Πάτρα 7 Αυγούστου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 28η Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την 7η Αυγούστου 2019.
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
1. Διαβίβαση Σχεδίου 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών

(μειωτικός)

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

του

έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ
ΔΗΜΟ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ»,

με

κωδικό

ΟΠΣ-

322631.Προϋπολογισμός: 37.765.920,00€ με Φ.Π.Α. Πηγή
Χρημ/σης: ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, Ταμείο Συνοχής, Ίδιοι
Πόροι Κυρίου του Έργου Ανάδοχος: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1951/2019

2. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ
ΝΟΜΟΥ »Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.419.354,84 (χωρίς
Φ.Π.Α)/3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)Χρηματοδότηση Έργου:
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Κωδικός Έργου
(στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002 Ανάδοχος: ΄΄ΟΔΟΣ ΑΤΕ΄΄.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1952/2019

3. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
ποσού 2.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας στην εκδήλωση
με τίτλο «100 Χρόνια Ζωής του Συλλόγου Πάτρας», στις 1819 Οκτωβρίου 2019 στο «Αρχοντικό της Ευτυχίας», στην
Οβρυά Πάτρας, που διοργανώνεται από τον Σύλλογο
Μουσικών Πατρών, Αχαΐας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου «Ο
ΔΑΒΙΔ», στην εταιρεία «ΗΧΟΘΕΑΜΑ, Sound & light
Intelligence», Ανδρέας Νικ. Πάτσης, για την ενοικίαση
συστήματος οπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαίων για την
επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1953/2019
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4. Διαβίβαση Πρακτικού Β’ φάσης της Δημοπρασίας του
έργου: «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη συμμετοχή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στο 11ο
Διεθνές Σιρκουί Καρτ Πάτρας που θα διεξαχθεί στις 14-15
Σεπτεμβρίου 2019 στην Πάτρα και αφορά τις δαπάνες για την
ενοικίαση, συναρμολόγηση, τοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση
και απομάκρυνση μέτρων ασφαλείας, μέχρι του ποσού των
18.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας
ανάθεση μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από

οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής και έγκριση
του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος,

σύμφωνα

με

την

εισήγηση

που

επισυνάπτεται.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1954/2019

5. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών

της

υπ

αριθ.

214503/13517/16-07-2019

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια
ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης –επισκευής για το
όχημα ΚΗΙ 7472 μάρκας SCANIA P112 της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων ΠΔΕ, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των

17.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.

(προμήθεια ανταλλακτικών: ποσό 10.000,00 ευρώ / εργασία:
ποσό 7.000,00 ευρώ), με απευθείας ανάθεση μετά από
δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

και

επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς

βάσει

επισυναπτόμενου

της

σχεδίου

τιμής

και

έγκριση

Πρόσκλησης

του

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος», ήτοι τον ορισμό ως προσωρινού αναδόχου
την εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΙΔΑΧΟΥ Ο.Ε. για την εκτέλεση της
προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης –
επισκευής για το όχημα ΚΗΙ 7472 μάρκας SCANIA P112 της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ με τιμή προσφοράς
15.299,98€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
6. Έγκριση

του

Πρακτικού

No1

της

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1955/2019

Επιτροπής

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών της υπ’αριθ.
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/191441/12091/26-06-2019

Πρόσκλησης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την επιλογή

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1956/2019
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αναδόχου για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, με έναρξη
διάρκειας από την υπογραφή της, με διαπιστευμένο
εργαστήριο για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων
για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων (πόσιμου νερού
δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και
έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών, κολυμβητικών
δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από
συστήματα

κλιματισμού

και

συστημάτων

ύδρευσης

κτιριακών συγκροτημάτων προκειμένου να προστατευτεί η
Δημόσια

Υγεία,

μέχρι

του

ποσού

των

24.700,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας– τιμής στο σύνολο της
προμήθειας.
7. Έγκριση δαπάνης κατόπιν έκδοσης της Α175/2018
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πατρών,

κατόπιν

προσφυγής

από

4.7.2007

(αρ.καταθ.654/2007), της Α.Τ.Ε. «ΑΞΟΝΑΣ ΜΒ ΑΤΕΒΕ»
κατά της 347/23.5.2007 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας και
διάθεση πίστωσης ποσού Χιλίων εξακοσίων πενήντα δύο
ευρώ και σαράντα λεπτών (1.652,40), ως μερική επιστροφή
του επιβληθέντος προστίμου, από τον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
8. Έγκριση

πρακτικού

Νο1

ενημερωτικής

για
δράσης

υπ.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1957/2019
αριθμ.

πρόσκλησης

210042/13246/24-7-2019
ενδιαφέροντος

της

την

υλοποίηση

(ημερίδα)

για

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

πρωτ.

εκδήλωσης
και
την

διενέργεια
ανάπτυξη

δεξιοτήτων (Building Capacity) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
έργου «ESMARTCITY», συνολικής δαπάνης έως του ποσού
3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει της τιμής ανά τμήμα του
διαγωνισμού.
9. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εκτός

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1958/2019

έδρας

μετακινήσεων του συμβούλου Αντιπεριφερειάρχη Αχαίας
Μητρογιώργου Χρήστου και διάθεση πίστωσης συνολικού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ποσού χίλια εκατό τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα τρία λεπτά

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1959/2019
3

(1138,63) ευρώ, μηνών Μαίου, Ιουνίου και Ιουλίου έτους
2019.
10.

Έγκριση μετακίνησης, εξόδων μετακίνησης και

ημερήσιας αποζημίωσης του Περιφερειακού συμβούλου κ.
Χρήστου Μπούνια, στη Λευκάδα (08-09.08.2019).
11.

Έγκριση δαπάνης ποσού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1960/2019

12.593.56 € για την

πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου με τίτλο:
«Επισκευή Πολυλειτουργικού Πολιτιστικού Κόμβου Πύργου
Π.Ε. Ηλείας» με ενάριθμο 2017ΚΑΠ1411000, αναδόχου:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΙΑΓΚΟΣ ΙΚΕ.
12.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1961/2019

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης

συνολικού ποσού 912 ευρώ για πληρωμή των εξόδων
κίνησης, για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο του 2019 έως
και Ιούλιο του 2019, του επιστημονικού συνεργάτη του
Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας.
13.

Έγκριση

τροποποίησης

σύμβασηςως

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1962/2019

προς

το

ωρομίσθιο και τη συνολική αμοιβή της Σβίγγου Αργυρώς,
απασχολούμενης με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου CROSSTHEGAP του προγράμματος
Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.
14.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1963/2019

Τροποποίηση της αριθμ. 1909/2019 απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής.
15.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1964/2019

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης

μέχρι του ποσού των 15.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και έγκριση κατάρτισης των όρων & συγκρότηση
επιτροπών για τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την
προμήθεια 16 Κλιματιστικών Μονάδων, διαιρούμενου τύπου,
επίτοιχης τοποθέτησης, τεχνολογίας inverter, τα οποία θα
τοποθετηθούν σε γραφεία Υπηρεσιών της Π.Ε. Hλείας, με
κριτήριο

κατακύρωσης

την

πλέον

συμφέρουσα

από

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής
στο σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών.
16.

Έγκριση

του

5ΟΥ

Πρακτικού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1965/2019

της

Επιτροπής

αποσφράγισης και ελέγχου των Οικονμικών Προσφορών της
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΔΙΕΘΝΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1966/2019
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«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην
Περιφέρεια

Δυτικής

Ελλάδας-Περιφερειακή

Ενότητα

Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2019», και έγκριση για να
περάσει η διαγωνιστική διαδικασία στο επόμενο στάδιο της
αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Μειοδότη.
17.

Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός

έδρας του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

ΠΕ

Αιτωλ/νίας

(Τμήμα

Αγρινίου)

που

αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα για το χρονικό διάστημα
παρελθόντων ετών (01/01/2018 έως 31/12/2018) την διάθεση
συνολικού ποσού (455,40 €) από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕ Αιτωλ/νίας.
18.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1967/2019

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης

συνολικού ποσού 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που
διοργανώνει ο Εξωραϊστικός Φιλοδασικός Φιλαθλητικός
Πολιτιστικός Σύλλογος Άκρων (Λιθοβουνίου) «Πανόραμα»
με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. στις 16 και
17/08/2019 στο Λιθοβούνι του Δήμου Αγρινίου.
19.

2η

Παράταση

συνολικής

προθεσμίας,

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1968/2019
με

αναθεώρηση, τού έργου : «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΣΤΟ ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
20.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1969/2019

Διαβίβαση προς έγκριση του από 22-07-2019

Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη
δημοπρασίας του

έργου: «Αποκαταστάσεις από την

Θεομηνία της 21ης έως 22ης Οκτωβρίου 2016 στην Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας» Υποέργο 3: «Αποκατάσταση ζημιών και
αντιπλημμυρικών έργων από Θεομηνία σε χείμαρρους και
ρέματα των Δήμων Ναυπακτίας και Ι.Π. Μεσολογγίου»
Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
21.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1970/2019

Έγκριση του από 31-07-2019 Πρακτικού Ελέγχου

δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης
των τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Ι), της Επιτροπής
διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΣΣΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1971/2019
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ΓΕΦΥΡΑ». Προεκτιμώμενης αμοιβής: 73.160,00 € ( με
Φ.Π.Α. ).
22.

Αποστολή του από 31-07-2019 Πρακτικού επί των

δικαιολογητικών αιτιολόγησης προσφοράς δημοπρασίας &
ανάδειξης

προσωρινού

Μειοδότη,

της

Επιτροπής

Διαγωνισμού του

έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ:ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ

ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-

ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ»,

Προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1972/2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημόσιου
ιχθυοτροφείου
ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ
συμπλέγματος
λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού.
2. Ορισμός Δικηγόρου «Περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου
της αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α155/2019 Απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου
Επικρατείας».
3. Ορισμός Δικηγόρου «Περί της ασκήσεως του ενδίκου μέσου
της αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α159/2019 Απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου
Επικρατείας».
4. Έγκριση Πρακτικού (3) της Δημοπρασίας του έργου:
«Υποστηρικτικές μελέτες για την έγκριση από την Διοικητική
Αρχή Φραγμάτων του Φράγματος στη θέση ¨ΝΤΑΣΚΑ¨
ΕρυμάνθειαςΝ.Αχαΐας»(18PROC004163862
2018-12-11),
Προϋπολογισμού 104.838,71 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), Πιστώσεις
από ΣΑΜΠ 001, σύμφωνα με την 89028/24-82018(ΑΔΑ:6ΥΡΦ465ΧΙ8-ΔΑ0)Απόφαση Υπουργού Οικονομίας
& Ανάπτυξης με κωδικό έργου: 2018ΜΠ00100000.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1973/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1974/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1975/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1976/2019

5. Έγκριση Πρακτικού Β ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου:
«Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης
υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Λαρισσού και κλάδων ή
όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας», Προϋπολογισμού
500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501,
σύμφωνα με την 123076/09/11/2017 (ΑΔΑ: 66 Η4465ΧΙ8-Κ25)
απόφαση δέσμευσης ποσού.

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1977/2019

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 14.000

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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ΕΥΡΩ για πληρωμή υπερωριακής εργασίας (απογευματινέςνυκτερινές-εξαιρέσιμες και Κυριακές) των υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.
Αιτ/νιας για το τρίτο (Γ΄ ) τρίμηνο του έτους 2019.
7. 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
1.442,36 ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτ/νιας έτους 2019.
8. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
συνολικού ποσού 473,00 ευρώ για πληρωμή των εξόδων
κίνησης, για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο του 2019 έως
και Ιούλιο του 2019, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας.
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
1.263,16 € για την αμοιβή των μετακινήσεων των
Περιφερειακών Συμβούλων της ΠΔΕ , για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τους μήνες
Απρίλιο, Μάιο & Ιούνιο 2019 (Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ).
10.
Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής
ποσών: α) εξήντα (60,00 €) ευρώ για έξοδα ημερήσιας
αποζημίωσης και β) εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε
λεπτά (118,95 €) για έξοδα χιλιομετρικής αποζημίωσης, για τις
μετακινήσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Ηλείας, για το χρονικό διάστημα από 01-072019 έως 31-07-2019, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. του τρέχοντος οικονομικού έτους 2019.
11.
Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφερειακής μας Ενότητας , με υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
12.
Έγκριση του πρακτικού Νο1 της υπ’ αριθμ. πρωτ.
227347/14220/29-07-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης 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.
13.
Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το
προσωπικό της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα
εργασίας του έργου: «P.A.T.H. – Promoting Area Attractiveness
through Hiking and Introducing a different Touristic Topic

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1978/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1979/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1980/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1981/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1982/2019
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1983/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1984/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1985/2019
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Approach - Ενίσχυση της ελκυστικότητας της διασυνοριακής
περιοχής μέσω της προώθησης του πεζοπορικού – εναλλακτικού
τουρισμού και της εισαγωγής μιας νέας τουριστικής
προσέγγισης» του διακρατικού προγράμματος Interreg ΕλλάδαΙταλία IV 2014-2020 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτών (194,40 €)
για το χρονικό διάστημα από 02/05/2019 έως 28/06/2019.
14.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ποσού 538,50 €, για την αμοιβή των μετακινήσεων των
Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο
και Ιούνιο 2019.
15.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας
μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
#8,538,83# ευρώ που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της
Π.Δ.Ε, για μετακινήσεις μηνών Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1986/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1987/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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