ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο
Προέδρου
Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
ΠΡΟΣ:
264 41 Πάτρα
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e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΚΟΙΝ:

Πάτρα 19 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ: 219615/2283
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(τακτικά και αναπληρωματικά,μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
2. κος Σαλμάς Κων/νος, τηλ.
6974338106 για το 1ο θέμα στην
ημερήσια διάταξη.
3. κος Κουμπούλης Δημήτρης, τηλ.
6947009307 για το 2ο θέμα στην
ημερήσια διάταξη.
4. INTRAKOM TELECOM, Δ/νση
Λεωφόρο Μαρκοπούλου Παιανία, τηλ
2106677362, κος Γιάννης Βελεντζάς για
το 93ο θέμα στην ημερήσια διάταξη.
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 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ».
Σας προσκαλούμε στην 25η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 24 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη 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. Διενέργεια δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος για την μίσθωση ακινήτου για την
στέγαση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
2. Διενέργεια δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος για την μίσθωση ακινήτου για την
στέγαση υπηρεσιών του Τμήματος Αδειών Οδήγησης και το Τμήμα Αδειών κυκλοφορίας Αγρινίου
της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
3. Έγκριση σύναψης χρησιδανείου με το ΚΕΠΠΥΕΛ για την παραχώρηση χώρου γραφείου προς
στέγαση των υπηρεσιών της στο Διοικητήριο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Μεσολόγγι.
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4. Ορισμός χρόνου και τόπου διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημόσιου
ιχθυοτροφείου ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού.
5. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων των ενδιαφερομένων και επιτροπής ενστάσεων για
την μίσθωση και έγκριση της διακήρυξης μίσθωσης του Δημόσιου ιχθυοτροφείου της λ/θ Πεταλά Σουπή Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
6. 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.
7. Μίσθωση του ιχθυοτροφείου Μπούκα – Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων και
έγκριση της συνέχισης της διαδικασίας Δημοπρασίας μεταξύ των δύο συνεταιρισμών που κατέθεσαν
πλήρεις εμπρόθεσμους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης.
8. Έγκριση για 1) άσκηση προσφυγής και 2) αίτημα αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής, κατά
της με αριθμό ΑΤΝΣΥ/οικ.113/02-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΗ2465ΧΘΞ-9ΩΑ) απόφασης Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: {εξέταση της από 20-06-2018 ένστασης της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ναυπακτίας, κυρίου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», (ανάδοχος: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ.
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»), Προϋπολογισμού μελέτης δημοπράτησης του έργου: 10.070.000,00 €
πλέον ΦΠΑ}.
9. Συμπλήρωση του με αριθμ. πρωτ: 204665/2813/09.07.2019 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αιτ/νίας μας με το οποίο κοινοποιήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή η 589/2019 Πράξη του Ε΄
Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στο έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού: 6.320.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
10. 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
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», προϋπολογισμού: 800.000,00 € (με
Φ.Π.Α.) και λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.
11. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση της
διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 48ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ - ΜΥΤΙΚΑΣ, ΤΗΣ 32ης
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΒΟΝΙΤΣΑ – ΠΑΛΑΙΡΟΣ - ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ – ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΒΕΛΛΑ», προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1η
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», Συνολικής δαπάνης:
426.774,34 € μετά του ΦΠΑ, Αναδόχου: «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.».
13. Έγκριση του Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας (Πρακτικό Ι) της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙ - ΠΕΡΚΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α΄ΦΑΣΗΣ)»,
προϋπολογισμού: 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
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14. Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως για την έκπτωση του αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ», ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, προϋπολογισμού: 1.500.000 €.
15. Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών/τριών και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
200.000,00 ευρώ α) για τη μεταφορά τους με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή την
επιτροπεία ή των ιδίων των μαθητών/τριών, εφόσον είναι ενήλικοι και β) για τη χορήγηση μηνιαίου
επιδόματος λόγω εγκατάστασης σ’ άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου τους, για τη σχολική περίοδο
2019-2020 (11η Σεπτεμβρίου 2019 – 30η Ιουνίου 2020, η δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς
ετών 2019 & 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
16. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που μεταφέρονται από την
αστική και υπεραστική
συγκοινωνία με τη χρήση Ειδικών μαθητικών Δελτίων για το σχολικό έτος 2019-2020 και διάθεση
πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.000.000,00 ευρώ, η οποία αφορά το κόστος μεταφοράς, σύμφωνα με
τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50025/2018 με τις μεταφορικές εταιρείες «ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε.»,
«Αστικό ΚΤΕΛ Μεσολογγίου» και «Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου» και η οποία δαπάνη βαρύνει τους
προϋπολογισμούς ετών 2019 & 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 85.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την έγκριση του επισυναπτόμενου Σχεδίου Διαγωνισμού
Άνω των Ορίων για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας και τον ορισμό Επιτροπών τριμελών Αποσφράγισης και Ελέγχου προσφορών καθώς και
τριμελών Επιτροπών Ενστάσεων.
18. 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 περίπου 1.500 τ.μ. στο
Κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Μεσολόγγι.
19. Έγκριση 2ου 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», τον Ορισμό Οριστικού Αναδόχου, την έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 9.459,71 ευρώ με Φ.Π.Α. και την εξουσιοδότηση για υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
20. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου του φακέλου
Δικαιολογητικών Μειοδότη για τον 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
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(1), ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ», τον Ορισμό Οριστικού Αναδόχου, την έγκριση για υπογραφή της σχετικής σύμβασης και
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 29.068,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της
Παροχής Υπηρεσίας.
21. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών
Μειοδότη, 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
Οριστικού αναδόχου, την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 97.910,40 ευρώ με Φ.Π.Α.
και την έγκριση για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
προμήθεια (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση) 3 Ντουλαπών με 6 πόρτες, ξύλινων από
μελαμίνη - πάχους 25 χιλ., με διαστάσεις συνολικά 4,92 μ. μήκος, 2,30 μ. ύψος και 36 εκ. βάθος, με
ράφια ανά 36 εκ., η πλάτη των ντουλαπιών θα είναι 8 χιλ. και πόρτες θα έχουν 16 χιλ.
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.980,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά τις
εργασίες επισκευής και συντήρησης των ηχητικών εγκαταστάσεων & μικροφωνικών των 2 αιθουσών
Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε Αιτωλ/νιας.
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.980,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
Προμήθεια 25 μικροφωνικών συσκευών και συναφών υλικών (καλώδια, συνδέσεις κ.λ.π. ) για την
αντικατάσταση των ελαττωματικών και άχρηστων μικροφωνικών συσκευών – αφορά τις ηχητικές &
μικροφωνικές εγκαταστάσεις των αιθουσών Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε
Αιτωλ/νιας.
25. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών
Μειοδότη για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με θέμα Προμήθεια 30 Κλιματιστικών Τοίχου (25
κλιματιστικά 9000 btu & 5 κλιματιστικά 12.000 btu) τα οποία θα τοποθετηθούν σε γραφεία
Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας από τον ανάδοχο, την ανάδειξη Οριστικού αναδόχου, την έγκριση για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
10.850,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της προμήθειας από τον ανάδοχο.
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς λόγω επείγοντος
(καιρικά φαινόμενα – καύσωνας), που αφορά την παροχή υπηρεσιών για έκτακτη επισκευή και
συντήρηση κλιματιστικών δαπέδου του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 350,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας μοκετών και χαλιών που είναι τοποθετημένα στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας και σε γραφεία Υπηρεσιών του κτιρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
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28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.200,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης σφραγίδων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Αιτωλ/νιας.
29. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής - Τεχνικών Προδιαγραφών και Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης
και Ελέγχου των Οικονομικών Προσφορών, που αφορούν την Διακήρυξη Κάτω των Ορίων για την
προμήθειας «ελαστικών οχημάτων – φορτηγών και μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, έτους
2019, την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και την έγκριση να περάσει η διαγωνιστική διαδικασία
στην αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Μειοδότη.
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.413,60 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
Προμήθεια, για λόγους κατεπείγοντος, 14 τόνερ για εκτυπωτικά μηχανήματα διαφόρων τύπων τα
οποία δεν ήταν στην λίστα της σύμβασης για την επισκευή και συντήρηση εκτυπωτικών που
περιλαμβάνει και τοποθέτηση τόνερ από τον ανάδοχο, διαδικασία με απευθείας ανάθεση κατόπιν
συλλογής προσφορών λόγω επείγοντος.
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.600,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
Προμήθεια 2 αντλιών για τον εφοδιασμό των δεξαμενών πυρόσβεσης του Συνεργείου επισκευής των
Οχημάτων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Αγρίνιο.
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.996,40 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης μπλόκ, αλληλογραφίας Α4, φακέλων αλληλογραφίας με τυπωμένο
λογότυπο της Δ/νσης, προγράμματα εορτών κ.λ.π. για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού.
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.749,82 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
Προμήθεια 14 τεμαχίων για σκίαση παραθύρων (ρόλλερ black out) που θα τοποθετηθούν σε γραφεία
Υπηρεσιών του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
34. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου του Φακέλου
Δικαιολογητικών Μειοδότη 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»,
την ανάδειξη Οριστικού αναδόχου, την έγκριση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.755,20 ευρώ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της
προμήθειας από τον ανάδοχο.
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς, που αφορά την
παροχή υπηρεσίας για επιδιόρθωση των εσωτερικών χωρισμάτων σε ντουλάπια της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νιας για την ταξινόμηση και αρχειοθέτηση υπηρεσιακών
φακέλων.
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36. Έγκριση Σχεδίου με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποσού έως 17.500,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για τη διοργάνωση σεμιναρίου
(7.500,00 € A) και δύο (2) Τεχνικών Εκθέσεων για υδατοκαλλιεργητές και μικρής παράκτιας αλιείας
στη Δυτική Ελλάδα (10.000,00 € Β), στα πλαίσια υλοποίησης του παραδοτέου Τ2.2.5. Σεμινάριο
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Capacity Building Seminar) του ευρωπαϊκού προγράμματος ARIEL,
INTERREG – ADRION cod. 278 και των πακέτων εργασίας WP2, WP3, WP4,WP5 απαραίτητες για
την προώθηση των πρωτοβουλιών δικτύωσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, την συνεισφορά της
Π.Δ.Ε στην σύνταξη στρατηγικού πλάνου και βίβλου χάραξης πολιτικής και την προετοιμασία του
τελικού συνεδρίου, όπου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εταίρος, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής.
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.200,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων που
χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες Πυροπροστασίας, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εκδήλωση
Πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Τρικόρφου του Δήμου Ναυπακτίας.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ευρώ για την πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων που
χρησιμοποιήθηκαν, για αντιμετώπιση κινδύνων και διαχείριση εκτάκτων αναγκών σε εργασίες
Απεγκλωβισμού κατοίκων στην Δ.Ε. Αντιρρίου και Δ.Ε Ναυπάκτου, Αποκατάσταση Ζημιών στις
υποδομές, Άρση καταπτώσεων Αποκατάσταση βατότητας στο σύνολο του επαρχιακού οδικού
δικτύου στην Δ.Ε. Αντιρρίου και Δ.Ε Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ευρώ για την πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων που
χρησιμοποιήθηκαν, για αντιμετώπιση κινδύνων και διαχείριση εκτάκτων αναγκών σε εργασίες
Αποκατάστασης Ζημιών στις υποδομές, Άρση καταπτώσεων Αποκατάσταση βατότητας στο σύνολο
του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. Αντιρρίου και Δ.Ε Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
40. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το Γ’ Τρίμηνο έτους 2019 και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 650,00 Ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019.
41. Έγκριση δαπάνης σχετικά με την αναγκαιότητα υπερωριών των υπαλλήλων του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το Γ’ Τρίμηνο του τρέχοντος έτους 2019 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.341,12 Ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας - Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019.
42. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του
τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για το
πρώτο τρίμηνο 2019 και την διάθεση συνολικού ποσού χιλίων διακοσίων δώδεκα και πενήντα
τέσσερα (1.212,54 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019.
43. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του
τμήματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ της Δ/νσης
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Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για τους μήνες Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Δ΄
ΤΡΙΜΗΝΟ 2018 και την διάθεση συνολικού ποσού τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο
λεπτά (428,05 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019.
44. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του
τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το
δεύτερο τρίμηνο 2019 και την διάθεση συνολικού ποσού χιλίων τριακοσίων πενήντα τέσσερα και
πέντε (1.354,05 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019.
45. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του
τμήματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για το δεύτερο τρίμηνο 2019 και την διάθεση συνολικού ποσού
χίλια σαράντα δυο κόμμα εξήντα τέσσερα (1.042,64 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Π.Ε.
Αιτωλ/νίας έτους 2019.
46. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας της υπαλλήλου
Κωνσταντοπούλου Ελένης, του τμήματος ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για τους μήνες Ιανουάριο έως και Ιούνιο
του έτους 2019 (Α΄ και Β΄ τρίμηνο 2019) και την διάθεση συνολικού ποσού εννιακοσίων ογδόντα έξι
ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (986,47 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους
2019.
47. Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του
τμήματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το πρώτο τρίμηνο 2019 και την διάθεση συνολικού ποσού
οκτακόσια δεκαεννέα κόμμα μηδέν εννέα (819,09 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. Π.Ε.
Αιτωλ/νίας έτους 2019.
48. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής εργασίας για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο – Ιούνιο
2019 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και
ογδόντα δύο λεπτών (2.274,82 €) για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
και συγκροτεί την ομάδα εργασίας του προγράμματος: «ARIEL - προώθηση διακρατικής δικτύωσης
μικρής κλίμακας αλιευτικών μονάδων & υδατοκαλλιεργειών περιοχής Αδριατικής - Ιονίου» του
διακρατικού προγράμματος ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟ.
49. Έγκριση δαπανών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας / Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 933,11 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019 για το χρονικό διάστημα από 1-4-2019 έως και 30-6-2019.
50. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για τους μήνες Απρίλιο Μάιο - Ιούνιο (β
τρίμηνο) - έτους 2019 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00 € από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019.
51. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νιας για το διάστημα Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2018 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 6.788,14 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας έτους 2019.
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52. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε. - Π.Ε.
Ηλείας με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ / ΤΟ ΞΩΚΛΗΣΙ
ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΙΑΣ», πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»,
που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2019, στα Μακρίσια Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των
4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
53. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ηλείας για τον μήνα ΜΑΙΟ 2019 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.133,18 € από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας.
54. Έγκριση πρακτικού (Ι) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου του ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ 2013ΕΠ50100014)», ΥΠΟΕΡΓΟ:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν.
ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμού: 2.500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή Πηγή
χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 501/2018 της Π.Δ.Ε με Κ.Α 2014ΕΠ50100001.
55. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»
προϋπολογισμού: 50.000,00 € με ΦΠΑ.
56. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού 79.810,37 € με το Φ.Π.Α. για την πληρωμή δαπάνης
υπογραφής της σύμβασης εκπόνησης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «Τοπογραφικές και
γεωερευνητικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν.
Ηλείας», προεκτιμώμενης αμοιβής 134.090,00 € χωρίς Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το Επενδυτικό
Πρόγραμμα ΚΑΠ2018.
57. Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 Ν.
4412/2016 της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων στον Επαρχιακό δρόμο
Λατζόι –Χελιδόνι –Κρυονέρι –Λάλα στην είσοδο της Τ.Κ. Κρυονερίου», προεκτιμώμενης αμοιβής
58.592,50€ χωρίς το ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση πίστωσης ποσού 29.080,00 €.
58. Έγκριση πρακτικού (Ι) διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:
«Παρακαμπτήρια οδός Τ.Κ. Κρυονερίου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας», προϋπολογισμού: 74.400,00 €
με ΦΠΑ.
59. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ηλείας για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2019 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.553,73 € από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας.
60. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 224,00 € για την κάλυψη των
εξόδων κίνησης και διαμονής από 18-07-2019 έως 19-07-2019, του Κωνσταντίνου Τζαμαλούκα, Π.Ε.
Πληροφορικής, υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας και της Διονυσίας
Γιαννακουλοπούλου, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, απασχολούμενη στο έργο Cross the Gap με
σύμβαση μίσθωσης έργου, στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή στην τεχνική συνάντηση του έργου
CROSS THE GAP.
61. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε. - Π.Ε.
Ηλείας με το Πολιτιστικό Σωματείο «Collectiva Artenativa», πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «7ο
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Port Festival», που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 29 - 31 Ιουλίου 2019 στο
Κατάκολο Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
62. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό κάτω των ορίων 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», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα « Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5032714.
63. Έγκριση Πρακτικού II Διεξαγωγής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Αποτελέσματος
Δημοπρασίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 28-02-2018 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΠΕ. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού: 2.560.000,00 €
με Φ.Π.Α.
64. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε - Π.Ε.
Ηλείας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλίδονας «ΣΑΡΕΝΑ», πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «15ο
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών», που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου 2019, στο Βαρκό
Καλίδονας του Δήμου Ζαχάρως, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
65. 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: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού: 4.032.000,00 € 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.
66. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε. - Π.Ε.
Ηλείας με τον Εκπολιτιστικό - Μορφωτικό Σύλλογο Καρδιακαυτίου «Άγιος Δημήτριος», εκδήλωσης
με τίτλο «12η Γιορτή Καλαμποκιού», που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Αυγούστου 2019 στο
Καρδιακαύτι του Δήμου Πηνειού, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
67. Ορισμός δικηγόρου για την γνωμοδότηση περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης
κατά της υπ’ αριθ. Α155/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου
Επικρατείας και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 310,00 € με το ΦΠΑ για την αμοιβή
του δικηγόρου.
68. Ορισμός δικηγόρου για την γνωμοδότηση περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης
κατά της υπ’ αριθ. Α159/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου
Επικρατείας και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 310,00 € με το ΦΠΑ για την αμοιβή
του δικηγόρου.
69. Εισήγηση για τον ορισμό επαληθευτή για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «CROSS THE GAP:
Accessibility for social and cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική
και πολιτιστική ένταξη)» του διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα - Ιταλία V-A 2014-2020
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού έως πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €).
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70. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 207/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «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 αναλυτικούς πίνακες, στην
επισυναπτόμενη εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, 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. 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης μέχρι του ποσού των 5.688,21 ευρώ» όσον αφορά την σχολική μονάδα των μαθητών
Β΄θμιας Εκπαίδευσης, με Α/Α 9,10,11,12 στους συνημμένους πίνακες.
71. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 17-10-2019 όπου συζητείται η από 05-02-2015 προσφυγή του ΔΗΜΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ κατά της 7593/323298/28-11-2014 Απόφασης επιβολής διοικητικής χρηματικής ποινής
(πρόστιμο) στο ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ για παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 1650/86 σε χώρο
εναπόθεσης σκουπιδιών στη θέση ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ πρώην ΑΓΡΟΤΕΚ του Πύργου της ΠΕ Ηλείας καθώς
και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 700,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
72. 1. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας», με αριθμό
συστήματος 70138 και αριθμό διακήρυξης ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/954/07-02-2019, 2. ανάδειξη
οριστικών αναδόχων και 3. έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης συνολικού ποσού 463.474,02
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των συμβάσεων που θα προκύψουν με
τους οριστικούς αναδόχους του διαγωνισμού
73. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 1.998,00 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Πλύσιμο – Γρασάρισμα φορτηγών – μηχανημάτων
έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Π.Ε. Ηλείας.
74. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του
συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας
(ένδυσης-υπόδησης) για τις ανάγκες των υπαλλήλων που ασχολούνται με τα μηχανήματα έργων
(χειριστές-συντηρητές) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας,
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 4.230,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιμής.
75. 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
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
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προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας & της εγκατάστασης και 2. έγκριση του
επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
76. Εισήγηση για τον ορισμό επαληθευτή για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «CROSS BORDER
AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες» του
διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία V-A 2014-2020 και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού έως πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (5.210,00 €).
77. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του E Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας, κατά την δικάσιμο της 27-11-2019 k σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταθ.
Ε1293/2019 ασκηθείσας προσφυγής της ΣΧΩΡΤΣΙΑΝΙΤΗ ΡΟΖΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ κατά της α)
346774/5485/27-11-18 απόφασης του κ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηλείας και β) του υπ/αριθμ. 44/2018
πρακτικού της ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ηλείας και β)η έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.695,00
€ για την πληρωμή του δικηγόρου
78. Έγκριση διάθεσης και πληρωμής δαπάνης του υπολοίπου ποσού ύψους 7.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στα πλαίσια της αριθμ. 418396/6370/31-12-18 σύμβασης για το
ερευνητικό έργο με τίτλο «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΗΣ» με το
Πανεπιστήμιο Πατρών.
79. Έγκριση τροποποίησης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ως προς τις σχολικές
μονάδες υποδοχής με αμετάβλητο το συμβατικό κόστος αυτών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας,
για το σχολικό έτος 2018-2019 τα οποία έχουν ανατεθεί σε μεταφορείς με τις αριθ.1785/2018,
2120/2018, 817/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
80. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη μετατόπιση των σωλήνων απορροής
συμπυκνωμάτων των κλιματιστικών μονάδων της Π.Ε. Ηλείας, δαπάνης ποσού 1.962,30 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής
προσφορών.
81. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 550,56 € ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις εργασίες έκτακτης & επείγουσας αντικατάστασης των
ελαστικών του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8772, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Π.Ε.
Ηλείας.
82. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου την 17-10-2019 όπου συζητείται η από 14-06-2014 προσφυγή της ομόρρυθμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΡΝΟΔΑΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά της ΑΠ
2811/92807/04-04-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών Δυτικής
Ελλάδας με την οποία επιβλήθηκε η Απόφαση Διοικητικής ποινής (πρόστιμο) για περιβαλλοντικές
παραβάσεις στην περιοχή Συντριάδα του Δήμου Πύργου της ΠΕ Ηλείας στη μονάδα διαχείρισης
οχημάτων και σιδήρων καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 500,00 € για την πληρωμή του δικηγόρου.
83. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του
υπαλληλικού προσωπικού Δακοκτονίας 2019 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριών χιλιάδων
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τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (3.322,40 €) για το χρονικό διάστημα από 12-042019 έως 30-06-2019, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
84. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.472,57 ευρώ, για πληρωμή υπερωριακής
απασχόλησης απογευματινών και ποσού 2.725,58 ευρώ για νυκτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμα των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π. Ε. Ηλείας για το δεύτερο (β΄)τρίμηνο του έτους
2019.
85. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 582,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την πληρωμή της εταιρείας της εταιρείας «ΕQΑ HELLAS A.E.» ως φορέα πιστοποίησης
του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με
απευθείας ανάθεση.
86. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού διακοσίων δέκα ευρώ (210,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια δεκαπέντε (15) σακιών θειϊκής αμμωνίας για τον
έλεγχο των δακοποληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στα πλαίσια εφαρμογής του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή
Ενότητα Ηλείας.
87. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε -Π.Ε.
Ηλείας με το Μορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Λυγιάς «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», εκδήλωσης, που θα
πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου 2019, στη Λυγιά Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.480,00
Ευρώ με ΦΠΑ.
88. Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεωργίου με το υπηρεσιακό
αυτοκίνητο (ΚΗΗ 4208) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για την μετάβασή του στην Αθήνα, την
Δευτέρα 15-07-2018, με σκοπό την συνάντηση στην ΓΑΙΑΟΣΕ, με οδηγό τον υπάλληλο Καρανάση
Δημήτριο. Αναχώρηση στις 15-07-2019 και επιστροφή αυθημερόν, συνολικής δαπάνης 120,00 €.
89. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ηλείας για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2019 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.597,02 € από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας.
90. α. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του
ανοιχτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την: «Προμήθεια ειδών
πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των
ορίων της παρ. 5 του Ν. 4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής», β. ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου της εταιρείας «DYNACOMP AEBE» για την ομάδα Α και
της εταιρείας «MULTILAB A.E.» για τις ομάδες Γ, Δ, & Η και γ. έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης συνολικού ποσού των 39.868,29 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση
των συμβάσεων που θα προκύψουν με τους ανωτέρω αναδόχους.
91. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 500,00 ευρώ για
πληρωμή των εξόδων κίνησης ημερήσιας αποζημίωσης ,διανυκτέρευσης και κόστους αποζημίωσης
για το Χρονικό διάστημα Ιανουάριο 2019 έως Ιούνιο 2019 δηλαδή Α και Β τρίμηνο 2019 των Ιωάννα
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Τσίρου, Ασήμως Χαλικιά Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
της Π.Ε. Ηλείας.
92. Έγκριση Πρακτικού (Ια) ΕΛΕΓΧΟY ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (Ι) του
προσωρινού αναδόχου, για την ανάθεση του ΈΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ",
Υποέργο: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εντός των ορίων του
Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε Ηλείας» προϋπολογισμού: 600.000,00 € με Φ.Π.Α και λήψη
απόφασης επικαιροποίησης της υπ’ αρ. 805/2019 απόφασης της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε., με την οποία είχε
κατακυρωθεί η σύμβαση στην εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
93. 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.
94. Διαβίβαση 1ου Πρακτικού Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου: «Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της Επαρχιακής οδού Πάτρα – Χαλανδρίτσα Καλάβρυτα» (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19PROC004962406 2019-05-17), για έγκριση από την
Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε. Προϋπολογισμού: 4.125.000,00 € (με ΦΠΑ) / 3.326.612.90 € (χωρίς
ΦΠΑ). ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΣΑΕΠ 001 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 127082/27.11.2018 (ΑΔΑ:
6ΥΗ6465ΧΙ8-6ΜΙ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας που αφορά την
ένταξη σε πρόγραμμα και τη χρηματοδότηση του σχετικού έργου με κωδικό 2018ΕΠ00100014.
95. Διαβίβαση αιτήματος 4ης παράτασης περαίωσης, με αναθεώρηση, του Υποέργου 1:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20142020».
96. Έγκριση επικαιροποιημένων σύμφωνα με τα άρθρα: α. 43 και 44 του ν. 4605/2019, β. 33 του ν.
4608/2019 και γ. 56 του ν. 4609/2019, Τευχών Διακήρυξης, Προκήρυξης & Περίληψης Διακήρυξης,
για

τη

διεξαγωγή του διαγωνισμού του υποέργου 5: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΙΓΙΟΥ»,

της

πράξης

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003381 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
97. Διαβίβαση σχεδίου Διακήρυξης για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση της
Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι» Προϋπολογισμού 2.500.000,00 € (ΣΑΕ571/2014ΣΕ57100004)
98. Διαβίβαση σχεδίου Διακήρυξης για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας της μελέτης 1ου υποέργου με
τίτλο: «Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό
Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής» με προϋπολογισμό υποέργου: 256.057,00 € της
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Πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» κωδικό
ΟΠΣ: 5029222.
99. Έγκριση της Διακήρυξης και Προκήρυξης και Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του
έργου με στοιχεία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ & ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» Προϋπολογισμός
Μελέτης: 8.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) / 6.451.612,90 € (χωρίς Φ.Π.Α.), του Υποέργου: «Συντήρηση –
βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου

αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» του Έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ.
2013ΕΠ00100000)».
100. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική
κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη
συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ασφαλίστρων και την έγκριση των
επισυναπτόμενων τευχών του διαγωνισμού.
101. Έγκριση του πρακτικού Νο1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 203674/12832/08-07-2019 επανάληψης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση, μόνωση, βάψιμο και επιδιόρθωση της
τοιχοποιίας του ισογείου, του ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ Αχαΐας, μέχρι του ποσού των 8.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έπειτα από δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
102. Έγκριση του πρακτικού Νο2 του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
υλικών πληροφορικής (ΚΑΕ1699) για τις ανάγκες της έδρας και των Π.Ε της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 74.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της
τιμής.
103. Έγκριση του πρακτικού Νο2 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
οικονομικής άποψης προσφοράς

βάσει της τιμής,

πλέον συμφέρουσα από

β) Ανάδειξη της εταιρείας «Β.Ε.Ε.Μ. -

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ» ως οριστικού αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, με συνολικό
κόστος 7.370,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι
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του συνολικού ποσού 7.370,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια πάνελ στέγης
αποθηκών εργοταξίου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υλικών επισκευής.
104. 1) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και κατάρτισης
των όρων διακήρυξης για την: «Προμήθεια 672.043,00 κιλών (kg) ψυχρού ασφαλτομίγματος,
περιόδου 2018-2019 προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 150.000,00 € 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 της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
105. α) Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την σύναψη
συμβάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ESMARTCITY ΤΜΗΜΑ Α: Για την σύναψη
σύμβασης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη σχεδίου αξιολόγησης / επεξεργασίας /
ανάλυσης των λαμβανομένων μετρήσεων από έξυπνους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια της
ΠΔΕ στα πλαίσια πιλοτικής δράσης έως του ποσού των 21.000,00 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής απόψεως προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ΤΜΗΜΑ Β: Για
την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την «Πράσινη Βίβλο αλλαγής πολιτικών
καινοτομίας» και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων των πιλοτικών δράσεων του έργου έως του
ποσού των 17.500,00 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία συνοπτικού
διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως
προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και β) έγκριση των επισυναπτόμενων τευχών
του διαγωνισμού.
106. Τροποποίηση της απόφασης 2655/2018 (ΑΔΑ: ΨΗΕΒ7Λ6-ΒΞ6) της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών/τριών Α’/θμιας και
Β’/θμιας εκπαίδευσης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 24.090,39 € για α) τη μεταφορά
τους με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή των νομίμων επιτρόπων τους ή των ιδίων των
μαθητών/τριών εφόσον είναι ενήλικοι, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας τους από το
σχολείο στο οποίο φοιτούν και β) τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος λόγω εγκατάστασης σ’ άλλη
κατοικία πλησίον του σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018.
107. Τροποποίηση απόφασης 961/2018 (ΑΔΑ: 6ΦΛΑ7Λ6-ΗΥΟ) της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών/τριών Α’/θμιας και
Β’/θμιας εκπαίδευσης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 31.857,99 € για α) τη μεταφορά
τους με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή των νομίμων επιτρόπων τους ή των ιδίων των
μαθητών/τριών εφόσον είναι ενήλικοι, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας τους από το
σχολείο στο οποίο φοιτούν και β) τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος λόγω εγκατάστασης σ’ άλλη
κατοικία πλησίον του σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018.
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108. Τροποποίηση απόφασης 819/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΦΦ7Λ6-7ΕΘ) της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών/τριών Α’/θμιας και
Β’/θμιας εκπαίδευσης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 20.763,05 € για α) τη μεταφορά
τους με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή των νομίμων επιτρόπων τους ή των ιδίων των
μαθητών/τριών εφόσον είναι ενήλικοι, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας τους από το
σχολείο στο οποίο φοιτούν και β) τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος λόγω εγκατάστασης σ’ άλλη
κατοικία πλησίον του σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019 και ειδικότερα για το διάστημα
Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018.
109. α) Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 2158/2017 (ΑΔΑΩΓΨΙ7Λ6-Ν8Ω) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε , αναφορικά με την « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη σύναψη σύμβασης για την επέκταση χρήσης του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων Docutracks στις Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την ανάθεση στην εταιρεία «DATA VERSE Ε.Π.Ε.» με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωση μέχρι του ποσού των
7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω λήξης της 12μηνης εγγύησης, συντήρησης και
τεχνικής υποστήριξης».
110. Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 967/18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
111. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 200/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε που
αφορά τον << ορισμό δικηγόρου για την υπεράσπιση Υπαλλήλου της Π.Δ.Ε. σε δικάσιμο στις
20/2/2018 καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
112. Τροποποίηση της υπ’ άριθμ. 1452/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την
ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνεργασίας 2019 με σλόγκαν «Why
Europe is You.».
113. Έγκριση δαπανών προγράμματος Δακοκτονίας της Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας εκ συνολικού ποσού 2.000,00 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας έτους 2019.
114. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

μέχρι

του

ποσού

των

2.480,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
διοργάνωση του 4ου δεκαπενθήμερου Πολιτιστικού Φεστιβάλ της Κάτω Βλασίας Καλαβρύτων από
τον Εκπολιτιστικό-Φυσιολατρικό Σύλλογο Κ. Βλασίας Καλαβρύτων «Ο Άγιος Βλάσιος», που θα
πραγματοποιηθεί στην Κάτω Βλασία Καλαβρύτων 1 έως 15 Αυγούστου 2019, με απευθείας ανάθεση,
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, που αφορά την ηχητική και
φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση του Φεστιβάλ.
115. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του

ποσού των 13.000,00 € προς τον Ελληνικό

Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) ως του αρμόδιου εθνικού φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδας στο
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εξωτερικό, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού μέσω
του Ε.Ο.Τ. και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των €100 για ασφαλιστική κάλυψη
του περιπτέρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη WTM 2019 με έκδοση ΧΕΠ προς τον κ.
Λαυρέντιο Βασιλειάδη.
116. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

μέχρι

του

ποσού

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για παροχή υπηρεσιών συντήρησης

των

885,00

ευρώ

- επισκευής και προμήθειας

ανταλλακτικών χορτοκοπτικών μηχανημάτων των εργοταξίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ, με
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών

και επιλογής της

οικονομικότερης προσφοράς βάσει της τιμής.
117. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 5.470,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., προς τη «Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.» για τη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, ως διοργανωτή, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «PHILOXENIA 2019” η οποία θα διοργανωθεί από τις 8 έως τις 10
Νοεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.
118. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

πίστωσης

μέχρι

του

ποσού

των

2.914,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (το οποίο περιλαμβάνει εκτιμώμενες υπερβάσεις στην μηνιαία
κίνηση της εφαρμογής), για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης από 1-9-2019 με απευθείας ανάθεση στην
εταιρεία ‘’reseller της Google’’ ΝΤΟΥ ΙΤ ΕΛΛΑΣ ΚΛΑΟΥΝΤ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Ι.Κ.Ε., για την αγορά
υπηρεσιών της πλατφόρμας του προγράμματος Google Maps, με απώτερο σκοπό τη λειτουργική
ετοιμότητα της υπάρχουσας εφαρμογής για το σχεδιασμό δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
119. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών από
εξωτερικό συνεργάτη για την υποβολή των άμεσων φορολογικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και πάσης φύσεως τρέχουσα φορολογική υποστήριξη.
120. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.994,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για τη διοργάνωση Διήμερου Φεστιβάλ Υγείας στις 8 και 9 Αυγούστου, στην Κάτω Βλασία, η οποία
θα απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών και θα αφορά εθελοντική αιμοδοσία, εμβολιασμούς,
ατομική υγιεινή και ζητήματα σπονδυλικής στήλης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε
συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο Κάτω Βλασίας Καλαβρύτων «Ο Άγιος
Βλάσιος».
121. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
3.729,25 ευρώ, μηνός Μάιου 2019, από ΣΑΕΠ 501 έτους 2019.
122. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων Σπυράκης Ελένης
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης
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συνολικού ποσού 192,00 € που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε., για μετακινήσεις του
έτους 2019 (Α΄ εξάμηνο).
123. 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 4.050,16 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2019.
124. 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 6.834,67 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2019.
125. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων, μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας
αποζημίωσης, συνολικού ποσού διακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (261,40 €)
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
126. Αίτημα διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή υπερωριακής εργασίας,
συνολικής δαπάνης 8.665,72 €, από

2-7-2019 έως 30-9-2019, για το μόνιμο και αποσπασμένο

προσωπικό της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
127. Αίτημα διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή υπερωριακής εργασίας,
συνολικής δαπάνης 9.427,74 € από 15-3-2019 έως 30-6-2019, για το μόνιμο και αποσπασμένο
προσωπικό της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
128. Εισήγηση για έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας
μηνός Ιουνίου 2019 υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.563,28 € ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
129. Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση συμμετοχής των περιφερειακών συμβούλων στο
Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς και για την αποζημίωση των γραμματέων του Περιφερειακού
Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2019 και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 3.192,00 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
130. Αίτημα διενέργειας δαπάνης για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, συνολικού ποσού 3.087,16 € για το μήνα Ιούνιο του έτους 2019, σε βάρος
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
131. 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 2.234,14 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2019.
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132. Αίτημα έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 7.440,00 € για αμοιβή τριμελών
εξεταστικών επιτροπών για τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών του
Ν.3982/2011, για το 2ο τρίμηνο έτους 2019.
133. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 670,00 ευρώ, για οδοιπορικά έξοδα και εκτός
έδρας μετακινήσεις μηνός ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης
& Οδηγών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Αχαΐας έτους 2019.
134. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.729,60 ευρώ, για Οδοιπορικά έξοδα εντός
έδρας μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας και Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής

Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
135. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του
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» του διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία IV 2014-2020
και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (967,80
€) για το χρονικό διάστημα από 01/03/2019 έως 30/04/2019.
136. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του
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» του διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία IV 2014-2020
και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (967,80
€) για το χρονικό διάστημα από 06/05/2019 έως 28/06/2019.
137. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης συνολικού ποσού 3.022,40 €, των υπαλλήλων κκ. Λαυρέντιου Βασιλειάδη και Γεωργίας
Παπασπύρου για την παρουσία τους στη Διεθνή Επαγγελματική Έκθεση Τουρισμού Πολυτελείας στο
Παρίσι (Γαλλία) I.F.T.M. - TOP RESA που θα πραγματοποιηθεί από 01-04.10.2019.
138. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων (εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας
αποζημίωσης) του υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. κου Παπαζησίμου
Στέφανου για τη μετάβαση και τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με κωδικό: με κωδικό
80186Δ19 και τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ», συνολικού ποσού
διακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτών (281,40 €).
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139. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
305,96 ευρώ, μηνός Ιουνίου, από ΣΑΕΠ 001 έτους 2019.
140. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
3.356,04 ευρώ, μηνός Ιουνίου, από ΚΑΠ έτους 2019.
141. 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 1.584,15 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2019.
142. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας που συγκροτεί την Ομάδα Έργου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Triton»
(Ανάπτυξη των εργαλείων διαχείρισης και των οδηγιών για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας
στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη διάβρωση θάλασσας και την καθιέρωση των
κατάλληλων περιβαλλοντικών συστημάτων ελέγχου - Development of management Tools and
diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and
establishment of appropriate eNvironmental control systems) και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
δύο χιλιάδων εφτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (!The Formula Not In
Table96 €) για το χρονικό διάστημα από 02.07.2019 έως και 31.08.2019.
143. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας που συγκροτεί την Ομάδα Έργου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Triton»
(Ανάπτυξη των εργαλείων διαχείρισης και των οδηγιών για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας
στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη διάβρωση θάλασσας και την καθιέρωση των
κατάλληλων περιβαλλοντικών συστημάτων ελέγχου - Development of management Tools and
diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and
establishment of appropriate eNvironmental control systems) και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
χίλια εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (1.676,20 €) για το χρονικό διάστημα από
01.05.2019 έως και 30.06.2019.
144. Έγκριση

δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός

έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού

προσωπικού της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση

πίστωσης συνολικού ποσού

#4.977,46# ευρώ που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε., για μετακινήσεις μηνός Ιουνίου
2019.
145. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
3.136,47 ευρώ, μηνός Ιουνίου 2019, από ΣΑΕΠ 501 έτους 2019.
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146. 1) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 12/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε που
αφορά τον «ορισμό δικηγόρου για την υπεράσπιση Υπαλλήλου της Π.Δ.Ε. σε δικάσιμο στις
12/1/2018», και 2) Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση της υπαλλήλου της Π.Δ.Ε., στο
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου, στις 22/7/2018 (ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ εξ’ αναβολής και ΤΕΛΙΚΗ)
και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.240,00 € (με Φ.Π.Α.), για την
αμοιβή του Δικηγόρου.
147. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης - διαμονής-ημερήσιας
αποζημίωσης συνολικού ποσού 1.250,00 €, του υπαλλήλου της Ομάδας Έργου του Προγράμματος
ΙΝΤERREG MED με τον διακριτικό τίτλο HERIT-DATA, Ανδρέα Ματθιόπουλου, για την παρουσία
του στην τακτική συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης που θα πραγματοποιηθεί στην
Λισσαβώνα (Πορτογαλία) από 30/09/2019-02/10/2019.
148. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωσητης Π.Δ.Ε -Π.Ε.
Ηλείας με τον Εμπορικό Σύλλογο Πύργου «Ο Ερμής», εκδήλωσης με τίτλο «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2019»,
που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Αυγούστου 2019, στον Πύργο Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των
4.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
149. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής
σηματοδότησης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019» Προϋπολογισμού: 600.000,00 €
μετά του ΦΠΑ Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002/04.06 Ανάδοχος: Β.
ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.
150. Εισήγηση Έγκρισης δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής ημερήσιας αποζημίωσης συνολικού ποσού 761,40 €, για τον προϊστάμενο της Δ/νσης Περ/ντος &
Χωρ. Σχεδιασμού κ. Λ. Σταματελάτο για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με κωδικό
80044Ρ19.
151. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της) και ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
αυτής καθώς και την ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την διενέργεια Συνοπτικού
Διαγωνισμού σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

με

τα

κάτωθι

στοιχεία:

ΣΥΜΒΑΣΗ:

Παροχή

υπηρεσιών

Ανεξάρτητου

Πιστοποιημένου Εκτιμητή του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπ. Οικονομικών, για την
σύνταξη έκθεσης εκτίμησης της αξίας απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων τους που
απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για την κατασκευή του υποέργου: με α/α 5 :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
(Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ -ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» της
Πράξης :«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7
ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο.
33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ», Κωδικός Πράξης στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΥ: 5007745 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Επενδυτικούς ΚΑΠ
της Δ.Τ.Ε. (έδρα) της Π.Δ.Ε., με ΕΝΑΡΙΘΜΟ : 2019ΚΑΠ0705000 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ :
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8.064,52 € (χωρίς Φ.Π.Α.) / 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.) / CPV: 79419000-4 (Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων).

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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