Πάτρα 23 Αυγούστου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 29η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την 22η Αυγούστου 2019.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με
ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, του έργου με τίτλο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (σε συνέχεια
π.κ 2013ΕΠ 00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ: Μπαρακίτικα –Καλλιθέα –
Ανδρίτσαινα –Επικ. Απόλλων –Πετράλωνα –Θολό»,
προϋπολογισμού: 4.500.000,00€ με ΦΠΑ.
2. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με
ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, του έργου με τίτλο: «
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟ
ΘΟΛΟ
–
ΦΙΓΑΛΕΙΑ,
ΣΤΗ
ΘΕΣΗ
«ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ», προϋπ/σμού 2.700.000,00€ με ΦΠΑ.
3. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της
μελέτης
με
τίτλο:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής
60.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ.
4. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με
ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων του έργου με τίτλο:
«Βελτίωση –ασφαλτόστρωση Ε. Ο Καρούτα –Λαντζόι –Λάλα
στο τμήμα από έξοδο Κρυονερίου –διασταύρωση Λάσδικα»,
προϋπολογισμού : 1.300.000,00 € με Φ.Π.Α.
5. Έγκριση
Πρακτικού
II
(ελέγχου
δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) Διεξαγωγής Δημοπρασίας και
Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας στα πλαίσια της
ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου με
τίτλο : Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση
υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και
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χείμαρρους Ν. Ηλείας Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση
φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων
αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας
έτους 2019-2020 προυπ. 4.000.000,00€ με το ΦΠΑ Πηγή
Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
2018, στη ΣΑΕΠ501 με Κωδικό Έργου 2016ΕΠ50100002.
6. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού της
μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤH ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΗΝΕΙΑΚΟΥ ΛΑΔΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ
ΤΗΣ Ε.Ο ΕΦΥΡΑ –ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ» προεκτιμώμενης αμοιβής
56.370,96 € χωρίς το ΦΠΑ.
7. 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμή δαπάνης μέχρι
του ποσού των 4.750,79 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
2. έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών-προσφορών, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, για την 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 και 3. ανάδειξη οριστικού
αναδόχου της εταιρείας «ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.».
8. Έγκριση κίνησης και δαπάνης 120,00 Ευρώ του
Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γεωργιόπουλου Γεωργίου με το
υπηρεσιακό αυτοκίνητο (ΚΗΙ 8772) της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, για την μετάβασή του στην Αθήνα, την Τρίτη
13-08-2019, με σκοπό την σύσκεψη στο Υπουργείο
Εσωτερικών, με οδηγό τον υπάλληλο Αλεξόπουλο-Γιαννόπουλο
Δημήτριο. Αναχώρηση στις 13-08-2019 και επιστροφή
αυθημερόν.
9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 220,84 €
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια
ανταλλακτικών & την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με
αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 6876, της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας.
10.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 245,52
€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια
ανταλλακτικών & την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου με
αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 6874, της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού, της Π.Ε. Ηλείας
11. Έγκριση πίστωσης ποσού 11.604,00€ για την κάλυψη του
κόστους αποζημίωσης από την λύση σύμβασης εργασίας του
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υπάλληλου Αναστασόπουλου Θεόδωρου του Νικολάου της ΠΕ
Ηλείας, με ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικό με σύμβαση
ΙΔΑΧ.
12. Έγκριση δημοπράτησης - διακήρυξης διεξαγωγής
συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, των όρων
δημοπράτησης, διάθεσης πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής
διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00€(με Φ.Π.Α.) / 60.000,00€
(χωρίς Φ.ΠΑ.), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 2019, ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2019ΚΑΠ0703000 (Κ.Α.Ε. 02.00.071.9776.01.1121).
13. Έγκριση δαπάνης κατόπιν έκδοσης της Α687/2015
απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών,
όπως διορθώθηκε αυτεπαγγέλτως με την Α1323/2016 απόφασή
του ιδίου δικαστηρίου, με την οποία ακυρώθηκε η
4403/23.5.2007 καταλογιστική πράξη παράβασης του Μικτού
Κλιμακίου Ελέγχου της Διεύθυνσης Μεταφορών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, κατόπιν προσφυγής από
23.7.2007 των «Α. Ζαχαρόπουλος – Β. Βέρρας Ο.Ε.» &
Χρήστου Νταβλούρου, η πρώτη δε εταιρεία μετετράπη σε
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΒΕΡΡΑΣ Β.- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διάθεση
πίστωσης ποσού Έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), ως επιστροφή
του επιβληθέντος προστίμου, από τον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
14. Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση υπαλλήλων των
ειδικών εκλογικών συνεργείων που συγκροτήθηκαν στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των
Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού Διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων
επτακοσίων πενήντα ευρώ, (281.750,00€) από τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
15. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2019 της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού έως
Δέκα χιλιάδων διακοσίων Εξήντα επτά ευρώ και είκοσι δύο
λεπτών (10.267,22) ευρώ από τον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
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16. 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 Ιουλίου και
Αυγούστου 2019 και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
6.555,00 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
17. 1) Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 1630/2017 Απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε που αφορά τον <<ορισμό
δικηγόρου για την υπεράσπιση Υπαλλήλου της Π.Δ.Ε. στο
διοικητικό πρωτοδικείο Αγρινίου στη συνεδρίαση στις
14/11/2017>>, και 2) Ορισμός δικηγόρου της Νομικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την
υπεράσπιση της υπαλλήλου Ελένης Σπυράκης, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Πατρών.
18.
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της
ενδεικτικής προσφοράς που υποβλήθηκε στα πλαίσια του
διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 76979 (184929/5247/13-72016 διακήρυξη για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019 & 2019-2020).
19. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση
πίστωσης μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα
ευρώ και πενήντα λεπτά (5.210,50€) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. για την «Αποπληρωμή εργασιών εγκατάστασης δικτύου
ηλεκτροφωτισμού στην Ε.Ο. Πύργου-Κυπαρισσίας στην είσοδο
της Ζαχάρως.
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού
ποσού 329,22 € 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 Ιούλιο και
Αύγουστο 2019.
21.
Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν
έπειτα από την υπ’ αριθμ. 215545/13581/17.7.2019 (ΑΔΑΜ
19PROC005288729) πρόσκληση διαπραγμάτευσης για την
ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια του 3ου υποέργου της πράξης
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«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
ημερησίας φροντίδας Πατρών με τίτλο : «Προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού (2 πετρελαιοκίνητα ειδικά
επιβατηγά αυτοκίνητα) Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων»»,
με κωδικό ΟΠΣ: 5000481 στα πλαίσια του άξονα
προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη-Εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση
κοινωνών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης του
Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας.
22.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.800,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη συνδιοργάνωση από
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Κοινωφελές Σωματείο
Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία
«ΦΡΟΝΤΙΖΩ» και την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και
Συναφών Διαταραχών ενός διημέρου δράσεων στις 20 και 21
Σεπτεμβρίου στην Πάτρα με θέματα σχετικά με την άνοια και τη
νόσο Alzheimer.
23.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.293,80
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη στήριξη του
Συλλόγου
Εθελοντών
Αιμοδοτών
Κέντρου
Υγείας
Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαμπος» για την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων
στο
πλαίσιο
της
17ης
Πανελλήνιας
Λαμπαδηδρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.
24.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.941,20
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη συνδιοργάνωση
ενημερωτικής δράσης με θέματα: Μελάνωμα, Σακχαρώδης
Διαβήτης, Ατομική Υγιεινή και Κάπνισμα και με τίτλο: «Ημέρα
υγείας και πολιτισμού» στις 09/09/2019 της ΠΔΕ σε συνεργασία
με τον Ιστορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «Η μάχη του
Σαραβαλίου της 9ης Μαρτίου 1822», και με φορείς που
συμβάλλουν στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας (όπως η
Δερματολογική Κλινική ΠΠΓΝ «Παναγιά η Βοήθεια», το
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΔΕ, το Σύλλογο Ατόμων με
Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «Ζωή Γλυκιά» και άλλους).
25.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός
έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2009/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2010/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2011/2019
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2012/2019
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Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και διάθεση
πίστωσης
συνολικού
ποσού 8.299,37 €, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2019.
26.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1594/2019 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το αποφασιστικό της
Απόφασης 1594/2019, ως προς την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης του συνολικού ποσού.
27.
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
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
διακοσίων ογδόντα εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών
(289,35 €) για το χρονικό διάστημα από 02/05/2019 έως
28/06/2019.
28.
Έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού
2.760,50 ευρώ, για Οδοιπορικά έξοδα εντός έδρας μηνός
ΙΟΥΛΙΟΥ μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και Έδρας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
29. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη δημιουργία και
υποστήριξη περιπτέρου για συμμετοχή της Π.Δ.Ε. στην 84η
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 7ο Φεστιβάλ
παραδοσιακών γεύσεων «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ» που
θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη 7-15 Σεπτεμβρίου 2019,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 9.000,00
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
30. Διαβίβαση 2ου πρακτικού Γνωμοδότησης Αιτιολογήσεων
του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ
ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΟΥΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2013/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2015/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2016/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2017/2019
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2019-2020».
31. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με
ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων του έργου με τίτλο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧ.
ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» προϋπολογισμού: 495.000,00 € (δαπάνη εργασιών,
Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ).
32. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙII της Επιτροπής Διαγωνισμού
και Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάθεση
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.
33.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού
1.175,52 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την επισκευή
των βλαβών του οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 128641
ΙΧ, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Π.Ε. Ηλείας.
34.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού
1.169,58€ για την κάλυψη του κόστους καταβολής από την Π.Ε.
Ηλείας στον ενάγοντα κο Τσουκαλά Γεώργιο, σύμφωνα με την
αρ. 156/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πύργου.
35.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης
και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών του 5ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 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 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού
μέχρι του ποσού των 5.438.939,74 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
36.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 212,64 €, για την αμοιβή των μετακινήσεων των
Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Ιούλιο έως και Αύγουστο
2019.
37.
α) Έγκριση του πρακτικού Νο1 της υπ’ αριθμ.
240021/15182/09-8-2019
Πρόσκλησης
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2018/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2019/2019
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2020/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2021/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2022/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2023/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2024/2019
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής, β) Ανάδειξη της εταιρείας «PARK & WASH PATRAS
E.E.» ως προσωρινού αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, γ)
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού
ποσού 18.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 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».
38.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 17.498,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά
την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου και
αποσφράγισης προσφορών για την Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος με θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ποσού συνολικά 17.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
που αφορά την κάλυψη του κόστους ξεχωριστά για: α) τη
διοργάνωση σεμιναρίου και ποσού 7.500,00€ με Φ.Π.Α. και β)
δύο (2) Τεχνικών Εκθέσεων για υδατοκαλλιέργειες και μικρή
παράκτια αλιεία στη Δυτική Ελλάδα και ποσού 10.000,00€ με
Φ.Π.Α., 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 κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής, για κάθε μια εκ των παρεχόμενων ανωτέρω
περιγραφόμενων Υπηρεσιών, και την ανάδειξη οριστικού
Αναδόχου.
39.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Π.Ε. Ηλείας), με τη
διαδικασία
του
ανοιχτού
ηλεκτρονικού
μειοδοτικού
διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό
έτος
2019-2020,
συνολικού
προϋπολογισμού
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για
τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής
καυσίμου έως 1%, του επιμέρους διαγωνισμού) μέχρι του
ποσού των 3.595.518,92 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2025/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2026/2019
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40.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 892,80
€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την επισκευή των
βλαβών του μηχανήματος έργου με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ
103893 ΙΧ, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Π.Ε. Ηλείας.
41.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού
1.492,69 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
επισκευή των βλαβών του μηχανήματος έργου με αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗΥ 6911, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Π.Ε.
Ηλείας.
42.
Έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών της υπ’ αριθμ.
175616/11295/11.06.2019
διακήρυξης του 5ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020
συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 7.842.620,74
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
43.
Έγκριση δαπάνης πληρωμής εξόδων μετακίνησης για
την συμμετοχή περιφερειακών συμβούλων στο Περιφερειακό
Συμβούλιο περιόδου Απριλίου έως Αυγούστου 2019 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.650,12 ευρώ από τον
Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2019.
44.
Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του
υπαλληλικού προσωπικού του Γραφείου Περιφερειάρχη και των
Γραφείων
Αντιπεριφερειαρχών
Αγροτικής
Ανάπτυξης,
Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας, Ενέργειας και
Περιβάλλοντος,
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, Υποδομών και Δικτύων, Περιφερειακού
Συντονισμού & Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
Νομικής Υπηρεσίας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε
λεπτών (7.786,85€), για το χρονικό διάστημα Ιούλιο –
Αύγουστο 2019, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος έτους 2019.
45.
Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
συνολικού ποσού 200.000,00 €, από τον προϋπολογισμό της
Π.Δ.Ε. για το έργο ‘ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
3908/2011’ με Κωδικό 2012ΣΕ02400000 – Κ.Α.Ε.
02.01.071/9452.01.2019.
46.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής
ποσού 527,00 €
για την μίσθωση
ειδικών ιδιωτικών
μηχανημάτων: Α)Εκσκαφέας-Φορτωτής-jcb ΜΕ 68915 και Β)
Λαστιχοφόρος φορτωτής ΜΕ 59511 , για δημιουργία
αντιπυρικών ζωνών, ιδιοκτησίας κ. Παπαηλιού Πέτρου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε.
Ηλείας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2027/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2028/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2029/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2030/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2031/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2032/2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2033/2019
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47.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής
ποσού 674,56 € για την μίσθωση ιδιωτικού οχήματος
(υδροφόρας) ιδιοκτησίας κ. Μυσιρλάκη Αθανάσιου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε.
Ηλείας.
48.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής
ποσού 1.860,00 € για την μίσθωση ειδικού ιδιωτικού
μηχανήματος (Προωθητής Γαιών), για δημιουργία αντιπυρικών
ζωνών, ιδιοκτησίας κ. Γεωργακόπουλου Χρήστου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε.
Ηλείας.
49.
Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με βάση
τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν.
4412/2016, για την υπογραφή σύμβασης μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό
έτος 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού
99.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
50.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας
μετακινήσεων του υπαλλήλου Καραγιάννη Δημήτρη, του
Γραφείου Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 20,00€ που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό
της Π.Δ.Ε, για μετακινήσεις των μηνών Αυγούστου του έτους
2019.
51.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής
ποσού 2.261,76 € για την μίσθωση ιδιωτικού οχήματος
(υδροφόρας) ιδιοκτησίας κ. Γεωργακόπουλου Χρήστου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε.
Ηλείας.
52.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής
ποσού 2.142,72 € για την μίσθωση ιδιωτικού οχήματος
(υδροφόρας) ιδιοκτησίας κ. Μαυραειδή Γεώργιου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε.
Ηλείας.
53.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πληρωμής
ποσού 238,08 € για την μίσθωση ιδιωτικού οχήματος
(υδροφόρας) ιδιοκτησίας κ. Ντούκα Σπυρίδωνα για την
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε.
Ηλείας.
54.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός
έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ.
Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 1.882,27 €, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
55.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 2.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς λόγω
κατεπείγοντος, που αφορά την άμεση και επιτακτική ανάγκη για
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προμήθεια (με τοποθέτηση) τριών (3) πορτών πλήρως (με
κασώματα και σχετική βαφή) σε 3 γραφεία στο κτίριο του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας διότι την 19η Ιουλίου 2019 τα
ξημερώματα έγινε διάρρηξη του χώρου του κτιρίου του
Διοικητηρίου και οι εισερχόμενοι διαρρήκτες κατάστρεψαν 2
πόρτες με τα κασώματα στην Δ/νσης Τεχνικών Έργων και μία
πόρτα χώρου που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία για αποθηκευτικό
χώρο (πρώην χώρος κυλικείου). Υπάρχει σχετική ένορκη
κατάθεση στο Τ.Α. Μεσολογγίου για τα ανωτέρω.
56.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας
ανάθεση και κατόπιν έρευνας αγοράς λόγω κατεπείγοντος, την
άμεση και επιτακτική ανάγκη για προμήθεια (κατασκευή)
μεταλλικού κιγκλιδώματος, πτυσσόμενου, που θα τοποθετηθεί
εξωτερικά του παραθύρου σε γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Αιτωλ/νιας, διότι την 19η Ιουλίου 2019 τα ξημερώματα
έγινε διάρρηξη του χώρου του κτιρίου του Διοικητηρίου και οι
εισερχόμενοι διαρρήκτες το κατάστρεψαν προκειμένου να
εισέλθουν. Υπάρχει σχετική ένορκη κατάθεση στο Τ.Α.
Μεσολογγίου για τα ανωτέρω.
57.
Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας
μετακινήσεων των υπαλλήλων Στεργίου Μαίρης και
Νικολακοπούλου Θεοδώρας, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 462,80€ που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε,
για μετακινήσεις των μηνών Μάιο έως και 16 Αυγούστου του
έτους 2019.
58.
Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του
υπαλληλικού προσωπικού του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αχαίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και
ενενήντα λεπτά (2.400,90 ευρώ) για το χρονικό διάστημα από
05/07/2019 έως 31/09/2019, από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2019.
59.
Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για το
προσωπικό της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα
εργασίας του έργου: «CI-NOVATEC, Πελατειακή Ευφυΐα για
Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence
for inNOVAtive Tourism Ecosystems»
του διακρατικού
προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία V 2014-2020 και
διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού επτακοσίων ογδόντα δύο
ευρώ και εξήντα λεπτά (782,60€) για το χρονικό διάστημα από
06/05/2019 έως 30/06/2019.
60.
Έγκριση τρίμηνης παράτασης της υπάρχουσας
υπογραφείσας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ταχυμεταφορών,
εγγράφων και δεμάτων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με
την εταιρεία «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε.»,
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λόγω μη εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης με την ανάδοχο ανωτέρω εταιρεία.
61.
Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής
Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Μειοδότη,
κήρυξη ως έκπτωτου την Προσωρινή ανάδοχο εταιρεία ΑΦΟΙ
ΦΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε., το να καταπέσει η Εγγυητική Συμμετοχής της
εταιρείας ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε. υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής
και ορισμός νέου Προσωρινού αναδόχου.
62.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 9.990,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά
την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου και
αποσφράγισης προσφορών για την Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 10.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του
κόστους 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,
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα του
Παραρτήματος A της παρούσης Πρόσκλησης, και την ανάδειξη
οριστικού Αναδόχου.
63.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για
τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Ε - Π.Ε. Ηλείας με το
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
πολιτιστικής εκδήλωσης, με τίτλο «28ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ», που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό
διάστημα από 4 έως και 6 Οκτωβρίου 2019, στην Αρχαία
Ολυμπία, δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 Ευρώ με
ΦΠΑ.
64.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.265,54€ για την αμοιβή των μετακινήσεων των
Περιφερειακών Συμβούλων της ΠΔΕ , για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τους μήνες
Ιούλιο –Αύγουστο 2019
65.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
3.163,50€ για την αμοιβή της συμμετοχής των Περιφερειακών
Συμβούλων της ΠΔΕ, στις συνεδριάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής, μηνών Ιουλίου –Αυγούστου 2019.
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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