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

ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση στην 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ».
Σας προσκαλούμε στην 21η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 28 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο.
Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σύμφωνα με τα άρθρα 176 και 177 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ.Α
87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη» με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προσδιορισμός μισθώματος ακινήτου στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Αχαΐας και της
έδρας της ΠΔΕ, μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά
τις διατάξεις του Άρθρου 30 του Ν.4447/2016.
2. Προσδιορισμός μισθώματος ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το αρχείο των Δ/νσεων ΟικονομικούΔημοσιονομικού, Δ/νσης Διοίκησης και της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, μετά
τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του
Άρθρου 30 του Ν.4447/2016.
3. Έγκριση A Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού
άξονα Λακκώματα-Τσαπουρνιά» (18PROC003925444 2018-10-31) Προϋπολογισμού 2.500.000,00
ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 071, σύμφωνα με την 141836/21/12/2017
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(ΑΔΑ:65ΓΣ465ΧΙ8-ΥΤΒ) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με κωδικό
έργου/ΜΙS: 2017ΣΕ07100019.
4. Έγκριση πρακτικού Αιτιολογήσεων Β φάσης της δημοπράτησης του έργου «Εργασίες συντήρησης
– αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Λαρισσού και κλάδων ή όμορων
χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας.
5. Έγκριση των όρων διενέργειας διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για
την σύναψη σύμβασης για την υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, συναντήσεων, θεματικών
εργαστηρίων εκπαίδευσης και συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις για δράσεις του ευρωπαϊκού έργου
«SPARC-Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VALorization of Cultural Heritage
Assets/Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της
πολιτιστικής κληρονομιάς,
συνολικής δαπάνης έως του ποσού των
97.097,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.
6. Έγκριση πρακτικού Νο1 της υπ. αριθμ. 89993/6709/22-3-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος γεωδαιτικών δεκτών GNSS για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
7. Έγκριση επανάληψης διενέργειας διαγωνισμού για την συντήρηση, μόνωση, βάψιμο και
επιδιόρθωση της τοιχοποιίας, 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.
8. Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ.:1942/2018 (ΑΔΑ: 665Μ7Λ6-49ΤΙ) Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της ΠΔΕ, σχετικής με την ανάληψη δαπάνης 1.000,00 € και τον ορισμό του δικηγόρου
Πατρών κ. Κων/νου Κρεμμύδα με Α.Μ.: 1143, για υπεράσπιση του κ. Ν. Τζίφα, Πολιτικού Μηχανικού
του Τμ. Ωρίμανσης αναβολή εντός του έτους 2019 Έργων της ΔΤΕ-ΠΔΕ, στο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Αγρινίου την 27-09-2019 και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο.
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 399,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. που αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην πολιτιστική εκδήλωση με
τίτλο «Καλώς να σ’ εύρω» που διοργανώνεται από το Σύλλογο Απανταχού Λεοντιτών, «ο Άγιος
Ανδρέας», την Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019, η οποία και θα λάβει χώρα στον προαύλιο χώρο του
δημοτικού σχολείου Λεοντίου και η οποία αποτελεί την κορύφωση των καλοκαιρινών πολιτιστικών
εκδηλώσεων που θα διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, που αφορά έξοδα εκτύπωσης προσκλήσεων και
αφισών, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης.
10. Περί ανάθεσης εκπροσώπησης της ΠΔΕ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την
συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως με αριθμό κατάθεσης Ε202/2016 της ανώνυμης εταιρίας με την
επωνυμία «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ», νομίμως εκπροσωπουμένης.
11. Περί ασκήσεως η μη εφέσεως κατά της υπ’αριθμ. 93/2019
Πατρών επί αγωγής του Παναγιώτη Παπαζαφείρη.

αποφάσεως του Ειρηνοδικείου
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12. Έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης
ποσού μέχρι τις 165.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την επιπλέον προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για την επισκευή
οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Δ.Ε και συγκεκριμένα της Έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας έτους 2019
με σκοπό τη λειτουργική ετοιμότητα τους και με δεδομένο ότι το ποσό αυτό είναι απαραίτητο για την
κάλυψη των δαπανών των οχημάτων και των μηχανημάτων για το έτος 2019.
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 349,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης‘’ Europe Direct Patras’’- Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
δημιουργία βίντεο διάρκειας μέχρι 40’’ για την συμμετοχή του Κέντρου Πληροφόρησης‘’ Europe
Direct Patras’’- Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Διαγωνισμό που πραγματοποιείται στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ημέρας Συνεργασίας 2019 με σλόγκαν «Why Europe is You.» Ημερομηνία λήξης
διαγωνισμού 30 Ιουνίου 2019.
15. Έγκριση δαπανών ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ του υπαλληλικού προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαϊας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 29.000,00 €, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
16. Έγκριση από Οικονομική Επιτροπή δαπάνης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Δακοκτονίας
από 01/7/2019 έως και 20/9/2019 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. , εκ
συνολικού ποσού 3.500,00 €. ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
έτους 2019.
17. Έγκριση από Οικονομική Επιτροπή δαπάνης υπερωριακής εργασίας προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ.
από 01/7/2019 έως και 20/9/2019 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. , εκ
συνολικού ποσού 12.000,00 €. ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
έτους 2019.
18. Έγκριση δαπανών υπερωριακής απασχόλησης υπαλληλικού προσωπικού της Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #67.317,10# ευρώ, από τον προϋπολογισμό
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας μηνών ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.
19. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
#8.795.14# ευρώ που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε, για μετακινήσεις μηνών ΑπριλίουΜαΐου 2019.
20. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων
οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτά (8.834,16 €) για το χρονικό διάστημα από
15.3.2019 έως 18.6.2019, από τον Προϋπολογισμό Π.Δ.Ε έτους 2019.
21. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της ΠΔΕ, μετά της ειδικής
συνεργάτιδος κ. Κωστοπούλου Κωνσταντίνας, στην Αθήνα στις 13-6-2019 ημέρα Πέμπτη ,
προκειμένου να συναντηθεί με υπηρεσιακούς παράγοντες στα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας
στις 14-6-2019 καθώς επίσης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για θέματα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 316,20€ ,για την πληρωμή των
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εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης ,μετακίνησης και διαμονής του Αντιπεριφερειάρχη και της Ειδ.
Συνεργάτιδος.
22. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου:
«Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής
του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism
potential of the programme area through cinema (CIAK)» (MIS:5003582) και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού τετρακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών (430,40€) για το χρονικό διάστημα
Φεβρουαρίου- Μαρτίου 2019, από τον Προϋπολογισμό Π.Δ.Ε έτους 2019.
23. Εισήγηση για έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης υπαλληλικού προσωπικού Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2019 και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 3.630,76 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019.
24. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 6.414,12 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2019.
25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.066.20 ευρώ, για Οδοιπορικά έξοδα εντός
έδρας μηνός ΜΑΙΟΥ μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
και Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας έτους 2019.
26. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης - ημερήσιας αποζημίωσης των
υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας κ.κ. Χαρούλας Κασκάνη και Μαριάνθης Πλαλή για
την κάλυψη του κόστους προκειμένου να μεταβούν στην Αθήνα για τη συμμετοχή τους σε σεμινάριο
του ΙΝΕΠ (80050Ρ19) που θα πραγματοποιηθεί στις 3 έως 5 Ιουνίου 2019.
27. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας μηνός Μαΐου
2019 υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 2.555,59 € ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019.
28. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Μετ/ρων – Επικ/νιων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού (10.320,03) για το χρονικό διάστημα από 20/03/2019 έως 14/06/2019, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
29. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 6.104,41€, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
30. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός
έδρας μετακινήσεων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2019 των υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.586,90 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
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31. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων του
Τμήματος Α’ της ΔΙΑΠ ΠΔΕ συνολικού ποσού 385,60 € για το χρονικό διάστημα από 01/01/201931/05/2019 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
32. Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά το μήνα Μάιο 2019 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1511,60 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019.
33. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.673,48 € από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. για το έργο ‘ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ’ με
Κωδικό 1992ΣΕ02400000 – Κ.Α.Ε. 02.01.071.9452.01.2020.
34. Έγκριση πρακτικού Νο1 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνσιμού για την σύναψη σύμβασης για
την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Υλοποίηση του Έργου “Sustainable Heritage Management
towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data” – HERIT-DATA του
Προγράμματος Interreg Med 2014-2020», συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 105.864,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
35. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή και
αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.180,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής και έγκριση του
επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
36. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την
κάλυψη των αναγκών του Εργοταξίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής και έγκριση του
επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
37. Έγκριση του πρακτικού Νο1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 146978/10116/15-5-2019 επαναληπτικής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πάνελ στέγης αποθηκών εργοταξίου Δ/νσης
Τεχνικών Έργων και υλικών επισκευής, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, β) Ανάδειξη της εταιρείας «Β.Ε.Ε.Μ.-ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜ.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ» ως προσωρινού αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, με συνολικό κόστος 7.370,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού
ποσού 7.370,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια πάνελ στέγης αποθηκών εργοταξίου
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υλικών επισκευής.
38. Έγκριση του από 5-06-2019 Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας & ανάδειξης προσωρινού
Μειοδότη(Πρακτικό Ι), της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΕ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ»,

Προϋπολογισμού:

3.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
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39. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων αυτής και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού

της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΕΣΣΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ» Προεκτιμώμενης αμοιβής: 73.160,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
40. Έγκριση του από 11-06-2019 Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και
βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Ι), της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση
της μελέτης: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ,

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΕ
ΤΗΝ Ε.Ο 30 ΜΠΑΜΙΝΗΣ - ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ»,
Προεκτιμώμενης αμοιβής: 74.400,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
41. Ορισμός χρόνου και τόπου διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημόσιου
ιχθυοτροφείου ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού.
42. Εξουσιοδότηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή της σύμβασης
ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΙΟΝΙΑΣ
ΟΔΟΥ, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ» & 2) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ»»
Προϋπολογισμού 227.340,00€ (με ΦΠΑ).
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 4.960 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ Ευρώ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΖΟΡΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που χρησιμοποιήθηκαν, σε εργασίες άρση καταπτώσεων, βελτίωση βατότητας στο
Ορεινό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, του Δήμου Ναυπακτίας- Επαρχιακή Οδός Γολέμι-Καταφύγιο της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 7.440 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ για τη πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν, σε εργασίες
δημιουργίας αντιπυρικής ζώνης στο ορεινό επαρχιακό οδικό

δίκτυο του

Δήμου Αμφιλοχίας,

Επαρχιακή Οδός Γέφυρα Αχελώου - Όρια Νομού Άρτας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
45. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων των ενδιαφερομένων και επιτροπής ενστάσεων για
την μίσθωση και έγκριση της διακήρυξης μίσθωσης των Δημόσιων ιχθυοτροφείων ΤΟΥΡΛΙΔΑ &
ΔΙΑΥΛΟΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού.
46. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων των ενδιαφερομένων και επιτροπής ενστάσεων για
την μίσθωση και έγκριση της διακήρυξης μίσθωσης του Δημόσιου ιχθυοτροφείου της λ/θ ΠεταλάΣουπή Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
47. Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης Μειοδότη που αφορά την Διακήρυξη άνω των ορίων για Προμήθεια Καυσίμων
Κίνησης, Πετρελαίου Θέρμανσης και Λιπαντικών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, την ανάδειξη
Οριστικών Αναδόχων και την έγκριση για υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων στην
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
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48. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης,

μέχρι

του

ποσού

των

24.800,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σε καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας
καυσίμων έτους 2019.
49. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των φακέλων
Συμμετεχόντων για τον με Συνοπτικό Διαγωνισμό με θέμα «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
(1), ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ» και την έγκριση για να περάσει η διαγωνιστική διαδικασία στο στάδιο της αποσφράγισης
των Δικαιολογητικών Μειοδότη
50. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των φακέλων Συμμετεχόντων
για τον με Συνοπτικό Διαγωνισμό με θέμα «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» και την έγκριση για να περάσει η
διαγωνιστική διαδικασία στο στάδιο της αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Μειοδότη.
51. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των φακέλων Συμμετεχόντων
για τον με Συνοπτικό Διαγωνισμό με θέμα «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ,
Κ.Λ.Π.) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 15 ΝΕΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000,00
ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» και την έγκριση για να
περάσει η διαγωνιστική διαδικασία στο στάδιο της αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Μειοδότη.
52. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής -

Τεχνικών Προδιαγραφών και του Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής

Αποσφράγισης και Ελέγχου των Οικονομικών Προσφορών, που αφορούν την Διακήρυξη Κάτω των
Ορίων για την 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, την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και την έγκριση να
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περάσει η διαγωνιστική διαδικασία στην αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
Μειοδότη.
53. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των φακέλων Συμμετεχόντων
για τον με Συνοπτικό Διαγωνισμό με θέμα Προμήθεια 30 Κλιματιστικών Τοίχου τα οποία θα
τοποθετηθούν σε γραφεία Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και την έγκριση για να περάσει η
διαγωνιστική διαδικασία στο στάδιο της αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Μειοδότη.
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 18.054,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης Προσφορών αναφορικά
με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 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 την ανάδειξη Οριστικού
αναδόχου και έγκριση για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.332,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης Προσφορών αναφορικά
με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών για την κοπή και
απομάκρυνση ξερών

χόρτων για πρόληψη κινδύνου ενδεχόμενης πυρκαγιάς, την συντήρηση -

άρδευση γκαζόν περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών &
Κ.Τ.Ε.Ο. στο Μεσολόγγι και την ανάδειξη Οριστικού αναδόχου και έγκριση για υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
56. Έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού μέχρι 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων
της Π.Δ.Ε και συγκεκριμένα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019 με σκοπό τη λειτουργική
ετοιμότητα τους και με δεδομένο ότι το ποσό αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη των δαπανώντων
οχημάτων και των μηχανημάτων για το έτος 2019, και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών
διαδικασιών για την επιλογή αναδόχου.
57. Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού στον Παπαρρίζο Χρήστο του Λάμπρου κατόπιν έκδοσης
της αριθ.

Α121/2019

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών ύστερα από την από

30.03.2012 αγωγή του και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού έξι χιλιάδων τετρακοσίων
εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (6.472,26) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. / Π.Ε.
Αιτωλ/νίας έτους 2019.
58. Τροποποίηση της απόφ.1151/2019 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ως προς την πληρωμή
του Αναδόχου.
59. Ορισμός δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση του Αναστασίου Αλεξοπούλου του Αδάμ
Μηχανολόγου Μηχανικού, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Aιτ/νιας ΠΔΕ.
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60. Ορισμός δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση της κ. Καφετζή Σταματίας Επόπτριας Δημόσιας
Υγείας, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτ/νιας.
61. Έγκριση δαπάνης σχετικά με την μετακίνηση εκτός έδρας της Ντζούφρα Παρασκευής,
υπάλληλου του τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε
Αιτωλ/νίας για το Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΝΕΠ «Βασικές γνώσεις πολιτικής
προστασίας» και την διάθεση συνολικού ποσού τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (348,00€) από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2019.
62. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα για το χρονικό
διάστημα ΜΑΙΟΣ 2019 καθώς την διάθεση συνολικού ποσού

πεντακόσια εξήντα τρία

Ευρώ

(563,00 €) από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕ Αιτωλ/νίας.
63. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σχετικά με τη συμμετοχή σε ενημερωτική διοργάνωσηΣυνέδριο στην Αθήνα υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

ΠΕ

Αιτωλ/νίας, συνολικού ποσού τετρακοσίων σαράντα ΕΥΡΩ και σαράντα λεπτών (440,40 €) από τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕ Αιτωλ/νίας έτους 2019.
64. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, καθώς και του προσωπικού και του Επιστημονικού
Συνεργάτη του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας κατά το α΄ εξάμηνο έτους 2019 και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 11.195,35 Ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας- Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019.
65. Έγκριση πρακτικού (Ι) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

και ανάδειξη

προσωρινού αναδόχου του ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 2802-2018 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» , ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού :
1.615.000,00 € μετά του Φ.Π.Α και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή. Πηγή χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ801/2018 της Π.Δ.Ε με
Κ.Α 2018ΕΠ80100004
66. Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 Ν.
4412/2016 της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ» και προεκτιμώμενης αμοιβής 60.000,00
€ χωρίς το ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση πίστωσης ποσού 29.760,00€.
67. Έγκριση

Πρακτικού (ΙΙα)

ΕΛΕΓΧΟY ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΙΙ) του
προσωρινού αναδόχου, για την ανάθεση 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 ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ» ,
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Προϋπολογισμού: 600.000,00 € μετά του Φ.Π.Α και λήψη απόφασης επικαιροποίησης της υπ’ αρ.
804/2019 απόφασης της Ο.Ε της Π.Δ.Ε , με την οποία είχε κατακυρωθεί η σύμβαση στην εταιρεία
«ΑΞΩΝ ΑΤΕ». Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ801/2017 της Π.Δ.Ε με Κ.Α 2017ΕΠ80100008.
68. Έγκριση δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας, άνω
των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014(σε συνέxεια π.κ 2013ΕΠ 00100014)
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

-ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ

ΠΡΑΝΩΝ

ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ

-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ:

Π.Ε

ΗΛΕΙΑΣ»

προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ)
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση
την τιμή.
69. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών/εργασιών του έργου
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ - ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν.
ΗΛΕΙΑΣ»

Προϋπολογισμού:

300.000,00

€

μετά

του

Φ.Π.Α. Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ

&

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ.
70. Έγκριση του πρακτικού Νο11της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του
ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia”, αναφορικά με την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της
υπ’αριθμ. 372887/5814/27-11-2018πρόσκλησης υποβολής προσφορών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και διοργάνωσης εκδηλώσεων,
στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia”».
71. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα του σχολικού έτους 2018-2019
όπως αυτά παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες, που αφορά την επιδότηση μαθητών , οι
οποίοι μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων τους, των νόμιμων επιτρόπων τους ή και των ιδίων,
βάσει χιλιομετρικής απόστασης του τόπου κατοικίας τους από τη σχολική μονάδα που φοιτούν,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1β της αριθ. 50025/26-9-2018 Κ.Υ.Α. και τη διάθεση
της σχετικής πίστωσης μέχρι του ποσού των 7190,11ευρώ.
72. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμή δαπάνης
συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.,

2.

έγκριση

πρακτικού

μέχρι του ποσού των 725,40 ευρώ,
αποσφράγισης

και

αξιολόγησης

δικαιολογητικών-προσφορών, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προμήθεια
κώνων ασφαλείας κυκλοφορίας, για τη σήμανση του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας και 3. ανάδειξη οριστικού αναδόχου της εταιρείας «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΥΛΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
73. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, εξειδικευμένου εξωτερικού συνεργάτη, δικηγόρου και
τοπογράφου μηχανικού, συνολικά μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα
ευρώ (4.960,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
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προσφορών, για την υποβολή δήλωσης της Ακίνητης Περιουσίας της Π.Δ.Ε. /Π.Ε. Ηλείας, στα
πλαίσια της Κτηματογράφησης.
74. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 2036,00 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου(Ελαφρύ Φορτηγό)
με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6993, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
75. Έγκριση δαπάνης ποσού 1.150,00€ για την κάλυψη καταχώρισης δημοσιεύσεων στον ημερήσιο
τοπικό τύπο, κενών θέσεων φαρμακείων μηνός Ιουνίου 2019 της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4509/22-12-2017 (ΦΕΚ201/τ.Α/22-12-2017).
76. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού

248,87€, για την πληρωμή

τιμολογίων των εφημερίδων Πατρίδα και Πρωινή της Ηλείας που αφορούν την δημοσίευση της
υπ’αριθμ.πρωτ.ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/163804/723/30.5.2019 Ανακοίνωσης με θέμα: Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Συμπληρωματικές Μελέτες του έργου: Βελτίωση Ε.Ο. Γαστούνης
– Βαρθολομιού- Λ. Κυλλήνης», με φορέα τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ηλείας», της Επιτροπής
Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Π.Σ.
77. Έγκριση πίστωσης ποσού 155,88€ για την πληρωμή της με αριθ. Μ 286/2018 Πράξη Επιβολής
Εισφορών ΙΚΑ Υποκατάστημα Πύργου

για τον πρώην υπάλληλο της Πε Ηλείας Χρονόπουλο

Κωνσταντίνο λόγω αλλαγής πακέτου κάλυψης από 178 σε 177 για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο
2011.
78. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε -Π.Ε.
Ηλείας με τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Πύργος 99, εκδήλωσης με τίτλο « GNN
STREETBALL», που θα πραγματοποιηθεί στις 11 – 14 Ιουλίου 2019, στον Πύργο Ηλείας, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 7.688,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
79. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Π.Δ.Ε.,
με υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
80. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και επτά λεπτών (3.128,07€) για τους μήνες Απρίλιο και
Μάιο 2019, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
81. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής ποσών: α) εξήντα (60,00 €) ευρώ για έξοδα
ημερήσιας αποζημίωσης και β) εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (124,17 €) για
έξοδα χιλιομετρικής αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Ηλείας, για το χρονικό διάστημα από 01-05-2019 έως 31-05-2019, σε βάρος του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. του τρέχοντος οικονομικού έτους 2019.
82. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 5.191,37 € για την πληρωμή
υπερωριακής αποζημίωσης , νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, για το
χρονικό διάστημα από 26-03-2019 έως και 12-06-2019 των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε
Ηλείας.
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83. Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εκτός έδρας των
υπαλλήλων Κόλλια Μάρθας και Μανώλη Δήμητρας του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας ΠΕ Ηλείας

και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 235,12 ευρώ, από τον

Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών μηνών
Ιουνίου έως και Δεκεμβρίου 2018.
84. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού

4342,69 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 21/03/2019 έως 23/04/2019,

από τον

Προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
85. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.136,05 € για την αμοιβή των
μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της ΠΔΕ , για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις
της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τους μήνες Ιανουάριο ,Φεβρουάριο και Μάρτιο 2019

(Α’

ΤΡΙΜΗΝΟ ).
86. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 900,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για εκτύπωση φωτοαντιγράφων και ψηφιοποίηση σχεδίων (ασπρόμαυρων και έγχρωμων) για
την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ (λόγω έλλειψης συγκεκριμένου
μηχανήματος) και την ανάθεση στον «ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΕΩΡΓ. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ» με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
87. Τροποποίηση της υπ 3076/2018(ΑΔΑ:997Ψ7Λ6-0ΗΩ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 20.819,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την συντήρηση του αναλυτή
μέτρησης αρωματικών υδρογονανθράκων (ΒΤΧ) VOC72M του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στην πλατεία Γεωργίου για τα έτη 2019-2020 , ως προς την αλλαγή επωνυμίας της
αναδόχου εταιρείας από «SICK Eλλάς Ε.Π.Ε.» σε «Καμπάς Ι. Β. & ΣΙΑ Ε.Ε.» (αποκλειστική
αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας στην Ελλάδα).
88. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
3.157,54 ευρώ, μηνός Απριλίου 2019, από ΣΑΕΠ 501 έτους 2019.
89. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
558,78 ευρώ, μηνός Απρίλη, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2019.
90. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
3.939,52 ευρώ, μηνός Απρίλη, από ΚΑΠ έτους 2019.
91. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού

Δεκατεσσάρων

χιλιάδων

εξακοσίων

ογδόντα

δύο

ευρώ

και

εβδομήντα

δύο
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λεπτών(14.682,72€) για το χρονικό διάστημα από 27/03/2019 έως 17/06/2019

από τον

Προϋπολογισμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας έτους 2019.
92. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (3.982,40 ευρώ) για το
χρονικό διάστημα από 10/04/2019 έως 30/06/2019,

από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδος έτους 2019.
93. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

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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