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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 07/2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Η υπ’ αριθμ. 8642/10/15-1-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 07/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
κατά το Α΄ εξάμηνο 2018» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία –Δέσποινα Κολόμβα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 02/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 15343/34/15-1-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε με
την υπ’ αριθμ.75830/993,20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος – Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας /Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Αντιπρόεδρος
3. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό
μέλος
4. Μπούνιας Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Υφαντής Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
6. Λαλιώτης Παναγιώτης – Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος/Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ., Νασιώτης Θεόδωρος, Κωνσταντοπούλου Αναστασία, Αρβανιτάκης Ιωάννης,
Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Κελεπούρης Ανδρέας και
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος.
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Κολόμβα Σωτηρία – Δέσποινα κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με Βαθμό Α’, σύμφωνα με την απόφαση 295118/4488 /
11-11-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
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Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 07/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 8ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά το Α΄
εξάμηνο 2018».
Εισήγηση:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ. 87/ τ.Α/ 7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ- ΟΤΑ Β΄
2. Τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού &
Απασχόλησης σύμφωνα με το ΦΕΚ Τ. Β΄/4309/30.12.2016 «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΔ 132/2010 (ΦΕΚ
225/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/τ. Β΄/ 3012-2016).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης
της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/ 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
6. Την υπ’ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης
και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας
περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
7. Την υπ΄ αριθμ. 55961/643/1-3-2017 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./111/9-3-2017) Απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών.
8. Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1018/24.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ’ αριθμ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/ 74 για τη
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
10. Τη με αρ. πρωτ. 352410/612/30.12.2014 Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της
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Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας» βάσει της οποίας η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας έχει την αρμοδιότητα
κατάρτισης προγραμμάτων για τον τουρισμό, καθώς και για την τουριστική
ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους
δήμους της περιφέρειας
11. Την υπ΄ αριθμ. 277830/4280/25-10-2016 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ/607/8-11-2016)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Προέδρου
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας.
12. Την υπ. αριθμ. 28/23-02-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής και
Εξωστρέφειας της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας περιόδου 2017- 2018» στην
οποία αναφέρεται ότι πηγή χρηματοδότησης του σχεδίου δράσης για την
Τουριστική Προβολή και την εξωστρέφεια της ΔΕ για την περίοδο 2017- 2018
είναι οι επενδυτικοί πόροι ΚΑΠ 2017 κατά το ποσό των 150.000,00 € και ΚΑΠ
2018 κατά το ποσό των 100.000,00 €.
13. Τη με αρ. πρωτ. 14840/25.10.2012 (ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ- 5ΒΘ) Εγκύκλιο του
Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την οποία κάθε πρόγραμμα τουριστικής
προβολής από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (A΄ και B΄ βαθμού)
υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για την
παροχή σύμφωνης γνώμης, συνοδευόμενα, απαραιτήτως, από την απόφαση
του Δημοτικού/ Περιφερειακού Συμβουλίου.
14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Ν. 3270 (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004) άρθρο 4,
παρ.β' όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4276 (ΦΕΚ 155/Α/30.07.2014, άρθρο
45) και ισχύει σήμερα ο ΕΟΤ είναι εκείνος που εκτελεί τα προγράμματα
τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και μεριμνά
για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της χώρας, μέσω
συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
15. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018
16. Το υπ΄ αριθμ. οικ.8018/4/9-1-2018 – Ορθή Επανάληψη 11/1/2018 εισηγητικό
έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού &
Απασχόλησης.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει μια πλούσια φυσική και υλική ποικιλομορφία
όσον αφορά τους ιστορικούς- αρχαιολογικούς και οικοπολιτιστικούς πόρους που
βρίσκονται εντός του γεωγραφικού της χώρου, που σε συνδυασμό με τη θάλασσα,
έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη σημαντικών χαρακτηριστικών εξωστρέφειας,
ωριμότητας και διεθνοποίησης της τουριστικής δραστηριότητας.
Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο 2007-2014 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σημείωσε
σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών της. Από την άλλη
πλευρά, όμως, παρατηρείται έντονη συγκέντρωση τουριστών σε συγκεκριμένες
περιοχές διαχρονικά, ιδιαίτερα στις Π.Ε. Ηλείας και Αχαΐας, γεγονός που έχει
συμβάλει αρνητικά όσον αφορά την ομοιογενή ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών
και κουλτούρας. Όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η περιοχή μας χαρακτηρίζεται από
μια δυναμική όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη, γεγονός που μας έχει οδηγήσει
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στην υιοθέτηση σημαντικών και συντονισμένων, σε συνεργασία και με άλλους φορείς
της περιοχής μας, πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της σημασίας του τουρισμού ως
ενός σημαντικού αναπτυξιακού στοιχείου.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, κατά το 2017 επιτελέστηκε σημαντικό έργο προβολής του
προορισμού της Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν στοχευμένου σχεδιασμού
εκμεταλλευόμενοι το υλικό και τα μέσα (έντυπα και ηλεκτρονικά) που πλέον
διαθέτουμε μετά και την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας με τον Σύνδεσμο
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το
2017:
1. 1η θέση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό EDENΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ με θέμα τον Πολιτιστικό Τουρισμό.
2. Συμμετοχή μας κατά το Β΄ εξάμηνο 2017 σε τρεις (3) διεθνείς εκθέσεις
Τουρισμού (Λονδίνο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα).
3. Ενεργή συμμετοχή μας με κατάθεση προτάσεων για τουριστική συνεργασία
στα πλαίσια της διαμορφούμενης συμφωνίας για το έτος Ελλάδα- Ρωσία 2018.
4. Εκτύπωση φυλλαδίων της ΠΔΕ στα Ελληνικά και Αγγλικά με βάση τα
παραδοτέα του ΣΕΤΕ.
5. Παρουσίαση και διάχυση του υλικού τουριστικής προβολής σε φορείς του
τουρισμού.
6. Προετοιμασία για τη δημιουργία περιπτέρων τουριστικής ενημέρωσης εντός
των χώρων των Λιμένων Πατρών και Κατάκολου και Αεροδρομίων Αράξου και
Ακτίου.
Συνεπώς, στόχος για το 2018 είναι ο εμπλουτισμός του σχεδιασμού μας με νέες
δράσεις και πολιτικές, προκειμένου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να μπορεί να
ανταγωνιστεί επαρκώς τις άλλες Περιφέρειες, αλλά και να είναι παρούσα σε όλα τα
σημαντικά γεγονότα και συναντήσεις γύρω από τον τομέα του τουρισμού, που
αποτελεί έναν από τους τρεις πιο δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.


Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις

Μέσω της συμμετοχής της, κατά το Α΄ εξάμηνο 2018, στις διεθνείς εκθέσεις
τουρισμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στοχεύει στο να προωθήσει τα
ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα μέσω των ειδικών τουριστικών προϊόντων που έχει
αναπτύξει σε επαγγελματίες και ιδιώτες του κλάδου, καθώς επίσης και να βρίσκεται
διαρκώς εντός των εξελίξεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στη διάρκεια
αυτών των γεγονότων.
Ως εκ τούτου, η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παραδοσιακές, αλλά
ύψιστης σπουδαιότητας όσον αφορά την παρουσία μας στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, διεθνείς εκθέσεις τουρισμού αποτελεί σημαντικό στοιχείο της
προσπάθειας ανάδειξης της περιοχής μας ως ενός διακριτού τουριστικού προορισμού
με ταυτόχρονη αύξηση της αναγνωρισιμότητας της περιοχής και της ποιότητας των
προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
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Προς αυτό το σκοπό προτείνεται, καταρχήν για το Α΄ Εξάμηνο 2018, η συμμετοχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις κάτωθι διεθνείς εκθέσεις τουρισμού στο
εξωτερικό. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται, κατ΄εκτίμηση, στο ποσό των 6.744,46
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά στην ενοικίαση μονού περιπτέρου.

Προγραμματισμός Εκθέσεων Α΄Εξάμηνο 2018
Έκθεση
Πόλη
Χώρα
ΙΤΒ 2018
Βερολίνο
Γερμανία
ΜΙΤΤ
Μόσχα
Ρωσία

Ημερομηνία Έκθεσης
7-11/03/2018
13-15/03/2018

Το ποσό των 6.744,46 ευρώ αφορά τις παρακάτω ενέργειες για την ορθή και
αποτελεσματική παρουσία της Περιφέρειας Δυτικές Ελλάδας στις διεθνείς εκθέσεις
τουρισμού:






Ενοικίαση και κατασκευή περιπτέρων από τον ΕΟΤ
Παρουσία ξεναγών και άλλων εξειδικευμένων παρόχων υπηρεσιών (εφόσον
απαιτηθεί)
Δώρα φιλοφρονήσεως (εφόσον απαιτηθεί)
Μικροέξοδα διοργάνωσης (εφόσον απαιτηθεί)
Μεταφορά έντυπου και άλλου υλικού για την έκθεση

Σε αυτό το πλαίσιο θα συνδράμει και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τόσο με προσωπικό, όσο και με κάλυψη δαπανών μέχρι
του ποσού των 500,00 ευρώ ανά έκθεση.
Επιπρόσθετα, κατά το Α΄ Εξάμηνο 2018 προτείνονται και οι παρακάτω δράσεις:


Εκτύπωση του νέου φυλλαδίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε πέντε
γλώσσες, ήτοι Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρωσικά

Ο προγραμματισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη συμμετοχή της σε
Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού και άλλες δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η
ανάγκη ολοκληρωμένης παρουσίας της σε αυτές καθιστούν αναγκαία την εκτύπωση
νέου έντυπου υλικού (φυλλάδια), όπως αυτό διαμορφώθηκε στα πλαίσια της
προγραμματικής σύμβασης με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ).
Το νέο φυλλάδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (12 σελίδων), όπως σχεδιάστηκε
και παραδόθηκε από τον ΣΕΤΕ, επικεντρώνεται στην ανάδειξη των προορισμών και
των εμπειριών ως Inspirations της μοναδικής συλλογής της Δυτικής Ελλάδας μέσω της
φράσης “Be inspired” Western Greece. Ειδικότερα, πρόκειται για δημιουργία μακέτας
εντύπου 12 σελίδων (6 σαλόνια), όπου απεικονίζονται οι βασικές εμπειρίες και η
ελκυστικότητα του προορισμού. Μετά και από τις προτάσεις των τοπικών φορέων,
στο πλαίσιο της διαβούλευσης, το έντυπο έχει δημιουργηθεί σε 5 γλώσσες (Ελληνικά,
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά) στις οποίες και προτείνεται να
πραγματοποιηθεί η εκτύπωση.
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Σε αυτό το πλαίσιο το νέο φυλλάδιο παρουσιάζει με το πιο σύγχρονο τρόπο την
πλούσια φυσική και υλική ποικιλομορφία όσον αφορά τους ιστορικούςαρχαιολογικούς και οικοπολιτιστικούς πόρους που βρίσκονται εντός του
γεωγραφικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που σε συνδυασμό με τη θάλασσα,
έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη σημαντικών χαρακτηριστικών εξωστρέφειας,
ωριμότητας και διεθνοποίησης της τουριστικής δραστηριότητας.
Το συνολικό ποσό δαπάνης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 9.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την εκτύπωση περίπου 6.500 φυλλαδίων ως εξής:
Ελληνικά (2.500), Ρωσικά (1.500), Γερμανικά (1.500), Γαλλικά (1.000):
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω φυλλαδίων θα έχουν ως εξής:
 OFFSET ΕΚΤΥΠΩΣΗ
 29,7x20 κλειστό – 59,4x20 ανοιχτό
 Χαρτί οπαλίνα 350gsm
 Α+Β όψη
 Τετραχρωμία
 Μεταλλικό panton στο εξώφυλλο
 Δέσιμο με χρυσή καρφίτσα



Παραγωγή DVD με περιεχόμενο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής και
ανάδειξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού μας, αλλά και δυνατότητας διάθεσης ενός
εναλλακτικού τρόπου διανομής ενημερωτικού υλικού προτείνεται η δημιουργία DVD
που θα περιλαμβάνει το φυλλάδιο της ΠΔΕ σε πέντε γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά,
Γαλλικά, Ρωσικά, Γερμανικά), το σύνολο των βίντεο, αλλά και άλλο υλικό προκειμένου
αυτό να διανέμεται τόσο σε τουριστικές εκθέσεις, όσο και σε άλλες δράσεις που
συμμετέχουμε.
Το συνολικό ποσό δαπάνης θα ανέλθει μέχρι το ποσού των 5.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..



Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Sympossio Gourmet Touring

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετάσχει σε μια σειρά διαδραστικών cooking
events τα οποία πραγματοποιούνται σε όλη σχεδόν την Ευρώπη με στόχο την
προώθηση και την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής
γαστρονομίας ως βασικό συστατικό του ελληνικού τουρισμού. Εκεί υπάρχουν
εξειδικευμένοι Chef που συστήνουν και μαγειρεύουν παρέα με επαγγελματίες του
χώρου ελληνικές – μεσογειακές συνταγές βασισμένες σε ντόπια προϊόντα από
Έλληνες προμηθευτές. Το φετινό concept είναι το «Οδοιπορικό στην Πελοπόννησο»
και θα ταξιδέψει στην Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Τσεχία, Σλοβακία,
Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ, ενώ η οριστικοποίηση των πόλεων – σταθμών είναι εν
εξελίξει. Ο αριθμός των events αναμένεται να ξεπεράσει τα 30, με 40 καλεσμένους το
καθένα.
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Προτείνεται η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε event που θα
πραγματοποιηθεί στη Γαλλία, σε πόλη που θα οριστικοποιηθεί το επόμενο χρονικό
διάστημα.
Το συνολικό ποσό δαπάνης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 6.200,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η συνολική δαπάνη του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας κατά το Α΄ εξάμηνο 2018 θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 26.944,46
ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε
1. Την έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις
κάτωθι διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και δράσεις για το Α΄ εξάμηνο 2018
δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.944,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
ως ακολούθως:
i.

Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού Α΄ Εξάμηνο 2018 δαπάνης 6.744,46 ευρώ

Προγραμματισμός Εκθέσεων Α΄Εξάμηνο 2018
Έκθεση
Πόλη
Χώρα
ΙΤΒ 2018
Βερολίνο
Γερμανία
ΜΙΤΤ
Μόσχα
Ρωσία

Ημερομηνία Έκθεσης
7-11/03/2018
13-15/03/2018

Το ποσό των 6.744,46 ευρώ αφορά στις παρακάτω ενέργειες για την ορθή και
αποτελεσματική παρουσία της Περιφέρειας Δυτικές Ελλάδας στις διεθνείς εκθέσεις
τουρισμού:






Ενοικίαση και κατασκευή περιπτέρων από τον ΕΟΤ
Παρουσία ξεναγών και άλλων εξειδικευμένων παρόχων υπηρεσιών (εφόσον
απαιτηθεί)
Δώρα φιλοφρονήσεως (εφόσον απαιτηθεί)
Μικροέξοδα διοργάνωσης (εφόσον απαιτηθεί)
Μεταφορά έντυπου και άλλου υλικού για την έκθεση
ii.

Την έγκριση συνδρομής από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τόσο με προσωπικό, όσο και με κάλυψη
δαπανών μέχρι του ποσού των 500,00 ευρώ ανά έκθεση.

iii.

Εκτύπωση του νέου φυλλαδίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
τέσσερις γλώσσες, ήτοι Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρωσικά ως
εξής: Ελληνικά (2.500 τεμάχια), Ρωσικά (1.500 τεμάχια), Γερμανικά
(1.500 τεμάχια), Γαλλικά (1.000 τεμάχια), συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 9.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω φυλλαδίων θα έχουν ως εξής:
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OFFSET ΕΚΤΥΠΩΣΗ
29,7x20 κλειστό – 59,4x20 ανοιχτό
Χαρτί οπαλίνα 350gsm
Α+Β όψη
Τετραχρωμία
Μεταλλικό panton στο εξώφυλλο
Δέσιμο με χρυσή καρφίτσα
iv.

Παραγωγή DVD με περιεχόμενο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
προβολής και ανάδειξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως
τουριστικό προορισμό που θα περιλαμβάνει το φυλλάδιο της ΠΔΕ σε
πέντε γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Γερμανικά), το
σύνολο των βίντεο, αλλά και άλλο υλικό συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

v.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Sympossio Gourmet
Touring όπου το φετινό concept είναι το «Οδοιπορικό στην
Πελοπόννησο» με προτεινόμενο event αυτό που θα πραγματοποιηθεί
στη Γαλλία, σε πόλη που θα καθοριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.200,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

2. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας ΠΔΕ για όλες τις απαραίτητες ενέργειες, καθώς και την
υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων συμμετοχής και συμβάσεων όπου
απαιτούνται.
3. Η συνολική δαπάνη του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας κατά το Α’ εξάμηνο 2018 μέχρι του ποσού των 26.944,46
ευρώ θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018.
Μετά την εισήγηση του Προέδρου και την τοποθέτηση των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις
κάτωθι διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και δράσεις για το Α΄ εξάμηνο 2018, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 6.944,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως
ακολούθως:
ii.

Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού Α΄ Εξάμηνο 2018 δαπάνης 6.744,46
ευρώ

Προγραμματισμός Εκθέσεων Α΄Εξάμηνο 2018
Έκθεση
ΙΤΒ 2018
ΜΙΤΤ

Πόλη
Βερολίνο
Μόσχα

Χώρα
Γερμανία
Ρωσία

Ημερομηνία
Έκθεσης
7-11/03/2018
13-15/03/2018
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Το ποσό των 6.744,46 ευρώ αφορά στις παρακάτω ενέργειες για την ορθή και
αποτελεσματική παρουσία της Περιφέρειας Δυτικές Ελλάδας στις διεθνείς εκθέσεις
τουρισμού:






Ενοικίαση και κατασκευή περιπτέρων από τον ΕΟΤ
Παρουσία ξεναγών και άλλων εξειδικευμένων παρόχων υπηρεσιών (εφόσον
απαιτηθεί)
Δώρα φιλοφρονήσεως (εφόσον απαιτηθεί)
Μικροέξοδα διοργάνωσης (εφόσον απαιτηθεί)
Μεταφορά έντυπου και άλλου υλικού για την έκθεση
iii.

Έγκριση συνδρομής από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τόσο με προσωπικό, όσο και με κάλυψη
δαπανών μέχρι του ποσού των 500,00 ευρώ ανά έκθεση.

iv.

Εκτύπωση του νέου φυλλαδίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε
τέσσερις γλώσσες, ήτοι Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρωσικά ως
εξής: Ελληνικά (2.500 τεμάχια), Ρωσικά (1.500 τεμάχια), Γερμανικά
(1.500 τεμάχια), Γαλλικά (1.000 τεμάχια), συνολικής δαπάνης μέχρι
του ποσού των 9.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω φυλλαδίων θα έχουν ως εξής:
 OFFSET ΕΚΤΥΠΩΣΗ
 29,7x20 κλειστό – 59,4x20 ανοιχτό
 Χαρτί οπαλίνα 350gsm
 Α+Β όψη
 Τετραχρωμία
 Μεταλλικό panton στο εξώφυλλο
 Δέσιμο με χρυσή καρφίτσα
v.

Παραγωγή DVD με περιεχόμενο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
προβολής και ανάδειξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως
τουριστικό προορισμό που θα περιλαμβάνει το φυλλάδιο της ΠΔΕ σε
πέντε γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Γερμανικά), το
σύνολο των βίντεο, αλλά και άλλο υλικό συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

vi.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Sympossio Gourmet
Touring όπου το φετινό concept είναι το «Οδοιπορικό στην
Πελοπόννησο» με προτεινόμενο event αυτό που θα πραγματοποιηθεί
στη Γαλλία, σε πόλη που θα καθοριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.200,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας κατά το Α’ εξάμηνο 2018 μέχρι του ποσού των 26.944,46 ευρώ θα
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βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2018.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας ΠΔΕ για όλες τις απαραίτητες ενέργειες, καθώς και την
υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων συμμετοχής και συμβάσεων όπου
απαιτούνται.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 07/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία –Δέσποινα Κολόμβα

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 07/2018
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