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1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(τακτικά και αναπληρωματικά,μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
2. Φώτιος Κων/νου Παπανδρέου και
3. Αναστάσιος Σωτ. Στρακόπουλος
(για το 1ο θέμα στην ημερήσια διάταξη)

ΚΟΙΝ:

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 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ».
Σας προσκαλούμε στην 23η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 09 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη 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.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμή δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.868,80 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.,

2.

έγκριση

πρακτικού

αποσφράγισης

και

αξιολόγησης

δικαιολογητικών-προσφορών, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ετήσια
συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στο
Διοικητήριο Πύργου, της Διεύθυνσης Μεταφορών-Επικοινωνιών, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών και 3. διενέργεια
κλήρωσης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4412/2016,
για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου της ανωτέρω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».
2.

Έγκριση Πρακτικού Ι-α 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 αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και
χειμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020 προυπ. 4.000.000,00€ με το ΦΠΑ Πηγή Χρηματοδότησης:
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Πρόγραμμα

Δημοσίων

Επενδύσεων

(ΠΔΕ)

2018,

στη

ΣΑΕΠ501

με

Κωδικό

Έργου

2016ΕΠ50100002.
3.

Έγκριση πρακτικού ( Ι ) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ και

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια - επαρχιακού οδικού
δικτύου Ν.Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση οδικών αξόνων
Λάλα -111 Ε.Ο και Χάνι Πανόπουλου –Μουζάκι – Καράτουλα και συνδετήριοι προς Νεμούτα –
Αχλαδινή και Γούμερο – Μουζάκι». Προϋπολογισμού: 5.000.000,00 με ΦΠΑ.
4.

Έγκριση δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας,

κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανάθεσης του υποέργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού :
900.000,00 € με Φ.Π.Α. του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή.
5.

Έγκριση δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας,

κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ- ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» προϋπολογισμού: 495.000,00 € (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.
6.

Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων

του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου
τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», Προϋπ/σμού : 1.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., του έργου
«Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ
2013ΕΠ00100014).
7.

Έγκριση δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας,

κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση- ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Καρούτα –
Λαντζόι- Λάλα στο τμήμα από έξοδο Κρυονερίου- διασταύρωση Λάσδικα», προϋπολογισμού :
1.300.000,00 € με Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή.
8.

Έγκριση«ΠΡΑΚΤΙΚΟY ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»

(Πρακτικού ΙΙ ) της Επιτροπής Διαγωνισμού και Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας για
την ανάθεση της σύμβασης του έργου:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ –ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» , προϋπολογισμού: 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
9.

Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Διεξαγωγής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Αποτελέσματος

Δημοπρασίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο:
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«Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε.
Ηλείας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμού 2.000.000,00 €.
10. α. Έγκριση του πρακτικού Νο3 (Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών εκπόνησης
μελετών για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου) της υπ’ αριθμ.

95457/1724/29-03-2019

διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για «Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών εκπόνησης
μελετών για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS
(INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003241»,
ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160013, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό
Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
31.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών»
β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ &
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΜ Α.Ε. ως οριστικού αναδόχου.
γ. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους
έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα
προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ.
Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74
για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
11. α. «Έγκριση του πρακτικού Νο6 της υπ’ αριθμ. 157400/2712/23-05-2019προκήρυξης
πρόσκλησης υποβολής προσφορών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την προμήθεια
γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ποσού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο
πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «BALKANET – “Balkan ideas network for sustainable
innovations in the agro-food sector”» (Βαλκανικό δίκτυο ιδεών αειφόρου καινοτομίας στον
αγροδιατροφικό τομέα) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής»
β. «Ανάδειξη της εταιρείας ««Empties» ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ως οριστικού αναδόχου
της ανωτέρω πρόσκλησης»,
γ. «Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους
έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα
προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ.
Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74
για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ»
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.584,35 € για την μεταφορά
κατανομής για την κοινοτική χρηματοδότηση στον εταίρο CIHEAMBARI (Μεσογειακό
Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι) του έργου «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS
(INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες.
13. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής συνολικού ποσού: 5.071,22 € για
υπερωριακή εργασία από 05-04-2019 έως 24-06-2019 του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ
Hλείας από τον προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2019.
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14. Έγκριση δαπανών υπερωριακής απασχόλησης από 4-4-2019 ως 25-6-2019 των υπαλλήλων του
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ηλείας

και διάθεση πίστωσης ποσού

2.058,40€ στον ΚΑΕ 03.072.0511.
15. 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.
16. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.401,51 ευρώ για
πληρωμή υπερωριακής εργασίας, από 19/03/2019 έως 25/06/2019, για τους υπαλλήλους και τον
Επιστημονικό Συνεργάτη του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας.
17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε -Π.Ε.
Ηλείας με τον Αθλητικό Όμιλο Αρχαίας Ολυμπίας «Ολυμπιονίκης», εκδήλωσης με τίτλο «Olympia
Masters Beach Volleyball 2019», που θα πραγματοποιηθεί στις 19 – 21 Ιουλίου 2019, στον Δήμο
Αρχαίας Ολυμπίας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 8.454,34 €, για υπερωριακή
εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ηλείας.
19. Περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α102/2019 Απόφασης
του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.
20. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής ποσών: α) εξήντα (60,00 €) ευρώ για
έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης και β) εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (125,34
€) για έξοδα χιλιομετρικής αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηλείας, για το χρονικό διάστημα από 01-06-2019 έως 30-06-2019, σε
βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. του τρέχοντος οικονομικού έτους 2019.
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμή δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.061,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.,

2.

έγκριση

πρακτικού

αποσφράγισης

και

αξιολόγησης

δικαιολογητικών-προσφορών, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση
της επισκευής των ελαστικών των φορτηγών-μηχανημάτων έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Ηλείας για το έτος 2019, και 3. ανάδειξη οριστικού αναδόχου της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΚΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ.
22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής

δαπάνης

ποσού 330,00 € για την πληρωμή

Οδοιπορικών Εξόδων Μετακίνησης και εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε Ηλείας.
23. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 746,40 ευρώ για
πληρωμή των εξόδων κίνησης, για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο του 2019 έως και Μάρτιο
του 2019, του επιστημονικού συνεργάτη του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας.
24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής για την προμήθεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
αγροτικών προϊόντων – δειγμάτων και υλικών συσκευασίας δειγμάτων για την εφαρμογή των
προγραμμάτων

ελέγχου

υπολειμμάτων

γεωργικών

φαρμάκων,

ελέγχου

χρήσης

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και επισκοπήσεων της Π.Ε. Ηλείας, με απευθείας ανάθεση μέχρι
του ποσού των εξακοσίων ευρώ (600,00€).
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25. Εισήγηση Έγκρισης δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής ημερήσιας αποζημίωσης για την πρ/νη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ
Ηλείας της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Κόλλια Μάρθα για τη συμμετοχή της στο
σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με κωδικό 80044Ρ19, συνολικού ποσού 651,40 €.
26. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απογευματινής εργασίας εργασίμων ημερών των υπαλλήλων
της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. για τους μήνες Απρίλιο- Μάιο- Ιούνιο (από 1.04.2019 έως 30.06.2019) και
διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.951,80€ από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε.Ηλείας,
έτους 2019.
27. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 1.290,00 ευρώ, για την ημερήσια αποζημίωση
των οδηγών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας.
28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την επιδιόρθωση του φωτοτυπικού
μηχανήματος Aficio MP 4500 της Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας,
με

απευθείας

ανάθεση

κατόπιν

συλλογής

προσφορών,

ποσού

των

50,00

ευρώ

682,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
29. Έγκριση

διενέργειας

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

ποσού

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την πληρωμή της εταιρείας «ALL ABOUT BUSINESS LTD
ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ – ΤΕΜΠΕΛΗΣ Ε.Π.Ε», ως Συμβούλου Ποιότητας του ΚΤΕΟ της Δ/νσης
Μεταφορών – Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με απευθείας ανάθεση.
30. Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εκτός έδρας
υπαλληλικού προσωπικού Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηλείας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 137,49 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών μηνών Απριλίου Μαΐου Ιουνίου 2019.
31. Έγκριση δαπάνης για την διενέργεια δαπάνης που αφορά την αποζημίωση για το μόνιμο
προσωπικό της υπηρεσίας, 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) «Καθορισμός αποζημίωσης
επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/11» και διάθεσης
πίστωσης ποσού 3.000,00 € για το διάστημα Ιούλιος έως Σεπτέμβριος 2019.
32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την επιδιόρθωση του φωτοτυπικού
μηχανήματος KONICA MINOLTA bizhub210 της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.
Ηλείας – Τμήμα Μεταφορών Αμαλιάδας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών,
ποσού των 434,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την επιδιόρθωση του εκτυπωτή
KONICA MINOLTA Bizhub 250 της

Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηλείας, με

απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, ποσού των 861,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
34. «Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 4.870,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη λήψη μέτρων φύλαξης του κτιρίου ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ, ήτοι
προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικού συστήματος συναγερμού με radar beam περιμετρικά του
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κτιρίου και διασύνδεση αυτού με κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων για παρακολούθηση και άμεση
επέμβαση, 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 & της εγκατάστασης και 2.
έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».
35. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 7.812,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών «συντήρηση των
ανελκυστήρων του Διοικητηρίου και της Δ/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, έτους 2019, με διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης»
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της
τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν
δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
36. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την επιδιόρθωση δύο εκτυπωτών
τύπου Compuprint SP40 PLUS της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηλείας, δαπάνης
ποσού 543,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών.
37. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής ποσού 7.936,00 € για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του κ. Αντωνίου Γιαννόπουλου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Ηλείας.
38. Ορισμός Δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης και έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 595,20 € για την πληρωμή του.
39. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την αποκατάσταση του συστήματος
ανακυκλοφορίας του ύδατος στη δεξαμενή (σιντριβάνι) που βρίσκεται έμπροσθεν του Διοικητηρίου
Ηλείας, ποσού μέχρι 2.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν
συλλογής προσφορών.
40. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την επιδιόρθωση του φωτοτυπικού
μηχανήματος RICOH MP5001 της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηλείας, με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, ποσού των 105,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
41. Έγκριση αναγκαιότητας κάλυψης εκτάκτων αναγκών καθαριότητας στο Διοικητήριο Π.Ε.
Ηλείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, ποσού των 372,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
42. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την επιδιόρθωση εκτυπωτή τύπου
Compuprint SP40 PLUS της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηλείας, δαπάνης ποσού
272,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
συλλογής προσφορών.
43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 758,52 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗΙ 8772, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
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44. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 81,34 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου

με αριθμ.

κυκλοφορίας ΚΗΗ 4210, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
45. Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (Πρακτικό ΙΙ) της
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 20192021»,προϋπολογισμού: 900.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ) και λήψη απόφασης κατακύρωσης της
σύμβασης.
46. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 33ου λογαριασμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ
ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)», με
κωδικό MIS ημιτελούς Πράξης: 216611-(υποέργο 1ο) , ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ: 2010NA00180001
και ΚΩΔΙΚΟ ΣΑ: NA0018/ ΤΥΠΟΣ ΣΑ : συνεχιζόμενα , αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ,
Προϋπολογισμού :16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.).
47. Έγκριση 2η Παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου : «Αποκατάσταση
ζημιών των Γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2015».
48. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

3.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
Προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού (βρύσες, σιφώνια, καπάκια τουαλετών κ.λ.π.) στο Κτίριο του
Διοικητηρίου της Π.Ε Αιτωλ/νιας.
49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 75,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους έκδοσης Χ.Ε.Π., που αφορά τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. για το
ΚΗΥ 7517 όχημα Επιβατικό, το οποίο εκδόθηκε στον οδηγό Μερμύγκη Δημήτριο, υπάλληλο της
Δ.Α.Ο.Κ., Κλάδου ΔΕ Οδηγών και τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. για το ΚΗΥ 7498 όχημα Επιβατικό το οποίο
εκδόθηκε στον οδηγό Κρέτση Γεώργιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Κλάδου ΔΕ Οδηγών.
50. 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 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, την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου και την έγκριση να περάσει η διαγωνιστική διαδικασία στην αποσφράγιση
των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Μειοδότη.
51. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

2.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των 2
ανελκυστήρων του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, για ένα έτος από την υπογραφή
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της σχετικής σύμβασης και με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Π.

–

ΜΠΕΤΣΙΚΑΣ Θ. Ο.Ε. που τα μέλη αυτής ήταν της εταιρείας που είχε τοποθετήσει και συντηρούσε
τους 2 ανελκυστήρες από την ανέγερση του κτιρίου και διαθέσου την τεχνογνωσία και τα μέσα για
την ορθή εκτέλεση της διαδικασίας αυτής (επισκευής και συντήρησης των 2 ανελκυστήρων του
κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας).
52. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

200,00

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, που αφορά την
προμήθεια δύο (2) μπαταριών για τους φορητούς πομποδέκτες του Γραφείου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας.
53. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

10.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση του επισυναπτόμενου Σχεδίου Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών χρωματισμού εσωτερικών επιφανειών
(τοίχων) καθώς και των ξύλινων επιφανειών (εσωτερικά και εξωτερικά) επιφάνειας 500 τ.μ. στο
Κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Μεσολόγγι.
54. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των φακέλων
Συμμετεχόντων για τον με

θέμα «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Π. Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20192020., ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.» και την έγκριση για να περάσει
η διαγωνιστική διαδικασία στο στάδιο της αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Μειοδότη.
55. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτ/νιας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
είκοσιδυοχιλιάδων εξήντατεσσάρων ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (22.064,29 €)ευρώ για το
χρονικό διάστημα από 20/03/2019 έως 30/06/2019, από τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Π.Ε.
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ έτους 2019.
56. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλ/νιας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 9.308,17 ευρώ(ήτοι: ΚΑ
εξόδων 0511 ποσό 4.276,58 € και ΚΑ εξόδων 0512 ποσό 5.031,59 €) για το β΄ τρίμηνο 2019, από
τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019.
57. 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 συνολικού ποσού τριακοσίων
εξήντα (360,00) ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τρέχοντος έτους,
για το χρονικό διάστημα δευτέρου τριμήνου 2019.
58. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για Απρίλιος- Μάιος- Ιούνιος έτους 2019 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 625,23 Ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019.
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59. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00 € για πληρωμή υπερωριακής
εργασίας (απογευματινές-νυκτερινές-εξαιρέσιμες και Κυριακές) των υπαλλήλων της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτ/νιας για το δεύτερο (Β΄ ) τρίμηνο του έτους
2019.
60. Έγκριση δαπάνης σχετικά με την αναγκαιότητα υπερωριών των υπαλλήλων του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το χρονικό διάστημα 05-04-2019 έως 30-062019 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.341,12 Ευρώ

από τον Προϋπολογισμό της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019.
61. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας που αναφέρονται στους παρακάτω
πίνακες για το χρονικό διάστημα παρελθόντων ετών (01/01/2018 έως 31/12/2018) καθώς και το
χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 30/06/2019 την διάθεση συνολικού ποσού (23.010,00 €) από
τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕ Αιτωλ/νίας.
62. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης προσφορών της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς
Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας για το
έτος 2019», υπ΄αριθ. 53011/2573/18-2-2019, Συστ. Αριθ. ΕΣΗΣΗΣ Α.Α 70431.
63. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
64. Διαβίβαση προς έγκριση του από 25-06-2019 Πρακτικού υπ’ αρ. Ι(δ) του διαγωνισμού ανοικτής
διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 19-11-2018 για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 20172018»,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000.000,00 €(με Φ.Π.Α.) / 4.032.258,06€ (χωρίς Φ.ΠΑ.) ΕΡΓΟ :
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙ-ΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 501 Π.Δ.Ε. , ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
2015ΕΠ50100001.
65. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού(Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των υπηρεσιών της ΠΕ Αχαΐας, για την
σύναψη συμβάσεων από την υπογραφή τους και μέχρι της 31/12/2019, προϋπολογισμού έως
10.200,24 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
66. 1)Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 5 του
Ν.4412/2016 και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/χων για την υλοποίηση
του έργου: «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού
1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το
σύνολο των υπηρεσιών του κάθε τμήματος και 2) Τη σύσταση της επιτροπής αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.
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67. 1) Έγκριση του πρακτικού Νο2 της υπ’ αριθμ. της υπ’ αριθμ. Πρωτ 144465/9991/13-05-2019
πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 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 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
τιμής 2) Ανάδειξη της εταιρείας «Σπύρος Χάΐδας.» ως οριστικού αναδόχου της ανωτέρω
πρόσκλησης, 3) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού 7.378,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια εξοπλισμού 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.
68. α) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την υλοποίηση συνάντησης της
Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) και των δυνητικών δικαιούχων (stakeholders) του
έργου HarmoNIA «Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and
Arabic Seas», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B “Αδριατική 2014-2020”
(ADRION) με κωδικό AF 340, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.580,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει της τιμής και β) έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 4.450,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης & κατασκευής στεγάστρων
δύο αποθηκών (εργοταξίου Χαράδρου) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ, με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης προσφοράς
βάσει της τιμής.
70. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης –
επισκευής για το όχημα ΚΗΙ 7472 μάρκας SCANIA P112 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 17.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προμήθεια
ανταλλακτικών: ποσό 10.000,00 ευρώ / εργασία: ποσό 7.000,00 ευρώ), 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.
71. Τροποποίηση της αριθμ. 954/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «α) 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 ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της τιμής και β) έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης
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Ενδιαφέροντος» ως προς την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των
14.500,00 ευρώ λόγω αναπροσαρμογής των περιοδικών εκθέσεων που προκηρύσσονται από 3 σε 4.
72. Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε
εξωτερικό συνεργάτη: Α) Παραγωγής και διάχυσης ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού, Β)
Χαρτογράφηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας - Περιφερειακά Δίκτυα- Δαπάνη για την κάλυψη
αναγκών εργαστηρίων και εκπαίδευσης τοε Περιφερειακού δικτύου Γ) Δημιουργία ηλεκτρονικής
πλατφόρμας εκπαίδευσης - εκπαιδευτικό υλικό του έργου «Integrating Innovation and Promoting
Cluster Organization in WOMen Enterprises» με ακρωνύμιο ICON WOM-EN, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 59.902,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
73. 1) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και κατάρτισης
των όρων διακήρυξης για την : «Προμήθεια ελαστικών (ΚΑΕ 1321) αυτοκινήτων-μηχανημάτων
περιόδου 2018- 2019 προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας», και 2) Τη σύσταση των επιτροπών α) Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού.
74. 1)Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων και κατάρτισης των
όρων διακήρυξης για την: «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και
φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας και της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020, συνολικού
προϋπολογισμού έως του ποσού των 188.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής» και 2) Τη σύσταση
της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.
75. Ανάθεση στην εταιρεία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» ως εξωτερικός συνεργάτης
για την προετοιμασία και την επεξεργασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας του έργου «TRITON»
στο δικτυακό τόπο του δικαιούχου, ως προετοιμασία και την επεξεργασία του περιεχομένου της
ιστοσελίδας του έργου «TRITON» στο δικτυακό τόπο του δικαιούχου, με συνολικό κόστος 1.380,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
76. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 75571 (184929/5247/13-7-2016
διακήρυξη για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007
τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 20162017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020).
77. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της προετοιμασίας και
ωρίμανσης των στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY
PROGRAMME 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
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βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (σταθμισμένα κριτήρια) και έγκριση του επισυναπτόμενου
σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
78. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη προμήθεια εξοπλισμού (δύο φορητών υπολογιστών και
ενός βιντεοπροβολέα) για τις ανάγκες του έργου ΗarmoNIA «Harmonization and Networking for
contaminant assessment in the lonian and Adriatic Seas», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg V-B "Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020" (ADRION) με κωδικό AF 340, συνολικής δαπάνης μέχρι
του ποσού των 3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής και έγκριση του επισυναπτόμενου
σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
79. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 876,85 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την προμήθεια εξοπλισμού (4 καρέκλες γραφείου, 1 πίνακας
λευκός μαγνητικός, 1 κάμερα τηλεδιασκέψεων) 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 τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς στην ευρύτερη περιοχή, συλλογής προσφορών και
επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
80. Έγκριση πρακτικού Νο1 της αριθμ. 169609/10948/5-6-2019 διακήρυξης 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 το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Ιταλία V/A 2014-2020 και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της
τιμής.
81. Έγκριση του πρακτικού Νο2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 147082/10120/15-5-2019 επαναληπτική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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 και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, β) Ανάδειξη της
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΟΣΚΙΝΑΣ-ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ ΙΚΕ-POINT OF SYNERGY» ως οριστικού
αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης με συνολικό κόστος μέχρι του ποσού των 2.230,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού
2.230,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 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”.
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82. 1. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και
χωρίς να τροποποιούνται οι όροι 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, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας και 2. Έγκριση του
επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης διαπραγμάτευσης.
83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 655,32€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. για τη σύναψη σύμβασης, από την υπογραφή της έως 05-08-2020, με απευθείας ανάθεση,
στην εταιρεία «DIVICO SECURITY» για τη φύλαξη του κτιρίου του τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Αχαΐας.
84. Έγκριση ολοκλήρωσης της υπ’ αριθμ. 338419/15795/1-11-2018 15ης Διαπραγμάτευσης για την
ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το
σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής
διαδικασίας, συνολικού προϋπολογισμού 620.766,45 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο
εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ), λόγω λήξης του σχολικού έτους 2018-2019.
85. Έγκριση ολοκλήρωσης υπ’ αριθμ. 62927/4642/26.02.2019 διακήρυξης της «17ης
Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 123.118,51€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» λόγω λήξης του διδακτικού έτους 2018-2019.
86. Έγκριση ολοκλήρωσης της υπ’ αριθμ. 2697/606/04.01.2019 διακήρυξης 16ης Διαπραγμάτευσης
για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 760.283,12 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α», λόγω λήξης του διδακτικού έτους 2018-2019.
87. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.976,00 € με Φ.Π.Α για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην
Π.Ε. Αχαΐας.
88. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.058,96 € με Φ.Π.Α για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην
Π.Ε. Αχαΐας.
89. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.303,60 € με Φ.Π.Α για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην
Π.Ε. Αχαΐας.
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90. Έγκριση του πρακτικού Νο2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 143835/9918/13-5-2019 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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 ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της
τιμής, β) Ανάδειξη της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» ως οριστικού
αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, με συνολικό κόστος μέχρι του ποσού των 4.390,84 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού
4.390,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια υδροπλυστικού μηχανήματος (ζεστούκρύου νερού), που θα καλύψει τις ανάγκες πλυντηρίου αυτοκινήτων –μηχανημάτων του εργοταξίου
Χαράδρου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
91. Έγκριση του πρακτικού Νο2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144579/10001/13-5-2019 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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 εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής, β) Ανάδειξη της εταιρείας «ΑΧΑΪΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ Μ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ως οριστικού αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, με
συνολικό κόστος μέχρι του ποσού 5.860,00€, γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του
συνολικού ποσού 5.860,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια τεσσάρων (4)
βενζινοκίνητων χορτοκοπτικών και (4) βενζινοκίνητων αλυσοπρίονων για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
92. α) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση και διενέργεια ενημερωτικής δράσης
(ημερίδα) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (Building Capacity), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
«ESMARTCITY» συνολικής δαπάνης έως του ποσού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της
τιμής ανά τμήμα του διαγωνισμού και β) έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
93. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των α) υλοποίηση
εγκατάσταση και παραμετροποίηση χωρικής βάσης δεδομένων για την καταγραφή δεδομένων πεδίου
β) υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας για την καταγραφή γεωχωρικών δεδομένων στο πεδίο και την
αποθήκευση τους στη χωρική βάση δεδομένων και γ) συμμετοχή στη συγγραφή των παραδοτέων
D4.5.1 και D4.5.2 στην Αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου TAGS "Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των τοπικών
οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ
Ομάδων τοπικής δράσης" του προγράμματος INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής
και β) έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
94. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 6.681,12 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη βαθμονόμηση των φορητών αναλυτών καυσαερίων και αγορά των
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ανταλλακτικών, για τη διετία 2019-2020, ώστε η Π.Δ.Ε. να μπορεί να πραγματοποιήσει μετρήσεις
ελέγχου καυσαερίων σε σταθερές εστίες καύσης, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ENCO ΕΠΕ»
αποκλειστική αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας.
95. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της ΠΔΕ, μετά της ειδικής
συνεργάτιδος κ. Κωστοπούλου Κωνσταντίνας, στην Αθήνα στις 25-6-2019 ημέρα Τρίτη μέχρι και 276-2019, για τη συμμετοχή του, καταθέτοντας απόψεις, σε Τακτική Συνέλευση του ΣΤ’ Κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ( έπειτα από τηλ. Πρόσκληση) όπου συζητήθηκε προσυμβατικός έλεγχος για
την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργική σύνδεση εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση
της υφιστάμενης (Ε.Ε.Λ) και της Α/Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ-ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ, και τη διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού μέχρι 556,20 €, για την πληρωμή των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης ,μετακίνησης
και διαμονής του Αντιπεριφερειάρχη και της Ειδ. Συνεργάτιδος.
96. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.000,00 € για την 3μηνη
παράταση της σύμβασης (από 1-8-2019 έως 31-10-2019) με την εταιρεία «ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Μ. ΙΚΕ» με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τιμές μονάδων
όπως αυτές προέκυψαν από την τελευταία διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι να ολοκληρωθεί η εν
εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης για τη διενέργεια αναλύσεων για τον
έλεγχο της ποιότητας των υδάτων στην Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
97. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.223,00 € για την αμοιβή της
συμμετοχής των Περιφερειακών Συμβούλων της ΠΔΕ, στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
κατά τους μήνες Μαΐου & Ιουνίου 2019.
98. Έγκριση 3ης παράτασης του έργου: «Εργασίες συντήρησης σήμανσης και ασφάλισης Εθνικού
Οδικού Δικτύου Π.Ε Αχαΐας, περιόδου 2014-2016», Προϋπολογισμός μελέτης:500.000,00 € με τον
Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ):
2014 ΕΠ 501 00002, Ανάδοχος: Σαραντινός Νικόλαος - Ευάγγελος.
99. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
διοργάνωση από τη Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πατρών (Θ.Ο.Ε.Π.Π.) θεατρικής
παράστασης - εκδήλωσης μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο "ΜΑΝΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΑΣ", που θα πραγματοποιηθεί στο Ανοικτό Θέατρο Κρήνης 13 - 14 Ιουλίου 2019 και αφορά την
ενοικίαση ηχοφωτιστικού και μικροφωνικού εξοπλισμού και οπτικοακουστική κάλυψη, με απευθείας
ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, αναγκαίων για την
επιτυχή πραγματοποίησης της παράστασης.
100. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.900,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για την εκτύπωση – δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού δράσεων με θέμα τα οφέλη της
θεραπευτικής Ιππασίας σε άτομα με αναπηρία, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία
με το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ (Ιππική Ακαδημία Αχαΐας).
101. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 434,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για
την εκτύπωση – δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού δράσεων με θέμα screening για τις
συνέπειες του αλκοόλ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό να διευρυνθεί το 2019 στον γενικό
πληθυσμό και των (3) Περιφερειακών Ενοτήτων από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
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102. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.949,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για τη διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων στη διήμερη αγωνιστική εκδήλωση «Πανελλήνιοι Αγώνες
Ανδρών-Γυναικών» στις 27/7/2019 και 28/07/2019 στην Πάτρα, από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας σε συνεργασία με την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου.
103. Έγκριση μετακίνησης του Περιφερειάρχη στις Βρυξέλλες για την συμμετοχή του στη
συνεδρίαση της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ-COTER και
συνεδρίαση της επιτροπής «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» SEDEC.
104. 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 διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δέκα
χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ και μηδέν τριών λεπτών (10.926,03 €), για το χρονικό διάστημα
από 05-04-2019 έως 30-06-2019, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους
2019.
105. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων του προϊσταμένου του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Αχαΐας, Μπάφα Ιωάννη για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 258,61 € από τον προϋπολογισμό της ΠΕ Αχαΐας έτους 2019.
106. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
562,93 ευρώ, μηνός Μάιος, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2019.
107. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
3.544,69 ευρώ, μηνός Μάιου, από ΚΑΠ έτους 2019.
108. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός έδρας μετακινήσεων του υπαλλήλου
Γασπαρινάτου Ιωάννη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 182,90 ευρώ, μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου, από ΚΑΠ έτους 2019.
109. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού επτακοσίων είκοσι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (720,70 €), για το Β΄ τρίμηνο 2019, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
110. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης υπαλληλικού προσωπικού Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2019 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.955,84 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019.
111. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων κατά τον μήνα Ιούνιο
2019 των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
1.685,00 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
112. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής
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Ελλάδα, κατά τον μήνα Μάιο 2019 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20,00 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
113. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά το μήνα Ιούνιο 2019 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.425,10 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
114. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1.800,00 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης, διαμονής
και ημερήσιας αποζημίωσης των Πρέμτου Κυριακή (ΠΕ Διοικητικού), Πετρή Ιωάννας (ΠΕ
Τοπογράφων Μηχανικών), επιστημονικό προσωπικό της ομάδας έργου του προγράμματος PATH,
Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τη συμμετοχή τους
στη 2η συνάντηση εργασίας του PATH στο San Pietro in Bevagna (Manduria - TA) (Ιταλία ) 11 και
12 Ιουλίου 2019.
115. 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 οκτακοσίων εξήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (860,80 €) για το
χρονικό διάστημα Β’ τριμήνου 2019, από τον Προϋπολογισμό Π.Δ.Ε έτους 2019.
116. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού ενός χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (1.936,88 €) για το
χρονικό διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2019, από τον Προϋπολογισμό Π.Δ.Ε. έτους 2019.
117. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του μόνιμου και αποσπασμένου προσωπικού της
Διεύθυνσης Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε εκτέλεση του σχεδίου HERIT DATA συνολικού ποσού τετρακοσίων εξήντα ένα Ευρώ
και τριάντα ένα λεπτών (461,31) € για το χρονικό διάστημα από 01.06.2019 έως 31.08.2019.
118. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (228,45
€) για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.09.2019, από τον Προϋπολογισμό έτους 2019 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
119. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής & κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης για το μόνιμο και
αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Αχαΐας της Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού έξι χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών
(6.867,84 ευρώ) και συγκεκριμένα τέσσερις χιλιάδες εκατόν δύο ευρώ και οκτώ λεπτά (4.102,08
ευρώ) για υπερωριακή απογευματινή απασχόληση και δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και
εβδομήντα έξι λεπτά (2.765,76 ευρώ) για εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
120. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή υπερωριακής απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
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827,33 ευρώ, από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, για το χρονικό
διάστημα από Μάρτιο μέχρι και Ιούνιο 2019.
121. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (τμήματα έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.971,06 € για το χρονικό διάστημα από 18-04-2019 έως 30-062019 από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2019.
122. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας μηνών
Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2019 του υπάλληλου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Χρήστου Γαλάνη και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 250,00 ευρώ, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
123. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων του υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Έδρα) της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019 και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 1.376,90 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2019.
124. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων του υπαλληλικού
προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Ηλείας για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου
2019και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 69,10 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2019.
125. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης Α’ εξαμήνου 2019 του υπαλληλικού προσωπικού
της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.700,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Έδρας και
των Περιφερειακών Ενοτήτων.
126. Έγκριση δαπάνης ποσού 3.455,01 € για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, για το μήνα Μάιο του έτους 2019, σε βάρος του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
127. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής, νυχτερινής & κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης για το
μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δεκατέσσερις χιλιάδες
τετρακόσια δεκαέξι και ενενήντα επτά λεπτά (14.416,97 €) από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
128. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
πέντε χιλιάδων διακοσίων τριών ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (5.203,41 €) για το Β’ τρίμηνο 2019,
από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
129. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού του Αυτοτελούς
Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (723,60 €) για το χρονικό διάστημα από 12-3-2019
έως 30-6-2019, από τον Προϋπολογισμό έτους 2019.
130. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού του Αυτοτελούς
Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Π.Ε. Ηλείας) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (404,85
€) για το χρονικό διάστημα από 1-4-2019 έως 30-6-2019, από τον Προϋπολογισμό έτους 2019.
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131. Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή εργασία από 05-04-2019 έως 24-06-2019 του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας 2.278,32 € από τον προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2019.
132. Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή εργασία από 05-04-2019 έως 24-06-2019 της Αυτοτελούς
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Δ.Ε. ποσού 4.062,84 € από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους
2019.
133. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ501 - συνολικού ποσού #21.711,46# ευρώ, που θα βαρύνουν τον
Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2019 για μετακινήσεις μηνών (Μαρτίου – Απριλίου – Μαΐου 2019).
134. 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 ποσού χιλίων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και τριάντα λεπτών
(1.323,30 €) για το χρονικό διάστημα από 01/04/2019 έως 30/06/2019, από τον προϋπολογισμό του εν
λόγω προγράμματος για το έτος 2019.
135. 1. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 23.135,24 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 2. έγκριση κατάρτισης των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης “Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων της
Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές
Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016-Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Ηλείας» (κωδ.
ΟΠΣ 5000150) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD)”, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής &
3. συγκρότηση επιτροπών αποσφράγισης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και
ενστάσεων.
136. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε & 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς την 1η Σ.Σ), του έργου: «Οδικός
Άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχωβας Ψηλός Σταυρός και Αγ. Δημήτριος Περδικόβρυση
και διακλαδώσεων Περίστας και Καστανιάς», συνολικής δαπάνης: 569.872,80 € μετά του Φ.Π.Α.,
Ανάδοχος: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
137. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 8ου λογαριασμού του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ», αναδόχου: ΑΙΤΩΛΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με κωδικό Πράξης ΣΑΕΠ: 001 και κωδικό ΠΔΕ πράξης ΣΑΕΠ : 2015ΕΠ00100007,
Προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
138. Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», αναδόχου: Κ/ΞΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. –
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, Προϋπολογισμού: 2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
139. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ», αναδόχου: ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε., Προϋπολογισμού: 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
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140. Έγκριση του από 05-07-2019 Πρακτικού επί των δικαιολογητικών αιτιολόγησης προσφοράς
(μετά την υπ’ αριθμ. 1280/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής) από την εργοληπτική
επιχείρηση «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΗ - ΑΕΤΟΣ – ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ – ΚΑΝΔΗΛΑ ΜΥΤΙΚΑΣ», Προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
141. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζει το Τμήμα Μεταφορών
κι Επικοινωνιών στην Αμαλιάδα, άμα τη λήξει της, για χρόνο ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο
(πέντε έτη).
142. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 4.674,06 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την ανανέωση της σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης του
Τηλεφωνικού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για ένα έτος.
143. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και πληρωμής για την προμήθεια διαφόρων υλικών για
τη συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου και των λοιπών κτηρίων της Π.Ε.
Ηλείας, ποσού 148,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
144. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δημοπράτησης και έγκριση όρων δημοπράτησης για τη
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με άρθρο 117 Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147Α για την
ανάθεση μελέτης ως ακολούθως : Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και
υποδομών στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του
παραδοτέου 4.4.1 με τίτλο “Αccessibilityinterventionsdesign, planning and realization” του Πακέτου
εργασίας 4 (WP4): «Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας (Physical & Virtual
Accessibility interventions» της Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου “CROSS
THE GAP: Accessibilityforsocialandculturalinclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για
κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)”, προϋπολογισμού έως του ποσού των 30.060,00 € με ΦΠΑ και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη
σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του ως άνω νόμου.
145. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και πληρωμής για την προμήθεια και αντικατάσταση
κλειδαριών στα γραφεία των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, ποσού 149,00 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
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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