ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα 22 Απριλίου 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 16η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την 22η Απριλίου 2019
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών/τριών Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης και
διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 20.763,05 € για α) τη μεταφορά τους με ευθύνη
εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή των νομίμων επιτρόπων τους ή των ιδίων των
μαθητών/τριών εφόσον είναι ενήλικοι, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
τους από το σχολείο στο οποίο φοιτούν και β) τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος λόγω
εγκατάστασης σ’ άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019 και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ειδικότερα για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018.
819/2019
2. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € συμπ.
Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Αχαΐας στη
διοργάνωση από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ» των βραβείων “Jean
Moreas”, στις 04 Μαΐου 2019 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας, για την φιλοξενία
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(διαμονή) προσκεκλημένων, εκτύπωση έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια, κλπ) και
ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος, αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
εκδήλωσης.
820/2019
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.227,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για την εκτύπωση συλλεκτικών αφισών και προγραμμάτων, αναγκαίων για την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
επιτυχή πραγματοποίηση του Φεστιβάλ, με ανάθεση στην εταιρεία ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ Ε.Ε., στο
πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη συνδιοργάνωση ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
εκδηλώσεων του «38ο Φεστιβάλ Πάτρας 2019 - Θεσμός Αρχαίου Δράματος.
821/2019
4. Έγκριση δαπάνης για αποδιδόμενη προμήθεια στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδας ως
ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας κάθε συναλλαγής τρέχοντος οικονομικού έτους, στα
πλαίσια σύναψης σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Τράπεζα για την
τοποθέτηση και χρήση επτά (7) «Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων
πληρωμών» (P.O.S.) για την είσπραξη τελών των Διευθύνσεων Μεταφορών &
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Επικοινωνιών της Περιφέρειας και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των Δέκα οκτώ
χιλιάδων ευρώ (18.000,00), που βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ελλάδας έτους 2019.
822/2019
5. Έγκριση δαπάνης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη για
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών επεξεργασίας όλου του αρχειακού υλικού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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και των ενεργειών σύνταξης των δηλώσεων του Ν.2308/1995 για έξι (6) ακίνητα στην
περιοχή του Ν. Αχαΐας και υποβολή αυτών στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και
διάθεση πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (6.800,00) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.

823/2019

6. Έγκριση του πρακτικού Νο2 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 Π.Δ.Ε. στα πλαίσια πιλοτικής δράσης και β) την
προμήθεια έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
έργου «ESMARTCITY, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 37.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
824/2019
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 872,80 € (συμπερ. Φ.Π.Α.) για τη
συνδιοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με θέμα: «Πρωτοβάθμια Πρόληψη και Προαγωγή
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Υγείας» που θα πραγματοποιηθεί στις 5-5-2019 στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού
Μουσείου στην Πάτρα, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με συνεργασία τη Στέγη ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Πολιτισμού και Παράδοσης Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας «Αγία Λαύρα».
825/2019
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.095,00 € (συμπερ. Φ.Π.Α.) για τη
διοργάνωση διήμερου δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας στις 8 και 9 Μαΐου 2019
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με ενημερωτικές ομιλίες για θέματα όπως πρόληψη καρκίνου μαστού, πνεύμονα αλλεργίες
και προληπτικές εξετάσεις, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΑΠΗ ΑΚΡΑΤΑΣ.
826/2019
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.425,00 € (συμπερ. Φ.Π.Α.) για τη
διοργάνωση διήμερου δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας στις 15 και 16 Μαΐου
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2019 με ενημερωτικές ομιλίες για θέματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, αλλεργίες,
συνέπειες του καπνίσματος και προληπτικές εξετάσεις, από την Περιφέρεια Δυτικής ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ελλάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Λάππα «Μελισσάνθη».
827/2019
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.035,12 € (συμπερ. Φ.Π.Α.) για τη
διοργάνωση για 3η συνεχόμενη χρονιά τον αγώνα “Patras Race Walking Festival” και της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
παράλληλης ενημερωτικής δράσης στην Πάτρα στις 12-5-2019, από την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Αθλητική Εταιρεία Πατρών (ΑΕΠ) ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
«OΛΥΜΠΙΑΣ» υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.
828/2019
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.079.60 ευρώ (συμπερ. Φ.Π.Α.) για
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
τη συνδιοργάνωση ενημερωτικής δράσης στις 18 Μαΐου 2019 στην Πλατεία Γεωργίου Α’,
με θέμα την Δράση Ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του κοινού για τη Νόσο του Crohn και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
την Ελκώδη Κολίτιδα.
829/2019
12. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ
συμπερ. Φ.Π.Α για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Αχαΐας στη
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
διοργάνωση του πρώτου διεθνούς τουρνουά beach soccer στη μνήμη του ιδρυτή της
ομάδας Σπύρου Αβράμη που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 10,11 και 12 Μαΐου ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2019, και διοργανώνεται από το Αθλητικό Σωματείο Νάπολη Πατρών.
830/2019
13. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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στην διοργάνωση από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών, του Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας με σκάφη J-24, το οποίο θα διεξαχθεί στην Πάτρα από τις 03
Μαΐου έως τις 10 Μαΐου 2019.

831/2019

14. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.240,00 € συμπερ.
Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Αχαΐας στο 39ο
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού που διοργανώνεται από το
Σύλλογο Ορειβασίας – Χιονοδρομίας – Αναρρίχησης Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Καλαβρύτων στις 11-12 Μαΐου 2019.
832/2019
15. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.182,80 ευρώ
συμπερ. Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Αχαΐας στη
διοργάνωση από τη Στέγη Πολιτισμού και Παράδοσης Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
πολιτιστικής εκδήλωσης στις 7 και 8 Ιουνίου 2019 στα πλαίσια της οποίας θα
πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τίτλο «ΦΕΥΓΕΙΣ:::», στο Συνεδριακό και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
833/2019
16. Α. Έγκριση δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτής
δημοπρασίας, άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» προϋπολογισμού: 10.500.000,00 € με Φ.Π.Α., Πηγή
χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΠΔΕ) με κωδικό ΣΑ ΕΠ0011 και ενάριθμο κωδικό Πράξης ΣΑ: 2018ΕΠ00110023 και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
βάση την τιμή. Β. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2915/2018 απόφασης.
834/2019
17. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης –
διαμονής - ημερήσιας αποζημίωσης των μελών της ομάδας έργου του ευρωπαϊκού έργου
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ESMARTCITY κ.κ. Μακρή Μαρία, Μιχαλοπούλου Μαρία και Μαλλιώρη Ανθή για τη
συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Κοπεγχάγη Δανίας στα πλαίσια του έργου ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ESMARTCITY (6 και 7 Ιουνίου 2019).
835/2019
18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της
Π.Δ.Ε. - Π.Ε. Ηλείας με το ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ NEBEROMA
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, εκδήλωσης με τίτλο «ΕΝΤΕΡΛΕΖΙ», που θα πραγματοποιηθεί στις 29
Απριλίου 2019 στην Αμαλιάδα Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 Ευρώ με ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Φ.Π.Α.
836/2019
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε.
- Π.Ε. Ηλείας με το «Ινστιτούτο Τέχνης & Πολιτισμού – Melody Spirit», πολιτιστικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
εκδήλωσης με τίτλο «Ταξίδι στον μύθο και στην Ιστορία», που θα πραγματοποιηθεί στις 29
Απριλίου 2019 στον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης, δαπάνης μέχρι του ποσού των ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1.800,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
837/2019
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε.
- Π.Ε. Ηλείας με το Δικυκλιστικό Αθλητικό Σωματείο Ηλείας, αθλητικής εκδήλωσης με
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
τίτλο: «5ος Αγώνας πανελληνίου πρωταθλήματος MOTOCROSS», που θα
πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Μαΐου 2019, στην πίστα MOTOCROSS στα Δουναίικα ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
838/2019
Ηλείας (Κεραμοποιϊα Παναγιωτόπουλος), δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.100,00 Ευρώ με
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Φ.Π.Α.
21. Έγκριση Πρακτικού I Διεξαγωγής Δημοπρασίας και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση
κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων,
αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου», προϋπολογισμού: 135.000,00 € (με ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Φ.Π.Α.).
839/2019
22. Έγκριση επικαιροποιημένης διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας άνω των ορίων του
έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014», ΥΠΟΕΡΓΟ:
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΣΕΚΟΥΛΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΑΣΠΡΩΝ
ΣΠΙΤΙΩΝ - ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΔΙΑΣΤ/ΣΗ ΜΕ Ε.Ο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ», Προϋπολογισμού: 1.850.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.
840/2019
23. Έγκριση επικαιροποιημένης διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας κάτω των ορίων του
έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 28-02-2018 ΣΕ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προϋπολογισμού: 1.615.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.
841/2019
24. Παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής του Υποέργου με
τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ» του Έργου
με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ», Προϋπολογισμού:
600.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ801/2017 της Π.Δ.Ε. με Κ.Α. ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2017ΕΠ80100008.
842/2019
25. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση κ.λ.π. ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ηλείας σε αγωγή χρηματικής αποζημίωσης κατά της Περιφέρειας Δυτικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ελλάδας λόγω ηθικής βλάβης του κ. Χρήστου Σαχλά του Νικολάου μετά από εμπλοκή
αυτού σε ατύχημα την 6η Φεβρουαρίου 2011 και έγκριση διάθεσης πίστωσης, ποσού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
482,36 € για ανάληψη δαπάνης της αμοιβής αυτού.
843/2019
26. Ορισμός δικηγόρου για την γνωμοδότηση περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. Α36/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών
ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
310,00 € με το Φ.Π.Α. για την αμοιβή του δικηγόρου.
844/2019
27. Ορισμός δικηγόρου για την γνωμοδότηση περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. Α24/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών
ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
310,00 € με το Φ.Π.Α. για την αμοιβή του δικηγόρου.
845/2019
28. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ συμπερ.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Αχαΐας στη
διοργάνωση από τον Σύλλογο Λύκοι Αιγιαλείας, εκδήλωσης την 11η Μαΐου 2019, ημέρα ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Σάββατο (στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων), στο Αίγιο.
846/2019
29. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 700,00 ευρώ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπερ. Φ.Π.Α., στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο
Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός - Λαογραφικός Σύλλογος Καζαναίικων «Ο Άγιος Γεώργιος» ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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στις 29/04/2019 στα Καζαναίικα Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου με την Π.Ε. Αιτ/νίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

847/2019

30. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 700,00 ευρώ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπερ. Φ.Π.Α., στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής - αθλητικής εκδήλωσης που
διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος Γουριάς «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ» στις 27/04/2019 στη Γουριά ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Μεσολογγίου με την Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
848/2019
31. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙII της Επιτροπής Διαγωνισμού και Κατακύρωση
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης
και αντιπλημμυρικά έργα στον χείμαρρο «Γκουρλέσα» περιοχής Αμαλιάδος Ν. Ηλείας», ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
προεκ/νης αμοιβής: 259.325,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.
849/2019
32. Έγκριση – επικαιροποίηση μητρώου εργοληπτών μηχ/των έργου ανά Περιφερειακή
Ενότητα για την πρόληψη, αντιμετώπιση κινδύνων και διαχείριση εκτάκτων αναγκών από
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
φυσικές , τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές καθώς και άμεσες επεμβάσεις που αφορούν
κινδύνους που μπορούν να εξελιχθούν σε απειλή για την υγεία και τη ζωή των πολιτών και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
οτιδήποτε άλλο υπαγορεύεται από τον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας.
850/2019
33. Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης
της 3ης Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Π.Ε. Ηλείας) στο πλαίσιο
εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007,
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο
πλαίσιο παρακολούθησης των μαθημάτων κολύμβησης καθώς και νέων αιτημάτων για το
σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 321.454,58 €
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με διάρκεια συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2019,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
κατ΄ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και β) ανάδειξη οριστικών αναδόχων της ανωτέρω διαγωνιστικής ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
διαδικασίας.
851/2019
34. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
δεκαεννιά χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) συμπερ. Φ.Π.Α., για την κάλυψη του κόστους
διενέργειας διαγωνισμού 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 στο πλαίσιο υλοποίησης του Συνοδευτικού Μέτρου ΣΜ-9:
«Υποστήριξης συμμετοχής των παιδιών σε αθλοπαιδιές, ευαισθητοποίηση παιδιών &
ενηλίκων με οργάνωση διαδραστικών αθλητικών εκδηλώσεων, εργαστηρίων ψυχαγωγικών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αθλητικών δράσεων σε έδρες Δήμων της Αχαΐας (Πάτρα, Αίγιο, Δυτική Αχαΐα)» σύμφωνα
με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΕΒΑ Π.Ε. Αχαΐας για το έτος 2019.
852/2019
35. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €) συμπερ. Φ.Π.Α., για τη διοργάνωση δράσεων
προώθησης του αθλητισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Συνοδευτικού Μέτρου ΣΜ-1:
Δράσεις προώθησης του αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας στους
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ωφελούμενους ΤΕΒΑ (παιδιά ωφελούμενων ηλικίας 6-12 ετών) σύμφωνα με το
εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Π.Ε. Αχαΐας για το έτος 2019.
853/2019
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36. Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη για την υποβολή των
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
άμεσων φορολογικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πάσης φύσεως
τρέχουσα φορολογική υποστήριξη και διάθεση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(3.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
854/2019
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.100,00 ευρώ συμπερ.
Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Π.Δ.Ε. στη συνδιοργάνωση με το σωματείο Φάρος Ποντίων
Πατρών εκδήλωσης - παρουσίασης με τίτλο: «100 χρόνια: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, στις 18 Μαΐου 2019, και
αφορά στην κάλυψη του κόστους σχεδιασμού & εκτύπωσης εντύπων καθώς και ηχητικήςΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
οπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
οικονομικότερης.
855/2019
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπερ.
Φ.Π.Α. για την κάλυψη μέρους του κόστους διαμονής (διαμονή με πρωινό) αθλητριών των
ομάδων, αναγκαίας για την επιτυχή πραγματοποίηση των αγώνων, με ανάθεση στο γραφείο
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Γενικού Τουρισμού Fast Τravel, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της Ε.Α.Π. με την Π.Δ.Ε.
Ειδικού Τουρνουά Βόλεϊ Ανόδου στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών που θα διεξαχθεί ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
στο γήπεδο της ΕΑΠ, στην Πάτρα, από 1 έως 5 Μαΐου 2019.
856/2019
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00 ευρώ συμπερ.
Φ.Π.Α., που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών για την τοποθέτηση σε σάκους, μεταφορά και
επανατοποθέτηση σε DEXION αρχειακού υλικού (υπηρεσιακοί φάκελοι), παλιά άχρηστα
υλικά από Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Αγρίνιο και Μεσολόγγι, στον νέο
αποθηκευτικό χώρο που τηρείται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και
στον χώρο του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού, καθώς και της μεταφοράς του
Τμήματος Κτηνιατρικής Βόνιτσας στον υπάρχοντα χώρο που στεγάζονται οι Υπηρεσίες
του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Βόνιτσας, διαδικασία που θα γίνει με Κάτω των
Ορίων Διαγωνισμό κατόπιν έγκρισης του επισυναπτόμενου σχεδίου διαγωνιστικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
διαδικασίας και ορισμού τριμελών Επιτροπών Αποσφράγισης και Ελέγχου Φακέλων
Προσφορών (τακτικών και αναπληρωματικών) και Τριμελών Επιτροπών Ενστάσεων ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(τακτικών και αναπληρωματικών).
857/2019
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 25.000,00 ευρώ συμπερ.
Φ.Π.Α., για την εκτέλεση φωτοτυπικών εργασιών εγκυκλίων και αποφάσεων που
απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών
Εκλογών και Ευρωεκλογών έτους 2019, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
βάσει της τιμής.
858/2019
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.276,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 3μηνη παράταση, ήτοι μέχρι τις 31/8/2019, της υπ
αριθμ. 164834/7697/29-5-2018 Σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και
μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με την ασφαλιστική εταιρεία
«PERSONAL INSURANCE A.E.Γ.Α. » (η οποία ήταν μειοδότρια εταιρεία στον τελευταίο
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
διαγωνισμό ασφάλισης αυτοκινήτων) με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τιμή μονάδας
ασφάλισης, όπως αυτές προέκυψαν από τον τελευταίο διαγωνισμό ασφάλισης οχημάτων ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
859/2019
και μηχανημάτων. Η παράταση της ισχύουσας σύμβασης κρίνεται αναγκαία μέχρι την
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ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την ετήσια παροχή ασφαλιστικών
υπηρεσιών.
42. Διαβίβαση Πρακτικού αιτιολόγησης προσφορών ποσοστών έκπτωσης 55% και άνω
των συμμετεχόντων στη δημοπρασία του έργου: «AΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΙΓΙΟ» (18PROC003947805 2018-11-05) για έγκριση από την
Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε. Προϋπολογισμού: 12.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.24%).
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 001, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 69633/27-06-2018 (ΑΔΑ:
6X9N465XI8-Σ4Γ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
κωδικό έργου: 2018ΕΠ00100010.
860/2019
43. Διαβίβαση 2ου Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών
οδών Δήμου Αιγιαλείας ετών 2019-2020» (18PROC003969409 2018-11-07) στην
Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε. Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) / 1.209.677,42
€ (χωρίς Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, η απόφαση με 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
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Επενδύσεων στην ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004 και η απόφαση με αρ. πρωτ.
76105/12-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ανάπτυξης με την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου.
861/2019
44. Διαβίβαση Πρακτικού Β ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού από
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ν.Ε.Ο. Πατρών Πύργου προς Περιστέρα, ΒΙΠΕ και ΧΥΤΑ Φλόκα» (18PROC003953226
2018-11-05),
Προϋπολογισμού
1.800.000,00
ευρώ
(με
Φ.Π.Α.). ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(ΣΑΕΠ501/2014ΕΠ50100004).
862/2019
45. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για: α) την εξολοκλήρου αντικατάσταση του
ηλεκτρολογικού κυκλώματος του ισογείου με εγκατάσταση νέου πίνακα καθώς και νέων
γραμμών και β) την αποκατάσταση βλαβών που θα εντοπιστούν κατά την συντήρηση του
υπάρχοντος ηλεκτρολογικού κυκλώματος γ) αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού του ισογείου με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης, του ΚΕΚ Αχαΐας, μέχρι του
ποσού των 7.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ανάθεσης έπειτα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της
πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής και 2) έγκριση ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
863/2019
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 28.000,00 ευρώ συμπερ.
Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών που θα απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και Ευρωεκλογών έτους 2019, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής ανά είδος υλικού.
864/2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Προσδιορισμός μισθώματος ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το αρχείο των Δ/νσεων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Οικονομικού - Δημοσιονομικού, Δ/νσης Διοίκησης και της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης με τη διαδικασία της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του Άρθρου 30 του Ν.4447/2016.
865/2019
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2. Προσδιορισμός μισθώματος ακινήτου στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.
Αχαΐας και της έδρας της Π.Δ.Ε., μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης με τη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του Άρθρου 30 του Ν.4447/2016.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

3. Διαβίβαση Πρακτικού Β’ φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού ΒΙ.ΠΕ.
προς Καλαμάκι - Λουσικά» (18PROC004176027/12-12-2018) Προϋπολογισμού
725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(τροποποίηση την 76105/12.7.2018 με ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) Απόφαση Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πρόκειται για υποέργο του αναγραφόμενου με ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
κωδικό 2014ΕΠ50100004 έργου.
866/2019
4. Διαβίβαση Πρακτικού Γνωμοδότησης Αιτιολογήσεων Α’ φάσης της Δημοπρασίας του
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων ετών 2019-2020».
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ

867/2019
5. Διαβίβαση αιτιολογήσεων προσφορών ποσοστών έκπτωσης 65% και άνω των
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμμετεχόντων στη δημοπρασία του έργου: Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης
υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Λαρισσού και κλάδων ή όμορων ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας.
868/2019
6. Διαβίβαση Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Υποστηρικτικές μελέτες για την
έγκριση από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων του Φράγματος στη θέση ¨ΝΤΑΣΚΑ¨
Ερυμάνθειας Ν. Αχαΐας» (18PROC004163862 2018-12-11) Προϋπολογισμού 104.838,71
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΜΠ 001, σύμφωνα με την 89028/24-8-2018
(ΑΔΑ: 6ΥΡΦ465ΧΙ8-ΔΑ0) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας &Ανάπτυξης με κωδικό ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
έργου: 2018ΜΠ00100000.
869/2019
7. Διαβίβαση αιτήματος 1ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 2: «Κατασκευή Αγωγού
Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Τμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού
– Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου ΚΑΑ», της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)».
870/2019
8. Διαβίβαση ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ και απόψεων επί των ενστάσεων της
Επιτροπής Δημοπράτησης για το διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μελέτης: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση των επικίνδυνων για πλημμύρες περιοχών
του ποταμού Αχελώου Ν. Αιτ/νίας από τέλος διώρυγας φυγής ΥΗΣ Στράτου έως τη γέφυρα ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Μάστρου – Κατοχής.
871/2019
9. Διαβιβαστικό Πρωτοκόλλου βλαβών & 2ου ΑΠΕ του έργου: Εργολαβία: ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ, Προϋπολογισμός Μελέτης
: 650.000,00 € (με
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Φ.Π.Α.) Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2012ΕΠ00100031 _Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) Ανάδοχος ΟΔΟΣ
ΑΤΕ,
Διευθύνουσα
Υπηρεσία
Τμήμα ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ/ΠΔΕ.
872/2019
10. Έγκριση πρακτικού Α φάσης της δημοπράτησης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ

873/2019
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ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.
11. Διαβίβαση Πρακτικού Β΄ Φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»
(18PROC003581506 2018-08-21 για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Προϋπολογισμού: 1.451.612,90 € (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 001, σύμφωνα με
την αρ. πρωτ. 44198/24-04-2018 (ΑΔΑ:60Λ465ΧΙ8-Ω3Π) Απόφαση Αναπληρωτή ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με κωδικό έργου: 2018ΕΠ00100008).
874/2019
12. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.998,84 € συμπ. Φ.Π.Α.
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος – Π.Ε. Αχαΐας στη διοργάνωση από
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την Αυτοκινητιστική Λέσχη Χαλανδρίτσας με τη συμμετοχή και της Endurocross Team
Patras, μιας μικτής εκδήλωσης με αυτοκίνητα και μηχανές, την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 με ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
τίτλο «Chalandritsa’s road trip”, στη Χαλανδρίτσα του Δ. Ερυμάνθου.
875/2019
13. Έγκριση τη διενέργεια δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.192,00 € συμπ.
Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας στη
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
διοργάνωση από το Πολιτιστικό και Χορευτικό Σωματείο Σκιαδά Τριταίας με την
επωνυμία “Χορευτική Ομάδα Σκιαδά”, του Χορευτικού Ανταμώματος στο Σκιαδά Αχαΐας, ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
την 1η Μαΐου 2019, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σκιαδά.
876/2019
14. Έγκριση της παραχώρησης χρήσης και διάθεσης εκατόν πενήντα (150) Η/Υ με τις
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
οθόνες και τα παρελκόμενά τους, σε άλλους φορείς (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες,
σύλλογοι, κλπ.) που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον και που παρά τα προβλήματα ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
που ο συγκεκριμένος εξοπλισμός έχει, είναι πιθανό να τους είναι χρήσιμος.
877/2019
15. α) Έγκριση διενέργεια δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.960,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Αχαΐας στην διοργάνωση του
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Φεστιβάλ της Γιορτής του Αγ. Γεωργίου στις 29 Απριλίου 2019 στην πλατεία Δύμης της
Κάτω Αχαΐας, από το Σύλλογο Νεολαίας και Γυναικών Ρομά Κάτω Αχαΐας «Ο Άγιος ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Γεώργιος», β) Εξουσιοδότηση τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας.
878/2019
16. 1) Έγκριση πρακτικού Νο 1 του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες ελέγχου και αποκατάστασης λειτουργικότητας,
εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής, περιοδικού ελέγχου και απεγκατάστασης έως
πέντε (5) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη
θάλασσα για τη θερινή περίοδο 2019, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 32.600,00 €
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και 2) την ανάδειξη του «ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΥΓΕΡΗ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ» ως προσωρινού αναδόχου του εν θέματι διαγωνισμού.
879/2019
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 900,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για εκτύπωση και σάρωση τοπογραφικών σχεδίων (π.χ.
έγχρωμα διαγράμματα, μέγεθος σχεδίων Α0, κλπ.) διαδικασίες απαραίτητες για την
ολοκλήρωση της κάθε υπόθεσης (διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, πράξεις αναλογισμού,
τροποποιήσεις σχεδίων πόλεως κλπ) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. και την
ανάθεση στον
«ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΕΩΡΓ.
ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
προσφορών.
880/2019
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του

ποσού των 1.000,00 €

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για εκτυπωτικές εργασίες (αντιγράφων, φωτ/φων, σχεδίων ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
κλπ.) της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την ανάθεση στην
881/2019
εταιρεία «Copy Center 35 - ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε.» με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
19. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #607,60# ευρώ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την προμήθεια εκατό (100) τριπλότυπων (50 σελ. x 3
φύλλα), αυτογραφικών μπλοκ, για τη διενέργεια ελέγχων και ανάθεση στην εταιρεία ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
«ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΩΑΝ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ.
882/2019
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 840,10 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου
Π.Δ.Ε. και την ανάθεση στην εταιρεία «VIMATION TRADING GR LTD» με την ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
883/2019
21. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 700,00 ευρώ συμπ.
Φ.Π.Α., για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας στη
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
διοργάνωση πολιτιστικής βραδιάς με θέμα ‘Άνθρωποι του αθλητισμού - πρόσωπα του
πολιτισμού’, στο βιβλιοπωλείο Lexis στην Πάτρα στις 6/05/2019, από το Σύλλογο Μαζικού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Αθλητισμού «Η ΖΕΥΞΗ».
884/2019
22. Συμπλήρωση της αριθμ. 3061/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την κάλυψη δαπανών συνδρομής τοπικών εφημερίδων για τα γραφεία του Περιφερειάρχη ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
και των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το έτος 2019.

885/2019

23. Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την σύναψη
σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη: α) υπηρεσιών καθορισμού των
ερωτηματολογίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων επισκεπτών, β)
διοργάνωση τριών σεμιναρίων και γ) υπηρεσιών για τη συλλογή δεδομένων που θα
ενσωματωθούν στο χώρο αποθήκευσης της πλατφόρμας, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 28.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού
έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems», με κωδικό έργου ΜΙS:
5003479», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160019, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Ιταλία V/A 2014-2020 και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
και β) έγκριση των επισυναπτόμενων τευχών του διαγωνισμού».
886/2019
24. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών αναφορικά με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 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,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
προσφορά βάσει της τιμής.
887/2019
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25. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) βενζινοκίνητων
χορτοκοπτικών και (4) βενζινοκίνητων αλυσοπρίονων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 6.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει της τιμής και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου πρόσκλησης ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
888/2019
26. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια Υδροπλυστικού μηχανήματος
(ζεστού-κρύου νερού), που θα καλύψει τις ανάγκες πλυντηρίου αυτοκινήτων –
μηχανημάτων του εργοταξίου Χαράδρου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με απευθείας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της
πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής και έγκριση του ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
επισυναπτόμενου σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
889/2019
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την προμήθεια και μεταφορά δώδεκα (12) φιαλών
αζώτου για το Τμήμα Κτηνιατρικής Δυτικής Αχαΐας, για τις ανάγκες του προγράμματος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Τεχνητής Σπερματέγχυσης, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2019, με απευθείας
ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
890/2019
28. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) της
επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
υπ’αριθμ.79984/5786/15.3.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004615489) διακήρυξης του
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού 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,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας.
891/2019
29. Έγκριση του Πρακτικού No 1 (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχήςοικονομική προσφορά) της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών της υπ’
αριθμ. 90301/6754/26.3.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004670160) Πρόσκλησης Εκδήλωσης
ενδιαφέροντος 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
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» με απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
προσφοράς βάσει της τιμής για το σύνολο των εργασιών.
892/2019
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30. Έγκριση του Πρακτικού No 1 (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχήςοικονομική προσφορά) της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών της υπ’
αριθμ. 82143/5912/18.3.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004626361) Πρόσκλησης Εκδήλωσης
ενδιαφέροντος 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., και επιλογή της
πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής» 2.Την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ανάδειξη της επιχείρησης «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ» ως προσωρινού αναδόχου
για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας μέχρι του ποσού των 11.835,55 € ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
893/2019
31. Έγκριση του πρακτικού Νο2 της υπ’ αριθμ. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 46424/3726/12-022019 πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 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 A.E.» ως οριστικού αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, γ) Έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού 13.984,74 €
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού για την ομαλή διενέργεια
των Ευρωεκλογών 2019, Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2019 και Εθνικών ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εκλογών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
894/2019
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 130,00 € για τη σύνταξη τριών (3)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
πληρεξουσίων του Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. προς του τρεις δικηγόρους της Π.Δ.Ε. από τη ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
συμβολαιογράφο Πατρών κα Φραντζή Καλλιόπη.

895/2019

33. Έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού **13.167,00**€, πλέον των εξόδων
αποστολής εμβάσματος για την καταβολή εισφορών για το έτος 2019 που αφορά τη
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Διάσκεψη των Απομακρυσμένων
Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) και της Γεωγραφικής Επιτροπής ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Διαμεσογειακή.
896/2019
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.300,00 Ευρώ, που αφορά
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
τις μετακινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη υποδομών και Δικτύων Λύτρα Ιωάννη κατά το ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
τρέχον έτος 2019.

897/2019

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΦΠΑ για την προμήθεια προωθητικού υλικού για τις ανάγκες εκδήλωσης του Κέντρου
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ‘’Europe Direct Πάτρας’’ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
θέμα τις Ευρωεκλογές 2019.
898/2019
36. Συμπλήρωση της αρ. 2421/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με
την διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 60.440,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο TAGs "Υπηρεσίες τεχνολογικής και
επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ ομάδων τοπικής δράσης"
στα πλαίσια του Interreg V/A Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) και ως προς ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
899/2019
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37. Έγκριση αναβάθμισης των γραμμών adsl των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας από τα 2Mbps στα 24Mbps μηνιαίου κόστος μέχρι 20,00 €
ανά Τμήμα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
στον πάροχο.
900/2019
38. Επικαιροποίηση της αριθμ. 2615/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα:
“Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.860,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΦΠΑ για τη μετεγκατάσταση του Φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2580 «ΥΠ6-ΑΧΑΙΑ-2701-16» στο
νέο κτήριο μας (Αμερικής και Αιγίου, Πάτρα) της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προγραμματισμού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον ΟΤΕ-COSMOTE.
901/2019
39. Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά
τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2019 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.200,35
ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
902/2019

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 975,00 ευρώ για την μετακίνηση, τα
έξοδα μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης της κας Αδαμαντίας ΣτούμπουΖαχαροπούλου, Περιφερειακής Συμβούλου Π.Ε. Αχαΐας, στη Χάγη της Ολλανδίας από 15
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
έως 17 Απριλίου 2019, για να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Greek
Alternative Tourism Workshop 2019 που διοργανώνεται στην εν λόγω πόλη στις 16 ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Απριλίου 2019.
903/2019
41. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου:
«ESMARTCITY» «Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων» στο
πλαίσιο του προγράμματος Interreg Med 2014-2020 και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (1.464,00 €) για το χρονικό διάστημα
από 01/02/2019 έως 31/03/2019, από τον προϋπολογισμό του εν λόγω προγράμματος για το ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
έτος 2019.
904/2019
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού των 12.000,00
ευρώ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού, έως
τις 16-4-2020 στα πλαίσια υλοποίησης του έργου (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
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
περιβαλλοντικών συστημάτων ελέγχου - Development of management Tools and
diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems).
905/2019
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 5.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προς την ατομική επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΚΟΥ –
JUNGLE FILMS για τη δημιουργία προωθητικού μονταρισμένου οπτικοακουστικού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υλικού, για την περιοχή της Λαμπείας και του δάσους της Φολόης ως ιδανικού προορισμού
για τη διεξαγωγή κινηματογραφικών γυρισμάτων, ως παραγωγού της μεγάλου μήκους ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ταινίας του Δημήτρη Κανελλόπουλου, με τίτλο ΑΓΕΛΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ.
906/2019
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 2.976,00 ευρώ,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προς την εταιρεία WEB GREECE Διαφημιστική- ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΝ. ΧΟΥΝΤΡΗΣ για τη δημιουργία θεματικού video (δύο εκδόσεις) που θα
αποτυπώνει το Κάστρο της Οργιάς ή Ωριάς στο Σελμενίκο του Δήμου Αιγιαλείας, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.

907/2019

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 3.000,00 ευρώ,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προς την εταιρεία EPOCA PRODUCTIONS για τη
δημιουργία θεματικού video για το πολιτιστικό τουριστικό event με τίτλο “το Μυστικό ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Τραγούδι του Κάστρου”.
908/2019
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 806,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη διαφήμιση του προορισμού της Περιφέρειας Δυτικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ελλάδας στο περιοδικό Βetterfly - The Astra Airlines fly magazine της αεροπορικής
εταιρείας Astra Airlines, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία ΟΨΕΙΣ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΚΕ που εκδίδει το περιοδικό.
909/2019
47. Έγκριση δαπάνης 750,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά εξόφληση
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
τιμολογίου κόστους προετοιμασίας σχετικά με το έργο HE-RIT-DATA στο πλαίσιο του ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
προγράμματος MED.

910/2019

48. Ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση δύο υπαλλήλων της Π. Ε.
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., στην δικάσιμο που έχει ορισθεί για την Τετάρτη 03 Ιουλίου
2019, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή, σχετικά με το αρ. κλήσης Τ 96/18 κλητήριο
θέσπισμα της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Μεσολογγίου, με θέμα την συμμετοχή τους στο
Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων για τον Δήμο
Ναυπακτίας και συγκεκριμένα την γνωμοδότηση του Συμβουλίου αναφορικά με την
λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με εκμεταλλευτή τον Κωνσταντίνο
Τσιρώνη.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

49. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Ε., μετά της
ειδικής συνεργάτιδος κ. Κωστοπούλου Κωνσταντίνας, στη Βάρδα Ηλείας στις 9-4-2019
ημέρα Τρίτη, για αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έργα του ποταμού Βέργα, ακολούθως στην
Αθήνα στις 9-4-2019 έως και 10-4-2019, προκειμένου να συμμετάσχει σε Ημερίδα Εικαστική έκθεση με τίτλο: «Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας» και ο ρόλος του στην ανάδειξη
Ολυμπιακών Αξιών «Ίθι καλλίδρομε!»- «Εμπρός καλλίδρομε!» που διοργανώνει η
“Συμπολιτεία Ολυμπίας” σε συνεργασία με τους Δήμους Ήλιδας, Πύργου και Αρχαίας
Ολυμπίας, το Α.Σ.Α.Ε.Δ. και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με ρόλο την
ανάδειξη των Ολυμπιακών Αξιών, στο Πολεμικό Μουσείο , εκπροσωπώντας την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς επίσης και συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για θέματα της Περιφέρειας Δυτικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ελλάδας και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 316,20 €, για την πληρωμή
των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης, μετακίνησης και διαμονής του Αντιπεριφερειάρχη ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
και της Ειδ. Συνεργάτιδος.
911/2019
50. Έγκριση
δαπάνης
και
διάθεση
πίστωσης
ποσού
1.425,00
ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τη συνδιοργάνωση ημερίδας στις 4/5/2019 στην
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Πάτρα, με θέμα Υδάτινοι Πόροι: Ποιότητα νερού, Παράκτια και Θαλάσσια ΡύπανσηΕπιστημονική Προσέγγιση και Προοπτική, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τoν ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Περιβαλλοντικό Φορέα ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΚΤΗΣ.
912/2019
51. Έγκριση πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της αριθμ. πρωτ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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67462/4917/4-3-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της και μέχρι 31-12-2019) για τη μίσθωση
913/2019
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.
52. Έγκριση επικαιροποίησης της υπ’ αριθμό 1292/2018 Απόφασης της Οικονομικής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ

914/2019
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.075,20 € με Φ.Π.Α. για
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

915/2019

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.170,00 € με Φ.Π.Α. για
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

916/2019

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.060,32 € με Φ.Π.Α. για
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

917/2019

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.008,80 € με Φ.Π.Α. για
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

918/2019

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.705,00 € με Φ.Π.Α. για
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

919/2019

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 970,92 € με Φ.Π.Α. για την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

920/2019

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.038,00 € με Φ.Π.Α. για
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

921/2019

60. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 220/2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση διενέργειας δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € συμπ. Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Αχαΐας στην πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Αχαιών Αγάπης
Γεύμα», που διοργανώνεται από το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
«ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», στις 23 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα κτιρίου Β1 «Ν. Λιμένα
Πατρών», ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης από 23 Φεβρουαρίου ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2019 σε 04 Μαΐου 2019.
922/2019
61. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων του

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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προϊστάμενου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Αχαΐας, Μπάφα Ιωάννη για το ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
πρώτο τρίμηνο του 2019 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 346,23 € από τον
923/2019
προϋπολογισμό της ΠΕ Αχαΐας έτους 2019.
62. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της Δ/νσης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, για το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2019, σε βάρος του ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 2.999,40 € συνολικά.

924/2019

63. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων του
υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(Έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου
2019 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.140,00 € από τον προϋπολογισμό έτους ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2019.
925/2019
64. Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και
εκτός έδρας μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2019 του υπάλληλου της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Χρήστου Γαλάνη και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 270,00 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
926/2019
65. Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
εκτός έδρας μηνός Μαρτίου 2019 υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.165,45 ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
927/2019
66. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.810,40 ευρώ, για Οδοιπορικά
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
έξοδα εντός έδρας μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
928/2019
67. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 600,00 ευρώ, για οδοιπορικά έξοδα
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
και εκτός έδρας μετακινήσεις μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Διοίκησης & Οδηγών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Π.Δ.Ε Αχαΐας έτους 2019.
929/2019
68. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπαλληλικού προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 5.878,40 €, από τον Προϋπολογισμό της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
930/2019
69. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπαλληλικού προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση
πίστωσης
συνολικού ποσού 3.381,82 €, από τον Προϋπολογισμό της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
931/2019
70. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπαλληλικού προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση
πίστωσης
συνολικού ποσού 157.800,00 €, από τον Προϋπολογισμό της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
932/2019
71. Έγκριση από Οικονομική Επιτροπή δαπάνης υπερωριακής εργασίας προσωπικού
Δακοκτονίας από 01/03/2019 έως και 31/03/2019 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
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Κτηνιατρικής Π.Ε., εκ συνολικού ποσού 1.100,00 € ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
933/2019

72. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπαλληλικού προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση
πίστωσης
συνολικού ποσού 3.527,72 €, από τον Προϋπολογισμό της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
934/2019
73. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπαλληλικού προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσό 3.058,66 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
935/2019
74. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων Α' τριμήνου
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2019 των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 1.750,00 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ελλάδας έτους 2019.
936/2019
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπαλληλικού προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού #6.885,11# ευρώ που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε., για ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
μετακινήσεις μηνών Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019 .
937/2019
75.

76. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης από το
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ501 - συνολικού ποσού #10.702,93# ευρώ, που
θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε έτους 2019 για μετακινήσεις μηνών ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019).
938/2019
77. Έγκριση από Οικονομική Επιτροπή δαπάνης υπερωριακής εργασίας προσωπικού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Δακοκτονίας από 01/04/2019 έως και 30/6/2019 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε., εκ συνολικού ποσού 3.350,00 € ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
939/2019
78. Έγκριση από Οικονομική Επιτροπή δαπάνης υπερωριακής εργασίας προσωπικού της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Δ.Α.Ο.Κ. από 01/04/2019 έως και 30/6/2019 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε., εκ συνολικού ποσού 9.000,00 € ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
940/2019
79. Εισήγηση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού 508,20 ευρώ
για μετάβαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε Κωνσταντίνου
Μητρόπουλου στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 6η Έκθεση
Τροφίμων – Ποτών FOOD EXPO GREECE 2019, που θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 18
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Μαρτίου 2019, στην Αθήνα στο Athens Metropolitan Expo, σε συνεργασία με τα τρία
Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας σε κοινό εκθεσιακό χώρο περίπτερο ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
μαζί με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της Περιφέρειας
941/2019
80. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης –
διαμονής - ημερήσιας αποζημίωσης συνολικού ποσού 388,00 €, των υπαλλήλων της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.κ. Μαρίας Μακρή και Στέφανου
Παπαζησίμου για τη συμμετοχή τους στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου Life -IP- ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
942/2019
AdaptIn GR (Kick-off meeting) στις 02 και 03 Απριλίου 2019 στην Αθήνα, καθώς και
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έκδοσης Χ.Ε.Π.
81. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων συνολικού ποσού 1.033,00 €, του Πρ/νου Τμ.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Α’, Παπασπύρου Σπύρου, της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Πρ/νου για
συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας στο Μπάρι Ιταλίας για στρατηγικά έργα προγράμματος ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 21κ 22/3/2019.
943/2019
82. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 2.853,45 ευρώ, μηνός Μαρτίου 2019, από ΣΑΕΠ 501 έτους ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2019.
944/2019
83. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
πίστωσης συνολικού ποσού 871,85 ευρώ, μηνός Μαρτίου, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2019.

945/2019

84. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
πίστωσης συνολικού ποσού 3.630,35 ευρώ, μηνός Μαρτίου, από ΚΑΠ έτους 2019.

946/2019

85. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων, μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συνολικού ποσού εξήντα ευρώ (60,00 €) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

947/2019

86. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων, μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συνολικού ποσού σαράντα ευρώ (40,00 €) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

948/2019

87. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 6.000,00 €
συμπ. Φ.Π.Α., για τη κάλυψη του κόστους, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ, των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης των μαθησιακών ικανοτήτων, της
αυτοεκτίμησης και της ψυχοκοινωνικής εξέλιξής παιδιών και εφήβων ηλικίας 10 – 14 ετών
ωφελούμενων του ΤΕΒΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Συνοδευτικού Μέτρου ΣΜ-4:
«Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές
δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής
στήριξης των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ» και του Συνοδευτικού Μέτρου ΣΜ-5:
«Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια, ομαδική συμβουλευτική, βιωματικά
εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μαθησιακών δυσκολιών, η/ και άλλων αναπτυξιακών διαταραχών» σύμφωνα με το
εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Π.Ε. Αχαΐας για το έτος 2019.
949/2019
88. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 31/12/2018 σύμφωνα με
τις αποφάσεις 2287/2018 (ΑΔΑ: Ω1ΜΓ7Λ6-Ο9Ω) και 2905/2018 (ΑΔΑ: ΨΕΩ47Λ6-Ι71)
της Οικονομικής Επιτροπής και αφορούν την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας με Δ.Χ. Επιβατικά Αυτοκίνητα (Ταξί), με ή χωρίς προσαρμογή
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων για το σχολικό έτος
2018-2019, έως τις 30/06/2019, με αναδρομική ισχύ από 31/12/2018 σύμφωνα με το άρθρο ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
950/2019
101 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-03-2019) και Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση
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πίστωσης ύψους 47.454,94 € ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Π.Ε. Αχαΐας
σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.
89. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Αχαΐας στην διοργάνωση από
τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λεύκας «ο Άγιος Νικόλαος», του διημέρου πολιτιστικών και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αθλητικών εκδηλώσεων, στις 9 και 10 Μαΐου 2019.
951/2019
90. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας για το
σχολικό έτος 2018-2019, τα οποία έχουν ανατεθεί σε προσωρινούς μειοδότες σύμφωνα με
τις αποφάσεις 1784/18 (ΑΔΑ: ΩΝ9Θ7Λ6-ΡΑΟ), 1920/18 (ΑΔΑ: 6ΒΩΩ7Λ6-ΩΕΦ),
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2769/2018 (ΑΔΑ: 6ΩΧ67Λ6-ΛΘΠ) και 2932/2018 (ΑΔΑ: ΩΓ0Β7Λ6-Μ1Χ) της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από 01/01/2018 έως 30/06/2019 ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-03-2019.
952/2019
91. Έγκριση παράτασης σύμβασης που ήταν σε ισχύ στις 30/06/2018 και αφορά την
εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίου σχολείου Α/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας με Δ.Χ. Επιβατικό Αυτοκίνητο (Ταξί),
με προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης του δρομολογίου για
το σχολικό έτος 2018-2019, έως τις 30/06/2019, με αναδρομική ισχύ από 30/06/2018
σύμφωνα με τα άρθρα 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ Α΄169/20-09-2018) και 101 του
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-03-2019) και Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους
8.758,12 € ευρώ από τον προϋπολογισμό ετών 2018 και 2019 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
τα ανωτέρω άρθρα.
953/2019
92. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό
συνεργάτη: α) παροχής υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης του
έργου και β) παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για τις ανάγκες του
ευρωπαϊκού έργου «Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen
Enterprises», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 13.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς
βάσει της τιμής και β) έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ενδιαφέροντος.
954/2019
93. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 3037/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών της υπ’ αριθμ. 310716/14342/10-10-2018 διακήρυξης για την:
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1) «Προμήθεια υλικών πληροφορικής (ΚΑΕ 1699) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
του Φ.Π.Α.», λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018.
955/2019
94. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΣΕ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ» (2010ΝΑ00680000)» και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
17.120,77 €, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2019.
956/2019
95. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια - ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014),
ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση Παλαιάς Ε.Ο. Πατρών – Πύργου στα όρια της Π.Ε. Ηλείας »,
προϋπολογισμού 2.350.000,00 € με Φ.Π.Α.

957/2019

96. Εισήγηση για 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣυντήρησηΟδική Ασφάλεια-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Ηλείας – (σε συνέχεια του
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση - Οδική Ασφάλεια- Αποκατάσταση
Κατολισθήσεων στο Ε.Ο. Δίκτυο του Νοτίου Τμήματος Ν. Ηλείας», Αναδόχου: Α & Θ. Ν. ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ, προϋπολογισμού: 2.270.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.
958/2019
97. Διαβίβαση Πρακτικού Ι διεξαγωγής Δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 28-02-2018 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ AΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού :
2.560.000,00 € με Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή.
959/2019
98. Έκδοση εγκριτικής απόφασης και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στα πλαίσια της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ηλεκτρονικής διαδικασίας δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων
Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
τριετία 2019-2021», προϋπ/σμού 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
960/2019
99. Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Δημοπρασίας και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου
του έργου με τίτλο: Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας Υποέργο: Καθαρισμός
βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020 προυπ.
4.000.000 € με το ΦΠΑ Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕΠ501 με Κωδικό Έργου 2016ΕΠ50100002.
961/2019
100. Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση με συνοπτικό διαγωνισμό του
άρθρου 117 Ν. 4412/2016 της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤH ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΠΗΝΕΙΑΚΟΥ ΛΑΔΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο ΕΦΥΡΑ –
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ» προεκτιμώμενης αμοιβής 56.370.96 € χωρίς το Φ.Π.Α., καθώς και τη ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
διάθεση πίστωσης ποσού 27.960,00 €.
962/2019
101. Έγκριση Πρακτικού I Διεξαγωγής Δημοπρασίας και ανάδειξη Προσωρινού
Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια - επαρχιακού οδικού δικτύου
Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση Οδικών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αξόνων και Συνδετήριων Τμημάτων από Κατάκολο - Άγιο Ανδρέα – Σκουροχώρι Μυρτιά προς Άγιο Ηλία και Δουνέικα- Αμαλιάδα», προϋπολογισμού : 2.600.000,00 € με ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Φ.Π.Α..
963/2019
102. Εισήγηση για 2η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός - Συντήρηση και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων σε Ποταμούς και Χειμάρρους Ν. ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ηλείας. Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ.

964/2019

103. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 16.044,55 € για την συνέχιση της μελέτης με
τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ν.
ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
965/2019
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104. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 50.000,00 € για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση
Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας», προϋπολογισμού: 55.000,00 €.

105. Έγκριση δαπάνης ποσού 3.574,01€, για την πληρωμή του 4ου λογαριασμού του
έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
966/2019
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΠΥΡΓΟΥ», με ενάριθμο 2014ΚΑΠ1413000, Αναδόχου: «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑ».
967/2019
106. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
της Π.Ε. Ηλείας για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ποσού 1.457,13 € από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας.

968/2019

107. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 120.000,00 € με Φ.Π.Α. για την συνέχιση της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας» ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
με ενάριθμο 2016ΚΑΠ1413002.

969/2019

108. Έγκριση Πρακτικού I Διεξαγωγής Δημοπρασίας και ανάδειξη Προσωρινού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Γέφυρας στον χείμαρρο Ρούσκουλα στην ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Νέα Μανωλάδα της Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμού 730.000,00 €.

970/2019

109. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 380,00 για δαπάνες
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
πληρωμής ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων και βαθμονόμησης ταχογράφου, προς απόδοση του
αριθ. 809/2019 ΧΕΠ, με υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε. Ηλείας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ.
971/2019
110. Έγκριση επικαιροποιημένης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
«Καθαρισμός – Συντήρηση - Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε
υδατορέματα εντός των Διοικητικών ορίων των Δήμων Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας - ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Κρεστένων και Αρχαίας Ολυμπίας», προϋπολογισμού: 74.400,00 € μετά του Φ.Π.Α.
972/2019
111. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.500,00 € για δαπάνες
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
πληρωμής διοδίων, καυσίμων και διανυκτερεύσεων των οδηγών φορτηγών οχημάτων προς
απόδοση του αριθ. 453/2019 ΧΕΠ, με υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε. Ηλείας κ. ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ.
973/2019
112. Έγκριση επικαιροποιημένης διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας
άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια - επαρχιακού
οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
οδικών αξόνων Λάλα -111 Ε.Ο και Χάνι Πανόπουλου – Μουζάκι – Καράτουλα και
συνδετήριοι προς Νεμούτα – Αχλαδινή και Γούμερο – Μουζάκι», προϋπολογισμού: ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
5.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.
974/2019
113. Έγκριση Πρακτικού II Διεξαγωγής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Αποτελέσματος
Δημοπρασίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου με
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια
του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση Οδικού άξονα Αρχαία Ολυμπία - ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Φράγμα Αλφειού - Μακρίσια - Κρέστενα», προϋπολογισμού: 1.035.000,00 € με Φ.Π.Α.
975/2019
114. Έγκριση επικαιροποιημένης διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός –

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
χείμαρρους Ν. Ηλείας» Υποέργο: «Συντήρηση - Αποκατάσταση υφιστάμενων
976/2019
αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών σε δευτερεύοντα
υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020» προϋπολογισμού:
5.000.000,00 € με ΦΠΑ.
115. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό κάτω
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
των ορίων του υποέργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία εντός των ορίων
του Δήμου Ζαχάρως Π.Ε Ηλείας», Προϋπ/σμού: 1.615.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., του ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
έργου «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στις 28-02-2018 σε Δήμους της Π.Ε Ηλείας.
977/2019
116. Έγκριση πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης & αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των
ορίων (διεθνή) μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019
στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» με αριθμό συστήματος 70138 και αριθμό διακήρυξης ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/954/07-02-2019.
978/2019
117. 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 2.681,11 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κάλυψη αναγκών σίτισης εξήντα τριών (63)
νεοεισερχόμενων ΠΕΠ ιρακινής υπηκοότητας και 2. έγκριση διάθεσης πίστωσης και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
πληρωμής δαπάνης ποσού 496,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη μεταφορά
αυτών εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ύστερα από την περισυλλογή ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
τους στη δασική περιοχή της παραλίας Καϊάφα Ζαχάρως στις 22/12/2018.
979/2019
118. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών 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
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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 ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
980/2019
119. 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμή δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
2. έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και
αξιολόγησης δικαιολογητικών-προσφορών, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων-δεμάτων της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και 3. ανάδειξη οριστικού αναδόχου της εταιρείας «ACS ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ».
981/2019
120. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 1.116,00 ευρώ,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κάλυψη του κόστους μεταφοράς εξήντα δύο (62)
Π.Ε.Π. από το Α΄Λ.Τ. Κυλλήνης στην Αθήνα, ύστερα από την περισυλλογή τους στη ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
θαλάσσια περιοχή της Καλογριάς Ν. Αχαΐας στις 17/01/2019».
982/2019
121. Έγκριση δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και πληρωμής ποσών: α) 1.468,16 € των
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ειδικών ιδιωτικών οχημάτων υδροφόρων ΗΑΝ 5053 & ΗΑΗ 4468 ιδιοκτησίας κου
Μαυραειδή Γεωργίου, β) 2.135,28 € των ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων α) Προωθητήρας ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
983/2019
Μ.Ε. 110739 ΙΧ, β) Υδροφόρα ΗΑΗ 5547 ιδιοκτησίας κου Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, γ)
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1.562,40 € του ειδικού ιδιωτικού μηχανήματος ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Μ.Ε. 139158
ΙΧ ιδιοκτησίας DENISON Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Μ.Ε.Π.Ε. & δ) 833,28 € του ειδικού
ιδιωτικού οχήματος υδροφόρα ΑΖΖ 7626 ιδιοκτησίας κ. Αναστασίου Φράγκου, έγινε
υποβοήθηση του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη κατάσβεση της πυρκαγιάς στη
περιοχή «Στροφυλιάς» της Τ/Κ Παλαιάς Μανολάδας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.
122. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση - κατάθεση υπομνήματος κατά τη συζήτηση στο
Διοικητικό Εφετείο Πατρών: Της από 16-01-2019 (αρ. καταχ. ΕΠ 24/18-01-2019)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αντέφεσης του Αλεξίου Πόθου του Γεωργίου κλπ. (συν. 8), κατά και ημών και της υπ’
αριθμ. Α249/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου (Aντέφεση ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
επί της ήδη ασκηθείσας έφεσής μας).
984/2019
123. Επικαιροποίηση της αριθμ. 511/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε. ως προς την επιβάρυνση των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2019
και την έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 20.985,00 €
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορούν «ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ της Π.Δ.Ε./Π.Ε. ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ηλείας, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙ.
985/2019
124. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 €, για την πληρωμή του
δικηγόρου που έχει παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μυρτουντίων κατά την δικάσιμο
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
της 9/3/2016 όπου συζητήθηκε η από 20-12-2015 αγωγή του Ανάργυρου
Παναγιωτόπουλου του Ανδρέα στρεφομένη κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας).
986/2019
125. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 400,00 €, για την πληρωμή του
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
δικηγόρου που έχει παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πύργου κατά την δικάσιμο της
15/3/2016 όπου συζητήθηκε η από 26-11-2015 αγωγή της ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ Α.Ε ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
στρεφομένη κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας).
987/2019
126. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 5.989,20 € για την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Ράμμου Αθανάσιου και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

988/2019

127. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής ποσών: α) εξήντα (60,00) ευρώ
για έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης και β) εκατόν είκοσι δύο ευρώ και τριάντα ένα λεπτά
(122,31 €) για έξοδα χιλιομετρικής αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις του Προϊσταμένου
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηλείας, για το χρονικό διάστημα από 01-032019 έως 31-03-2019, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. του ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
τρέχοντος οικονομικού έτους 2019.
989/2019
128. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 1.388,80 € για την
μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Θεοδώρου Καράμπελα, για την
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
990/2019

129. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 781,20 € για την μίσθωση
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας τεχνική εταιρεία Πρότυπο Κατασκευαστική
Ι.Κ.Ε. μέσω του εκπροσώπου της κ. Διονυσίου Μαχαίρα, για την πρόληψη και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
991/2019
130. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 14.490,64 € για την

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας Τεχνική εταιρεία Α. & Θ. Νικία
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ, για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
στην Π.Ε. Ηλείας.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
992/2019

131. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 34.980,40 € για την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας της εταιρείας DENISON
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Μ.Ε.Π.Ε. για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
993/2019
132. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.650,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ετήσια συντήρηση
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
και διακρίβωση μηχανημάτων των γραμμών και την υποστήριξη του λογισμικού του
Μηχανογραφικού Συστήματος του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με απευθείας ανάθεση.
994/2019
133. Επικαιροποίηση της 1160/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.»,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ως προς την επιβάρυνση πληρωμής της δαπάνης ποσού 484,00 €, εις βάρος των πιστώσεων ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2019 και έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής.

995/2019

134. Μη άσκηση ένδικων μέσων (έφεση ή αίτηση αναίρεσης) στην υπόθεση αγωγής
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ευάγγελου Γιακιμτσούκη του Αθανασίου κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - ΠΕ
Ηλείας, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. Α724/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Πρωτοδικείου Πύργου.
996/2019
135. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων κίνησης και
διαμονής από 05-05-2019 έως 09-05-2019, συνολικού ποσού 1.432,00 €, του
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Κωνσταντίνου Τζαμαλούκα, Π.Ε. Πληροφορικής, υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Ηλείας, στην Μπούντβα (Μαυροβούνιο) για συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο του ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προγράμματος ADRION και στο 4ο EUSAIR Forum.
997/2019
136. Συγκρότηση των επιτροπών (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) α) της Επιτροπής
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών και β) της Επιτροπής Ενστάσεων, του
διαγωνισμού 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»,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μέχρι του ποσού των 78.956,25 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (αξία προ Φ.Π.Α.
63.674,40 €) με την διαδικασία του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Νόμου 4412/2016 μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
998/2019
137. α) Έγκριση αναγκαιότητας δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής για συναντήσεις στην Ιταλία, στο πλαίσιο
της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «INCUBA» με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της
δαπάνης β) Έγκριση δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.520,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Φ.Π.Α.¨ για την ανωτέρω πρόσκληση.
999/2019
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138. Έγκριση δαπάνης για την διενέργεια δαπάνης που αφορά την αποζημίωση για το
μόνιμο προσωπικό της, των επιθεωρήσεων και το βοηθητικό έργο αυτών που διενεργούν σε
βιομηχανίες, βιοτεχνίες σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/11 που πραγματοποιούνται
μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου υπερωριακής
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 132895/1752/4-12-17 (ΦΕΚ 4493Β)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
«Καθορισμός αποζημίωσης επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το
άρθρο 26 του ν. 3982/11 και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00 € για το διάστημα ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Απρίλιος έως Ιούνιος 2019».
1000/2019
139. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 112,36 € για την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
πληρωμή Οδοιπορικών Εξόδων Μετακίνησης και εκτός έδρας μετακινήσεων των ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας.

1001/2019

140. Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεωργίου με το
υπηρεσιακό αυτοκίνητο (ΚΗΙ 8772) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μετάβασή τους στην Αθήνα, την Παρασκευή 05-04-2019, με σκοπό τη συμμετοχή σε
σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με οδηγό τον υπάλληλο ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Καρανάση Δημήτριο. Αναχώρηση στις 05-04-2019 και επιστροφή αυθημερόν.
1002/2019
141. Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεωργίου με το
υπηρεσιακό αυτοκίνητο (ΚΗΙ 8772) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μετάβασή τους στην Κόρινθο, την Δευτέρα 08-04-2019, με σκοπό τη συμμετοχή του σε
σύσκεψη με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κάτση με οδηγό τον ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
υπάλληλο Καρανάση Δημήτριο. Αναχώρηση στις 08-04-2019 και επιστροφή αυθημερόν.
1003/2019
142. Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεωργίου με το
υπηρεσιακό αυτοκίνητο (ΚΗΙ 8772) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μετάβασή τους στην Αθήνα, την 15-04-2019, με σκοπό τη συνάντηση στον ΟΣΕ με οδηγό
τον υπάλληλο Καρανάση Δημήτριο. Αναχώρηση στις 15-04-2019 και επιστροφή ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αυθημερόν
1004/2019
143. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.010,04 €, για την
κάλυψη του κόστους διοδίων, καυσίμων υπηρεσιακών αυτοκινήτων & διανυκτέρευσης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μετακινούμενων οδηγών υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τη μεταφορά του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, προς απόδοση του αριθ. 00088/2019 ΧΕΠ, με υπόλογο ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
τον υπάλληλο της Π.Ε Ηλείας κ. Καρανάση Δημήτριο.
1005/2019
144. Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεωργίου με το
υπηρεσιακό αυτοκίνητο (ΚΗΙ 8772) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για την
μετάβασή τους στην Αθήνα, την 16-04-2019, με σκοπό τη συμμετοχή του σε σύσκεψη με
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
τον Υπουργό Παιδείας και την Τετάρτη 17- 04 -2019 τη συμμετοχή σε σύσκεψη στη
ΓΑΙΑΟΣΕ με οδηγό τον υπάλληλο Καρανάση Δημήτριο. Αναχώρηση στις 16-04-2019 και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
επιστροφή στις 17-04-2019.
1006/2019
145. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 132,20 € ευρώ,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του
επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4055, της Δ/νσης Διοικητικού - ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
1007/2019
146. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης 147,30 ευρώ για την κάλυψη
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οδοιπορικών εξόδων (εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας αποζημίωσης) υπαλλήλων
της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Ηλείας.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1008/2019

147. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 575,61 €, για την κάλυψη
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
του κόστους διοδίων, καυσίμων υπηρεσιακών αυτοκινήτων & διανυκτερεύσεων
μετακινούμενων οδηγών των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Ηλείας, προς απόδοση ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
του αριθ. 00203/2019 ΧΕΠ, με υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε Ηλείας κ. Σαρρή Γεώργιο.
1009/2019
148. Έγκριση του πρακτικού Νο4 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών του ευρωπαϊκού έργου «BALKANET» αναφορικά με την οριστική παραλαβή
του αντικειμένου της υπ’ αριθμ. 413562/6307/21-12-2018 επαναπροκήρυξης πρόσκλησης
υποβολής προσφορών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές γραφείου με οθόνη, 1 έγχρωμος εκτυπωτής Laser
A4, 1 βιντεοπροβολέας, 1 ψηφιακή κάμερα, 1 φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής) στο
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “BALKANET - BALKAN IDEAS
NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(Βαλκανικό δίκτυο ιδεών αειφόρου καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα).
1010/2019
149. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 175,00 € ευρώ,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του
επιβατικού αυτοκινήτου (λεωφορείου) με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3320, της Δ/νσης ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Διοικητικού - Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
1011/2019
150. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 1.160,00 ευρώ, για την ημερήσια
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αποζημίωση των οδηγών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1012/2019
151. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 85,06 € ευρώ,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του
επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4209, της Δ/νσης Διοικητικού- ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
1013/2019
152. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 215,04 € ευρώ,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του
επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4210, της Δ/νσης Διοικητικού - ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
1014/2019
153. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 169,20 € ευρώ,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του
επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 6874, της Δ/νσης Διοικητικού - ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
1015/2019
154. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 435,40 € ευρώ,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του
επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 6876, της Δ/νσης Διοικητικού - ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
1016/2019
155. Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεωργίου με το
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπηρεσιακό αυτοκίνητο (ΚΗΙ 8772) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για την
μετάβασή τους στην Αθήνα, την 29-03-2019, με σκοπό τη συμμετοχή του σε απογευματινή ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1017/2019
σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με οδηγό τον υπάλληλο
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Αλεξόπουλο-Γιαννόπουλο Δημήτριο. Αναχώρηση στις 29-03-2019 και επιστροφή στις 3003-2019.
156. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την επιδιόρθωση του
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου SAMSUNG SCX-8128NA/SEE της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ηλείας, δαπάνης ποσού 485,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με τη ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
1018/2019
157. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την μεταφορά και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αναδιάταξη επίπλων, μηχανολογικού εξοπλισμού και αρχειακού υλικού, στους χώρους του
Διοικητηρίου της ΠΕ Ηλείας, δαπάνης ποσού 1.078,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Φ.Π.Α, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
1019/2019
158. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη του κόστους
αντικατάστασης του ενός φύλλου της κεντρικής γυάλινης πόρτας του Διοικητηρίου Π.Ε.
Ηλείας και την επισκευή τμημάτων τεσσάρων υαλοπινάκων στο ίδιο κτίριο, τα οποία
κατεστράφησαν (θραύση), εξαιτίας της σφοδρότητας του ανέμου, κατά τη διάρκεια των
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
έντονων
καιρικών
φαινομένων
της
10ης/01/2019,
ποσού
425,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
προσφορών.
1020/2019
159. Έγκριση δαπάνης για την διενέργεια δαπάνης που αφορά την αποζημίωση για το
μόνιμο προσωπικό της, των επιθεωρήσεων και το βοηθητικό έργο αυτών που διενεργούν σε
βιομηχανίες, βιοτεχνίες σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/11 που πραγματοποιούνται
μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου υπερωριακής
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 132895/1752/4-12-17 (ΦΕΚ 4493Β)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
«Καθορισμός αποζημίωσης επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το
άρθρο 26 του ν. 3982/11 και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00 € για το διάστημα ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Απρίλιος έως Ιούνιος 2019.
1021/2019
160. Απόφαση για την πληρωμή δικηγόρου για την γνωμοδότηση «επί της αποδοχής της
Α119/2019 απόφασης του μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου ή για την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
άσκηση προσφυγής επί της απόφασης αυτής» που αφορά εξέταση διοικητική προσφυγή
κατά της 237/28—1-2010 απόφασης του κ. Νομάρχη Ηλείας επιβολής προστίμου 5.000,00 ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
€ στην ΛΕΩΝΙΔΑΣ Σπηλιόπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ.
1022/2019
161. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών την 14-5-2019 όπου συζητείται η από 13-6-2016 προσφυγή της
εταιρείας FARGECO HELLAS ΕΠΕ κατά της 6936/351033/7-4-2016 απόφασης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΠΔΕ καθώς και σε κάθε
μετ΄ αναβολή δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 250,00€ για την ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
πληρωμή του δικηγόρου.
1023/2019
162. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών την 8-5-2019 όπου συζητείται η από 6-6-2016 προσφυγή του
Δήμου Ήλιδας κατά της 1532/69607/16-3-2015 απόφασης προστίμου του
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος Π.Δ.Ε. καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή
δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 250,00 € για την πληρωμή ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
του δικηγόρου.
1024/2019
163. Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εκτός έδρας
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υπαλληλικού προσωπικού Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηλείας και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 148,39 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της
1025/2019
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών μηνών Φεβρουαρίου
Μαρτίου 2019.
164. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 15,06 ευρώ
για πληρωμή των εξόδων μετακίνησης, για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριου 2018
Αλεξάνδρας Στασινούλια.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1026/2019

165. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 17.375,00 € για την πληρωμή
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
οφειλών (παγίων 2019) στο Τ.Ο.Ε.Β. Β΄ ΠΥΡΓΟΥ.
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1027/2019
166. Διαβίβαση προς έγκριση του Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας (Πρακτικό Ι) της
επιτροπής
διαγωνισμού
του
έργου:
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ
2019-2021», προϋπολογισμού: 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και ανάδειξη προσωρινού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
μειοδότη.
1028/2019
167. Διαβίβαση προς έγκριση του Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας (Πρακτικό Ι) της
επιτροπής
διαγωνισμού
του
έργου:
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», προϋπολογισμού: 900.000,00 € (με Φ.Π.Α.) ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
1029/2019
168. Διαβίβαση προς έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αναδόχου (Πρακτικό ΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού: ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
6.320.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.
1030/2019
169. Διαβίβαση αιτιολογήσεων του άρθρου 88 του ν.4412/2016 για την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκαταστάσεις από την Θεομηνία της 21ης έως 22ης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Οκτωβρίου 2016 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» Υποέργο 3: «Αποκατάσταση ζημιών και
αντιπλημμυρικών έργων από Θεομηνία σε χείμαρρους και ρέματα των Δήμων Ναυπακτίας ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
και Ι.Π. Μεσολογγίου» Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
1031/2019
170. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων αυτής και Συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης:
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο ΚΟΥΒΑΡΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο 30 ΜΠΑΜΙΝΗΣ - ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ».Προεκτιμώμενης αμοιβής: 74.400,00 € ( με Φ.Π.Α. ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
).
1032/2019
171. Διαβίβαση προς έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και του 1ου Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Βλαβών από Ανωτέρα Βία του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1033/2019
ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» υπερβατικός
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κατά 33.946,71€, ως το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία,
Προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € ΑΝΑΔΌΧΟΥ: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
172. Διαβίβαση προς έγκριση του από 12-02-2019 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Προσωρινού Μειοδότη Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προϋπολογισμού: 2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
1034/2019
173. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 6ου λογαριασμού του έργου «ΟΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ», αναδόχου: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με κωδικό Πράξης ΣΑΕΠ: 001
και κωδικό ΠΔΕ πράξης ΣΑΕΠ: 2015ΕΠ00100007 Προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € (με ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Φ.Π.Α.).
1035/2019
174. Έγκριση 1ου Πρακτικού, με ημερ/νία 12-04-2019, της Επιτροπής Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης των φακέλων προσφορών που αφορά τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με θέμα:
«Προμήθεια υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 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, προϋπολογισμού
μέχρι του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή συνολικά ανά
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ομάδα Ειδών για τα προς προμήθεια Υλικά καθαριότητας», και την έγκριση ώστε να
περάσει η διαγωνιστική διαδικασία στο επόμενο στάδιο την αποσφράγισης των ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
δικαιολογητικών μειοδότη και την ανάδειξη Οριστικών αναδόχων.
1036/2019
175. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και ελέγχου των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προδιαγραφών της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας για το έτος
2019», και έγκριση για να περάσει η διαγωνιστική διαδικασία στο επόμενο στάδιο της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών.
1037/2019
176. Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων συμμετοχής της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα κάλυψη του κόστους για την Προμήθεια
και τις Εργασίες τοποθέτησης δύο (2) κυκλοφορητών της Κεντρικής Κλιματιστικής
Μονάδας καθώς και ενός (1) μοτέρ – κινητήρα για τον ανεμιστήρα επιστροφής της
Κεντρικής κλιματιστικής μονάδας για την επίτευξη θέρμανσης – ψύξης των αιθουσών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
πολλαπλών χρήσεων του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, την έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 4.900,00 ευρώ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και τον ορισμό Οριστικού αναδόχου.
1038/2019
177. Επικαιροποίηση της 396/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με
μνημόνευση του ονόματος της Αναδόχου στην νέα απόφαση ήτοι: Παπαδοπούλου
Αναστασίας του Ελευθερίου.
178. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1039/2019
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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αφορά την άμεση επισκευή και συντήρηση των δύο Υδατοδεξαμενών στον αύλειο χώρο
του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την αντιπυρική προστασία τρέχοντος έτος για το
χώρο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.

1040/2019

179. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους δαπανών Δημοσιεύσεων ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (άγονοι Διαγωνισμοί και ότι βαρύνει την Π.Ε.).

1041/2019

180. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση
της διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και Συγκρότηση της επιτροπών διαγωνισμού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
( με Φ.Π.Α. ).
1042/2019
181. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση
της διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού
του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΪΟΝΙΑΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ». Προϋπολογισμού: 270.000,00 € ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(με Φ.Π.Α.).
1043/2019
182. Τροποποίηση της απόφ.1803/2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την δαπάνη ποσού 23.932,00 ευρώ με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει πιστώσεις του ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προϋπολογισμού του έτους 2019.

1044/2019

183. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 304,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους έκδοσης Χ.Ε.Π. για την
μετάβαση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Δεληγιάννη
Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας στην Αθήνα προκειμένου να συμμετέχει σε Σεμιναρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης στην Αθήνα από 15-04-2019 έως την 16-04-2019 (επιστροφή) με
θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ)».
1045/2019
184. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 100.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών παροχή υπηρεσιών
επισκευής και συντήρηση Εκτυπωτικών & Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,
εγκατεστημένα σε γραφεία Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας καθώς και των Υπηρεσιών
χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας, διαδικασία που θα γίνει με Κάτω των Ορίων
Διαγωνισμό κατόπιν έγκρισης του επισυναπτόμενου σχεδίου διαγωνιστικής διαδικασίας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
και ορισμού τριμελών Επιτροπών Αποσφράγισης και Ελέγχου Φακέλων Προσφορών
(τακτικών και αναπληρωματικών) και Τριμελών Επιτροπών Ενστάσεων (τακτικών και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αναπληρωματικών).
1046/2019
185. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Συντήρησης των Κλιματιστικών Μονάδων τα οποία είναι τοποθετημένα σε γραφεία
Υπηρεσιών του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και σε γραφεία Υπηρεσιών ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1047/2019
του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στο Αγρίνιο, διαδικασία που θα γίνει με
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατόπιν έγκρισης του επισυναπτόμενου σχεδίου
διαγωνιστικής διαδικασίας.
186. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 6.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Συντήρησης του Κεντρικού Κλιματιστικού που είναι εγκατεστημένο στο Κτίριο του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, διαδικασία που θα γίνει με Πρόσκληση Εκδήλωσης ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ενδιαφέροντος κατόπιν έγκρισης του επισυναπτόμενου σχεδίου διαγωνιστικής διαδικασίας.
1048/2019
187. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την Προμήθεια Επίπλων (καρέκλες Δ/κες,
επισκεπτών, γραφεία, κ.λ.π.) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν με
την έλευση και τοποθέτηση σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νιας 15 νέων Υπαλλήλων μέσω
της Κινητικότητας, διαδικασία προμηθείας που θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό κατόπιν
έγκρισης του επισυναπτόμενου σχεδίου διαγωνιστικής διαδικασίας και ορισμού τριμελών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Επιτροπών Αποσφράγισης και Ελέγχου Φακέλων Προσφορών (τακτικών και
αναπληρωματικών)
και
Τριμελών
Επιτροπών
Ενστάσεων
(τακτικών
και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αναπληρωματικών).
1049/2019
188. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 35.671,82 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων
που στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Θέρμο, Αμφιλοχία,
Ναύπακτος, Βόνιτσα, Αστακός) και χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας (Δ/βάθμιας,
Πρωτ/θμιας, ΚΕΔΔΥ), διαδικασία που θα γίνει με Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό κατόπιν
έγκρισης του επισυναπτόμενου σχεδίου διαγωνιστικής διαδικασίας και ορισμού τριμελών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Επιτροπών Αποσφράγισης και Ελέγχου Φακέλων Προσφορών (τακτικών και
αναπληρωματικών)
και
Τριμελών
Επιτροπών
Ενστάσεων
(τακτικών
και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αναπληρωματικών).
1050/2019
189. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 12.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την επιλογή αναδόχου για Ασφάλιση των
Οχημάτων και του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε Αιτωλ/νιας, διαδικασία προμηθείας
που θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό κατόπιν έγκρισης του επισυναπτόμενου σχεδίου
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
διαγωνιστικής διαδικασίας και ορισμού τριμελών Επιτροπών Αποσφράγισης και Ελέγχου
Φακέλων Προσφορών (τακτικών και αναπληρωματικών) και Τριμελών Επιτροπών ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ενστάσεων (τακτικών και αναπληρωματικών).
1051/2019
190. Τροποποίηση της 2133/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
την δαπάνη ποσού 17.835,17 ευρώ με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
έτους 2019, και έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης μέχρι πέρας των εργασιών.

1052/2019

191. Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής διενεργείας-Αποσφράγισης Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης Μειοδότη της Διακήρυξης με θέμα: «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας) με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
(Διεθνή) άνω των ορίων της παρ. 5 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
97.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», με ημερ/νία εξέτασης Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης Μειοδότη την 04-Φεβρουαρίου 2019 και την ανάδειξη Οριστικών ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Αναδόχων και έγκριση για υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
1053/2019
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192. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέχρι του ποσού των 24.800,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σε καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης,
βενζίνη αμόλυβδη) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση της ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων έτους 2019.
1054/2019
193. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέχρι του ποσού των 3.400,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την ανάθεση σε εξειδικευμένο εξωτερικό
συνεργάτη που θα παρέχει τις υπηρεσίες για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
των Ακινήτων και Αγροτεμαχίων που ανήκουν στην κυριότητα της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας. Η διαδικασία συλλογής Προσφορών θα γίνει κατόπιν Πρόσκλησης ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάσει του επισυναπτόμενου Σχεδίου προς έγκριση.
1055/2019
194. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέχρι του ποσού των 4.278,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την κατεπείγουσα
προμήθεια αδειών χρήσης ειδικού σχεδιαστικού λογισμικού GSTAR CAD professional
2019, για την σύνταξη μελετών και σχεδιασμό και παρακολούθηση Δημοσίων Έργων, για
την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων των Υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.
Απαιτούνται σύμφωνα με αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων πέντε (5) θέσεις με πέντε
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
κλειδιά usb του ανωτέρω λογισμικού και το κόστος διαμορφώνεται στα 855,60 ευρώ με
Φ.Π.Α. ανά θέση. Η διαδικασία συλλογής Προσφορών θα γίνει κατόπιν Πρόσκλησης ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάσει του επισυναπτόμενου Σχεδίου προς έγκριση.
1056/2019
195. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέχρι του ποσού των 10.300,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την επιτακτική κάλυψη του κόστους για έγκριση
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
νέας τρίμηνης παράτασης των υπαρχουσών Συμβάσεων με τον ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
Χ. ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος ήταν μειοδότης στην τελευταία διαγωνιστική διαδικασία, με τους ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
1057/2019
196. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέχρι του ποσού των 18.500,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά το να εγκριθεί νέα τρίμηνη παράταση των ήδη
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπογραφεισών Συμβάσεων με την εταιρεία ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία
εταιρεία ήταν μειοδότης στην τελευταία διαγωνιστική διαδικασία, με τους ίδιους όρους και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
προϋποθέσεις.
1058/2019
197. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 6.993,60 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής
αποσφράγισης Προσφορών για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα την
κάλυψη του κόστους για την Παροχή Υπηρεσιών απολύμανσης απεντόμωσης, μυοκτονίας,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
εντομοκτονίας Κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Μεσολόγγι,
Αμφιλοχία, Αγρίνιο, Ναύπακτος) και την ανάδειξη Οριστικού αναδόχου και έγκριση για ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
1059/2019
198. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 5.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αφορά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής
αποσφράγισης Προσφορών για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα
κάλυψη του κόστους για την επιτακτική ανάγκη α) την προμήθεια 700 κεραμιδιών, την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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 ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1060/2019
Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Μεσολόγγι λόγω εισροής υδάτων και εργασίες
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τοποθέτησης των προαναφερόμενων υλικών προς προμήθεια και την ανάδειξη Οριστικού
αναδόχου και έγκριση για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
199. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 7.900,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής
αποσφράγισης Προσφορών για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα την
κάλυψη του κόστους για την Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι καθώς και των λοιπών
κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε στο Αγρίνιο και την ανάδειξη Οριστικού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αναδόχου και έγκριση για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
1061/2019
200. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 6.800,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής
αποσφράγισης Προσφορών για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την
κάλυψη του κόστους για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού (πρίζες, διακόπτες,
λαμπτήρες, καλώδια κ.λ.π.) για την αντικατάσταση ελαττωματικών ή φθαρμένων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι καθώς και των λοιπών
κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε στο Αγρίνιο και την ανάδειξη Οριστικού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αναδόχου και έγκριση για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
1062/2019
201. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέχρι του ποσού των 1.344,78 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, που
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αφορά την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων χιλίων πεντακοσίων (1.500) καρτελών για την
ανανέωση των αδειών νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
1063/2019
202. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν σε
Υπαλλήλους της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού και αφορά την πληρωμή καυσίμων
κίνησης οχημάτων για μετακινήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νιας και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Υπηρεσιακών παραγόντων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, πληρωμή διοδίων (Εθνικής Οδού),
πληρωμής διοδίων (Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
της παρούσης.
1064/2019
203. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 136,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους έκδοσης Χ.Ε.Π., που
αφορά τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. για το ΚΗΥ 7521 όχημα Επιβατικό, το οποίο εκδόθηκε στον
οδηγό Λερέντζο Στέφανο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Κλάδου ΔΕ Οδηγών,
τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. για το ΚΗΥ 7458 όχημα Επιβατικό το οποίο εκδόθηκε στον οδηγό
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Δρίβα Νικόλαο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, Κλάδου
ΔΕ Οδηγών, και τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. για το ΚΗΥ 7459 όχημα Επιβατικό το οποίο ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
εκδόθηκε στον οδηγό Χουλιάρα Ηλία της Δ/νσης Ανάπτυξης, Κλάδου ΔΕ Οδηγών.
1065/2019
204. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέχρι του ποσού των 4.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διαδικασία που θα γίνει με Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, και που αφορά την προμήθεια (και τοποθέτηση) ραφιών τύπου DEXION
για την τοποθέτηση του φυσικού αρχείου οχημάτων του Τμήματος Μεταφορών και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Επικοινωνιών Ναυπάκτου (50 κολώνες, 50 μεταλλικά ράφια, 500 ράφια, 150 γωνίες και 50
πέλματα). Η διαδικασία συλλογής Προσφορών θα γίνει κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ενδιαφέροντος βάσει του επισυναπτόμενου Σχεδίου προς έγκριση.
1066/2019
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205. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού συνολικά 8.800,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής
αποσφράγισης Προσφορών για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
κάλυψη του κόστους για την Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των
εγκαταστάσεων υδρεύσεως και αποχέτευσης στο κτίριο του Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
καθώς και των λοιπών κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε στο Αγρίνιο, καθώς και
των συστημάτων άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών και την ανάδειξη Οριστικού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αναδόχου και έγκριση για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
1067/2019
206. Έγκριση υποβολής μηνυτήριας αναφοράς.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1068/2019

207. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας στην Αθήνα και
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 248,00 ευρώ για την μετακίνηση.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1069/2019

208. Διαβίβαση φακέλου στέγασης της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσολογγίου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1070/2019

209. 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
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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 ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2019.
1071/2019
210. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 47.032,14 €, με βάση την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
απόφαση 1512/2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., που αφορά την εκτέλεση της, ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
με αριθμό 132/2012, απόφασης του Α΄ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

1072/2019

211. Την έγκριση της δαπάνης για την κάλυψη του κόστους του προγράμματος έργου:
2014ΣΜ58100000 της ΣΑΜ 581 «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» και τη
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00 €) ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας οικονομικού έτους 2019.
1073/2019
212. Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών/τριών και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού
των 272,00 ευρώ για a) τη μεταφορά τους με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ή των νομίμων επιτρόπων τους ή των ίδιων μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι και β) τη
χορήγηση μηνιαίου επιδόματος λόγω εγκατάστασης σ’ άλλη κατοικία πλησίον του ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019.
1074/2019
213. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων
του τμήματος Ποιοτικού, Φυτουγειονομικού ελέγχου & Φυτοπροστασίας της Δ/νσης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για τους μήνες Οκτώβριο- ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Νοέμβριο-Δεκέμβριο και την διάθεση συνολικού ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων
1075/2019
εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (2.277,10 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. /
Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2019.
214. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας
υπαλληλικού προσωπικού Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας /
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συνολικού ποσού διακοσίων δέκα επτά (217,00) ευρώ από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τρέχοντος έτους, για το χρονικό διάστημα πρώτου τριμήνου ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2019.
1076/2019
215. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωσητης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Π.Δ.Ε -Π.Ε. Ηλείας με τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, εκδήλωσης με τίτλο «ΔΡΟΜΟΣ
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ 2019», που θα πραγματοποιηθεί στις 04 & 05 Μαΐου 2019 στην Ηλεία ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
,δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.472,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
1077/2019
216. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.800,00 ευρώ συμπ.
Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε Αχαΐας στη διοργάνωση
από τον Αθλητικό Όμιλο Καστριτσίου σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
θρησκευτικής εορτής- Δέηση την Δευτέρα 29 Απριλίου 2019, στην κεντρική πλατεία του
Άνω Καστριτσίου, στην εταιρεία Καρασκούτης Άγγελος, Ενοικίαση Καρεκλών, ποσού ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων.
1078/2019
217. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων συνολικού ποσού 3.079,86
€, των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, για το μήνα Μάρτιο του έτους
2019, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1079/2019

218. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων των
υπαλλήλων Λεωνίδου Ευγενίας και Στεργίου Μαίρης, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Προγραμματισμού Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 70,00 € που θα
βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε, για μετακινήσεις των μηνών Ιανουαρίου- ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Φεβρουαρίου-Μαρτίου του έτους 2019.
1080/2019
219. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού του
Γραφείου Περιφερειάρχη και των Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Ανάπτυξης,
Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Υποδομών και Δικτύων, Περιφερειακού
Συντονισμού & Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Νομικής Υπηρεσίας και
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι και μηδέν
πέντε λεπτών (5.486,05) ευρώ για το χρονικό διάστημα από 03-03-2019 έως 31-03-2019, ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2019.
1081/2019
220. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 2.486,20 € για την
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μίσθωση ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας Αποστολόπουλου Ιωάννη, για την ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.

1082/2019

221. Έγκριση δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και πληρωμής ποσών: α) 44.863,20 € της
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
μίσθωσης των ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) Μ.Ε. 27341 ΙΧ άδειας κυκλοφορίας ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
μηχανήματος έργου (Γερανός – εκσκαφέας Ντραγκλάιν) β) το υπ΄ αριθμ. Μ.Ε. 6398 ΙΧ
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(Γερανός – εκσκαφέας Ντραγκλάιν) ιδιοκτησίας κ. Μαυρομάτη Βασιλείου, β) 6.988,64 €,
της μίσθωσης των ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) Μ.Ε. 22307 ΙΧ (Λαστιχοφόρος
εκσκαφέας), β) Μ.Ε. 46219 ΙΧ (Προωθητήρας), γ) Μ.Ε. 46264 ΙΧ (Λαστιχοφόρος
φορτωτής), δ) ΗΑΚ 7759 (Φορτηγό), ε) ΗΑΚ 7729 (Φορτηγό), στ) ΗΑΚ 3227 (Φορτηγό),
ιδιοκτησίας κ. Γεωργακόπουλου Χρήστουγ) 7.985,60 € της μίσθωσης ειδικού ιδιωτικού
μηχανήματος (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας) ιδιοκτησίας Βασίλειου Καράμπελα, για την
απομάκρυνση φερτών υλών, μπαζών, της βλάστησης από τις κοίτες και την ενίσχυση των
αναχωμάτων δ) 5.976,80 € της μίσθωσης ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων: α) ΜΕ 46343
ΙΧ άδειας κυκλοφορίας μηχανήματος (Λαστιχοφόρος φορτωτής), β) ΜΕ 100884 ΙΧ άδειας
κυκλοφορίας μηχανήματος (Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας) & γ) ΗΑΗ 4468 άδειας
κυκλοφορίας μηχανήματος (Φορτηγό άνω των 10,00 άνω των 10.00 tn), ιδιοκτησίας κου
Μαυραειδή Γεωργίου,
222. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) 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, 2. Τον ορισμό ως οριστικού αναδόχου την εταιρεία
ΚΑΠΑ CLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ για
την σύναψη σύμβασης για τον καθαρισμό του νέου μισθωμένου κτιρίου της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού μέχρι τις 31/5/2019 με μηνιαία τιμή προσφοράς
363,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.3.Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση
πίστωσης μέχρι του ποσού των 363,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην εταιρεία
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΠΑ CLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ για
την σύναψη σύμβασης για τον καθαρισμό του νέου μισθωμένου κτιρίου της Διεύθυνσης ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού μέχρι τις 31/5/2019.
1084/2019
223. Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δύο δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημόσιων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερυμάνθου Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με
Δ.Χ. Επιβατικά Αυτοκίνητα έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 και ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
έγκριση δαπάνης ποσού 1.446,48 €.
1085/2019
224. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € συμπ.
Φ.Π.Α. για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Αχαΐας στην
διοργάνωση από τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ενορίας Προφήτη Ηλία Άνω
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Οβρυάς Πατρών, Πρωτομαγιάτικης Εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή των Λουλουδιών», στο
πλαίσιο της γιορτής της Πρωτομαγιάς, στις 30-04-2019, στην πλατεία Εθνικής ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Αντιστάσεως (ΝΤΕΒΕ) Άνω Οβρυάς Πατρών.
1086/2019

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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