
έργων, την έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.255,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, και την ανάδειξη Οριστικού αναδόχου.
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν συλλογής προσφορών, που αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη για την
κάλυψη του κόστους προμήθειας ενός υαλοπίνακα (τζαμαρίας) λευκού πάχους 10 χιλιοστών και
επιφάνειας 9,50 τ.μ. στην πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Χορήγησης Αδειών
Οδήγησης Αγρινίου λόγω ζημιάς και εισροής υδάτων από βροχή εντός του κτιρίου και κινδύνου
τραυματισμού των υπαλλήλων από πιθανή κατάρρευση.
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν συλλογής προσφορών, που αφορά την κάλυψη του κόστους για τις
υπηρεσίες καθαριότητας μοκετών και χαλιών που βρίσκονται στα γραφεία της κα Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αιτωλ/νιας και σε διάφορα γραφεία του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.534,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την ανανέωση των ετήσιων συνδρομητικών υπηρεσιών της
για το εγκατασταθέν από 06/12/2016 σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης στόλου 15
μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Αιτ/νιας, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία DATUM Ε.Π.Ε.,
που έχει εγκαταστήσει το σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης, έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία
για την παρακολούθηση αυτού, και την έγκριση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 305,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής για την φύλαξη
(παρακολούθηση συναγερμού) του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών
Ναυπάκτου και με απευθείας ανάθεση στον Κακούρα Κωνσταντίνο του Χρήστου, ο οποίος έχει
εγκαταστήσει το σύστημα ασφαλείας και έχει την τεχνογνωσία για την ορθή λειτουργία του.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την Προμήθεια υλικών για τις
ανάγκες λειτουργίας του συνεργείου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας και
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συγκεκριμένα 3 γιλέκα, 2 φτυάρια, 5 γάντια, 2 τσαπιά, 2 τσουγκράνες, 2 σκούπες, στουπιά, 2
μαχαίρια.
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την Παροχή Υπηρεσιών εκτυπώσεων
σχεδίων και τοπογραφικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας (ΔΑΟΚ. Δ/νση
Τεχνικών έργων), με διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάσει του Σχεδίου προς
έγκριση που υποβάλλουμε.
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 600,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν συλλογής προσφορών, που αφορά
την προμήθεια 65 στεφάνων περίπου για εκδηλώσεις που συμμετέχει η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για
το έτος 2019 όπως η εθνικές εορτές (25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου) άλλων εκδηλώσεων (Ημέρα
Φιλελληνισμού & Διεθνούς Αλληλεγγύης, Λήξης 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, Εορτασμός Ενόπλων
Δυνάμεων, Εθνικής Αντίστασης), ημερών μνήμης όπως ο εορτασμός ημέρας γενοκτονίας των
Ποντίων, γενοκτονίας Ελλήνων Μ. Ασίας, κ.λ.π..
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 960,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που
αφορά την κάλυψη του κόστους έξοδα δικαστικών επιμελητών για το έτος 2019 για ότι δικαστικές
διαδικασίες προκύψουν και αφορούν τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, και υπηρεσιών
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας όπως Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, και Β/θμιας
Εκπαίδευσης.
31. Τροποποίηση της απόφασης 82/2019 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την επιλογή
της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
32. α) Έγκριση δαπάνης πληρωμής συνολικού ποσού είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων δύο Ευρώ και
πενήντα λεπτών (26.702,50 €) του προσωπικού ΙΔΟΧ (Γεωπόνοι, Παγιδοθέτες) του Προγράμματος
Δακοκτονίας 2018 της ΔΑΟΚ ΠΕ Αιτωλ/νίας για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου και αναδρομικών
κλιμακίων 2018 καθώς και υπερωριακής απασχόλησης μηνών Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου
2018 του προσωπικού Προγράμματος Δακοκτονίας 2018.
33. Επικαιροποίηση της 2971/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
34. Έγκριση παράστασης και υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου, σχετικά με την υπ’ αριθμόν κατάθεσης 12/2019
αγωγή του Θεόδωρου Τσαντόπουλου του Κωνσταντίνου, κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
35. Έγκριση παράστασης και υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου σχετικά με την υπ’ αριθμόν κατάθεσης
2/08.01.2019 αγωγή του Κωνσταντίνου Μπανιά του Γεωργίου κατά της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος.
36. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης - εβδομάδας Τουρισμού που
διοργανώνει η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) «Προβάλλω τη Ναυπακτία» από
τις 28/03 έως 2/04/2019 σε Ναύπακτο και Μεσολόγγι, με την Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
37. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του
τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για το
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μήνα Δεκέμβριο 2018 και την διάθεση συνολικού ποσού πεντακοσίων σαράντα πέντε και σαράντα έξι
(545,46 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2019.
38. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του
τμήματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για τους μήνες Β΄- Γ΄- Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
2017 και την διάθεση συνολικού ποσού τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά
(448,32 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2019.
39. 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 στις 14 – 15/03/2019
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού εκατόν ενενήντα οκτώ και τριάντα πέντε (198,35) ευρώ, από
τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας έτους 2019.
40. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για Ιανουάριο –Φεβρουάριο – Μάρτιο έτους 2019 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 632,25 Ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας- Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019.
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ευρώ για την πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων που
χρησιμοποιήθηκαν, για αντιμετώπιση κινδύνων και διαχείριση εκτάκτων αναγκών σε εργασίες
Αποχιονισμού - Αποπαγοποίησης άρσης καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο Ορεινό Επαρχιακό
Οδικό Δίκτυο, των Δήμων Αγρινίου, και Θέρμου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 63.000,00 € για το έργο: «Kατασκευή νέων
τεχνικών στην επαρχιακή οδό Αμαλιάδα-Γεράκι στην περιοχή οικισμού Γερακίου», Κ.Α.Ε
02.03.071/9771.01.0002, Προϋπολογισμού: 63.000,00 € μετά του Φ.Π.Α για το έτος 2019.
43. 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: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΣΕΚΟΥΛΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ - ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ΔΙΑΣΤ/ΣΗ ΜΕ Ε.Ο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού: 1.850.000,00 € μετά
του Φ.Π.Α και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
μόνο με βάση την τιμή.
44. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού 28.232,67 € για την πληρωμή δαπάνης εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ανακατασκευής Γέφυρας στο χείμαρρο Ρούσκουλα στη Νέα Μανωλάδα»,
αναδόχου μελετητικού γραφείου: «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.
45. 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: «Καθαρισμός - Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», Υποέργο με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών σε
δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμού
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Υποέργου: 5.000.000,00 € που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2016ΕΠ50100002 και
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την
τιμή.
46. Έγκριση δημοπράτησης - όρων δημοπράτησης, διάθεσης πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός – Συντήρηση - Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών
έργων σε υδατορέματα εντός των Διοικητικών ορίων των Δήμων Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας Κρεστένων και Αρχαίας Ολυμπίας», προϋπολογισμού: 74.400,00 € μετά του Φ.Π.Α.
47. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων,
του έργου με τίτλο: «Επισκευή - συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων, αποκατάσταση
περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου», προϋπ/σμού: 135.000,00 € με ΦΠΑ.
48. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού 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 €.
49. Επικαιροποίηση της 2978/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ σχετικά με: 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.
50. Αύξηση ποσού αμοιβής της δικηγόρου κ Σαρλάμη Χρυσαυγής στη συζήτηση της με αριθμ. ΑΓ
46Β/21-9-2009 Αγωγής των Δήμητρα Χριστάκη κλπ. κατά ΝΠΔΔ - (πρώην) Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ηλείας.
51. Επικαιροποίηση για το Οικονομικό Έτος 2019 της με αρ. 2768/2018 Απόφασης σας περί
«Ανάθεσης σε δικηγόρο για έκδοση γνώμης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού του έτους 2019 και
έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 595,20 € με το Φ.Π.Α. για την πληρωμή του
δικηγόρου.
52. Έγκριση του πρακτικού Νο6 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του
ευρωπαϊκού έργου «INCUBA» αναφορικά με την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της υπ’ αριθμ.
298838/4766/02-10-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ εξοπλισμού (2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές γραφείου με οθόνη και 1
φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής) στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου CROSS
BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες.
53. α. Έγκριση του πρακτικού Νο2 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών) της
υπ’ αριθμ. 404081/6209/17-12-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για «την Ανάθεση σε
εξωτερικό συνεργάτη α)υπηρεσιών εκτύπωσης και συναφών υπηρεσιών, β) υπηρεσιών διαδικτύου, και
γ) υπηρεσιών περιεχομένου και μετάφρασης ψηφιακών εργαλείων για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού
έργου «CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion» (Διασχίζοντας το κενό:
Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη), με κωδικό έργου ΜΙS: 5003361, ΣΑΕΠ
301/6/2018ΕΠ301600012», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε τμήματος», β. Έγκριση για την
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
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54. Έγκριση παράτασης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ του προσληφθέντος προσωπικού, για
χρονικό διάστημα έως 30/09/2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INNOXENIA του
προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020, σύμφωνα με την απόφαση παράτασης του
συμφωνητικού (subsidy contract) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου του έργου INNOXENIA και της
Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος από τις 31-3-2019 στις 30-9-2019.
55. Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και
διοργάνωσης εκδηλώσεων, της αναδόχου εταιρείας «STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ», στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου
“InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion” (Καινοτομία στον Τουρισμό
στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου).
56. Τροποποίηση της υπ. αρ. 2813/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την πρόσληψη προσωπικού,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INNOXENIA.
57. Τροποποίηση της υπ. αρ. 2812/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την πρόσληψη προσωπικού,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INCUBA.
58. Τροποποίηση της υπ. αρ. 2810/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την πρόσληψη
προσωπικού, για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
CROSSTHEGAP του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.
59. Τροποποίηση της υπ. αρ. 2811/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την πρόσληψη προσωπικού,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BALKANET.
60. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, παραγωγής
έντυπου υλικού προβολής, διοργάνωσης εκθέσεων, συναντήσεων, θεματικών εργαστηρίων και
εκπόνησης μελετών», για τις δράσεις του έργου ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΕΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ – BALKANET» με Κωδικό Έργου:
BMP1/1.2/2469/2017 και Κωδικό ΟΠΣ 5013497, στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020», μέχρι του ποσού των 78.956,25€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αξία προ Φ.Π.Α. 63.674,40 €) με την διαδικασία του δημόσιου ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Νόμου 4412/2016 μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας, παραλαβής
και ενστάσεων του διαγωνισμού.
61. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πατρών (3ο Τμήμα), κατά την δικάσιμο της 11-04-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με
αριθ. καταχ. ΑΓ808/2-11-2015 ασκηθείσας αγωγής της εταιρείας ΚΜΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ κατά της ΝΠΔΔ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. β) Έγκριση δαπάνης και
διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για την πληρωμή του δικηγόρου.
62. α. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων
(αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών για το έτος 2019, για
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την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 116.732,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με συστημικό
αριθμό 67832 στο Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το
υψηλότερο ποσό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για έκαστο είδος
καυσίμου (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) μέσης λιανικής τιμής
πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr) και την πλέον συμφέρουσα από
Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για τα λιπαντικά, β. ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου
της εταιρείας «Γ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και γ. έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού των 116.732,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της
σύμβασης που θα προκύψει με τον ανωτέρω ανάδοχο.
63. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
εγγράφων-δεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για ένα έτος (δωδεκάμηνη διάρκεια), με
απευθείας ανάθεση κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της τιμής και έγκριση του επισυναπτόμενου
σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
64. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 261,64 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
την επισκευή των βλαβών του οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 128641 ΙΧ, της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων, της Π.Ε. Ηλείας.
65. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε - Π.Ε.
Ηλείας με τον Σύλλογο ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(ΣΦΙΠΟΠ) εκδήλωσης με τίτλο «GreekClassics:TheFinalCountdown», που θα πραγματοποιηθεί στις
21/04/2019, στους δήμους Πύργου και Ήλιδας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.400,00 Ευρώ με
ΦΠΑ.
66. Επικαιροποίηση των αριθ. 521/2018, 625/2018, 626/2018, 627/2018, 2348/2017, 628/2018,
1042/2018, 2532/2018, 475/2018, 215/2018 και 490/2018 αποφάσεων της Οικον. Επιτροπής, για την
πληρωμή δικηγόρων υποθέσεων προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου και στο Ε’ τμήμα
του Συμβουλίου της Επικρατείας των OLYMPION ΑΒΕΕ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
ΟΕ, ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ, ΔΕΥΑ Ζαχάρως, ΔΕΛΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ, ΛΕΜΠΟΤΕΣΗ ΣΥΜΕΩΝ,
FARGECO HELLAS ΕΠΕ, ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε., ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕΣ.
67. Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης και πληρωμής συνολικού ποσού 328,60 €, για την
μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών της έκτακτης συνεδρίασης του
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας που
πραγματοποιήθηκε στις 02-02-2019 λόγω των μεγάλων καταστροφών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
καθώς και λόγω υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων, οικονομικού έτους 2019.
68. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 2.455,20 € για την μίσθωση ειδικών
ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας τεχνική εταιρεία Πρότυπο Κατασκευαστική Ι.Κ.Ε. μέσω του
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εκπροσώπου της κ. Διονυσίου Μαχαίρα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην
Π.Ε. Ηλείας.
69. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 2.484,34 € 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.
70. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 1.450,80 € για την μίσθωση ειδικών
ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας Μαυραειδή Γεωργίου, για την πρόληψη και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
71. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 2.482,48 € 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.
72. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 2.424,20 € για την μίσθωση ειδικών
ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας Αποστολόπουλου Ιωάννη, για την πρόληψη και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
73. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 11.978,40 € για την μίσθωση ειδικών
ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Φράγκου Αναστασίου, για την πρόληψη και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
74. Έγκριση δαπάνης και πληρωμής ποσού περί «Ορισμός δικηγόρου για την υποβολή έφεσης κατά
της 63/2016 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Πύργου καθώς επίσης και εκπροσώπησης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας / Π.Δ.Ε. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών ποσού 1.860,00 €
με ΦΠΑ για την αμοιβή του δικηγόρου.
75. Έγκριση δαπάνης και πληρωμής ποσού περί «Ορισμός δικηγόρου για την υποβολή έφεσης κατά
της 171/2016 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Πύργου καθώς επίσης και εκπροσώπησης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας / Π.Δ.Ε. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών και έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.472,00 € με ΦΠΑ για την αμοιβή του δικηγόρου.
76. Έγκριση δαπάνης και πληρωμής ποσού περί «Ορισμός δικηγόρου για την υποβολή έφεσης κατά
της Α252/2017 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Πύργου καθώς επίσης και εκπροσώπησης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας / Π.Δ.Ε. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών και έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.984,00 € με ΦΠΑ για την αμοιβή του δικηγόρου.
77. Έγκριση δαπάνης και πληρωμής ποσού περί «Ορισμός δικηγόρου για την υποβολή έφεσης κατά
της Α297/2017 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Πύργου καθώς επίσης και εκπροσώπησης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας / Π.Δ.Ε. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών και έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.984,00 € με ΦΠΑ για την αμοιβή του δικηγόρου.
78. Έγκριση δαπάνης και πληρωμής ποσού περί «Ορισμός δικηγόρου για την υποβολή έφεσης κατά
της Α298/2017 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Πύργου καθώς επίσης και εκπροσώπησης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας / Π.Δ.Ε. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών και έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.984,00 € με ΦΠΑ για την αμοιβή του δικηγόρου.
79. Έγκριση δαπάνης και πληρωμής ποσού περί «Ορισμός δικηγόρου για την υποβολή έφεσης κατά
της 60/2016 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Πύργου καθώς επίσης και εκπροσώπησης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας / Π.Δ.Ε. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών και έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.480,00 € με ΦΠΑ για την αμοιβή του δικηγόρου.
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80. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων της Αθανασίας Κατσαΐτη, υπαλλήλου του Τμήματος
Χορήγησης Αδειών Οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας, για συμμετοχή σε
σεμινάριο του ΙΝΕΠ, συνολικού ποσού 165,80 ευρώ.
81. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 1.110,20 €, για προμήθεια ΝΤΕΞΙΟΝ
(ήτοι 50 κολώνες, 90 μεταλλικά ράφια, 900 κοχλίες - περικοχλίες, 100 γωνιές, 50 πέλματα), για τις
ανάγκες της υπηρεσίας μας.
82. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (492,68 €) για τον μήνα Νοέμβριο 2018,
από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
83. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (2.395,16 €) για τους μήνες
Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2018, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους
2019.
84. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου την 18-4-2019 όπου συζητείται η από 1-3-2013 προσφυγή του Θεόδωρου Καράμπελα κατά
της 8675/215829/6-9-2012 απόφασης προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών
ΠΔΕ καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού
250,00 € για την πληρωμή του δικηγόρου.
85. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 483,20 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗΥ 6999, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
86. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 198,48 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου (λεωφορείο) με αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗΗ 3320, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
87. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 425,40 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗO 6876, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
88. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 248,00 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για τις εργασίες έκτακτης & επείγουσας αντικατάστασης των ελαστικών του με αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗΟ 6876, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
89. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την επιδιόρθωση ενός φωτοτυπικού
μηχανήματος Samsung Multi Xpress 8128 κι ενός εκτυπωτή Hp Laser Jet P3005, του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηλείας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, ποσού των
352,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
90. Έγκριση παραχώρησης χρήσης και διάθεσης είκοσι (20) μεταχειρισμένων υπολογιστών και
συναφή υλικών σε δημοσιές υπηρεσίες του Νομού (π.χ. Σχολικές μονάδες, Α/θμια και Β/θμια
Εκπαίδευση, Αστυνομική Δ/νση κ.τ.λ).
91. Επικαιροποίηση και έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού
τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (4.241,20 €), σε βάρος του
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προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2019, των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα που αφορούν «ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας,
ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙ», λόγω μη ολοκλήρωσης των
διαδικασιών εντός του οικονομικού έτους 2018.
92. Επικαιροποίηση και έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού τριών
χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (3.127,44 €), σε βάρος του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2019, των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα που αφορούν «ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας,
ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙ», λόγω μη ολοκλήρωσης των
διαδικασιών εντός του οικονομικού έτους 2018.
93. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του κόστους αποζημίωσης ελεγκτών κτηνιάτρων της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα οκτώ
λεπτών (7.292,78 €), για το έτος 2017 από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
έτους 2019.
94. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του κόστους αποζημίωσης ελεγκτών γεωπόνων της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δεκαεπτά
λεπτών (4.877,17 €), για το έτος 2017 από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
έτους 2019.
95. Έγκριση δαπάνης ποσού 32.116,82 € για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου με τίτλο
«Αποκατάσταση ζημιών κτιρίου για την στέγαση Ινστιτούτου Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας
¨ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ¨», με ενάριθμο 2014ΚΑΠ1411000, αναδόχου: Αντώνης Γεωργίου Ασκούνης ΑΤΕΒΕ.
96. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης
κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας.
97. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των εργασιών του Υποέργου 1:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης με κωδικό ΟΠΣ
5003473: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «K/Ξ «Β.
ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
98. Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΣΚΑ
ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» (18PROC004001450 2018-11-14),
Προϋπολογισμού 270.161,29 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 001, σύμφωνα με την
89027/24-8-2018
(ΑΔΑ:
Ω6Η5465ΧΙ8-ΛΑΧ)
Απόφαση
Υπουργού
Ανάπτυξης
&
Ανταγωνιστικότητας με κωδικό έργου: 2018ΕΠ00100007.
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99. Έγκριση πρακτικού Β΄ Φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΩΝ 2019-2020» (18PROC003940822 2018-11-02),
Προϋπολογισμού: 1.209.677,42 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την αρ.
πρωτ. 77261/24-12-2014 (ΑΔΑ: 64Λ4Φ-ΦΑΛ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εντάχθηκε & εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004 και η απόφαση με
αρ. πρωτ. 76105/12-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την
οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου σε 27.520.000 € εντάσσοντας νέα υποέργα στο
ανωτέρω έργο μεταξύ των οποίων και το εν λόγω έργο.
100. Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών
Δήμου Καλαβρύτων 2019-2020», Προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Πηγή
χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ501/2014ΕΠ50100004, Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την
77261/24.12.2014 (ΑΔΑ: 64Λ4Φ-ΦΑΛ)Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με
κωδικό έργου: 2014ΕΠ50100004.
101. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 19.006,97 €, για την πληρωμή της 47ης
Πιστοποίησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό MIS
5003381/ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.».
102. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για τη διενέργεια έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίων και τη στατιστική επεξεργασία τους, προς
τους καταστηματάρχες και προς τους πολίτες – πελάτες των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής,
ως προς την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με τη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (με τις αρμόδιες υπηρεσίες
της) και άλλους φορείς (ΚΕΕΛΠΝΟ, 6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας).
103. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.368,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη
διεξαγωγή διαδραστικής ενημέρωση με τίτλο «Δείπνο στο Σκοτάδι, στις 17 Απριλίου 2019, στο
πλαίσιο ενημέρωσης για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, των αρνητικών διακρίσεων και
κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με αναπηρία, σε συνεργασία της Περιφέρεια Δυτικής με το
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών και συγκεκριμένα με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής
Ελλάδας.
104. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.376,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη συνεργασία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του
Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας στο πρόγραμμα εκμάθησης
πρώτων βοηθειών με εκπαίδευση ατόμων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πάτρας τριάντα
(30) άτομα, Φ.Σ. «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ» δώδεκα (12) άτομα, Οδηγούς της εταιρίαςTaxi Express
Patras δώδεκα (12) άτομα, Σύλλογου Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κάτω
Αχαΐας δώδεκα (12) άτομα.
105. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για
τη διενέργεια ενημερωτικής δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την ενεργό δράση της
Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας με θέμα «Χέρια καθαρά χωρίς μικρόβια»
στο πλαίσιο της «Regional Agenda-Περιφερειακή Ατζέντα» (σύνδεση μαγειρικής τέχνης με τοπική
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παραγωγή και προβολή της μεσογειακής κουζίνας) που θα φιλοξενηθεί από τις 29 έως τις 31
Μαρτίου 2019 στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠΑ στην Πάτρα.
106. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.687,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για τη συνδιοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με θέμα: «Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος
(Δ.Α.Φ.)» στις 30 Μαρτίου 2019 στην αίθουσα ΤΕΕ στην Πάτρα, από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και την ΕΨΥΕΠΕΑ (Εταιρεία Ψυχικής Υγείας &Εκπαίδευσης Παιδιού με εξελικτικές
διαταραχές Αχαΐας).
107. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.948,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για τη συνδιοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα τον καρκίνο στα παιδιά από την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας και το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ»
(Παράρτημα Πάτρας) που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 και από ώρα 6.00μ.μ.
έως 9.00μ.μ. στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
108. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.148,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για τη διενέργεια ενημερωτικής ημερίδας για θέματα Υγείας καθώς και διενέργεια προληπτικών
εξετάσεων (σπιρομετρήσεις, μετρήσεις σακχάρου και γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης, αλλεργικά τεστ
κλπ) στις 29-30 Μαρτίου 2019, που συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον
Εκπολιτιστικό - Φυσ/κο Σύλλογο Κ. Βλασίας Καλαβρύτων «Ο Άγιος Βλάσιος».
109. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας στα Καλάβρυτα, τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα
18:00 στο πρώην κτίριο Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων, σχετικά με θέματα ασφάλειας ατόμων όλων
των ηλικιών, ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές δεξιότητες κατά τη μετακίνησή τους στην
πόλη αλλά και στα εθνικά οδικά δίκτυα, στο πλαίσιο συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
με τη Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Νέων ΛΕ.Μ.Α.Ν..
110. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.497,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για τη συνδιοργάνωση επιστημονικής και ενημερωτικής ημερίδας με θέμα: «Ατενίζοντας το μέλλον
της Νοσηλευτικής στην Ελλάδα του σήμερα» που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Απριλίου στην
Αγορά Αργύρη στην Πάτρα, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το 3ο Περιφερειακό Τμήμα
Ηπείρου, Αιτωλ/νίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και το
Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
111. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.490,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για τη δημιουργία επικοινωνιακού υλικού με σκοπό την ενημέρωση και προσέλκυση Εθελοντών
Δοτών Μυελού των Οστών σε δράσεις που θα πραγματοποιούνται με τη συνεργασία της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και το ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή» στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτική
Ελλάδας.
112. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.302,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για
την διενέργεια ενημερωτικής – επιστημονικής ημερίδας με θέμα: «Ρευματικά Νοσήματα &
Χειρουργεία Αποκατάστασης» στις 3-4-2019 στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα, σε συνεργασία της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Σύλλογο Ρευματοπαθών Πάτρας.
113. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 858,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για
τη συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής
& Ερευνών (Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε.) Πάτρας και τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης
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(Κοι.Σ.Π.Ε.) «ΦΑΡΟΣ» τετραημέρου εκδηλώσεων για την ψυχική υγεία από τις 8 Απριλίου έως και
τις 11 Απριλίου 2019 στον Εμπορικό & Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών (Πλατεία Γεωργίου Α΄ 25).
114. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 900,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για
τη διεξαγωγή ενημερωτικής δράσης με μουσικοκινητικά δρώμενα που θα προβάλλουν την κοινωνική
κουλτούρα των λαών, στο φάσμα της διαπολιτισμικότητας, στις 5-4-2019 στην αίθουσα «Αίγλη» στην
Πάτρα, σε συνεργασία της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τη Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων
Προσφύγων και Μεταναστών Πάτρας.
115. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 731,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για
τη διενέργεια ενημερωτικής δράσης της Περιφέρειας Δυτικής σε συνεργασία με το Σύλλογο
Εθελοντών Αιμοδοτών Καραμανδανείου Νοσοκομείου «Ο Άγιος Στυλιανός» για τη συνδιοργάνωση
Εβδομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας από 1 έως 6 Απριλίου 2019 στην Πλατεία Γεωργίου με τη
συνδρομή της κινητής μονάδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
116. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.693,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για τη δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού σχετικά με την οδική ασφάλεια στο πλαίσιο της
συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», με στόχο την εκπαίδευση των μικρών μαθητών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στην κυκλοφοριακή αγωγή και την καλλιέργεια σε αυτούς συμπεριφορών σχετικών με
την ασφάλειά τους στους δρόμους.
117. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 18.600,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
την Art In Progress, του 4ου Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ Πάτρας – ArtWalk 4, που θα
πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, 1 Απριλίου 2019 - 30 Ιουνίου 2019 (με δυνατότητα παράτασης έως την
31/7/2019 σε περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών), και αφορά την κάλυψη εξόδων μετακίνησης
καλλιτεχνών (αεροπορικά εισιτήρια), διαμονής καλλιτεχνών, χρωμάτων/βερνικιών-σπρέυ και
ενοικίασης ανυψωτικών μηχανημάτων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας
αγοράς με συλλογή προσφορών, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση του εν λόγω Φεστιβάλ.
118. Περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου σχετικά με την υπ’ αριθμ. Α147/2019 απόφασης του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία έγινε δεκτή η από 29-5-2015 αγωγή
του Νικολάου Χαρδαλούπα κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
119. Περί ανάθεσης εκπροσώπησης της ΠΔΕ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την
συζήτηση της εφέσεως των 1) Χρήστου Παυλίδη και 2) Πελαγίας συζ. Χρήστου Παυλίδη κατά της
υπ’ αριθμ. 74/2016 Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
120. α) Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη
σύμβασης για τον καθαρισμό του νέου μισθωμένου κτιρίου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού για διάστημα 4 μηνών, ήτοι μέχρι 31/5/2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, μέχρι του ποσού των 1.650,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, β) τον ορισμό ως προσωρινού αναδόχου για τον καθαρισμό του
νέου μισθωμένου κτιρίου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού την εταιρεία ΚΑΠΑ
CLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ με μηνιαία τιμή
προσφοράς 363,32 ευρώ.
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121. Έγκριση του πρακτικού Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ’ αριθμ.
182047/8213/12-06-2018 διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ με τη
διαδικασία του 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 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των
7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
122. 1) Έγκριση πρακτικού Νο1 του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης
παροχής υπηρεσιών ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2014-2018 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 74.000,00 € (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής και 2) την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του εν θέματι
διαγωνισμού
της
εταιρείας
«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΕ
COMPUTERS
&
TELECOMMUNICATION.
123. Έγκριση δαπάνης κατόπιν έκδοσης της ΔΔΠ551/2018 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού
Εφετείου Πατρών επί της από 1.8.2018 (ΑΔΠ79) αίτηση της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ Αλέξανδρος
Βουτυράς – Στέφανος Πεννιάς» για την καταβολή τόκων υπερημερίας των 7ου & 8ου λογαριασμού
του έργου «Αποπεράτωση 64ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού
των Είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (29.640,77) από
τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
124. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στη διοργάνωση από τον Σύλλογο των
Πατρών Α.Ε.Π. Ακαδημία των Σπορ, εκδήλωσης για τον εορτασμό των 25 χρόνων προσφοράς στο
άθλημα της χειροσφαίρισης του συλλόγου Α.Ε.Π. Ακαδημία των Σπορ με διάφορες δράσεις και
αναπτυξιακά τουρνουά αθλητών-τριών, προπονήσεις και αγώνες αντιστοίχων κλιμακίων, για επιλογή
αθλητών-τριών που θα πλαισιώσουν τις αντίστοιχες εθνικές ομάδες.
125. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € συμπ. ΦΠΑ για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στη διοργάνωση του αγώνα οχημάτων
4x4 με τίτλο “MEGA FOUR 4X4” ο οποίος θα διεξαχθεί από την Λέσχη 4x4 Πάτρας “SkartaEkato”
με την υποστήριξη της ΟΜΑΕ στο αγωνιστικό κομμάτι, και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του
Αυτοκινητοδρομίου Πάτρας, στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας, στις 5,6,7 Απριλίου 2019.
126. α) Έγκριση του Πρακτικού No2 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών της υπ αριθμ. 324233/15019/22-10-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια πριονιδιού για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε (εργοταξίων Ν. Αχαΐας- Ηλείας – Αιτωλοακαρνανίας),
απαραίτητο για την οδική ασφάλεια Ε.Ο.Δ. Π.Δ.Ε., μέχρι του ποσού των 4.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , β) Την ανάδειξη της εταιρείας «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ» ως
οριστικού αναδόχου και γ) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των τιμή
3.720,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη σύναψη σύμβασης για την ανωτέρω προμήθεια.
127. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας (InfoDay) στην
Πάτρα (επιλογή χώρου και οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού, catering, εκτυπώσεις, γραμματειακή
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υποστήριξη, προωθητικό υλικό) για την υλοποίηση του έργου “SPARC – Creativity Hubs for
Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets” του διακρατικού
Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση μετά από
δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
128. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια πάνελ στέγης αποθηκών εργοταξίου Δ.Τ.Ε.
και υλικών επισκευής, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
τιμής και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
129. Έγκριση πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της αριθμ. πρωτ.
67462/4917/4-3-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης (χρονικής
διάρκειας από την υπογραφή της και μέχρι 31-12-2019) για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου προς
διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης διπλώματος χειριστή, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μικρότερου προσφερόμενου ποσού σε σχέση με το
μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό ανά εξεταζόμενο και ανά μηχάνημα και έγκριση του επισυναπτόμενου
σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
130. Έγκριση του πρακτικού Νο3 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την
επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης των ΕΕΛ των Αστικών
Ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 189.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
131. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 71123 (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).
132. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 8.680,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., προς την εταιρεία Tourism Today M. ΕΠΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως
διοργανώτριας αρχής της εκδήλωσης «Workshop Greek Alternative Tourism 2019», που θα
πραγματοποιηθεί στη Χάγη της Ολλανδίας στις 16 Απριλίου 2019.
133. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, ως συνδρομή για το 2019, προς το φορέα “Eden Euroepan Destinations of ExeclleNce” με
έδρα το Βέλγιο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ώστε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να
ενταχθεί στο δίκτυο πόλεων των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας (EDEN).
134. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.455,20 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη σύναψη σύμβασης για την εκτύπωση του έντυπου υλικού
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(φυλλάδια) τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα Ελληνικά και Αγγλικά, με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
135. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.820,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για την δημιουργία – εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού στο πλαίσιο της υλοποίησης
προγραμμάτων προληπτικής υγιεινής και πρώτων βοηθειών σε μαθητές και κατοίκους που ζουν
κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές της Αχαΐας σε συνεργασία της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδας. η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Περιφερειακού
Τμήματος Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
136. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 3.410,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., προς την εταιρεία WEB GREECE για τη σύναψη σύμβασης δημιουργίας θεματικού video
(δύο εκδόσεις) της ακτογραμμής Αιγίου (Σελιανιτίκων- Λόγγος, Πούντα, Αλυκή, Ελαιώνας (Τρυπία),
Άβυθος (Άκολη), Ακράτα, Εγκάλη Διακοπτού, Λαμπίρι), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών.
137. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 792,00 ευρώ (€ 192 για μίσθωμα
χώρου και € 600 για δαπάνες ηλεκτροδότησης, τηλεφωνοδότησης, καθαριότητας καθώς και κάθε
φόρο ή τέλος από οποιαδήποτε αιτία υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων) για την
εκμίσθωση και λειτουργία γραφείου τουριστικής πληροφόρησης στο Αεροδρόμιο Αράξου για το έτος
2019 από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.
138. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
3.847,18 ευρώ, μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019, από ΣΑΕΠ 501 έτους 2019.\
139. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
5.372,14 ευρώ, μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, από ΚΑΠ έτους 2019.
140. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
1.054,68 ευρώ, μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2019.
141. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #321,90 #
ευρώ που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε, έτους 2019 για μετακινήσεις παρελθόντων
ετών (Δεκέμβριος 2018).
142. Έγκριση δαπανών προγράμματος Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας εκ συνολικού ποσού 1.800,00 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας έτους 2019.
143. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.741,20 ευρώ, για Οδοιπορικά έξοδα εντός
έδρας μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙOY μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας και Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
144. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 660,00 ευρώ, για οδοιπορικά έξοδα και εκτός
έδρας μετακινήσεις μηνών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ υπαλληλικού προσωπικού της
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Διεύθυνσης Διοίκησης & Οδηγών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της
Π.Δ.Ε Αχαΐας έτους 2019.
145. 1) Έγκριση πρακτικού Νο1 της επιτροπής του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για την αξιολόγηση
των προσφορών έπειτα από την αριθμ. πρωτ. 31328/2958/30-1-2019 διακήρυξη μειοδοτικής
δημοπρασίας μίσθωσης ακίνητου για τη στέγαση των υπηρεσιών της ΠΕ Αχαΐας και της έδρας της
ΠΔΕ και 2) Έγκριση των όρων διενέργειας επαναληπτικής διακήρυξης μειοδοτικής διαδικασίας
μίσθωσης ακινήτου, λόγω μη κατάθεσης προσφορών, για τη για τη στέγαση των υπηρεσιών της ΠΕ
Αχαΐας και της έδρας της ΠΔΕ.
146. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 3.860,87 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2019.
147. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
932,55 ευρώ μηνός Οκτώβρη 2018 από ΣΑΕΠ 501 έτους 2018, 756,98 ευρώ, μηνός Νοέμβρη, από
ΣΑΕΠ 501 έτους 2018, 15,45 ευρώ, μηνός Νοέμβρη 2018, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2018, 408,94 ευρώ,
μηνός Δεκέμβρη, από ΣΑΕΠ 501 έτους 2018, 208,62 ευρώ, μηνός Δεκέμβρη, από ΣΑΕΠ 001 έτους
2018 και 1.200,16 ευρώ, μηνός Δεκέμβρη, από ΚΑΠ έτους 2018.
148. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων του ειδικού συνεργάτη
του Περιφερειάρχη κ. Δημήτριου Καραμπούλα και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.360,00
ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
149. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #4.840,03#
ευρώ που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε, για μετακινήσεις μηνός ΙανουαρίουΦεβρουαρίου - 2019.
150. Έγκρισης δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης –ημερήσιας αποζημίωσης
για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού κ. Κορέντζελου Βαλεντίνη και κ.
Μπόλλα Σταύρο για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με κωδικό 80014Ρ19 συνολικού
ποσού 402,80 ευρώ.
151. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου της Δ/νσης
Περ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού κ. Γκερς Μπερντ για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με
κωδικό 80033Ρ19 και τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ».
152. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα, κατά τους μήνες ΙανουάριοΦεβρουάριο 2019 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.164,35 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
153. Έγκριση δαπάνης 99,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά μετάφραση κειμένου από
την ιταλική και την ισπανική στην ελληνική γλώσσα για την αποπληρωμή τιμολογίου εξόδων
προετοιμασίας (preparation costs) στα πλαίσια του έργου HERIT-DATA.
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154. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας μηνών
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.212,18 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
155. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.565,00 € για την αμοιβή της
συμμετοχής των Περιφερειακών Συμβούλων της ΠΔΕ, στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
κατά τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2019.
156. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (912,15) € για
το χρονικό διάστημα από 01.04.2019 έως 30.06.2019, από τον Προϋπολογισμό έτους 2019 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
157. Έγκριση δαπάνης μέχρι του ποσού 388,00 € για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας
μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού κ.κ. Μαρίας Μακρή και Στέφανου Παπαζησίμου για τη συμμετοχή τους στην
εναρκτήρια συνάντηση του έργου Life - IP-AdaptIn GR (Kick-off meeting) στις 02 και 03 Απριλίου
2019 στην Αθήνα, καθώς και έκδοσης Χ.Ε.Π.
158. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας
ΛΑΪΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που χρησιμοποιήθηκαν, σε εργασίες Απεγκλωβισμού- ΑποχιονισμούΑποπαγοποίησης άρσης καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο Ορεινό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο,
Επαρχιακή Οδός Κλεπά-Λιβαδάκι του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
159. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
δικό της περίπτερο στην έκθεση <<REGIONAL AGENDA>> που θα πραγματοποιηθεί στον Ο.Λ.ΠΑ
στην Πάτρα στις 29/30 και 31 Μαρτίου 2019 δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.600,00 ευρώ
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..
160. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 937,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για
τη συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και
Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» και την Ελληνική Εταιρεία Νόσου
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών ενημερωτικής εκδήλωσης με θέματα σχετικά με την άνοια και τη
νόσο Alzheimer που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και από ώρα 5.00μ.μ. έως
9.00μ.μ. στην αίθουσα του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών.
161. Έγκριση του πρακτικού Νο1 του επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για: α)
την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών παροχής συμβουλών για τη σύνταξη πλάνου
ανάπτυξης και εφαρμογής για την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια της
ΠΔΕ στα πλαίσια πιλοτικής δράσης και β) την προμήθεια έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας,
για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «ESMARTCITY, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
37.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
162. Έγκριση του πρακτικού Νο3 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την
επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιοτικής κατάστασης
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στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα των ΧΥΤΑ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 210.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής.
163. Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την κάλυψη εξόδων
μετακίνησης και διαμονής για συναντήσεις σε Σλοβενία, Κροατία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, της
αναδόχου εταιρείας «FERRY CENTER ΤΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Π.Ε.», στο πλαίσιο της υλοποίησης
του ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion”
(Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου).
164. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 1.860,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., προς την εταιρεία New Times Publishing, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως
διοργανώτρια αρχή του Ετήσιου Forum Επιχειρηματικής Αριστείας για την Ελλάδα της
Εξωστρέφειας, το οποίο θα διοργανωθεί στις 04 Απριλίου 2019 στην Αθήνα.
165. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 5.178,24 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., στην εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» για τη σύναψη σύμβασης, για
τη συμμετοχή και κατασκευή του περιπτέρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην έκθεση
ταξιδιών και διακοπών, Greek Travel Show 2019, η οποία θα διοργανωθεί από τις 12 έως τις 14
Απριλίου 2019 στο HELEXPO MAROUSSI στην Αθήνα.

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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