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ΠΡΟΣ:

Συνημμένο πίνακα αποδεκτών
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε όπως προσέλθετε στην 42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλ/νιας, στην Ι.Π. Μεσολογγίου (Κύπρου 1- Διοικητήριο) την 05 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 177 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τχ.
Α’) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 ο

:

Διενέργεια Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Πεταλάς - Σουπή
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

ΘΕΜΑ 2 ο

:

Έγκριση του Νο2 πρακτικού (Οικονομικών προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια : «Εκσυγχρονισμός Συστήματος
Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό ΟΠΣ5002678,
συνολικού προϋπολογισμού 1.815.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στο
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

ΘΕΜΑ 3 ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 15.299,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η οποία
αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής για το όχημα
ΚΗΙ 7472 μάρκας SCANIA P112 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ 4ο

:

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 εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ
(685,00€) για το χρονικό διάστημα από 11.09.2019 έως και 31.10.2019.

ΘΕΜΑ 5ο

:

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ501 - συνολικού ποσού #6.575,26# ευρώ, που θα βαρύνουν
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τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε έτους 2019 για μετακινήσεις μηνός (Σεπτεμβρίου) 2019.
ΘΕΜΑ 6ο

:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»
του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας
Π.Δ.Ε.
ετών
2015-2016».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ:
1.500.000,00€,
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ 501 Κ.Ε.2015ΕΠ50100001.

ΘΕΜΑ 7ο

:

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού Έντεκα χιλιάδων εξήντα ενός ευρώ και εξήντα δύο λεπτών
(11.061,62€) για το χρονικό διάστημα από 04/07/2019 έως 20/10/2019 από τον
Προϋπολογισμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 8ο

:

Έγκριση Πρακτικού Α ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΕΙΡΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΕΪΚΑ», Προϋπολογισμού
1.2500.000,00€ (ΣΑΕΠ 2013ΕΠ00100040).

ΘΕΜΑ 9ο

:

Έγκριση Πρακτικού Α ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησηςαποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού
Γλαύκου και παραποτάμου Σουλίου - Ελεκίστρας, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380009).
Προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με
την τροποποίηση με την 59919/05-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απόφαση δέσμευσης
ποσού 21.050.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

ΘΕΜΑ 10ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 24.920,28 € με ΦΠΑ για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

ΘΕΜΑ 11ο

:

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
Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού τριακοσίων τριάντα
τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (334,36 €) για το χρονικό διάστημα από 02/09/2019
έως 31/10/2019.

ΘΕΜΑ 12ο

:

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 ΟικοσυστήματαCustomer Intelligence for inNOVAtive Tourism Ecosystems» του διακρατικού προγράμματος
Interreg Ελλάδα-Ιταλία V 2014-2020 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού επτακοσίων
πενήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (753,60€) για το χρονικό διάστημα από 05/09/2019 έως
31/10/2019.

ΘΕΜΑ 13ο

:

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής εργασίας προσωπικού της Δ.Α.Ο.Κ. από 01/10/2019 έως και
15/11/2019 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε., εκ συνολικού ποσού
7.373,82€ ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 14ο

:

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας μηνός
Σεπτεμβρίου 2019 υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.717,86 €, από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
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ΘΕΜΑ 15ο

:

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 4.539,46 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
έτους 2019.

ΘΕΜΑ 16ο

:

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Δακοκτονίας από 01/10/2019 έως και
15/11/2019 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε., εκ συνολικού ποσού
1.848,92 €. ευρώ, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 17ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 19-12-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ116/01-10-2014 ασκηθείσας προσφυγής της ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ κατά
της υπ’ αριθμ. 93033/1646/2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί επιβολής
διοικητικών κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.

ΘΕΜΑ 18ο

:

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου, κατά την δικάσιμο της 19-12-2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, της με αριθ.
καταχ. ΠΡ146/6-11-2014 ασκηθείσας προσφυγής της ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ κλπ κατά
της υπ’ αριθμ. 57113/942/27-02-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας περί
επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά το Ν. 2093/1992.

ΘΕΜΑ 19ο

:

Έγκριση πρακτικού (Ι) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α.,
με κωδικό έργου : 2018ΕΠ00110054 στη ΣΑΕΠ 001/1.

ΘΕΜΑ 20ο

:

Έγκριση Πρακτικού (II) Διεξαγωγής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Αποτελέσματος
Δημοπρασίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου με
τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του
π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση - αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο
του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € με
Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα του Π.Δ.Ε (2018) της ΣΑΕΠ 501 (ενάριθμος
2014ΕΠ50100001).

ΘΕΜΑ 21ο

:

Έγκριση Πρακτικού (II) Διεξαγωγής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Αποτελέσματος
Δημοπρασίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου με
τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του
π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση δρόμου Ανδρίτσαινα-Σέκουλα - Γέφυρα
Άσπρων Σπιτιών - Άσπρα Σπίτια - διαστ/ση με Ε.Ο Αρχαίας Ολυμπίας - Τρίπολης»,
προϋπολογισμού: 1.850.000,00 € με Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα του
Π.Δ.Ε (2018) της ΣΑΕΠ 501 (ενάριθμος 2014ΕΠ50100001).

ΘΕΜΑ 22ο

:

Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών/εργασιών του έργου
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ - ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ν. ΗΛΕΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ &
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ.

ΘΕΜΑ 23ο

:

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 10.150,06 €, για υπερωριακή
εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ηλείας για το χρονικό
διάστημα από 10.07.2019 έως 30.10.2019.

ΘΕΜΑ 24ο

:

Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης
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συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ και πέντε λεπτών (1.590,05€) για τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
έτους 2019.
ΘΕΜΑ 25ο

:

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Πύργου
στις 19 Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με προσφυγή του Παπαβασιλείου Γεωργίου του Χρήστου
με θέμα την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 337062/214663/17-12-2013 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΘΕΜΑ 26ο

:

Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το Δ. Τρίμηνο έτους 2019 και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 650,00 Ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας- Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 27ο

:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ για την πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών ειδικών μηχανημάτων έργου που
χρησιμοποιήθηκαν, για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών, άρση καταπτώσεων
αποκαθιστώντας την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων στην Επαρχιακή οδό Φράγμα
Ευήνου – Περδικόβρυση – Κλεπά - Νεοχώρι – Αράχωβα – Ψηλό Σταυρό του Δήμου
Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 38.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ για την πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών ειδικών μηχανημάτων έργου που
χρησιμοποιήθηκαν, για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών, και προκειμένου να
αντιμετωπισθούν κίνδυνοι από πλημμυρικά φαινόμενα, συμβάλωντας στην προστασία της
ζωής και της περιουσίας των πολιτών, σε Yδατορέματα Εράνη ,19 Δημοτικό Σχολείο, Τ.Κ.
Γαβαλούς, Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα του Δήμου Αγρινίου, καθώς και στα Υδατορέματα Δ.Ε Αιτωλικού
(Συνοικισμός Κεφαλοβρύσου) του Δήμου Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

ΘΕΜΑ 29ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 12.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ για την πληρωμή μίσθωσης ιδιωτικών ειδικών μηχανημάτων έργου που
χρησιμοποιήθηκαν, για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών, και προκειμένου να
αντιμετωπισθούν κίνδυνοι από πλημμυρικά φαινόμενα, συμβάλλοντας στην προστασία της
ζωής και της περιουσίας των πολιτών, στο Yδατόρεμα Προφήτη Ηλία, Δημοτικής Ενότητας
Αρακύνθου –Τ.Κ. Ματαράγκας του Δήμου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

ΘΕΜΑ 30ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την κάλυψη του κόστους που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών για έκτακτο
καθαρισμό: α) του εσωτερικού χώρου του πρώην Μηχανολογικού εξοπλισμού όπου
χρησιμοποιούνται ως χώρος αποθήκευσης άχρηστων υλικών και εντύπων αρχειακού υλικού
Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και β) του αποθηκευτικού χώρου που θα
χρησιμοποιηθεί ως αρχείο των Τμημάτων Υγιεινής Αγρινίου στο Διοικητήριο στο Αγρίνιο μετά
και την μεταφορά του υπάρχοντος έντυπου υλικού στο Μεσολόγγι.

ΘΕΜΑ 31ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ η οποία αφορά την κάλυψη του κόστους για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των
κεντρικών εξυπηρετών (servers) της Π.Ε. Αιτωλ/νιας σε διάσπαρτες δομές Υπηρεσιών
(Αγρίνιο, Βόνιτσα, Ναύπακτος, Αστακός, Αμφιλοχία) για την αποτελεσματική λειτουργία των
Υπηρεσιών και την υποστήριξη των δικτυακών υποδομών και του γεγονότος της έλλειψης
προσωπικού στο Τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.

ΘΕΜΑ 32ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
η οποία αφορά την δαπάνη Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλ/νιας για το έτος 2019, κατά την άσκηση των καθηκόντων των Αντιπεριφερειαρχών κατά
την επίσκεψη σημαντικών παραγόντων, πολίτικων, θρησκευτικών, τοπικών, επαγγελματικών
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και την τήρηση κανόνων φιλοξενίας και εθιμοτυπίας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν
συνάδουν με τα συνήθη καθημερινά καθήκοντα τους.
ΘΕΜΑ 33ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ η οποία αφορά την επισκευή της φωτεινής πινακίδας επιγραφής με τα στοιχεία της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στην πρόσοψη του κτιρίου της Π.Ε., καθώς και την αντικατάσταση
καμένων ή άχρηστων πλέον λαμπτήρων στο εξωτερικό χώρο του Διοικητηρίου και
αντικατάσταση, που θα βαρύνει τον ανάδοχο, με LED, για εξοικονόμηση ενέργειας στον
φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου.

ΘΕΜΑ 34ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
η οποία αφορά την ανάγκη προμήθεια δέκα (10) Σημαιών που θα αντικαταστήσουν
φθαρμένες σε Κτίρια Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

ΘΕΜΑ 35ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ η οποία αφορά την επιτακτική ανάγκη Παροχής Υπηρεσίας ελαιοχρωματισμού των
Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών και Γραφείου Δ/ντη Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας, συνολικής επιφάνειας όλων αυτών 800 τ.μ. περίπου (περιλαμβάνεται και η βαφή
5 θυρών εισόδου των γραφείων), καθόσον αυτά δεν έχουν βαφεί ποτέ από την περάτωση του
κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.

ΘΕΜΑ 36ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ η οποία αφορά την επιτακτική ανάγκη Προμήθειας (και τοποθέτησης) μερικώς,
σκέπαστρου στην οροφή του αποθηκευτικού χώρου του πρώην Μηχανολογικού εξοπλισμού
λόγω καταστροφής του υπάρχοντος και προκειμένου να αποφευχθεί η εισροή βρόχινων
υδάτων.

ΘΕΜΑ 37ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ η οποία αφορά την προμήθεια υλικών όπως γρασσαδόρος βαρελιού, αεροσυμπιεστής
λαδιού, δίσκους κοπής, γάντια αφής, χρώμα σπρέϊ ακρυλικό και αντισκουριακό, νάυλον
διάφανο, σιλικόνες διάφανες, κόλλα πλακιδίων, χαρτοταινίες, διάφορα κλειδιά, στουπιά, κ.λ.π.
για τις λειτουργικές ανάγκες του συνεργείου επισκευών & συντήρησης οχημάτων μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Αγρίνιο.

ΘΕΜΑ 38ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 2.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών για αμοιβές εκτέλεσης εργασιών συντήρησης
λοιπού εξοπλισμού. και αφορά συγκεκριμένα την ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΕΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για το έτος 2019.

ΘΕΜΑ 39ο

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ.Ε του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ».

ΘΕΜΑ 40ο

Έγκριση του από 21-10-2019 1ου Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας & ανάδειξης
προσωρινού Μειοδότη της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 48ΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ ,ΤΗΣ 32ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΒΟΝΙΤΣΑΠΑΛΑΙΡΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΒΕΛΛΑ», προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).

ΘΕΜΑ 41ο

Έγκριση 3ης Παράταση προθεσμίας Κυρίας Σύμβασης και 1 Συμπληρωματικής Σύμβασης με
αναθεώρηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», αναδόχου : Κ/ΞΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. – ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ,
Προϋπολογισμού : 2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 42ο

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,έγκριση της
διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Δικτύου Ναυπάκτου-Σκάλας» Προϋπολογισμού: 180.000,00 € ( με
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Φ.Π.Α. )Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Αιτ/νιας (ενάριθμος έργου:2013ΚΑΠ0105004).
ΘΕΜΑ 43ο

Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων του τμήματος
Αγροτικής Οικονομίας Αμφιλοχίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε
Αιτωλ/νίας για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019 και την διάθεση συνολικού ποσού
τριακοσίων ογδόντα επτά και σαράντα ένα (487,41 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε
Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 44ο

Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του
Τμήματος Ποιοτικού, Φυτουγειονομικού Ελέγχου και Φυτοπροστασίας της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για Ιούλιο Αύγουστο Σεπτέμβριο 2018 και την
διάθεση συνολικού ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ και οχτώ λεπτών
(2.363,08€) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 45ο

Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας του υπαλλήλου Μπιτσικώκου
Γεώργιου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για 1ο, 3ο και
4ο τρίμηνο 2018 και την διάθεση συνολικού ποσού διακόσια ογδόντα (462,00€) από τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 46ο

Έγκριση δαπάνης σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλ/νίας για 2ο τρίμηνο 2018 και την
διάθεση συνολικού ποσού διακόσια ογδόντα (280,00€) από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε
Π.Ε Αιτωλ/νίας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 47ο

Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλ/νιας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 14.597,46 ευρώ(ήτοι:
ΚΑ εξόδων 0511 ποσό 7.017,20 € και ΚΑ εξόδων 0512 ποσό 7.580,26 €) για το Γ΄ τρίμηνο
2019, από τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 48ο

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας μηνός
Οκτωβρίου 2019 υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.215,71 €, από τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.

ΘΕΜΑ 49ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 9.853,04 € με ΦΠΑ για την μίσθωση
ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

ΘΕΜΑ 50ο

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της
Διεύθυνσης Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού&Απασχόλησης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ
και σαράντα λεπτών (599,40)€ για το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 έως 31.12.2019,
από τον Προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 51ο

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του μόνιμου και αποσπασμένου
προσωπικού
της
Διεύθυνσης
Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού&
Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκτέλεση του σχεδίου HERIT DATA
συνολικού ποσού χιλίων εκατόν εξήντα επτά Ευρώ και ενενήντα έξη λεπτών (1.167,96) € για
το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 30.11.2019.

ΘΕΜΑ 52ο

Έγκριση υποβολής μήνυσης κατά αγνώστων σύμφωνα με το από 3-5-2018 πόρισμα
Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

ΘΕΜΑ 53ο

α) Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
Ν.4412/2018 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για
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τις ανάγκες των υπηρεσιών Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρας) και Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας, συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής, και β) έγκριση του επισυναπτόμενου τεύχους.
ΘΕΜΑ 54ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 3.769,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από την εταιρεία OTS και συγκεκριμένα α)
Μετάπτωση αρχείου excel αδειών του προσωπικού στην εφαρμογή Διαχ. Ανθρώπινων
Πόρων, β) Μετάπτωση στοιχείων Ιστορικού Μεταβολών και γ) Επιτόπια παρουσία
εξειδικευμένου προσωπικού για πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων.

ΘΕΜΑ 55ο

Έγκριση πρακτικού Νο 3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της επιτροπής αποσφράγισης και
αξιολόγησης
προσφορών
που
υποβλήθηκαν
στα
πλαίσια
της
υπ’αριθμ.240798/15196/9.8.2019 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 19PROC005423892)-Α/Α 77434 του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων 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 κατακύρωση του εν λόγω
διαγωνισμού στον οριστικό ανάδοχο.

ΘΕΜΑ 56ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 19.096,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την τακτική βαθμονόμηση και τη συντήρηση του φορητού σταθμού μέτρησης
ατμοσφαιρικής ρύπανσης Airpointer που είναι εγκατεστημένος στο Αγρίνιο Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, για τα έτη 2019 – 2020.

ΘΕΜΑ 57ο

Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της
υπ’ αριθμ. 315038/18916/25-10-2019 Διακήρυξης της 18ης Διαγωνιστικής Διαδικασίας 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 98.219,38 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 58ο

Έγκριση εξειδίκευσης ποσού 125.000,00 € από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. για το έργο
‘ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ 4399/2016’ με Κωδικό Έργου 2016ΣΕ02400000
– Κ.Α.Ε. 01.071. /9452.01.2043 του οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 59ο

Έγκριση εξειδίκευσης ποσού 372,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την αμοιβή
του Επαληθευτή/ελεγκτή κ. Βουλέλλη Παναγιώτη για τη διενέργεια του 1ου ελέγχου
πιστοποίησης δαπανών, που αφορά στο ευρωπαϊκό έργο “ICON-WOMEN”, με Κωδ (MIS):
5003919 στα πλαίσια του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

ΘΕΜΑ 60ο

Περί άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της υπ’
αριθ. 387/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πατρών.

ΘΕΜΑ 61ο

Περί ασκήσεως ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. A1689/2019 αποφάσεως του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών επί αγωγής του Δημητρίου Γιαννούλια.

ΘΕΜΑ 62ο

Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών/τριών και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
4.461.93 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 2018-2019.

ΘΕΜΑ 63ο

Έγκριση διενέργειας 6ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ με τη διαδικασία του
Σελίδα 7 από 13

ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μεταφοράς Ατόμων
με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και «ΠΑΝΑΓΙΑ
ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου)», χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού,
μέχρι του ποσού των 1.041.132,93€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 64ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ η οποία αφορά την Προμήθειας (και τοποθέτησης) κλειδαριών ασφαλείας στα Γραφεία
Υπηρεσιών του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας καθώς και στην αποθήκη του
Πρώην Μηχανολογικού εξοπλισμού και τοποθέτηση πύρων ασφαλείας στα παράθυρα των
ανωτέρω περιγραφόμενων.

ΘΕΜΑ 65ο

Έγκριση των όρων διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση
ενός Αλατοδιανομέα για μηχάνημα UNIMOG για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων, προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α., την έγκριση του επισυναπτόμενου
Σχεδίου Διακήρυξης, τον ορισμό τριμελών Επιτροπών τακτικών και αναπληρωματικών μελών
ελέγχου προσφορών και λοιπών δικαιολογητικών και ορισμό τριμελών Επιτροπών
Ενστάσεων τακτικών και αναπληρωματικών.

ΘΕΜΑ 66ο

Έγκριση όρων Διακήρυξης, Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής
Προστασίας (ένδυσης – Υπόδησης) για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, προϋπολογισμού 7.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
τον ορισμό τριμελών Επιτροπών τακτικών και αναπληρωματικών μελών ελέγχου προσφορών
και λοιπών δικαιολογητικών και ορισμό τριμελών Επιτροπών Ενστάσεων τακτικών και
αναπληρωματικών, και την έγκριση του επισυναπτόμενου Σχεδίου Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 67ο

Έγκριση όρων διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσιών που αφορά
τον χρωματισμό εξωτερικών επιφανειών 1.000 τ.μ. περίπου και την επισκευή επιχρισμάτων &
υδρορροών μέρους του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τον ορισμό τριμελών
Επιτροπών τακτικών και αναπληρωματικών μελών ελέγχου προσφορών και λοιπών
δικαιολογητικών
και
ορισμό
τριμελών
Επιτροπών
Ενστάσεων
τακτικών
και
αναπληρωματικών, και την έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Διακήρυξης Συνοπτικού
Διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 68ο

Έγκριση όρων Διακήρυξης Άνω των Ορίων (διεθνής), με θέμα: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, 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», Προϋπολογισμού: 270.000,00 € ( με
Φ.Π.Α. ), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, τον ορισμό τριμελών
Επιτροπών τακτικών και αναπληρωματικών μελών ελέγχου προσφορών και λοιπών
δικαιολογητικών
και
ορισμό
τριμελών
Επιτροπών
Ενστάσεων
τακτικών
και
αναπληρωματικών, και την έγκριση του επισυναπτόμενου τεύχους Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 69ο

Έγκριση όρων για την διαγωνιστική διαδικασία κάτω των ορίων, για την σύναψη Σύμβασης
για την προμήθεια 2 επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων της
Π.Ε. Αιτωλ/νιας, προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τον ορισμό
τριμελών Επιτροπών τακτικών και αναπληρωματικών μελών ελέγχου προσφορών και λοιπών
δικαιολογητικών
και
ορισμό
τριμελών
Επιτροπών
Ενστάσεων
τακτικών
και
αναπληρωματικών, και την έγκριση του Σχεδίου Διακήρυξης, και της Περίληψης αυτής για
δημοσίευση σε εφημερίδες.

ΘΕΜΑ 70ο

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής εργασίας για τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο – Οκτώβριο
– Νοέμβριο 2019 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι
επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (2.527,16€) για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια
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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.
ΘΕΜΑ 71ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.530,00 € για την πληρωμή
υπερωριακής απασχόλησης του μονίμου προσωπικού του προγράμματος Δακοκτονίας έτους
2019 της ΠΕ Αιτωλ/νίας για το χρονικό διάστημα από 01/06/2019 έως 30/09/2019.

ΘΕΜΑ 72ο

α)Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1690/2019 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα
«Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ
(10.000,00€) για την ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη για την επιστημονική και
τεχνική υποστήριξης για την διαχείριση και τη λειτουργία του Μουσικού Εργαστηρίου, με
συνολικό
προϋπολογισμό
έως
του
ποσού
των
δέκα
χιλιάδων
ευρώ
(10.000,00€),συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της
υλοποίησης
του
ευρωπαϊκού
έργου
“CROSS
THE
GAP:
Accessibilityforsocialandculturalinclusion” (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για
κοινωνική και πολιτιστική ένταξη) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» και β) έγκριση διενέργειας
διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη και έγκριση του
επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 73ο

Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου: «Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της Επαρχιακής οδού ΠάτραΧαλανδρίτσα-Καλάβρυτα» (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19PROC004962406
2019-05-17)
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.

ΘΕΜΑ 74ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 190,00 ευρώ για πληρωμή των εξόδων
κίνησης ημερήσιας αποζημίωσης και κόστους μετακίνησης, για το Χρονικό διάστημα από
Φεβρουάριο 2019 έως και Αύγουστο 2019 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Πηνελόπης Σουδενιώτη
140,00 ευρώ και της Ακριβής Ζάρρα 50,00 ευρώ Υπαλλήλου της ίδιας Διεύθυνσης.

ΘΕΜΑ 75ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 50,00 € που αφορά την κάλυψη του κόστους της
μετακίνησης και της ημερήσιας αποζημίωσης της μετακίνησης της υπαλλήλου Αλεξάνδρας
Στασινούλια της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ηλείας.

ΘΕΜΑ 76ο

Έγκριση κίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου με το
υπηρεσιακό αυτοκίνητο (ΚΗΙ 8772) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για την μετάβασή του
στην Αθήνα, την Παρασκευή 29-11-2019, με σκοπό συναντήσεις για τον προγραμματισμό
δράσεων στα πλαίσια Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, και επιστροφή αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 77ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 80,00€ για την κάλυψη των
εξόδων κίνησης στις 21-11-2019, του Κωνσταντίνου Τζαμαλούκα, Π.Ε. Πληροφορικής,
υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, της Αργυρώς Σβίγγου, Π.Ε. Διοικητικού –
Οικονομικού, της Διονυσίας Γιαννακουλοπούλου, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικώνκαι της Φωτεινής
Ζούπινα Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών,απασχολούμενων στο έργο CROSSTHEGAPμε
σύμβαση μίσθωσης έργου, στοΘέρμο για συμμετοχή σε συνάντηση του έργου
CROSSTHEGAP.

ΘΕΜΑ 78ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 199,00 ευρώ για πληρωμή των εξόδων
εκτύπωσης καρτών ελεύθερης κυκλοφορίας μετακίνησης ΑΜΕΑ της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηλείας.
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ΘΕΜΑ 79ο

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ύψους 400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Π.Ε.
Ηλείας.

ΘΕΜΑ 80ο

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ύψους 6.300,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την πραγματοποίηση εργασιών στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Π.Ε. Ηλείας.

ΘΕΜΑ 81ο

Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου
Πατρών κατά της υπ’ αριθμ. A422/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου και αμοιβής αυτού ποσού 1.860,00 € με ΦΠΑ για την αμοιβή του δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 82ο

Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου
Πατρών κατά της υπ’ αριθμ. A421/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πύργου και αμοιβής αυτού ποσού 1.240,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 83ο

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Πύργου
στις 19 Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με προσφυγή της Καραλή Αφροδίτης συζ. Διονυσίου
Σάμαρη, με θέμα την ακύρωση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6927/72947/28-7-2014 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά διοικητικό πρόστιμο,
καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΘΕΜΑ 84ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 7.260,00 € για την πληρωμή των
μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας του προσωπικού της ΔΑΟΚ ΠΕ Αιτωλ/νίας για το
χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 85ο

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εκτός έδρας μετακινήσεων για την πληρωμή
υπαλληλικού προσωπικού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλ/νιας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού έξι χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (6.082,78€) για
το Α’ Β’ και Γ΄ Τρίμηνο 2019, από τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2019

ΘΕΜΑ 86ο

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση της
διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου: «ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).

ΘΕΜΑ 87ο

Έγκριση 2ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
44ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ», Αναδόχου: « ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.», Προϋπολογισμού: 600.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 88ο

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ της Επιτροπής Δημοπράτησης για το διαγωνισμό επιλογής
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού
Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (Χ.Θ. 10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί
τη Χ.Θ. 25+500)».

ΘΕΜΑ 89ο

Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης και όρων δημοπράτησης για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας
του έργου: «Συντήρηση Στοιχείων Ασφαλείας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου»,
Προϋπολογισμού: 1.600.000,00€ (ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004).

ΘΕΜΑ 90ο

Έγκριση Πρακτικού «ΕΛΕΓΧΟY ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟY Ι» της Επιτροπής
Διαγωνισμού, και ανακήρυξη νέου προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΩΛΟ ».
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 11.904.000.00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α…
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ΘΕΜΑ 91ο

Έγκριση του από 20-11-2019 Πρακτικού υπ’ αρ. 2 του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής
διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή, με ημερομηνία αποσφράγισης 27-09-2019, για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του έργου: «ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΜΗΚΟΥ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00€ (χωρίς
το ΦΠΑ) / 74.400,00€(με το ΦΠΑ).

ΘΕΜΑ 92ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 7.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την σύναψη σύμβασης με εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS και
προσωπικών τηλεφωνικών επικοινωνιών στους ωφελούμενους, για την παραλαβή τροφίμων
και ειδών βασικής υλικής συνδρομής από τους Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε.
Ηλείας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους.

ΘΕΜΑ 93ο

Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού και μη άσκηση ενδίκων μέσων (Έφεση- Αναίρεση),
στην υπόθεση του Παναγιώτη Χατζηγιάννη του Θεοδώρου, κατά της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας, μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 78/2018 οριστικής απόφασης του
Ειρηνοδικείου Μυρτουντίων (μισθωτική) και την κοινοποίηση της αριθμ. 279444/6246/24-92019 Αίτησης -Πρότασης του Παναγιώτη Χατζηγιάννη του Θεοδώρου για εξωδικαστικό
συμβιβασμό.

ΘΕΜΑ 94ο

Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση στην από 5/3/2019 (εκθ.κατ.19/2019) αγωγή
(εργατική) ενώπιον του Ειρηνοδικείο Πύργου των τριάντα τριών υπαλλήλων της Π.Ε. Ηλείας
Αλεξανδρόπουλου – Γιαννόπουλου, Αναστασόπουλου, κτλ κατά της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Π.Ε. Ηλείας) που αρχικά είχε ορισθεί ημερομηνία εκδίκασης η 4η Ιουνίου του 2019
αλλά λόγω αναστολής των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων συνεπεία των εκλογών ορίσθηκε
νέα δικάσιμο στις 17-12-2019 στο Ειρηνοδικείο Πύργου.

ΘΕΜΑ 95ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 170,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
η οποία αφορά την συμμετοχή στη συμπληρωματική επιμόρφωση Προϊσταμένων ΚΤΕΟ
2019, για την Ανανέωση του ισχύοντος Πιστοποιητικού Ελεγκτή οχημάτων του Προϊσταμένου
ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

ΘΕΜΑ 96ο

Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας μηνός Οκτωβρίου 2019 και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.503,07 ευρώ από ΣΑΕΠ 501, 2.375,70 ευρώ από
ΚΑΠ και 992,98 ευρώ από ΣΑΕΠ 001.

ΘΕΜΑ 97ο

α) Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε
εξωτερικό ανάδοχο των υπηρεσιών για τον προσδιορισμό του επιπέδου συμμόρφωσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και τη σχετική λήψη
κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου ασφάλειας ως προς τα
δεδομένα που κατέχει και επεξεργάζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 24.180,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της τιμής β) Έγκριση των επισυναπτόμενων τευχών.

ΘΕΜΑ 98ο

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 5.421,35 €, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
έτους 2019.
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Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος σας, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τη
Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να κληθεί ο αναπληρωτής σας.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας
Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περ/ντος Φυσικών Πόρων και
Χωροταξίας
Κατσουγκράκης Νικόλαος
Νικολακόπουλος Δημήτριος
Φίλιας Ανδρέας
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Λύτρας Ιωάννης
Μητρόπουλος Κωνσταντίνος
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Κοντογιάννης Γεώργιος
Μπίλια Μαρία
Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία
Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα
Κουσκουρή Αθανασία
Χαροκόπος Αντώνιος
Κωστακόπουλος Χρήστος
Αγγελοπούλου Αναστασία

2) Κοινοποίηση:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Γραφείο Περιφερειάρχη
κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Δ.Ε
Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών
κ. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Προϊσταμένους Γενικών διευθύνσεων Π.Δ.Ε. (με την παράκληση να ενημερώσουν του
Προϊσταμένους των Δ/νσεων αρμοδιότητας τους)
Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Δ.Ε.
Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Ε.
M.M.E.
Αλιευτικό Συνεταιρισμό «Παναγία Φανερωμένη» (Κατοχή Αιτ/νίας – τ.κ. 30007)
Αλιευτικό Συνεταιρισμό «Αγία Ειρήνη» (Αιτωλικό Αιτ/νίας – τ.κ. 30400)
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