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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 380/8-8-2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Η υπ’ αριθμ. 257722/882/24-8-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 380/8-8-2018 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του συνολικού
ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την διοργάνωση της
2ης συνάντησης των εταίρων και της συντονιστικής επιτροπής (steering committee)
του έργου ESΜΑRTCITY που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και στο Μεσολόγγι
στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν
συλλογής προσφορών και επιλογή της οικονομικότερης τιμής ανά τμήμα» 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
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 24/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 28η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη, 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. 258506/888/24-8-2018 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. Αρβανιτάκης Ιωάννης- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
5. Μαυρόγιαννης Διονύσιος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
8. Eυθυμίου Απόστολος – 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 (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Μπούνιας Χρήστος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης
Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) και
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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Ήταν παρών και συμμετείχε στη συνεδρίαση ο κ. Δεληγιάννης Παναγιώτης,
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας.
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δήμητρα Θεοδωροπούλου ΔΕ ΔιοικητικώνΓραμματέων με Βαθμό Α’, σύμφωνα με την απόφαση 295118/4488/11-11-2016
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
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 380/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 23ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του συνολικού ποσού των 5.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την διοργάνωση της 2ης συνάντησης των εταίρων
και της συντονιστικής επιτροπής (steering committee) του έργου ESΜΑRTCITY που θα
πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και στο Μεσολόγγι στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2018, με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογή
της οικονομικότερης τιμής ανά τμήμα».
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:
«Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 257602/1613/24.08.2018 εισηγητικό έγγραφο
της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ το οποίο αναφέρει:
«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 Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο
σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και,
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κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες
κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και
ρυθμίζονται συναφή θέματα.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. 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.
9. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
10. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Την υπ΄αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς
συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
12. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
13. Την υπ’ αριθμ. 32/2018 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση αποδοχής και
υλοποίησης εγκεκριμένων προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα
πλαίσια του προγράμματος Interreg Med 2014-2020 (2η Πρόσκληση-2η Τελική
Φάση Αξιολόγησης)» στην οποία εγκρίνεται και το έργο ESMARTCITY (Enabling
SMARTer City in the MED area through NETworking) - Δημιουργώντας
ευφυέστερες πόλεις στην περιοχη της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων.
14. Την υπ΄ αρ. 184/2017 Απόφαση (19η Συνεδρίαση στις 14-11-2017) του
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2018».
15. Την υπ ΄αρ. 35/19-03-2018 Απόφαση (5η Συνεδρίαση στις 19-03-2018) του
Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία «Έγκριση Α΄ τροποποίησης του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» όπου το
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αναφερόμενο έργο ESMARTCITY έχει εγγραφεί με κωδικό ΚΑΕ
02.01.071.9919.01.1295.
16. Την υπ’ αρίθμ. 215356/9854/06.07.2018 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης και
έγκρισης της διαδικασίας της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιοοικονομικού
Ελέγχου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο
esmartcity (Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking) –
ESMARTCITY) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσογειακού
Χώρου Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 235.000,00€ και το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες.

Το έργο με τίτλο «ESMARTCITY: Enabling Smarter City in the MED Area through
Networking» του προγράμματος «INTERREG MED 2014-2020» έχει σαν κύριο
αντικείμενο τη βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας των πόλεων της περιοχής MED
δημιουργώντας καινοτόμα οικοσυστήματα, που εμπλέκουν φορείς της τετραπλής
έλικας (Πολίτες, Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια και Δημόσιες Αρχές), και την εφαρμογή
των ιδεών της Έξυπνης Πόλης, που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες και
τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας για να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες προς
τον πολίτη με λιγότερες συνέπειες για το περιβάλλον, παράγοντας επιπροσθέτως νέα
σενάρια απασχόλησης και διαβίωσης.
Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, το έργο αποβλέπει στην πιλοτική δοκιμή των ιδεών
της Έξυπνης Πόλης για να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στον πολίτη στο πεδίο
των έξυπνων αστικών περιοχών, των ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων και του
έξυπνου δημόσιου φωτισμού.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το Έργο εισάγει ένα υποστηρικτικό σύστημα
διαχείρισης για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης
σε δημόσια κτίρια. Η κύρια πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει, είναι η ανάγκη
των δημόσιων αρχών να σχεδιάσουν και εν συνεχεία να υλοποιήσουν αξιόπιστα και
οικονομικά προσιτά Σχέδια Ενεργειακής Αποδοτικότητας για το υπάρχον κτιριακό
τους απόθεμα, που σε τοπικό επίπεδο οδηγεί σε ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης
Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ).
H Π.Δ.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ESMARTCITRY είναι υπεύθυνη
για την διοργάνωση της 2ης συνάντησης των εταίρων και της συντονιστικής
επιτροπής (steering
committee) που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28
Σεπτεμβρίου 2018 στην Πάτρα. Η δαπάνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη
διενέργεια της ανωτέρω συνάντησης, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
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απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής
της οικονομικότερης (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα
(για το σύνολο των
υπηρεσιών/αγαθών κάθε τμήματος) και θα είναι μέχρι του συνολικού ποσού των
5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί:

Τμήμα Α: Τροφοδοσία / έως 50 άτομα- Προϋπολογισμός έως 3.400,00€
 Ένα (1) επίσημο δείπνο σε εστιατόριο στο κέντρο της Πάτρας
 Δύο (2) coffee break ( καφέ, χυμοί, νερά, κέικ και λοιπών εδεσμάτων)
καθ’όλη την διάρκεια της συνάντησης - ένα (1) στο κτίριο του Διοικητηρίου
της Π.Δ.Ε. στο Μεσολόγγι και ένα (1) στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 32&Αμερικής)
στην Πάτρα
 Δύο (2) μεσημεριανά γεύματα – ένα (1) σε εστιατόριο στην πόλη του
Μεσολογγίου και ένα (1) μεσημεριανό γεύμα (μπουφέ) στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών
32&Αμερικής) στην Πάτρα.
Τμήμα Β : Μεταφορά έως 50 άτομα- Προϋπολογισμός έως 600,00€
 Μεταφορά των εταίρων εντός της Π.Δ.Ε. (θα πραγματοποιηθούν
δρομολόγια από/προς το κέντρο της Πάτρας στην Αίθουσα συνεδριάσεων
της Π.Δ.Ε. (Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 32&Αμερικής) και από /προς το
Μεσολόγγι).
Τμήμα Γ: Αναπαραγωγή / Εκτύπωση - Προϋπολογισμός έως 1.000,00€
 Δύο (2) roll -up banners (τετραχρωμία, μέγεθος 2m* 80cm τουλάχιστον με
σύστημα ανάρτησης/μηχανισμό και ειδική θήκη μεταφοράς)
 Δέκα (10) αφίσες (χαρτί illustration τουλ. 150 γρ., τετραχρωμία μέγεθος
περίπου 50*70 cm)
 Ένα (1) μεγάλο banner που θα χρησιμοποιηθεί ως φόντο κατά την διάρκεια
συνέντευξης τύπου.
 Δημιουργία μπλοκ και στυλό με λογότυπα του έργου και της Π.Δ.Ε. έως 50
τ.μ.χ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το τεχνικό δελτίο του έργου ESMARTCITY
2. Το από 01/03/2018 εταιρικό συμφωνητικό που υπογράφτηκε από την Π.Δ. Ε.
3. Την υποχρέωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη διοργάνωση της
συνεδρίασης της 2ης συνάντησης και της συντονιστικής επιτροπής (steering
committee) του έργου ESMARTCITY στην Πάτρα σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο και το
εταιρικό συμφωνητικό του έργου»._
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του συνολικού ποσού των
5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την διοργάνωση της 2ης
συνάντησης και συντονιστικής επιτροπής (steering committee) του έργου
ESMARTCITY που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα & στο Μεσολόγγι στις 27 & 28
Σεπτεμβρίου 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης (χαμηλότερη
τιμή) ανά τμήμα (για το σύνολο των υπηρεσιών/αγαθών κάθε τμήματος). Το
συνολικό ποσό των 5.000,00€ με Φ.Π.Α. αντιστοιχεί:
ΤΜΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.)
TMHMA A: Τροφοδοσία / έως 50 άτομα
 Ένα (1) επίσημο δείπνο σε εστιατόριο στο
κέντρο της Πάτρας.
 Δύο (2) coffee break ( καφέ, χυμοί, νερά, κέικ
και λοιπών εδεσμάτων) καθ’όλη την διάρκεια
της συνάντησης - ένα (1) στο κτίριο του
Διοικητηρίου της Π.Δ.Ε. στο Μεσολόγγι και ένα
(1) στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Έως 3.400,00€
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών
–Αθηνών 32&Αμερικής) στην Πάτρα.
 Δύο (2) μεσημεριανά γεύματα – ένα (1) σε
εστιατόριο στην πόλη του Μεσολογγίου και
ένα (1) μεσημεριανό γεύμα (μπουφέ) στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών
32&Αμερικής) στην Πάτρα.
Τμήμα Β : Μεταφορά έως 50 άτομα
 Μεταφορά των εταίρων εντός της Π.Δ.Ε. (θα
πραγματοποιηθούν δρομολόγια από/προς το
Έως 600,00€
κέντρο
της
Πάτρας
στην
Αίθουσα
συνεδριάσεων της Π.Δ.Ε. (Ν.Ε.Ο. Πατρών –
Αθηνών 32&Αμερικής) και από /προς το
Μεσολόγγι).
Τμήμα Γ: Αναπαραγωγή / Εκτύπωση
 Δύο (2) roll -up banners (τετραχρωμία, μέγεθος
2m*80cm
τουλάχιστον
με
σύστημα
ανάρτησης/μηχανισμό
και
ειδική
θήκη
μεταφοράς).
 Δέκα (10) αφίσες (χαρί illustration τουλ. 150 γρ.,
Έως 1.000,00€
τετραχρωμία μέγεθος περίπου 50*70 cm).
 Ένα (1) μεγάλο banner που θα χρησιμοποιηθεί
ως φόντο κατά την διάρκεια της συνέντευξης
τύπου.
 Δημιουργία μπλοκ και στυλό με λογότυπα του
έργου και της Π.Δ.Ε. έως 50 τ.μ.χ
ΣΥΝΟΛΟ
Έως 5.000,00€
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2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των
Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή
του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας,
με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ.
496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2018 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1295.

Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου και την τοποθέηση των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης μέχρι του συνολικού ποσού των
5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την διοργάνωση της 2ης
συνάντησης και συντονιστικής επιτροπής (steering committee) του έργου
ESMARTCITY που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και στο Μεσολόγγι στις 27 & 28
Σεπτεμβρίου 2018, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης (χαμηλότερη τιμή)
ανά τμήμα (για το σύνολο των υπηρεσιών/αγαθών κάθε τμήματος). Το συνολικό
ποσό των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αντιστοιχεί:
ΤΜΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
TMHMA A: Τροφοδοσία / έως 50 άτομα
Ένα (1) επίσημο δείπνο σε εστιατόριο στο κέντρο
της Πάτρας.
Δύο (2) coffee break ( καφέ, χυμοί, νερά, κέικ και
λοιπών εδεσμάτων) καθ’όλη την διάρκεια της
συνάντησης - ένα (1) στο κτίριο του Διοικητηρίου
της Π.Δ.Ε. στο Μεσολόγγι και ένα (1) στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 32&Αμερικής)
στην Πάτρα.
Δύο (2) μεσημεριανά γεύματα – ένα (1) σε
εστιατόριο στην πόλη του Μεσολογγίου και ένα
(1) μεσημεριανό γεύμα (μπουφέ) στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 32&Αμερικής) στην
Πάτρα.
Τμήμα Β : Μεταφορά έως 50 άτομα
Μεταφορά των εταίρων εντός της Π.Δ.Ε. (θα
πραγματοποιηθούν δρομολόγια από/προς το
κέντρο της Πάτρας στην Αίθουσα συνεδριάσεων
της Π.Δ.Ε. (Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 32&Αμερικής)
και από /προς το Μεσολόγγι).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έως 3.400,00€

Έως 600,00€
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Τμήμα Γ: Αναπαραγωγή / Εκτύπωση
Δύο (2) roll -up banners (τετραχρωμία, μέγεθος
2m*80cm
τουλάχιστον
με
σύστημα
ανάρτησης/μηχανισμό
και
ειδική
θήκη
μεταφοράς).
Δέκα (10) αφίσες (χαρί illustration τουλ. 150 γρ.,
τετραχρωμία μέγεθος περίπου 50*70 cm).
Ένα (1) μεγάλο banner που θα χρησιμοποιηθεί ως
φόντο κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου.
Δημιουργία μπλοκ και στυλό με λογότυπα του
έργου και της Π.Δ.Ε. έως 50 τ.μ.χ
ΣΥΝΟΛΟ

Έως 1.000,00€

Έως 5.000,00€

Β. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειάρχες
στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό
2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπουρ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2018 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1295.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 380/2018.
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. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
4. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Αναπλ.Γραμματέας της Επιτροπής
Δήμητρα Θεοδωροπούλου
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