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1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(τακτικά και αναπληρωματικά,μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες
3. Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε.
4. Προϊσταμένους Δ/νσεων Π.Δ.Ε.
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

KOIN.:

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.».
Σας προσκαλούμε στην 17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 10 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ., στα Γραφεία της Περιφέρειας
(Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σύμφωνα με τα άρθρα 176 και 177 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ
τ.Α 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη» με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών καθόσον πρόκειται για προμήθειες υλικών
τμηματικά μικρής ποσότητας και αξίας, που αφορά την προμήθεια υλικών (βίδες, παξιμάδια, στουπιά,
ροδέλες, κλειδιά διάφορα, χαρτοταινίες κ.λ.π.) για τις λειτουργικές ανάγκες του συνεργείου επισκευών
& συντήρησης οχημάτων - μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Αγρίνιο.
2. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας - Αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
Μειοδότη, που αφορά την διαγωνιστική διαδικασία κάτω των ορίων, για προμήθεια 2 επιβατικών
αυτοκινήτων και 2 4x4 οχημάτων για τις ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας,
και ορισμός προσωρινού αναδόχου, τον ορισμό Ορισμού Αναδόχου, την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 59.892,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την κάλυψη της ανωτέρω Προμήθειας και την
κήρυξη ως άγονης της διαδικασίας για τα Τμήματα 1 & 2 της Διακήρυξης (χωρίς προσφορά).
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 558,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, που αφορά την προμήθεια τριών
συσκευών UPS για την σωστή λειτουργία των Η/Υ του τμήματος Υλοποίησης Δράσεων Π.Α.Α. της
Δ.Α.Ο.Κ.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την Προμήθεια πόμολων και
1

κλειδαριών που θα τοποθετηθούν σε ντουλάπια ράφια κ.λ.π. προς αντικατάσταση φθαρμένων, σε
διάφορες Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά τις εργασίες επισκευής και
συντήρησης 12 κλιματιστικών που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 30.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, που αφορά
την Παροχή Υπηρεσιών Ταχυδρομείου για τις ανάγκες αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας και των Υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, διαδικασία που θα γίνει
με Συνοπτικό Διαγωνισμό κατόπιν έγκρισης του επισυναπτόμενου σχεδίου διαγωνιστικής διαδικασίας
και ορισμού τριμελών Επιτροπών Αποσφράγισης και Ελέγχου Φακέλων Προσφορών (τακτικών και
αναπληρωματικών) και Τριμελών Επιτροπών Ενστάσεων (τακτικών και αναπληρωματικών.
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την Προμήθεια 30 Κλιματιστικών Δαπέδου, τα οποία θα τοποθετηθούν σε γραφεία
Υπηρεσιών του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, διαδικασία προμηθείας που θα γίνει
με Συνοπτικό Διαγωνισμό κατόπιν έγκρισης του επισυναπτόμενου σχεδίου διαγωνιστικής διαδικασίας
και ορισμού τριμελών Επιτροπών Αποσφράγισης και Ελέγχου Φακέλων Προσφορών (τακτικών και
αναπληρωματικών) και Τριμελών Επιτροπών Ενστάσεων (τακτικών και αναπληρωματικών).
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την Προμήθεια 30 Κλιματιστικών Τοίχου τα οποία θα τοποθετηθούν σε γραφεία
Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, διαδικασία προμηθείας που θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό
κατόπιν έγκρισης του επισυναπτόμενου σχεδίου διαγωνιστικής διαδικασίας και ορισμού τριμελών
Επιτροπών Αποσφράγισης και Ελέγχου Φακέλων Προσφορών (τακτικών και αναπληρωματικών) και
Τριμελών Επιτροπών Ενστάσεων (τακτικών και αναπληρωματικών).
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια 70 εύχρηστων συσκευών πλοήγησης με ηλεκτρονική πυξίδα 3
αξόνων για τις ανάγκες των ελέγχων που εκτελούν Τμήματα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής και ειδικότερα, α) Τμήμα υλοποίησης δράσεων Π.Α.Α. (υπομέτρο 6.1 - εγκατάσταση
Νέων Γεωργών και υπομέτρο 6.3 – εγκατάσταση Μικρών Γεωργικών Επιχειρήσεων), και β) του
Προγράμματος Δακοκτονίας, και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για συλλογή προσφορών.
10.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού των 992,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, που αφορά την εκτύπωση φυλλαδίων,
φακέλων αλληλογραφίας,
Προγραμμάτων ανακοινώσεων για εορταστικές εκδηλώσεις που
συμμετέχει η Π.Ε. Αιτωλ/νιας όπως η γιορτή Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης, Λήξης του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Γενοκτονίας των Ποντίων.
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την προμήθεια συμπεριλαμβανόμενης και της τοποθέτησης - μίας ακόμα Τζαμαρίας, πάχους 10 χιλιοστών και
επιφάνειας 9,50 τ.μ. στην πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Μεταφορών Αγρινίου λόγω
ζημιάς και εισροής υδάτων από βροχή εντός του κτιρίου και κινδύνου τραυματισμού των υπαλλήλων
από πιθανή κατάρρευση – έχουν προηγηθεί επανειλημμένες αναφορές από τον Προϊστάμενο του
συγκεκριμένου Τμήματος για επείγουσα αλλαγή της.
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12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.200,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής Προσφορών, που αφορά την
Προμήθεια υλικών (1.500 σάκοι, σπάγκοι κ.λ.π.) για την αρχειοθέτηση και μεταφορά υπηρεσιακών
φακέλων του Τμήματος Δημόσιας Υγείας Αγρινίου και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής από το χώρο, που στεγάζονται οι Υπηρεσίες σε νέο αποθηκευτικό χώρο στο Μεσολόγγι
(πρώην Μηχανολογικός Εξοπλισμός).
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.996,40 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, που αφορά την
εκτύπωση 1.500 μπλόκ αδειών οδηγών γεωργικών μηχανημάτων της Δ.Α.Ο.Κ., 200 μπλόκ
περιοδικού ελέγχου ΜΗΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ και 150 μπλόκ περιοδικού ελέγχου ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ – της Δ/νσης Ανάπτυξης , Τμήμα Εμπορίου Αγρινίου.
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής Προσφορών λόγω κατεπείγοντος, που αφορά την Προμήθεια
Γραφικής ύλης & αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των εξεταστικών κέντρων καθώς και του
βαθμολογικού κέντρου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας ενόψει των Πανελληνίων εξετάσεων σχολικού έτους
2018-2019.
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά για την προμήθεια υλικών και εκτυπώσεις εγγράφων
εκλογικού περιεχομένου, που θα απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των
Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και Ευρωεκλογών έτους 2019, με απευθείας ανάθεση
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της τιμής ανά είδος υλικού.
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, που αφορά την
επιτακτική ανάγκη κατασκευής τριών (3) μεταλλικών καροτσιών με ρόδες για μεταφορά φακέλων και
άλλων αντικειμένων Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας καθώς και λόγω των επικείμενων εκλογών για
μεταφορά σάκων εκλογικού υλικού.
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους που αφορά την προμήθεια
σύγχρονου εξοπλισμού Πληροφορικής που θα αντικαταστήσει πεπαλαιωμένο εξοπλισμό (Server) και
θα ενισχύσει (UPS) τον υπάρχοντα προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας και
διαθεσιμότητας των εφαρμογών τις κρίσιμες ημέρες και ώρες συγκέντρωσης, επεξεργασίας και
μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων, και συγκεκριμένα οι απαιτήσεις αυτές, κατ’ ελάχιστο,
περιλαμβάνουν: 1) Έναν (1) εξυπηρετητή (Server) που θα φιλοξενήσει τις εικονικές μηχανές στις
οποίες θα εγκατασταθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα Ευρωεκλογών, Περιφερειακών Εκλογών,
Δημοτικών Εκλογών και Εθνικών Εκλογών 2019 κόστους μέχρι 8.000€, 2) Μία (1) μονάδα
αδιάλειπτης τάσης (UPS) για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού κόστους μέχρι 3.000,00€, 3)
Μία (1) άδεια λογισμικού λειτουργικού συστήματος Windows Server 2019 κόστους μέχρι 2.000,00€,
4) Ένα (1) NAS 5 φατνίων και πέντε (5) σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 4ΤΒ για την αποθήκευση
των δεδομένων μέχρι 2.000 €. Η διαδικασία συλλογής προσφορών θα γίνει με Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάσει του επισυναπτόμενου Σχεδίου προς έγκριση.
18. Έγκριση
διενέργειας
δαπάνης , διάθεσης πίστωσης
μέχρι του ποσού 774,19ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% για το έτος 2019 για την επείγουσα προμήθεια υλικών και
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συγκεκριμένα μίας(1) Ηλεκτρονικής Πλακέτας για την επείγουσα επισκευή της έκτακτης βλάβης του
μηχανήματος μέτρησης Συγκλισιόμετρο της αυτόματης γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων του
Τμήματος ΚΤΕΟ Μεσολογγίου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρία Αφοι
Στασινός Ο.Ε. ,κατόπιν προσφοράς του , ως αποκλειστικού αντιπροσώπου, προμηθευτή και
εγκαταστάτη των μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα στην αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου
οχημάτων στο ΔΚΤΕΟ Μεσολογγίου (κατασκευαστής BEISSBARTH) και διαθέτει πρόσφατη
εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία του βασικού εξοπλισμού ελέγχου (κατασκευαστής
BEISSBARTH).
19. Έγκριση
διενέργειας
δαπάνης , διάθεσης πίστωσης
μέχρι του ποσού 163,68ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% για το έτος 2019 ,που αφορά την ανανέωση της ετήσιας
συνδρομής για την φύλαξη(παρακολούθηση συναγερμού) του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα
Μεταφορών & Επ/νιών Αγρινίου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλ/νίας για τo χρονικό διάστημα συνδρομής για το έτος 2019 και με απευθείας
ανάθεση στην εταιρία SPARTAN security η οποία έχει εγκαταστήσει το σύστημα ασφαλείας και έχει
την τεχνογνωσία για την ορθή λειτουργία του.
20. Έγκριση
διενέργειας
δαπάνης , διάθεσης πίστωσης
μέχρι του ποσού 223,20ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% για το έτος 2019 ,που αφορά την ανανέωση της ετήσιας
συνδρομής για την φύλαξη(παρακολούθηση συναγερμού) του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα
ΚΤΕΟ Μεσολογγίου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλ/νίας για τo χρονικό διάστημα συνδρομής για το έτος 2019 και με απευθείας ανάθεση στην
εταιρία SPARTAN security η οποία έχει εγκαταστήσει το σύστημα ασφαλείας και έχει την
τεχνογνωσία για την ορθή λειτουργία του.
21. Έγκριση διενέργειας δαπάνης , διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού 1.780,64ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για το έτος 2019 για την κάλυψη του κόστους προμήθειας 42
μελανοταινιών για εκτυπωτή SP40PLUS που συνδέεται με το on line σύστημα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και 20 μελανοταινιών για εκτυπωτή MDP 30 στους οποίους τυπώνονται
άδειες κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης του Τμήματος Μεταφορών και Επ/νιών Αγρινίου της
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης από την εταιρεία netbull LTD, η οποία συγκεκριμένη εταιρεία είναι
αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας BULL
Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ η οποία παρέχει τόσο τον εξοπλισμό όσο και το
πρόγραμμα του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης όλων των
υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών , συνολικής αξίας μέχρι του ποσού 1.780,64 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
22. Έγκριση δαπάνης καταβολής
ποσού στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ για
λογαριασμό των δικαιούχων Φράγκου Μαριλένας , Θεοδοσίου Μιχαήλ & Ανδρούτσου Σπυρίδωνος ,
σύμφωνα με την αριθ. Α671/2017 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών , η οποία
εκδόθηκε κατόπιν της με αριθ. καταθ. 104 /28.09.2010 αγωγής των παραπάνω συμπραττόντων
μελετητών καθώς και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων
τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (40.434,44) από τον προϋπολογισμό της
Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019.
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών για την κοπή και απομάκρυνση ξερών χόρτων για
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πρόληψη κινδύνου ενδεχόμενης πυρκαγιάς, την συντήρηση - άρδευση γκαζόν περιβάλλοντος χώρου
του Διοικητηρίου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών & Κ.Τ.Ε.Ο. στο Μεσολόγγι. Η
διαδικασία συλλογής προσφορών θα γίνει με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάσει του
επισυναπτόμενου Σχεδίου προς έγκριση.
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη για επαύξηση ισχύος του δικτύου Ηλεκτρικής παροχής
στο Κτίριο της Δ.Ε.Β. στο Αγρίνιο λόγω παλαιότητας και λόγω αυξημένου φόρτου από επίπλέον
εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Κλιματιστικών συσκευών που επιβάρυναν δυσανάλογα
την υπάρχουσα Ηλεκτρική παροχή. Την διαδικασία θα εκτελέσει η ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) ως αποκλειστικός
πάροχος Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Κτίριο.
25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά δαπάνες κοινοχρήστων των κτιρίων Υπηρεσιών που η μίσθωση τους βαρύνει την
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Π/θμια Εκπαιδ., Δ/θμια Εκπαιδ., ΚΕΔΔΥ, Διοικητήριο Αγρινίου, Τμ.
Μεταφ. Αγρινίου και Υπηρεσίες σε άλλες πόλεις του Νομού).
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά τις εργασίες επισκευής και
συντήρησης ενός ανελκυστήρα στο Κτίριο του Διοικητηρίου των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο, έως το τέλος του 2019. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με βάσει
την μηνιαία προσφορά του έως το τέλος του έτους 2019.
27. Τροποποίηση της 562/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε ως προς το πεδίο 2.
του Αποφασιστικού.
28. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των Οικονομικών
Προσφορών που αφορά την Διακήρυξη άνω των ορίων για Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης,
Πετρελαίου Θέρμανσης και Λιπαντικών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
29. Έγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης
των τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Ι) της επιτροπής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης:
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ» Προεκτιμώμενης αμοιβής: 241.638,30€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
30. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής
Διαγωνισμού της μελέτης: «Τεχνικές Μελέτες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων α) της Ε.Ο.
Κρέστενας – Ανδρίτσαινας(πριν την είσοδο Μπαρακίτικων), Β) Ζαχάρως – Αρήνης (θέση
κοιμητηρίου Αρήνης) και γ) Θολό – Φιγαλείας(θέση οικισμού Λεπρέου», Ποσού : 57.787,50,00€
χωρίς ΦΠΑ.
31. 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: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020»,
Προϋπολογισμού: 2.500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.
32. Έγκριση για 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- Οδική
Ασφάλεια-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Ηλείας – (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014),
Υποέργο: Συντήρηση - οδική ασφάλεια - αποκατάσταση κατολισθήσεων στο Ε.Ο. δίκτυο της Δ/Ε
Πηνείας Δήμου Ήλιδας», προϋπολογισμού 1.200.000,00€, μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ
& ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ.
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33. Έγκριση για 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- Οδική
Ασφάλεια-επαρχιακού οδικού Δικτύου Ν. Ηλείας – (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100014),
Υποέργο: Συντήρηση - οδική ασφάλεια - αποκατάσταση κατολισθήσεων στο Ε.Ο. δίκτυο του Βορείου
τμήματος Ν. Ηλείας εκτός της Δ.Ε. Πηνείας Δήμου Ήλιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00€ μετά
του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ.
34. Έγκριση δαπάνης ετήσιας ανανέωσης Συντήρησης – Υποστήριξης για το λογισμικό διαχείρισης
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ArcGIS) για το έτος 2019, της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού χιλίων εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.946,80 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
35. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων (προσφυγή) αποδοχής της Α119/2019
απόφασης του μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου που αφορά εξέταση διοικητική
προσφυγή κατά της 237/28—1-2010 απόφασης του κ. Νομάρχη Ηλείας επιβολής προστίμου 5000€
στην ΛΕΩΝΙΔΑΣ Σπηλιοπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ με μείωση ποσού προστίμου στις 2000€.
36. Έγκριση του πρακτικού Νο 6 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
αναφορικά με την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της υπ’αριθμ. 343308/5449/06-11-2018
πρόσκλησης υποβολής προσφορών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για επιλογή αναδόχου για την
προμήθεια γεωδαιτικού δέκτη GPS-GNSS στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού
έργου“CROSS THE GAP: Accessibilityforsocialandculturalinclusion” (Διασχίζοντας το κενό:
Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη).
37. Α.Έγκριση του πρακτικού Νο3 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης) της υπ’ αριθμ. 404081/6209/17-12-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για
«την Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη α)υπηρεσιών εκτύπωσης και συναφών υπηρεσιών, β)
υπηρεσιών διαδικτύου, και γ)υπηρεσιών περιεχομένου και μετάφρασης ψηφιακών εργαλείων για τις
ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion»
(Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη), με κωδικό έργου
ΜΙS: 5003361, ΣΑΕΠ 301/6/2018ΕΠ301600012», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 25.000
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε τμήματος»,
β.Ανάδειξη της εταιρείας«Δ. Πυλαρινός & Σία ΙΚΕ»ως οριστικού αναδόχου της ανωτέρω
πρόσκλησηςγια τα τμήματα Β και Γ. γ.Κήρυξη του Γιαννούλη Αθανάσιου ως έκπτωτου για το τμήμα
Α. και δ.Κήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για το τμήμα Α της εταιρείας «STRATISΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
& ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ».
38. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 9.982,00 € για την μίσθωση ιδιωτικών
χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας της εταιρείας DENISON Υπηρεσίες Περιβάλλοντος
Μ.Ε.Π.Ε. για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
39. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 5.900,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την επισκευή βλάβης στην κεντρική μονάδα κλιματισμού της
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν
δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο της επισκευής και
έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
6

40. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 750,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια κώνων ασφαλείας κυκλοφορίας, με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής για το
σύνολο της προμήθειας. 2. έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
41. Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου,
κατά την δικάσιμο της 20-06-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ. ΠΡ28Α/287-2014 ασκηθείσας προσφυγής της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ.
57103/940/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων
κατά το Ν. 2093/1992
και Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 € για την
πληρωμή του δικηγόρου».
42. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια δύο πυροσβεστήρων
οροφής ξηράς κόνεως 12 kgr, στο χώρο που βρίσκεται εγκατεστημένος ο λέβητας του κτηρίου του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας, ποσού 120,000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 317,40 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗΗ 4209, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
44. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης 156,00 ευρώ για την κάλυψη οδοιπορικών
εξόδων(εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας αποζημίωσης) υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού της ΠΕ Ηλείας.
45. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου την 20-6-2019 επί της προσφυγής του κ. Ιωάννη
Σκανδάλη του Κωνσταντίνου κατά

του Μικτού Κλιμακίου της Διεύθυνσης Μεταφορών και

Επικοινωνιών ΠΕ Ηλείας και σε μια μετ’ αναβολή δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 405,00 € για την πληρωμή δικηγόρου.
46. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 169,00 €, για την πληρωμή τεχνικού
ελέγχου (ΚΤΕΟ) των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Ηλείας( ΚΗΥ 6993,ΚΗΗ 3320 & ΚΗΟ
6876, προς απόδοση του αριθ. 00083/2019 ΧΕΠ , με υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε Ηλείας κ.
Αλεξόπουλο-Γιαννόπουλο Δημήτριο.
47. Έγκριση προμήθειας και μεταφοράς υγρού αζώτου, για το πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και
εβδομήντα τριών λεπτών (2.414,73 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
48. Έγκριση δαπάνης- διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.320,00 € με το Φ.Π.Α.
για την
μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των τακτικών όπως και έκτακτων
συνεδριάσεων του Συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας για την αντιπυρική περίοδο και την αντιπλημμυρική περίοδο αντίστοιχα,
οικονομικού έτους 2019.
49. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Βελτίωσης Ε.Ο. Σαλμενίκου – Πιτίτσας.
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50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.113,25 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Med Herit–Data, «Heritage Management towards Mass Tourism
Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data»-«Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και
των επιπτώσεών τους, μέσω ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών και ανοικτών δεδομένων», με
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
51. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την συντήρηση, μόνωση, βάψιμο και επιδιόρθωση της
τοιχοποιίας του ισογείου, του ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ Αχαΐας, μέχρι του ποσού των 8.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έπειτα από δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της τιμής και 2) έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
52. Έγκριση του πρακτικού Νο3 της υπ. αριθμ. 327608/15135/24-10-20118 διακήρυξης για την
προμήθεια εξοπλισμού για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «TRITON», συνολικής δαπάνης έως του ποσού
των 76.270,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος του
διαγωνισμού.
53. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης περί ορισμού τεχνικών υπαλλήλων υποψηφίων μελών
Μητρώου Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).
54. Έγκριση δαπανών προγράμματος Δακοκτονίας της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας εκ συνολικού ποσού 2.000,00 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας έτους 2019.
55. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 4.414,64 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2019.
56. Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση συμμετοχής των περιφερειακών συμβούλων στο
Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς και για την αποζημίωση των γραμματέων του Περιφερειακού
Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2019 και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 6.811,50 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
έτους 2019.
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας εταιρικής εισφοράς της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έτους 2019, στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π. Ε. Αχαΐας, με τον διακριτικό τίτλο <<ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ>>, στο
Κέν-τρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, με τον διακριτικό τίτλο <<ΟΔΥΣΣΕΑΣ>> και στο
Κέντρο Πρόληψης των
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π.Ε. Ηλείας, με τον διακριτικό τίτλο
<<ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ>>, συνολι-κής δαπάνης ύψους 48.000,00 €, ήτοι 16.000, 00 € για κάθε ένα
Κέντρο.
58. Έγκριση μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας &
Περιβάλλοντος στην Κοπεγχάγη (5/6/2019 – 8/6/2019).
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59. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.721,90 ευρώ, για Οδοιπορικά έξοδα εντός
έδρας μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ μετακινήσεων
υπαλληλικού προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας και
Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
από τον Προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
60. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 411,30 ευρώ, για οδοιπορικά έξοδα και εκτός
έδρας μετακινήσεις μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης &
Οδηγών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Αχαΐας έτους 2019.
61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 992,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη
συνδιοργάνωση διαδραστικής εβδομάδας από τις 13-17/05/2019 στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας και
στον πεζόδρομο Ρήγα Φεραίου, με θέμα την Έγκριση Δράσης για την Προαγωγή της Προστασίας από
τον ήλιο και την Πρόληψη Μελανώματος, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με
την Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική του ΠΓΝΠ.
62. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 273,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
προμήθεια fax / πολυλειτουργικού εκτυπωτή για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης‘’ Europe Direct Patras’’- Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
63. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1202,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
προμήθεια 100 τμχ USB 8 GB με εκτυπωμένο το λογότυπο του Europe Direct Patras και 100 τμχ
στυλό λευκά με τα λογότυπα του Europe Direct Patras και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τις
ανάγκες προβολής και προώθησης του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης‘’ Europe Direct
Patras’’- Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
64. Έγκριση ανάληψης δαπάνης και ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης της ΠΔΕ κατά αγωγής της κ.
Ζαφειρούλας Γυφτοπούλου, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ. αριθμ.: Α248/2019 Απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.
65. Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ.: 2446/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ,
σχετικά με την ανάληψη δαπάνης και ορισμού δικηγόρου υπεράσπισης του πρώην Προϊσταμένου του
Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ-ΠΔΕ κ. Αθανασίου Ρόδη.
66. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε.Ηλείας για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2019 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2289,57 € από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας.
67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι του ποσού των 500,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση στα ΕΛΤΑ Α.Ε., που αφορά την κάλυψη του
κόστους για την μίσθωση εννέα (9) ταχυδρομικών θυρίδων στο κατάστημα των ΕΛΤΑ Α.Ε.
Μεσολογγίου για το έτος 2019, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Αιτωλ/νιας και των
Υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΑΙτωλ/νιας.
68. Έγκριση διενέργειας δαπάνης καιδιάθεση πίστωσης ποσού έως 6.000,00 € (έξι χιλιάδων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη του κόστους από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας –
Π.Ε. Αχαΐαςτων παρεχόμενων υπηρεσιών για τη δράσημε τίτλο «Παίχτης ή Πιόνι; Εσύ επιλέγεις»στο
πλαίσιο υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων ΣΜ-2 και ΣΜ-4 σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2019 για τα Συνοδευτικά Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους
Απόρους (TEBA/FEAD).
69. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,
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ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»., προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 74.400,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, βάσει της τιμής και 2. ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου της εταιρείας «SALAS
INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.» με προσφορά συνολικού ποσού εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες
τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (74.331,80 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
70. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πανελ στέγης αποθηκών
εργοταξίου Δ.Τ.Ε. και υλικών επισκευής, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
τιμής και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
71. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού (λόγω άγονης αρχικής διαδικασίας) για τη
διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας (InfoDay) στην Πάτρα (επιλογή χώρου και οπτικο-ακουστικού
εξοπλισμού, catering, εκτυπώσεις, γραμματειακή υποστήριξη, προωθητικό υλικό) για την υλοποίηση
του έργου “SPARC – Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of
Cultural Heritage Assets” του διακρατικού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A
Greece-Italy 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
τιμής και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
72. Επικαιροποίηση της αριθμ. 2392/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα:
«Παράταση μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής «TEBA-FEAD», λόγω λήξης του οικονομικού έτους
2018.

Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε ώστε να κληθεί ο
αναπληρωτής σας.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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