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1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(τακτικά και αναπληρωματικά,μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
2. Αγροτικός Αλιευτικός
Συνεταιρισμός «Αγία Ειρήνη»
3. Αγροτικός Αλιευτικός
Συνεταιρισμός «Η Δηιάνειρα»
4. Αγροτικός Αλιευτικός
Συνεταιρισμός «Το Διβάρι».
5. Αγροτικός Αλιευτικός
Συνεταιρισμός «Το Σκαλί».
(μέσω της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ).

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 27η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ».
Σας προσκαλούμε στην 27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στις 2 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., 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 για την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ
συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού.
2. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,έγκριση της διακήρυξης
και των όρων αυτής καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ : 35Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ), 36Η (ΠΕΤΡΩΝΑΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11Η (ΡΟΥΣΕΪΚΑ -ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 51Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) ΚΑΙ 37Η
(ΛΟΥΤΡΟ-ΣΤΑΘΑ)», προϋπολογισμού: 5.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
3. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων αυτής και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 23 (ΤΜΗΜΑ ΓΟΛΕΜΙ1

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΜΟΡΑΝΙΤΙΚΑ ΒΡΑΧΙΑ») , Προεκτιμώμενης αμοιβής: 71.920,00 €
( με Φ.Π.Α. ).
4. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,έγκριση της διακήρυξης
και των όρων αυτής καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ(ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)», προϋπολογισμού: 3.550.000,00 €
( με Φ.Π.Α. ).
5. Έγκριση του 3ου Υπερσυμβατικού Α.Π.Ε & 1ης Τροποποίησης Σύμβασης (Υπερσυμβατικής ως
προς την 1η Τρ.Σ.) , του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ» συνολικής δαπάνης:
275.294,52 € μετά του Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.
6. Έγκριση του από 22-07-2019 Πρακτικού επί των δικαιολογητικών αιτιολόγησης προσφοράς
δημοπρασίας & ανάδειξης προσωρινού Μειοδότη, της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )
7. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης Βαρκαρόλας που
διοργανώνει ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. στις
6/08/2019 στη Βόνιτσα.
8. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 600,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης - 2ο Palairos Youth Band
Festival 2019 που διοργανώνει ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε. στις 5 και 6/08/2019 στη Πάλαιρο.
9. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
«ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2019» που διοργανώνει η Αδελφότητα των απανταχού Καψοραχιτών-Παλαιοχωριτών
Μακρυνείας «ο Άγιος Νικόλαος» με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. στις 9 έως
11/08/2019 (έκθεση βιβλίου και φωτογραφίας, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρική παράσταση και
φεστιβάλ παραδοσιακών χορών) στη θέση Μούρτος Καψοράχης (παραλία λίμνης Τριχωνίδας).
10. Έγκριση

διενέργειας

δαπάνης , διάθεσης πίστωσης

μέχρι του ποσού 222,00ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% για το έτος 2019 ,που αφορά την ετήσια συνδρομή για την

φύλαξη(παρακολούθηση συναγερμού) του κτιρίου που στεγάζεται

το Τμήμα ΚΤΕΟ

Μεσολογγίου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας για τo
χρονικό διάστημα συνδρομής για ένα(1) έτος αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού και με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ Σ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ A.B.S. SECURITY.

11. Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών/τριών και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
35.054,53 ευρώ για a) τη μεταφορά τους με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή των
νομίμων επιτρόπων τους ή των ίδιων μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι και β) τη χορήγηση μηνιαίου
επιδόματος λόγω εγκατάστασης σ’ άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου για το σχολικό έτος 20182019.
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών λόγω επείγοντος,
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που αφορά την προμήθεια - κατασκευή συρόμενης μεταλλικής πόρτας διαστάσεων 6μ (πλάτος) χ
3μ(ύψος) στην είσοδο του αύλειου χώρου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών και του αποθηκευτικού χώρου του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού λόγω
καταστροφής της από εισερχόμενο αυτοκίνητο.
13. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου του φακέλου
Δικαιολογητικών Μειοδότη 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 2019-2020., ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.» την ανάδειξη Οριστικού αναδόχου, την
έγκριση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 8.109,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας από τον ανάδοχο.
14. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών
Μειοδότη, 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 Οριστικού αναδόχου, την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
14.900,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και την έγκριση για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.996,40 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, αφορά την
Προμήθεια πόμολων και κλειδαριών (300 περίπου) για αντικατάσταση των υπαρχόντων λόγω
αχρηστίας σε ντουλάπια και πόρτες της Δ/νσης Ανάπτυξης για την ασφαλή φύλαξη του αρχείου καθώς
και σε άλλα γραφεία υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και ντουλαπιών αρχειοθέτησης στο
κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
16. 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 (01/01/2019 έως 30/06/2019) την διάθεση συνολικού ποσού (3.554,00 €) από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕ Αιτωλ/νίας.
17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε. - Π.Ε.
Ηλείας με τον Σύλλογο «Μικτή Χορωδία Πύργου», εκδήλωσης με τίτλο «4ο Διεθνές Χορωδιακό
Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας», που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 21 & 22
Σεπτεμβρίου 2019 στην Αρχαία Ολυμπία Ηλείας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 Ευρώ με
ΦΠΑ.
18. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας που μεταφέρονται από την αστική και υπεραστική
συγκοινωνία με τη χρήση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων, για το σχολικό έτος 2019-2020 και διάθεση
πίστωσης ποσού 1.000.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά το κόστος μεταφοράς,
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σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50025/2018 μαθητών με την μεταφορική εταιρεία «ΚΤΕΛ Ν.
ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.
19. Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών και τη διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 60.000,00
ευρώ, α) για τη μεταφορά τους με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία ή
των ιδίων των μαθητών, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης του τόπου κατοικίας τους από τη σχολική
μονάδα που φοιτούν, β) για τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος λόγω εγκατάστασης σ’ άλλη κατοικία
πλησίον του σχολείου τους, για τη σχολική περίοδο 2019-2020, η δαπάνη βαρύνει τους
προϋπολογισμούς ετών 2019 & 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
20. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 17-10-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ37/6-5-2014 ασκηθείσας προσφυγής της ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της υπ’ αριθμ.
84983/1508/28/3/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας
περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
21. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 17-10-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ39/9-5-2014 ασκηθείσας προσφυγής της ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κατά της υπ’ αριθμ.
57128/946/27/2/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων
κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για την πληρωμή
του δικηγόρου.
22. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 17-10-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ38/6-5-2014 ασκηθείσας προσφυγής του ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗ κατά της υπ’ αριθμ.
84997/1510/28/3/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας
περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
23. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 17-10-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ59/6-6-2014 ασκηθείσας προσφυγής του ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά της υπ’ αριθμ.
84978/1507/28/3/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας
περί επιβολής διοικητικών
κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για
την πληρωμή του δικηγόρου.
24. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 17-10-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ36/2-5-2014 ασκηθείσας προσφυγής του ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατά της υπ’ αριθμ.
57138/947/27/2/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων
κατά το Ν. 2093/1992. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 € για την πληρωμή
του δικηγόρου.
25. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 17-10-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ44/14-5-2014 ασκηθείσας προσφυγής της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
«ΚΜΟΙΛ» κατά της υπ’ αριθμ. 186524/2107/21-10-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας
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περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά το Ν. 3054/2002. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 300,00 € για την πληρωμή του δικηγόρου.
26. α) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 17-10-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ. καταχ.
ΠΡ43/14-5-2014 ασκηθείσας προσφυγής της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
«ΚΜΟΙΛ» κατά της υπ’ αριθμ. 277199/3244/21-10-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας
περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά το Ν. 3054/2002. β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 300,00 € για την πληρωμή του δικηγόρου.
27. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού 94.116,00 € με το Φ.Π.Α. για την πληρωμή δαπάνης
υπογραφής της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης
κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας», προεκτιμώμενης αμοιβής: 96.830,00 €
χωρίς το Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από το Επενδυτικό Πρόγραμμα ΚΑΠ2018.
28. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού 46.718,88 € με το Φ.Π.Α. για την πληρωμή της 1ης
Πιστοποίησης υπηρεσίας/ εργασίας του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ – ΠΡΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ» Προϋπολογισμού
300.000,00 € με το Φ.Π.Α Συνολικής Δαπάνης 125.895,85 €, με Κ.Α. 2014ΚΑΠ1405014.
29. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-προσφορών, μετά από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης εργασιών «καθαρισμού
των έντεκα (11) επιβατικών οχημάτων, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας για το
υπόλοιπο του έτους 2019» μέχρι του ποσού των 1.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για το
υπόλοιπο του έτους 2019 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών,
κατόπιν δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έγκριση Επαναληπτικής
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο Επαναληπτικής
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
30. 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμή δαπάνης μέχρι του ποσού των 23.000,76 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 2. έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών-προσφορών, μετά από Πρόσκληση 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)” 3. ανάδειξη οριστικού αναδόχου της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού εκατόν εξήντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ
λεπτών (163,68 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια πεντακοσίων μπαταριών τύπου
ΑΑ, για την λειτουργία των GPS, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στα πλαίσια
εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε
λεπτών (497,15 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη του κόστους αγοράς παγίδων και
συνοδών υλικών, για την εφαρμογή του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων
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Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, για την καλλιεργητική
περίοδο 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
33. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων της Μιχαλοπούλου Αθανασίας και της Γρηγοροπούλου
Ιωάννας, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480,00
€) για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2019, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
έτους 2019.
34. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών
(12.586,26 €) για το χρονικό διάστημα από 26-03-2019 έως 30-06-2019, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
35. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
χιλίων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1.497,23 €) για τους μήνες Μάιο
και Ιούνιο 2019, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
36. Έγκριση δαπανών υπερωριακής απασχόλησης μηνός Ιουλίου 2019 των υπαλλήλων του Τμήματος
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ηλείας και διάθεση πίστωσης ποσού 703,50 € στον ΚΑΕ
03.072.0511.
37. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την επιδιόρθωση του φωτοτυπικού τύπου
RICOH MP 2554 της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών, ποσού των 514,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
38. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την επιδιόρθωση του φωτοτυπικού
μηχανήματος τύπου KONICA MINOLTA bizhub284e του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης
Π.Ε. Ηλείας, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, ποσού των 274,40 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
39. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με
υπηρεσιακό αυτοκίνητο, συνολικού κόστους 200,00 €.
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.030,20 €, για την κάλυψη των
εξόδων κίνησης και διαμονής από 18-09-2019 έως 20-09-2019, του Μπακάλη Δημητρίου, Π.Ε.
Διοικητικού, συμβασιούχου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, στo
Ρίμινι (Ιταλία) για συμμετοχή σε δράση του έργου INNOXENIA.
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.174,20 €, για την κάλυψη των
εξόδων κίνησης και διαμονής από 18-09-2019 έως 20-09-2019, του Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου,
Π.Ε. Διοικητικού, συμβασιούχου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας,
στo Ρίμινι (Ιταλία) για συμμετοχή σε δράση του έργου INNOXENIA.
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.174,20 €, για την κάλυψη των
εξόδων κίνησης και διαμονής από 18-09-2019 έως 20-11-2019, του Κωνσταντίνου Τζαμαλούκα, Π.Ε.
Πληροφορικής, υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, στo Ρίμινι (Ιταλία) για συμμετοχή σε
δράση του έργου INNOXENIA.
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43. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών-θρησκευτικών εκδηλώσεων Κοσμά
Αιτωλού 2019 που διοργανώνει ο Δήμος Θέρμου με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.
από τις 16 έως 24/08/2019 στο Δήμο Θέρμου.
44. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΛΕΙΟΤΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΪΟΝΙΑΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ.
45. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ.
216143/13610/17-7-2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου
5 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο
συγκεκριμένα την αναβάθμιση και αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και
εργαλείων, συνολικής δαπάνης έως του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ και με κριτήριο επιλογής την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (Α/Α συστη.:77202).
46. Έγκριση των όρων διενέργειας διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για
την προμήθεια εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα την
αναβάθμιση και αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων, συνολικής
δαπάνης έως του ποσού του 1.240.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής και των
επισυναπτόμενων τευχών του διαγωνισμού.
47. Έγκριση

πρακτικού Νο1 της υπ. αριθμ. 202452/12748/5-7-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου
οδοφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.180,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
48. Ορισμός επαληθευτή για το "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 διακρατικού προγράμματος Interreg ΕλλάδαΙταλία V-A 2014-2020 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€).
49. Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών/τριών και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
65.000,00 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.
50. Έγκριση

δαπάνης

μεταφοράς

μαθητών/τριών

Δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

χωρικής

αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας 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 465.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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51. 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.
52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 14.830,40 € με Φ.Π.Α για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην
Π.Ε. Αχαΐας.
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
δικό της περίπτερο στην 84η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 7ο Φεστιβάλ παραδοσιακών
γεύσεων "Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ" που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 7 έως
τις 15 Σεπτεμβρίου 2019

δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, καθώς και την

εξουσιοδότηση του Αντ/ρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε κ. Κων/νου Μητρόπουλου για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη
διοργάνωσης

Εκπαιδευτικής

προσομοίωσης

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

με

τίτλο:

"EUROPA.S.TEENS" για 50 μαθητές Λυκείου Σχολείων της Πάτρας, σε συνεργασία

με το

Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον
Οκτώβριο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
55. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ συμπ. ΦΠΑ

για τη

συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στη διοργάνωση των αθλητικών αγώνων
Kitesurf, που θα πραγματοποιηθούν στις 30-31 Αυγούστου 2019 και 01 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα
με τις επιθυμητές καιρικές συνθήκες, στο Δρέπανο Αχαΐας, από το Αθλητικό Σωματείο Αετοσανίδας
«Cape Drepano».
56. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 700,00 € συμπ. ΦΠΑ για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας στην πολιτιστική εκδήλωση που
διοργανώνεται από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γομοστού «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος», στις 03
Αυγούστου 2019 με τη συμμετοχή χορευτικών τμημάτων πολιτιστικών συλλόγων, από διάφορα μέρη
της Ελλάδος.
57. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης υπαλληλικού προσωπικού Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, κατά τον μήνα Ιούνιο 2019 για το έργο "TAGs Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής
καινοτομίας για την τόνωση των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ ομάδων τοπικής δράσης" στα πλαίσια του Interreg V/A ΕλλάδαΙταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 236,20 ευρώ από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20,00 ευρώ, για οδοιπορικά έξοδα και εκτός
έδρας μετακινήσεις μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Π.Ε. Αχαΐας από τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Αχαΐας έτους 2019.
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59. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά το μήνα Ιούλιο 2019 και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 1259,15 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019.
60. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων Λεωνίδου
Ευγενίας και Σταθοπούλου Βασιλικής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Δ.Ε. και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 130€ που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε, για
μετακινήσεις των μηνών Ιανουαρίου έως Ιουλίου του έτους 2019.
61. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας μηνός Ιουλίου
2019 υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 2.861,46 € ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019.
62. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας
αποζημίωσης της υπαλλήλου Ξένου Μαρίας για την παρουσία της και στελέχωση της ομάδας της
ΠΔΕ στη Διεθνή Επαγγελματική Έκθεση Τουρισμού Πολυτελείας στο Παρίσι (Γαλλία) I.F.T.M. TOP RESA που θα πραγματοποιηθεί από 01-04.10.2019.
63. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έκδοσης ΧΕΠ, συνολικού ποσού 1000€ καθ’ έκαστον
για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων (εκτός έδρας μετακίνηση – διαμονή - ημερήσια
αποζημίωση) των μελών της ομάδας έργου του ευρωπαϊκού έργου TRITON, προκειμένου να
συμμετάσχει στην συνάντηση εργασίας (Steering Committee) του ευρωπαϊκού έργου ΤΡΙΤΟΝ στην
Ιταλία (Περιφέρεια Απουλίας) στις 01, 02 & 03 Οκτωβρίου 2019.
64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 434,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για τον καθαρισμό και φύλαξη των χαλιών των Γραφείων του Περιφερειάρχη, του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας και του Κ.Ε.Σ.Υ. (Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής
Υποστήριξης, πρώην ΚΕΔΔΥ) και την ανάθεση στην εταιρεία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ &
ΣΙΑ Ε.Ε.» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών.
65. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 192,00 ευρώ, για οδοιπορικά έξοδα και εκτός
έδρας μετακινήσεις μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ υπαλληλικού προσωπικού της

Διεύθυνσης Μεταφορών &

Επικοινωνιών της Π.Ε. Αχαΐας από τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Αχαΐας έτους 2019.
66. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΚΕΛΙ 2019» που
διοργανώνει ο Σύλλογος Γαβαλιωτών Αθήνας στις 22/08/2019 στη Γαβαλού Μακρυνείας Δήμου
Αγρινίου με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.
67. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεση

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

πίστωσης

μέχρι

του

ποσού

των

7.590,00

ευρώ

για την πραγματοποίηση της τελετής ορκωμοσίας του νέου

Περιφερειακού Συμβουλίου με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή της
οικονομικότερης.
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68. Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου: «Μέτρα
αποκατάστασης και λοιπές εργασίες γεφυρών αρμοδιότητας ΠΕ Αχαΐας».
69. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 55.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ Ευρώ για τη 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.Κ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας».
70. Έγκριση δαπάνης για την άσκηση της πρακτικής δύο (2) δικηγόρων στο Γραφείο της Νομικής
Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.272,00 ευρώ από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτωλ/νίας ετών 2019 και 2020.
71. Έγκριση λήξης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας που αφορά τη Διακήρυξη με αρ.Πρωτ.
359396/4723/16.11.2018

με θέμα «1η Διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς

δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτος 2018-2019,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 939.052,26€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» λόγω
λήξης του Σχολικού Έτους 2018-2019.
72. Έγκριση λήξης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας που αφορά τη Διακήρυξη με αρ.Πρωτ.
188894/2187/19-06-2018 με θέμα «4ου Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο
πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 με τη
διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του
ποσού των 4.742.054,31€ με Φ.Π.Α.(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για
τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω
αλλαγής της τιμής του καυσίμου έως 2%).» λόγω λήξης του Σχολικού Έτους 2018-2019.
73. Έγκριση δαπάνης για την πρακτική άσκηση τεσσάρων (4) δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία ης
Έδρας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 14.544,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / ΠΕ Αχαΐας έτους 2019 και επόμενου έτους.
74. Έγκριση

δαπάνης

και

διάθεσης

πίστωσης

μέχρι

του

ποσού

των

1.240,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις
διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκιαδαίων «ο
Άγιος Ιωακείμ, με τίτλο «Σκιαδαίικα 2019», 17 και 18 Αυγούστου 2019, στον προαύλιο χώρο του
δημοτικού σχολείου Σκιαδά, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης, και αφορά στην κάλυψη του κόστους ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων και για τις
δύο ημέρες των εκδηλώσεων, αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.
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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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